
แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือจัดทําโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการ
ติดตามประเมินผล 

๓.๒ จัดทําขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน เพ่ือสนองความตองการของผูใชขอมูลท้ัง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 

3.3 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนศูนยกลางขอมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจังหวัด เปนศูนย
ขอมูลในจังหวัด เพ่ือใหบริการขอมูลสถิติ ท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึงอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.4 เสริมสรางความรูความชํานาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานดานสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชา รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

3.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณจากประเทศท่ีมีความกาวหนาในการดําเนินงานทางสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมกับประเทศท่ีเปนมาตรฐานสากล สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ 

3.6 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป) 
๔.๑ จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมขอมูลสถิติไมนอยกวา 20 เรื่อง 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ   ๑   ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑  การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการ
สํารวจ 

ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 

กิจกรรมท่ี ๒  การใหบริการและเผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖2 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒44.6804 ลานบาท (สองรอยสี่สิบสี่ลานหกแสนแปด

หม่ืนสี่รอยบาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 34.9348 ลานบาท (สามสิบสี่ลานเกาแสนสามหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน 3 เรื่อง 

เอกสารแนบ..1.. 



๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
การจัดทําขอมูล
สถิติดวยวิธีการ
สํารวจ 

ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ป 
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปใหมท่ีตองการจาก

รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖2 
๓) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 

การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นําขอมูลสถิติท่ีไดจากการสํามะโน/สํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และ
ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆโดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีชองทาง
และรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงสามารถ
สรุปจํานวนผูรับบริการตามชองทางการใหบริการไดดังตอไปนี้ 

ชองทางการใหบริการ จํานวน 

การใหบริการทางอินเทอรเน็ต 104,462 

 -www.nso.go.th 76,331 

 - www.nic.go.th 4,424 

 - statgis.nso.go.th 2,123 

 - http://www.oic.go.th/infocenter3/387 1,201 

 - สถิติจังหวัด 20,260 

 - Data Warehouse 123 

ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD  6,566 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 510 

ดวยตนเองท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ 241 

โทรศัพท/โทรสาร 85 

หนังสือ/จดหมาย 63 
รวม 111,927  

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๑5 ของแผนงานท้ังโครงการ 
 

**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2สะสม ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๑ 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 

๓. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ 
3.2 เพ่ือใหประเทศมีขอมูลท่ีเปนเอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช

ขอมูล และเปนปจจุบัน 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน  และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศใน

หนวยงานภาครัฐ 
3.4 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย 
แยกเปนรายป) 
๔.๑ รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2559 -2564) รอยละ 80 
๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม 
ชวงระยะเวลาดําเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2 
กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณใหระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕62 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.2676 ลานบาท (ยี่สิบสองลานสองแสนหกหม่ืนเจ็ด

พันหกรอยบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 4.3292  ลานบาท (สี่ลานสามแสนสองหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔) 

ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย คิดเปนรอยละ 35 ของ
แผนงานท้ังโครงการ 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการ
แผนแมบทระบบสถิติ 

1. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน 
- อยูระหวางการเตรียมการจัดประชุม 

2. การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 

เอกสารแนบ..2.... 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และทบทวนแผนพัฒนาสถิติระดับ

จังหวัด 
- ปรับปรุงขอมูล รวบรวมขอมูลผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Product Champion) 

ประเด็นปญหาสําคัญ(Critical Issue) ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
- จัดตั้งศูนยขอมูลจังหวัด (Province Data Center) ในจังหวัดนํารอง ไดแก 

เชียงใหม ชุมพร ราชบุรี และอํานาจเจริญ 
- วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศ (GIS) โดยใชโปรแกรม 

QGIS ใหกับสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม และสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ 
- ศึกษายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

12 และแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือเปนโจทยในการวิเคราะหความตองการขอมูลให
สามารถตอบสนองตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดในทุกระดับ โดยกําหนดรายการ
ขอมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับ พ้ืน ท่ียอย (ตํ าบล) ท่ี มี
ความสําคัญ จําเปน รวมท้ังจัดทําคํานิยาม พรอมระบุแหลงท่ีมา ตามรายการขอมูล 

- รวบรวมและสรุปผลรายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 

3. การพัฒนาสถิติรายสาขา 
- ปรับปรุงรายการสถิติทางการใหเปนปจจุบัน และเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดนานาชาติ 

เชน SDGs, IMD, WEF สูการพัฒนาสถิติรายสาขา 
4. การจัดทํามาตรฐานสถิติของประเทศ 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีมติเห็นชอบ 
๑) รางมาตรฐานสถิติ (อายุ) 
๒) รางมาตรฐานสถิติ (ประเทศ) 
๓) รางมาตรฐานสถิติ (สถานภาพการทํางาน) 
๔) รางมาตรฐานสถิติ (อุตสาหกรรม) 

- คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีมติเห็นชอบ 
๑) มาตรฐานสัญลักษณในตารางสถิติ 

- คณะทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาคํานิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย 
ประชุมหารือผูเชี่ยวชาญจาก ESCAP การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคํานิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย 

- จัดทําการจัดประเภทผลิตภัณฑกลางประเทศไทย (Thailand Central Product 
Classification:TCPC) ในสวนของคําอธิบายแลวเสร็จ พรอมนําสงใหผูเขารวม
ประชุมพิจารณากอนท่ีจะจัดประชุมเพ่ือพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ 

- ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน A Pilot Study for Thailand Ocean 
Account 

- เผยแพรแนวทางการจัดจําแนกสถิติ (Guideline for Statistical Classification) 
5. การพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ 

- เผยแพรหลักปฏิบัติเพ่ือการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand 
Code of Practice) 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติเห็นชอบ หลักการพ้ืนฐาน
สถิติทางการ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ 

- จัดทํารางตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการเพ่ือใชเปนกรอบในการนําเสนอคุณภาพ



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
สถิติทางการใหกับผูใชทราบ เพ่ือใหใชอยางถูกตอง 

- อยูระหวางการพิจารณาตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการกอนเสนอใหคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติพิจารณา 

กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยง
และบรูณาการขอมูล 

๑. พัฒนาปรับปรุงระบบงานสําหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติทางการ 
๒. จัดการขอมูลและเผยแพร 
๓. ประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูล นําเขาขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

สถิติทางการ ท้ัง ๒๑ สาขา 
๔. การจัดการ/ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน เพ่ือการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
        - 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....35...ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....25...ของเปาหมายในปปจจุบัน 
 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหวางประเทศ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหการดําเนินงานประสานความรวมมือดานสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเขมแข็ง 
๓.๒ เพ่ือใหการติดตามผลการดําเนินงานดานสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย 
แยกเปนรายป) 
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานจัดการประชุมระหวางประเทศคิดเปนรอยละ 100 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนนิการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖1 

๒) ประสานการจัดประชุมกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒ 

๓) ดําเนินการจัดประชุม ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 0.2964 ลานบาท (สองแสนเกาหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง  - ลานบาท 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

อยูระหวางการจัดทํา TOR มีความกาวหนารอยละ 5 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ อยูระหวางการจัดทํา TOR 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๕ ของแผนงานท้ังโครงการ 
 

**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

เอกสารแนบ..3.. 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนท่ีอยูจริง ณ  

วันสํามะโนโดยไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานท่ีอาศัยอยูหรือไม รวมท้ังจํานวนและลักษณะตางๆ 
ของท่ีอยูอาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกครัวเรือนท่ัวประเทศเพ่ือใหไดขอมูลใน
ระดับพ้ืนท่ียอยและเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและท่ีอยูอาศัยในรอบ 10 ป 

๓.๒ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป) 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย    ( รอยละ ) 

ป พ.ศ. 
2561 

ป พ.ศ. 
2562 

ป พ.ศ. 
2563 

ป พ.ศ. 
2564 

ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง 15 10 45 30 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 
กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ                  

(ระบุวัน/เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน  ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

กิจกรรมท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูล  พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562 

กิจกรรมท่ี 3 ประมวลผลขอมูล  สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

กิจกรรมท่ี 4 จัดทํารายงานและเผยแพรขอมูล  สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

* กรณีท่ีแผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหระบุเพ่ิมเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 33.7658 ลานบาท (สามสิบสามลานเจ็ดแสนหกหม่ืน

หาพันแปดรอยบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 4.8888 ลานบาท (สี่ลานแปดแสนแปดหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (ตอบผลจากขอ ๔) 

อยูระหวางการวางแผนและเตรียมงาน มีความกาวหนารอยละ 16 ของแผนงานท้ังโครงการ 
 
 

เอกสารแนบ..4.... 



๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน                                                                                                                                                                           

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน - ปรับปรุงแบบสอบถาม คูมือการปฏิบัติงานสนาม คูมือ
ประมวลผลขอมูล 

- ประสานงานและจัดทําขอมูลเก่ียวกับขอมูลอาคารสูง 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 16 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 12 ของเปาหมายในปปจจุบนั (ป ๒๕๖๒) 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหมีการบูรณาการระหวางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานขอมูลอ่ืน ๆ ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ สะดวกมากข้ึน 
๓.๒ เพ่ือปรับปรุงระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ีเดิมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ให มี

ความสามารถสูงข้ึนโดยใชแนวคิด Visualization 
๓.๓ เพ่ือเพ่ิมระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ี สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
๓.๔ เพ่ือสนับสนุนการใหบริการขอมูลสถิติดวยแผนท่ีพ้ืนฐานกับภาคประชาชนผาน Mobile 
๓.๕ เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ 
๓.๖ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลแผนท่ีแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
๓.๗ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี  4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ สํานักงานสถิติแหงชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการขอมูลสถิติ

เชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการบูรณาการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
ดวยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผาน Web ไดสะดวกและรวดเร็ว จํานวน 1 ระบบ 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖1  

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน พ.ย. ๒๕๖1 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ธ.ค. ๒๕๖2 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ม.ค. ๒๕๖2 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖2 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 3.0๐๐๐ ลานบาท (สามลานบาทถวน) (งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร) 
๖.๒ มูลคาโครงการตามสัญญา  -  ลานบาท 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 
- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว 
- TORไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
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ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
ทราบรายชื่อผูรับจางจัดทําโครงการ อยูระหวางการ
เตรียมลงนามในสัญญา 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
เนื่องจากโครงการมีความซับซอนทําใหตองใชเวลาในการจัดทํา TOR มาก 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 18 ของแผนงานท้ังโครงการ 
 

**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร   

 (สวนภูมิภาค) 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา ๖ ป ท่ีชํารุดและ 
เสื่อมสภาพ 

๓.๒ เพ่ือใหมีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ 
๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุค) สําหรับใชในการปฏิบัติงาน

ทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ แกสํานักงานสถิติจังหวัด 
๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน พ.ค. ๒๕๖1 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑ 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖2 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.8096 ลานบาท (หกลานแปดแสนเกาพันหกรอย

บาทถวน) (งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง    -   ลานบาท (งบประมาณท่ีใชจริง) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 

- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว  
- TOR ได รับความ เห็ นชอบจากคณ ะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากมีผูผานคุณสมบัติเพียง 
1 ราย 
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๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 12 ของแผนงานท้ังโครงการ  

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการเสริมสรางองคความรูความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในระดับจังหวัด  ภายใตโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ระดับพ้ืนท่ี (SDGs ระดับพ้ืนท่ี) 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ สรางความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพ่ือ

รวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับพ้ืนท่ีผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 
๓.๒ เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรูท่ีไดรับไปจัดทํารางเปาประสงคตาม

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด เพ่ือนําไปสูการจัดทํารางตัวชี้วัดตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัดได 

๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี    4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ ไดรางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ         

(ระบุวัน/เดือน/ป) 
๑) วางแผนและเตรียมงาน ต.ค. 2561 –  ม.ค. 2562  
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และผูอํานวยการฝาย

วางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 จังหวัด โดยแบงเปน 4 ศูนย 
ศูนยละ 2 วัน 

ก.พ. – มี.ค. 2562 

๓) จัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ใน
บริบทจังหวัด 

เม.ย. – มิ.ย. 2562 

๔) รายงานผลการดําเนินงาน ก.ค. 2562 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 1.972 ลานบาท (หนึ่งลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 0.078  ลานบาท  ( เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) วางแผนและเตรียมงาน 
วางแผนงาน โดยจัดเตรียมหลักสูตรเพ่ืออบรมแกบุคลากรใน 
4 ศูนย รวมท้ังสิ้น 76 จังหวดั 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

เอกสารแนบ..7.... 



๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 10  ของแผนงานท้ังโครงการ  

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและชองทางการเขาถึงขอมูลเปดภาครัฐสําหรับทุกภาคสวน ผาน Social Media 

และ Application ตางๆ ท่ีเรียกใชขอมูลผาน API 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล ซ่ึงรวมถึงการนําสง/นําเขา และการเผยแพร 

ผานเว็บไซตและ Mobile Application ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
รวดเร็ว และทันสมัย 

๓.๓ เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางองคกร 
๓.๔ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมาย
แยกเปนรายป) 
๔.๑ รอยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑ 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒ 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒ 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐00 ลานบาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง    -   ลานบาท 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 
TOR อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 7 ของแผนงานท้ังโครงการ 

เอกสารแนบ..8.... 



 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ 
 

   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม) 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือทดแทนรถยนตราชการท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 12 ป ท่ีเสื่อมสภาพและตองซอมแซมอยูเปน

ประจาํ 
๓.๒ เพ่ือใหมีครุภัณฑยานพาหนะและขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน 
3.3 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี 4 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
4.1 รอยละความสําเร็จในการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม) 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑ 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑  
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒ 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖1 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 5.9680 ลานบาท (หาลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพัน

บาทถวน)(งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
๖.๒ มูลคาโครงการตามสัญญา - ลานบาท 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวด
งานดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ อยูระหวางการจัดทํา TOR 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 13  ของแผนงานท้ังโครงการ 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑-๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 
- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดําเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

เอกสารแนบ..9.... 
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