
แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
 

   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
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

3.3 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนศูนยกลางขอมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจังหวัดเปนศูนย
ขอมูลในจังหวัด เพ่ือใหบริการขอมูลสถิติ ท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึงอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.4 เสริมสรางความรู ความชํานาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานดานสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชา รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

3.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณจากประเทศท่ีมีความกาวหนาในการดําเนินงานทางสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และประเทศท่ีเปนมาตรฐานสากล รวมท้ังสามารถนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ 

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  การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 
กิจกรรมท่ี ๒  การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖2 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 148.9433 ลานบาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานเกาแสนสี่

หม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 16.7008 ลานบาท (สิบหกลานเจ็ดแสนแปดรอยบาทถวน) 

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

ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน 6 เรื่อง 
 

เอกสารแนบ..1.. 



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

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
การจัดทําขอมูล
สถิติดวยวิธีการ
สํารวจ 

ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 6 เรื่อง ไดแก 
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ป 
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปใหมท่ีตองการจาก

รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖2 
๓) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
๔) โครงการสํารวจการเขาถึงการใหบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 
๕) โครงการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 
๖) โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 

การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นําขอมูลสถิติท่ีไดจากการสํามะโน/สํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และ
ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติมีชองทาง
และรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงสามารถ
สรุปจํานวนผูรับบริการตามชองทางการใหบริการไดดังตอไปนี ้

ชองทางการใหบริการ จํานวน 

การใหบริการทางอินเทอรเน็ต 220,371 

 -www.nso.go.th 158,549 

 - www.nic.go.th 10,384 

 - statgis.nso.go.th 3,181 

 - http://www.oic.go.th/infocenter3/387 2,250 

 - สถิติจังหวัด 45,559 

 - Data Warehouse 448 

ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD  10,117 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 611 

ดวยตนเองท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ 399 

โทรศัพท/โทรสาร 120 

หนังสือ/จดหมาย 80 

รวม 231,698  

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 30 ของแผนงานท้ังโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

   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. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี 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 2.0104  ลานบาท (สองลานหนึ่งหม่ืนสี่รอยบาทถวน) 

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

ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย คิดเปนรอยละ 54 ของ
แผนงานท้ังโครงการ 

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

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการ
แผนแมบทระบบสถิติ 

1. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน 
- อยูระหวางการรางวาระการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน 

2. การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 

เอกสารแนบ..2.... 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- นําเสนอผลการรวบรวมขอมูล 4 ชุดขอมูลกลาง ไดแก ขาว การทองเท่ียว ผูสูงอายุ 

และขยะ โดยนําเสนอในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การเสริมสรางองคความรูในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับ
จังหวัด” ณ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชลบุรี 

- จัดทํา (ราง) คูมือการจัดทําชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพ้ืนท่ี
ยอย (ตําบล) 

- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรางองคความรูในการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนระดับจังหวัด” โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน ระดับ
พ้ืนท่ี (SDGs ระดับพ้ืนท่ี) พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยไดมีการนําเสนอการ
จัดทําขอมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพ้ืนท่ียอย (Data set) ท้ังนี้ ไดปรับปรุง
เอกสารองคความรูและแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําชุดขอมูลสถิติและ
สารสนเทศ (Data Set) ในระดับพ้ืนท่ียอย เพ่ือใชประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ตอไป 

- รวบรวมและสรุปผลรายงานความกาวหนาการดําเนินการจัดทําชุดขอมูลสถิติฯ จาก
สํานักงานสถิติจังหวัด 70 จังหวัด 

3. การพัฒนาสถิติรายสาขา 
- ศึกษาและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดนานาชาติท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา 
- ทบทวนและปรับปรุงสถานการณสถิติทางการ รวมท้ังรายการสถิติทางการ 
- จัดทํารางแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 
- ประชุมหารือฝายเลขานุการ สาขาเกษตรและประมง เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2562 
- ประชุมหารือฝายเลขานุการ สาขาการคาและราคา เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2562 
- เตรียมการประชุมและจัดทําเอกสารประกอบการประชุม National Consultation 

on Data of Migrant and Forcibly Displaced Children ระหวางวันท่ี 4 - 5 
เมษายน 2562 ซ่ึงเปนการประชุมตามกรอบความรวมมือระดับชาติ United 
Nations Partnership Framework 2017 - 2021 สอดคลองกับการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสวัสดิการสังคม สาขา
ประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ สาขาเกษตรและประมง สาขาสุขภาพ 
เปนตน 

4. การสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
- เขารวมประชุม Regional Workshop on Strengthening the Collection and 
Use of International Migration Data in the Context of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development ระหวางวันท่ี 5 - 8 กุมภาพันธ 2562 ณ 
United Nations ณ United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific (ESCAP) ซ่ึงเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal Indicators: SDGs) และ สถิติ
สาขาประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ 

- เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
บริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งท่ี 3 เม่ือวันจันทรท่ี 11 กุมภาพันธ 
2562 ณ หองวายุภักษ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- หารือรวมกับกรมพัฒนาท่ีดินเก่ียวกับการจัดทําตัวชี้วัด 15.3.1 พ้ืนท่ีเสื่อมโทรมตอ
พ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ เม่ือวันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ณ กรมพัฒนาท่ีดิน 

3) การจัดทํารายการขอมูลภาครัฐ 
- จัดทําคําขอรับทุนสงเสริม สนับสนุนโครงการรายการขอมูลภาครัฐ (Data Catalog) 

จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- จัดทําราง TOR โครงการรายการขอมูลภาครัฐ (Data Catalog) เพ่ือเตรียมเสนอ

ขอรับทุนสงเสริม สนับสนนุ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เขารวมประชุมกลุมยอยคณะทํางานดานการจัดทํารายการขอมูลภาครัฐ (Data 

Catalog) เม่ือวันท่ี 7 และวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม สสช. 
- ประชุมหารือเพ่ือปรับแกขอกําหนดและขอบเขตงานโครงการรายการขอมูลภาครัฐ 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม สสช. 
5. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ 

- จัดทํา (ราง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพ่ือเปนกรอบในการนําเสนอคุณภาพ
ของสถิติทางการใหกับผูใชทราบ และสามารถนําสถิติทางการไปใชไดอยางถูกตอง 

- สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 25th Anniversary of the Fundamental 
Principles of Official Statistics ในการนําหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการมาปรับ
ใชในการบริการจัดการระบบสถิติของประเทศไทย และจัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
นําเสนอคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ 

- สรุปรายงานการทบทวนการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูล open data ของสถิติทางการ 
และความสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานสถิติทางการ (A review of open data 
practices in official statistics and their correspondence to the 
Fundamental Principles of Official Statistics) 

กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยง
และบรูณาการขอมูล 

1. ปรับรายการสถิติทางการในฐานขอมูล ศย. และรายการสถิติทางการตามแผนพัฒนา
สถิติรายสาขาใหตรงกัน 

2. ตรวจสอบรายการสถิติทางการท่ีไมครบถวน และขอมูลไมทันสมัย เพ่ือประสาน
หนวยงานเพ่ือขอขอมูลตอไป 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
        - 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....75.4...ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.........54...ของเปาหมายในปปจจุบัน 
 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
 

   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 
กําหนดวันจัดประชุม อยูระหวางการจัดทํา TOR และ
ประสานงานการจัดประชุมกับสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 46 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 

 

เอกสารแนบ..3.. 



รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

   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 2.6419 ลานบาท (สองลานหกแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน) 

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

อยูระหวางการวางแผนและเตรียมงาน มีความกาวหนารอยละ 30 ของเปาหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

เอกสารแนบ..4.... 



๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน                                                                                                                                                                           

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน - จัดทําคูมือการประมวลผลขอมูล 
- จัดเตรียมฐานขอมูล และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก็บ

รวบรวมขอมูล 
- จัดประชุมคณะกรรมการรางขอบเขตงานโครงการพัฒนา

ระบบจัดเก็บขอมูล สปค.2563 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 18 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 30 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
 

   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 ของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ สะดวกมากข้ึน 
๓.๒ เพ่ือปรับปรุงระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ีเดิมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมี

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

เอกสารแนบ..5.... 



ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
- ยกเลิกการผลการจัดซ้ือจัดจางครั้งท่ี 1 เนื่องจากมีผู

ผานการคัดเลือกรายเดียว 
- อยูระหวางเตรยีมประกาศจัดซ้ือจัดจางครั้งท่ี 2 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
เนื่องจากโครงการมีความซับซอนทําใหตองใชเวลาในการจัดทํา TOR มาก 

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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
 

   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

ทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพแกสํานักงานสถิติจังหวัด 
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 (หกลานแปดแสนเกาพันหกรอยบาทถวน)  
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 5.9688  ลานบาท (หาลานเกาแสนหกหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

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

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 

- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว  
- TOR ได รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 

๕) ลงนามในสัญญา 
ลงนามในสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร วันท่ี 19 มีนาคม 
2562 

เอกสารแนบ..6.... 



ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๖) ดําเนินการตรวจรับ 
สงอุปกรณพรอมติดตั้งท่ีสวนภูมิภาค 120 วัน เริ่ม 20 
มีนาคม 2562 

 
๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  

- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 80 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
 

   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 0.7518  ลานบาท  (เจ็ดแสนหาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 

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

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) วางแผนและเตรียมงาน 
เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางองคความรู
ความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เอกสารแนบ..7.... 



ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติจังหวัด และผูอํานวยการ
ฝายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 จังหวัด โดยแบงเปน 4 
ศูนย ศูนยละ 2 วัน 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 จังหวัด 
เรียบรอยแลว 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําตัวชี้วัดเปาหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National 
Indicators) ครั้งท่ี 3 ในสวนของ ภาครัฐและภาคประชา
สังคม เรียบรอยแลว 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ 65  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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

   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 9 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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
 

   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 17.2780 ลานบาท (สิบเจ็ดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนแปด

พันบาทถวน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 9.8490 ลานบาท (เกาลานแปดแสนสี่หม่ืนเกาพันบาทถวน) 

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

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๔) ดําเนินการตรวจรับ 
ตรวจรับรถเรียบรอยแลวจํานวน 2 รายการจากท้ังหมด 
5 รายการ 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๖0  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 กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

เอกสารแนบ..9.... 
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