
แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ  ใหประเทศมีขอมูลท่ีเปน

เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช  รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน  และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ  

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต   
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย       ( รอยละ ) 

ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... ป พ.ศ. ....... 
รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนแมบท
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2559-
2564) 

70   

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
      เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑ 
กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖๑ 

 

 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒.3290 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 14.1070 ลานบาท 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561      ( รอยละ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2559-2564) 

70 50 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบ
สถิติ 

1. การจั ด ทํ าตั วชี้ วั ด“ เ ป าหมายการ พัฒนา ท่ี ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals: SDGs)” 

- สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะเลขานุการ ร วมใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน) เขารวมประชุม 
และนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานของ ฝายเลขาฯ 
เ ก่ียวกับการขับเคลื่อนการจัดทําตัวชี้ วัด เป าหมาย 
ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น  ค รั้ ง ท่ี  ๑ / ๒ ๕ ๖ ๑  เ ม่ื อ วั น ท่ี 
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูแกบุคลากรของ 
สสช. เก่ียวกับเทคนิคการจัดทํา Small Area Estimation 
และ Big Data Analytics ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗ เมษายน 
๒๕๖๑ 

2. จับ คู  (matching)  รายการข อ มูลตามตั วชี้ วั ดของ
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 

3. การวิ เคราะห  และบูรณาการขอมูลการจัด อันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรวมกัน ประชุม
หารือแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD 
ท่ีเปนจุดออน 

4. จัดทําทะเบียนแหลงขอมูลภาครัฐ 
5. การจัดทํามาตรฐานสถิตทิางการ และประเมินคุณภาพสถิติ

ทางการ 



-๓- 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- จัดทํารางมาตรฐานสถิติของประเทศ โดยจัดประชุม

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งท่ี 3 เม่ือ
วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และมีมติ เห็นชอบ 
รางวิธีการและเครื่องมือประเมินคุณภาพสถิติ 
6. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดานตําแหนงงานของ

บุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานดานสถิติ 
- จัดอบรมแนวทางการพัฒนาการจัดทําโครงการสํารวจ
ความคิดเห็น 
- จัดอบรมการประยุกตใชขอมูลสถิติเพ่ือการจัดทํารายงาน
ของกรม 
- ประชุมนําเสนอและรับฟงขอคิดเห็นท่ีมีตอรางมาตรฐาน 
การผลิตสถิติ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561 
มีมติเห็นชอบมาตรฐานเพศ และมาตรฐานอาย ุ

กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูล 

1. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล 
2. จัดการ/ปรับปรุ งข อ มูล ให เปนป จจุบัน  (Update) 
เพ่ือเตรียมเผยแพร 
3. พัฒนาสวนการนําเสนอในเว็บไซต 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ       45.45                    ของเปาหมายท้ังโครงการ 
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
 4.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงใหเห็นโครงสราง และการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทตาง ๆ เชน สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ  
การกอสราง การขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาล
เอกชน เปนตน  
 4.๒ เพ่ือเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจํานวนและขนาดของสถาน
ประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน คาใชจ าย 
ในการผลิตและดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินคาคงเหลือมูลคา
ของสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิต 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

                     ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน   
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

                     เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
            คาเปาหมาย        ( รอยละ ) 
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... 

ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง 60 20  
หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2559-2561 คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 = 20 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

ป ๒๕๖๑ 
กิจกรรมท่ี ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด 
ภาค และท่ัวประเทศ 
กิจกรรมท่ี ๒ นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
รายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
ระดับจังหวัด ภาค และท่ัวประเทศ 

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒.3290 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 22.0774 ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
  ป พ.ศ. 2561  (รอยละ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง 20 14 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับ
จังหวัด ภาค และท่ัวประเทศ 
 

อยูระหวางการนําเสนอขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัด ภาค 
และท่ัวประเทศ 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
10.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......94.........ของแผนงานท้ังโครงการ 
10.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......70.........ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖1) 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ จัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับใชใน
การวางแผนกําหนดนโยบายตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล 
4.๒ จัดทําขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพ่ือสนองความตองการของผูใชขอมูลท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
          คาเปาหมาย     ( เรื่อง ) 
ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. ....... ป พ.ศ. ....... 

จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคม 20   

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมท่ี ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ 

 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๒๑.๗๗๔๗ ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 137.2110 ลานบาท 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
      ป พ.ศ. 2561   ( เรื่อง ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคม 20 14 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําขอมูลสถิติ
ดวยวิธีการสํารวจ 

ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน 14 เรื่อง ไดแก 
1. โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน

ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖0 
4. โครงการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
5. โครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
6. โครงการสํารวจการยายถ่ินของประชากร พ.ศ. 2560 
7. โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงาน

ของรัฐบาล  (ครบ ๓ ป ๖ เดือน) 
8. โครงการสํารวจขอมูลศักยภาพโลจิสติกสภาคการคา พ.ศ. 

2560 
9. โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

10. โครงการสํารวจการยายถ่ินของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
11. โครงการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
12. โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๐ 
13. โครงการประมวลขอมูลพ้ืนท่ีการกอสราง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
14. โครงการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 

2560 
กิจกรรมท่ี ๒ การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและสารสนเทศ 

การนําขอมูลสถิติท่ีไดจากการสํามะโน/สํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติไปใชประโยชน 
     สําหรับการนําขอมูลไปใชประโยชนนั้น  จะมีท้ังหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ท่ีใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ 
และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตางๆ 
     วิธีการใหบริการ มีชองทางและรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย 
แลวแตความตองการของผูใชบริการ 



-๓- 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 

ชองทาง จํานวน 
หนังสือ/จดหมาย 1๙5 ครั้ง 
โทรศัพท/โทรสาร 126  ครั้ง 
e-mail 1,216  ครั้ง 
ติดตอดวยตนเอง 894  ครั้ง 
เอกสารรายงาน/CD 12,483  ครั้ง 
การใหบริการทางอินเตอรเน็ต 37๖,593  ครั้ง 
การใหบริการ Data Warehouse 490  ครั้ง 
รวมท้ังสิ้น 391,997  ครั้ง  

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      70                      ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนท่ีอยูจริง ณ วันสํามะโนโดย
ไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานท่ีอาศัยอยูหรือไม รวมท้ังจํานวนและลักษณะตางๆ ของท่ีอยูอาศัยของ
ประชากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกครัวเรือนท่ัวประเทศเพ่ือให ไดขอมูลในระดับพ้ืนท่ียอย 
และเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและท่ีอยูอาศัยในรอบ 10 ป 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

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 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
       เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

กิจกรรมท่ี 2 จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2563 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 
2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 4 ประมวลผลและนําเสนอผลสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 25.9060  ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง 13.2127  ลานบาท 

๘.  สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561    ( รอยละ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง 15 10 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี ๑  การวางแผนและ
เตรียมงาน 

- จัดเตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน จํานวนครัวเรือนและประชากร
จากแหลงขอมูลตางๆ 

- เตรียมจัดตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการบริหารโครงการ 
- ศึกษาพิจารณาเรื่องคาตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม 
- เตรียมจัดทําประกาศโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ 
- จัดทําแผนการใชงบประมาณป ๒๕๖๒ 
- ศึกษาเรื่องครัวเรือนสถาบัน 
- ประชุมเตรียมงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.

๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
- ประสานงานดานตางๆ 

1. การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บขอมูล 
สปค. ๒๕๖๓ 

2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ท้ังภายในและ
ภายนอก) เรื่องการจัดทําสปค.ทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3. เตรียมขอมูลจัดทํา Web application และการบันทึก
ขอมูลดวย Tablet 

4. การประชาสัมพันธ 
5. แผนท่ีบัญชีเขต 



-๓- 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- จัดทําและขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน สปค. ทดลอง พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
- จัดทําและปรับปรุงแบบสอบถาม แบบธุรการ และ

แบบสอบถามทางไปรษณีย  
-  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสนาม และเอกสารการประมวลผล

ขอมูล 
- จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      10      ของเปาหมายท้ังโครงการ  
10.๒ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ.....65..........ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖1) 
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อหนวยจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณกระจาย
สัญญาณ SAN Switch 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณหนวยจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณกระจายสัญญาณ SAN 

Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาทดแทนอุปกรณเดิม 
4.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต   
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ( ระบบ ) 

ป พ.ศ. 2561 
จํานวนระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถรองรับ
ขอมูลของสํานักงานฯ ที่มีอยูและที่จะพฒันาเพิ่มข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 8.8๐๐๐  ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561    ( ระบบ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถ
รองรับขอมูลของสํานักงานฯ ทีม่ีอยูและที่จะพฒันาเพิ่มข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 2 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

- ประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งท่ี 2 เรียบรอยแลว 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไมผานคุณสมบัติของ

ผูเสนอราคา 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาเปนครุภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี

ความรอบคอบเพ่ือปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน 
 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      15       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อเคร่ืองแมขายและซอฟทแวรตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP) 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและซอฟตแวร LDAP ทดแทนระบบเดิม 
4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิในการเขาใชระบบ 

สารสารสนเทศของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสารสนเทศสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลแบบ SAN ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

       เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย  ( ระบบ ) 

ป พ.ศ. 2561 
จํานวนระบบบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและ 
การตรวจสอบสิทธิการเขาใชระบบสารสนเทศ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 8.7586 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561 (ระบบ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
จํานวนระบบบริหารจัดการผูใชในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ
การเขาใชระบบสารสนเทศ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 2 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ 
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- ประชาพิจารณรางขอบเขตงานครั้งท่ี 2 เรียบรอยแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
- ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไมผานคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคา 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาเปนครุภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี

ความรอบคอบเพ่ือปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน 
- ผูเสนอราคาสงเอกสารหลักฐานไมสมบูรณตามขอบเขตของงาน 

 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      15       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณ Proxy Server ทดแทน 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหมทดแทนเครื่องเดิม 
4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการอินเทอรเน็ตของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย  ( ระบบ ) 

ป พ.ศ. 2561 
จํานวนอุปกรณ Proxy Server ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
สามารถรองรับผูใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงานฯ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2.8000 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 

เอกสารแนบ ๑ 

 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
 ป พ.ศ. 2561  ( ระบบ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
อุปกรณ Proxy Server ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถรองรับ
ผูใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงานฯ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 2 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding กําหนดยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาทางระบบในวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2561 

- ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไมผานคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคา 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีจัดหาเปนครุภัณฑท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการจัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี

ความรอบคอบเพ่ือปองกันขอผิดพลาด และขอรองเรียน 
ผูเสนอราคาสงเอกสารหลักฐานไมสมบูรณตามขอบเขตงาน 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      15       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  3/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพ่ือจัดหาระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

(e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนการทํางานในดานการบริหารงานบุคคลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ลดปริมาณ
การใชกระดาษในหนวยงาน 

4.2 เพ่ือทดแทนระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบเดิมท่ีใชงานมานานกวา ๕ ป 
4.3 เพ่ือจัดหาระบบการลาออนไลน สามารถบันทึกการลาประเภทตางๆ และผูบังคับบัญชาสามารถอนุมัติ

การลาทางออนไลนไดโดยเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย  (ระบบ) 

ป พ.ศ. 2561 
ระบบมีเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน สําหรับ
บุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ป) 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1.7640 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561    ( ระบบ ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
ระบบเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน 
สําหรับบุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ 

1 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 2 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ สรุปผลการ
พิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.  

-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ      15       ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



 
แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ณ ส้ินไตรมาสท่ี  ๓/๒๕๖๑    (วันท่ี ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖1) 
  

๑. ช่ือหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร 
(สวนภูมิภาค) 

๓. แผนงาน/โครงการ เปนการขับเคล่ือนภายใตงบประมาณใด งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค 
4.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุก) ท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา ๕ ป ท่ีชํารุดและ 

เสื่อมสภาพ 
4.2 เพ่ือใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุก) ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ป ๒๕๖๑) ท่ี 3 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑: พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒: พัฒนา สงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 

      ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน    
 ยุทธศาสตรท่ี ๓: การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
 ยุทธศาสตรท่ี ๔: สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยาดวย 

      เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ เชน จํานวน, รอยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา ๑ ป ใหระบุเปาหมายแยกเปนรายป)  

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย (เครื่อง) 

ป พ.ศ. 2561 
 มีเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุก) สําหรับใชในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

26 

๖. แผนระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ 1 ป 
 เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 
 
     แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ม.ค. ๒๕๖1 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน ก.พ. ๒๕๖1 
๓) ลงนามในสัญญา ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 

 



-๒- 

๗. โครงการใชงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗.๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 0.5460 ลานบาท 
๗.๒ งบประมาณท่ีใชจริง -   ลานบาท 
 

๘. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๘.๑ ผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากขอ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ป พ.ศ. 2561  (เครื่อง ) 

เปาหมาย ผลท่ีได 
 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา(โนตบุก) สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

26 - 

๘.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๖)  
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 2 กิจกรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําขอเสนอโครงการ - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแลว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ สรุปผลการ
พิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.  

-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซ้ือจดัจาง 

๙. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 

- 

๑๐. ความกาวหนาของการดําเนนิการ 
๑๐.๑ มีความกาวหนา คิดเปนรอยละ     15        ของเปาหมายท้ังโครงการ  
 

รายงานขอมูล โดย กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕61   ไตรมาสท่ี 3 

หนวยงาน :: สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 

*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
งบประมาณ 

ทีไดรับ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ ท่ี
ใชจริง 

การดําเนินงาน/ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 

**** 
ความกาว 

หนา 
(รอยละ) 

การบริหารจัดการ
ขอมูลสถิติและ
สารสนเทศของ
ประเทศ 

รอยละความสาํเรจ็
ในการดําเนินงาน
ไดตามแผนแมบท
ระบบสถิตขิอง
ประเทศ 

๑๐๐ ๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

4.4262 1. การจัดทําตัวชี้วัด“เปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development 
Goals: SDGs)” 

- สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะเลขานุการ 
ร วมในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน) เขารวมประชุมและนําเสนอความกาวหนา
การดําเนินงานของ ฝายเลขาฯ เก่ียวกับการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร จั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด  เ ป  า ห ม า ย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูแก
บุคลากรของ สสช. เก่ียวกับเทคนิคการจัดทํา 
Small Area Estimation แ ล ะ  Big Data 
Analytics ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
2. จับคู (matching) รายการขอมูลตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 
3. การวิเคราะห และบูรณาการขอมูลการจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

- 45.45 

เอกสารแนบ ๒ 



 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 

*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
งบประมาณ 

ทีไดรับ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ ท่ี
ใชจริง 

การดําเนินงาน/ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 

**** 
ความกาว 

หนา 
(รอยละ) 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ ไดรวมกัน ประชุมหารือแนว
ทางการปรับปรุงตัวชี้วัดของ WEF และ IMD 
ท่ีเปนจุดออน 

4. จัดทําทะเบียนแหลงขอมูลภาครัฐ 
5. การจัดทํามาตรฐานสถิตทิางการ และประเมิน

คุณภาพสถิติทางการ 
- จัดทํารางมาตรฐานสถิติของประเทศ โดย

จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสถิติ ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 และมีมติเห็นชอบรางวิธีการและ
เครื่องมือประเมินคุณภาพสถิติ 
6. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดานตําแหนงงาน
ของบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานดานสถิติ 

- จัดอบรมแนวทางการพัฒนาการจัดทํา
โครงการสํารวจความคิดเห็น 

- จัดอบรมการประยุกตใชขอมูลสถิติเพ่ือการ
จัดทํารายงานของกรม 

- ประชุมนําเสนอและรับฟงขอคิดเห็นท่ีมีตอราง
มาตรฐานการผลิตสถิติ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 5 
เมษายน 2561มีมติเห็นชอบมาตรฐานเพศ และ
มาตรฐานอาย ุ



 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 

*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
งบประมาณ 

ทีไดรับ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ ท่ี
ใชจริง 

การดําเนินงาน/ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 

**** 
ความกาว 

หนา 
(รอยละ) 

โครงการสํามะโน
อุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

รอยละของ
ความสําเร็จของการ
จัดทําขอมูลสํามะโน
อุตสาหกรรมจาํนวน 
๑ เรื่อง 

ป 61 = 20 
 
ป 59 - 61 
= 100 

๒๒.3290 1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

22.0774 อยูระหวางจัดทําขอมูลสํามะโนอุตสาหกรรม คิดเปน 
รอยละ 49 

- ป 61 = 45 
 
ป  59 –  61 
= 94 

โครงการสํามะโน
ประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563 

รอยละของ
ความสําเร็จของการ

จัดทําขอมูลสถิติสํา
มะโนประชากรและ
เคหะจํานวน ๑ 
เรื่อง 

๑๐๐ 25.9060   1 ตุลาคม 2560  
-30 กันยายน 
2561 

13.2127   - จัดเตรียมฐานขอมูลจํานวนบาน จํานวน
ครัวเรือนและประชากรจากแหลงขอมูลตางๆ 
- เตรียมจัดตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการ
บริหารโครงการ 
- ศึกษาพิจารณาเรื่องคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
สนาม 
- เตรียมจัดทําประกาศโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ 
- จัดทําแผนการใชงบประมาณป ๒๕๖๒ 
- ศึกษาเรื่องครัวเรือนสถาบัน 
- ประชุมเตรียมงานโครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
- ประสานงานดานตางๆ 

1. การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาระบบงาน
จัดเก็บขอมูล สปค. ๒๕๖๓ 

2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ท้ัง
ภายในและภายนอก) เรื่องการจัดทําสปค.
ทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3. เตรียมขอมูลจัดทํา Web application และ
การบันทึกขอมูลดวย Tablet 

-  ป 61 = 50 
 
ป 61 – 64 

= 10 



 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 

*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
งบประมาณ 

ทีไดรับ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ ท่ี
ใชจริง 

การดําเนินงาน/ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 

**** 
ความกาว 

หนา 
(รอยละ) 

4. การประชาสัมพันธ 
5. แผนท่ีบัญชีเขต 

โครงการผลิต
ขอมูลดวย
วิธีการสํารวจ 

จํานวนขอมูลสถิติ
ดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

ไมนอย
กวา 

20 เรื่อง 

๒๒๑.๗๗๔๗ 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

117.2110 เผยแพรขอมูลการสํารวจจํานวน 14 เรื่อง - 70 

โครงการจัดซ้ือ
หนวยจัดเก็บ
ขอมูลภายนอก 
(External 
Storage) และ
อุปกรณ
กระจาย
สัญญาณ SAN 
Switch 

รอยละของ
ความสําเร็จของ
การจัดหาระบบ
การจัดเก็บขอมูล
แบบ SAN ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน สามารถ
รองรับขอมูลของ
สํานักงานฯ ท่ีมีอยู
และท่ีจะพัฒนา
เพ่ิมข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 8.8๐๐๐   1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ขอเสนอโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แลว 

-  ประชาพิจารณร างขอบเขตงานครั้ ง ท่ี  2 
เรียบรอยแลว 
- ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไม
ผานคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
จัดหาเปนครุภัณฑท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะ สงผล
ใหการจัดทํารางขอบเขต
งาน ตองมีความ
รอบคอบเพ่ือปองกัน
ขอผิดพลาด และขอ
รองเรียน 

 

15 

โครงการจัดซ้ือ
เครื่องแมขายและ
ซอฟทแวรตรวจ
สิทธิ์ตาม
มาตรฐาน 
(LDAP) 

รอยละของ
ความสําเร็จของการ
จัดหาระบบบริหาร
จัดการผูใชในการ
ระบุตัวตนและการ
ตรวจสอบสิทธิการ

100 8.7586 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไม
ผานคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

- ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
จัดหาเปนครุภัณฑท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะ สงผล
ใหการจัดทํารางขอบเขต

งาน ตองมีความ
รอบคอบเพ่ือปองกัน

15 



 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 

*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
งบประมาณ 

ทีไดรับ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ ท่ี
ใชจริง 

การดําเนินงาน/ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 

**** 
ความกาว 

หนา 
(รอยละ) 

เขาใชระบบ
สารสนเทศ 

ขอผิดพลาด และขอ
รองเรียน 

- ผูเสนอราคาสงเอกสาร
หลักฐานไมสมบูรณตาม
ขอบเขตของงาน 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ Proxy 
Server ทดแทน 

รอยละความสาํเรจ็
การจดัหาอุปกรณ 
Proxy Server ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
สามารถรองรับ
ผูใชงานอินเทอรเน็ต
ของสํานักงานฯ 

100 2.8000 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ
แลว 

- ประกาศประกวดราคาดวยวิธี e – bidding 
กําหนดยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบ
ในวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2561 

- ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางเนื่องจากผูเสนอราคาไม
ผานคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

- ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
จัดหาเปนครุภณัฑท่ีมี
คุณสมบัติเฉพาะ สงผลใหการ
จัดทํารางขอบเขตงาน ตองมี
ความรอบคอบเพ่ือปองกัน
ขอผิดพลาด และขอรองเรียน 
- ผูเสนอราคาสงเอกสาร
หลักฐานไมสมบูรณตาม
ขอบเขตงาน 

15 

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก
เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน 

รอยละของ
ความสําเร็จของการ
จัดหาระบบการ
บันทึกเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
ลาออนไลน 

100 1.7640 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ
แลว 

-คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
สรุปผลการพิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.  

-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัด
จาง 

- 15 

โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือ
ทดแทนและเพ่ิม

รอยละของ
ความสําเร็จของการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเพ่ือ

100 0.5460 1 ตุลาคม 
2560  -30 
กันยายน 
2561 

- - ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ
แลว 

- 15 



 หนวย : ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 

*แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕61 ***ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
งบประมาณ 

ทีไดรับ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการตาม

แผน  

งบประมาณ ท่ี
ใชจริง 

การดําเนินงาน/ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 

**** 
ความกาว 

หนา 
(รอยละ) 

ศักยภาพ
คอมพิวเตอร 
(สวนภูมิภาค) 

ทดแทนและเพ่ิม
ศักยภาพคอมพิวเตอร 
(สวนภูมิภาค) 

- -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
สรุปผลการพิจารณาฯ เสนอตอ ผสช.  

-อยูระหวางพิจารณาลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัด
จาง 

 
ผูรับผิดชอบ/หนวยงานรับผิดชอบ 

กลุมแผนยุทธศาสตร 
 
หมายเหต ุ
* แผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนขอมูลท่ีระบุตามปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยใหรายตามรายละเอียดของแผนท่ีไดรับความเห็นชอบแลว) 
** กิจกรรมแตละกิจกรรมใหกําหนดระยะเวลาท่ีการดาํเนินการตามแผน 
*** ผลการดําเนินงาน ใหระบุสิ่งท่ีไดดําเนินงานและผลลัพธท่ีไดเทียบกับคาเปาหมาย 
**** ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาการดําเนินงานคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานตามโครงการ  
 กรณีโครงการท่ีมีการจางการดําเนินงาน ใหคิดความกาวหนาถึงข้ันตอนการลงนามในสญัญาเปนรอยละ ๒๐  
 และคิดความกาวหนาของการดําเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเปนรอยละ ๘๐ 
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