
แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
 

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

๑. ช่ือหน2วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทําข อมูลสถิติด านเศรษฐกิจและสังคม 

๓. วัตถุประสงค8 
๓.๑ เพ่ือจัดทําโครงการสํารวจข อมูลพ้ืนฐาน (Fundamental Statistics) ท้ังด านเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับใช ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใช ในการ
ติดตามประเมินผล 

๓.๒ จัดทําข อมูลสถิติท่ีมีคุณภาพได มาตรฐาน และเปEนปFจจุบัน เพ่ือสนองความต องการของผู ใช ข อมูลท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

3.3 ให สํานักงานสถิติแห�งชาติเปEนศูนยHกลางข อมูลสถิติของประเทศ และสํานักงานสถิติจังหวัดเปEนศูนยH
ข อมูลในจังหวัด เพ่ือให บริการข อมูลสถิติ ท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึงอย�างต�อเนื่อง ด วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.4 เสริมสร างความรู  ความชํานาญ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด านสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังสามารถนําไปประยุกตHใช ในการปฏิบัติงานในหน าท่ีได อย�างถูกต องตาม
หลักวิชา รวมท้ังส�งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให มีประสิทธิภาพ และสอดคล องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

3.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณHจากประเทศท่ีมีความก าวหน าในการดําเนินงานทางสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม� และประเทศท่ีเปEนมาตรฐานสากล รวมท้ังสามารถนํามาประยุกตHใช 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ 

3.6 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรHท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกว�า ๑ ปR ให ระบุเปSาหมาย
แยกเปEนรายปR) 
๔.๑ จํานวนข อมูลสถิติพ้ืนฐานด านเศรษฐกิจและสังคมข อมูลสถิติไม�น อยกว�า 20 เรื่อง 

๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ   ๑   ปR 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/

เดือน/ป&) 
กิจกรรมท่ี ๑  การจัดทําข อมูลสถิติด วยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 
กิจกรรมท่ี ๒  การให บริการและเผยแพร�สถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕61 - กันยายน ๒๕๖2 

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปRงบประมาณ ให ระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ.๒๕๖2 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 148.9433 ล านบาท (หนึ่งร อยสี่สิบแปดล านเก าแสนสี่

หม่ืนสามพันสามร อยบาทถ วน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใช จริง 223.2174 ล านบาท (สองร อยยี่สิบสามล านสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่ร อย

บาทถ วน) 
 
 
 

เอกสารแนบ..1.. 



๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

ดําเนินการให บริการและเผยแพร�สถิติและสารสนเทศแล วจํานวน 21 เรื่อง มีความก าวหน าร อยละ 
100 ของแผนงานท้ังโครงการ 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข อ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
การจัดทําข อมูล
สถิติด วยวิธีการ
สํารวจ 

ดําเนินการแล วเสร็จและเผยแพร�ข อมูลแล ว จํานวน 2๑ เรื่อง ได แก� 
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปR 
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปRใหม�ท่ีต องการจาก

รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖2 
๓) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 
๔) โครงการสํารวจการเข าถึงการให บริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 
๕) โครงการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 
๖) โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561 
๗) โครงการสํารวจการการย ายถ่ินของประชากร พ.ศ. 2561 
๘) โครงการสํารวจความคิดเห็นฯ ต�อนโยบายและมาตรการสําหรับสังคมเด็กเกิดน อย 

พ.ศ. 2561 
๙) โครงการสํารวจความคิดเห็นฯ เก่ียวกับความพึงพอใจต�อการบริการสาธารณะและ

การทํางานของหน�วยงานต�างๆ พ.ศ. 2562 
๑๐) สรุปปFญหาภัยพิบัติท่ีส�งผลต�อการทําการเกษตรจากโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลง

ทางการเกษตร พ.ศ. 2561 
๑๑) โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 
๑๒) สํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 
๑๓) สํารวจองคHการเอกชนท่ีไม�แสวงหาผลกําไร พ.ศ. 2561 
๑๔) สํารวจท่ีพักแรม พ.ศ. 2561 
๑๕) สํารวจความพิการ พ.ศ. 2560 
๑๖) สํารวจคุณภาพชีวิตอย�างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 
๑๗) สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 
๑๘) สํารวจความต องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562 
๑๙) ประมวลข อมูลพ้ืนท่ีการก�อสร าง พ.ศ. 2561 
๒๐) สํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
๒๑) สํารวจการมีการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 

การให บริการและ
เผยแพร�สถิติและ
สารสนเทศ 

หน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นําข อมูลสถิติท่ีได จากการสํามะโน/สํารวจของ
สํานักงานสถิติแห�งชาติไปใช ประโยชนHในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และ
ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต�างๆ โดยสํานักงานสถิติแห�งชาติมีช�องทาง
และรูปแบบการให บริการท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู�กับความต องการของผู ใช บริการ ซ่ึงสามารถ
สรุปจํานวนผู รับบริการตามช�องทางการให บริการได ดังต�อไปนี้ 

 

 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 

ช2องทางการให�บริการ จํานวน 
การให�บริการทางอินเทอร8เน็ต 443,032 

 -www.nso.go.th 314,073 

 - www.nic.go.th 24,800 

 - statgis.nso.go.th 7,810 

 - http://www.oic.go.th/infocenter3/387 5715 

 - สถิติจังหวัด 89,710 

 - Data Warehouse 924 

ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD  28,271 

ไปรษณีย8อิเล็กทรอนิกส8 (e-mail) 1,656 

ด�วยตนเองท่ีสํานักงานสถิติแห2งชาติ 689 

โทรศัพท8/โทรสาร 283 

หนังสือ/จดหมาย 179 
รวม 474,110  

๘. ปJญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 
 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก าวหน าการดําเนินการคิดเปEนร อยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 

รายงานข อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตรHและแผนงาน 
เบอรHโทรศัพทH..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหน2วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการข�อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 

๓. วัตถุประสงค8 
3.1 เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแต�ละหน�วยงานในการจัดทําสถิติ 
3.2 เพ่ือให�ประเทศมีข�อมูลท่ีเป1นเอกภาพ ถูกต�องครบถ�วน ได�มาตรฐาน ตรงตามความต�องการของผู�ใช�

ข�อมูล และเป1นป5จจุบัน 
3.3 เพ่ือส�งเสริมให�เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน  และใช�ประโยชน8จากข�อมูลและสารสนเทศใน

หน�วยงานภาครัฐ 
3.4 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร8ท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกว�า ๑ ป= ให�ระบุเป>าหมาย 
แยกเป1นรายป=) 
๔.๑ ร�อยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดตามแผนแม�บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2559 - 2564) ร�อยละ 80 
๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ  ๑  ป= 

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

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม 

กิจกรรม 
ช2วงระยะเวลาดําเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ป&) 

กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแม�บทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2 
กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการข�อมูล ต.ค. ๒๕61 – ก.ย. ๒๕๖2 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากป=งบประมาณให�ระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ.๒๕62 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.2676 ล�านบาท (ยี่สิบสองล�านสองแสนหกหม่ืนเจ็ด

พันหกร�อยบาทถ�วน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใช�จริง 19.6553  ล�านบาท (สิบเก�าล�านหกแสนห�าหม่ืนห�าพันสามร�อยบาทถ�วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย(ตอบผลจากข�อ ๔) 

ความสําเร็จในการดําเนินงานได�ตามแผนแม�บทระบบสถิติประเทศไทย คิดเป1นร�อยละ 88.50 ของ
แผนงานท้ังโครงการ 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล�องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข�อ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการ
แผนแม�บทระบบสถิติ 

1. การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด�าน 
- อยู�ระหว�างการร�างวาระการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด�าน 

2. การบริหารจัดการข�อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 

เอกสารแนบ..2.... 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- จัดทําข�อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (24 ตัวชี้วัด) และข�อมูลตัวชี้วัดตาม

ประเด็นยุทธศาสตร8สําคัญของจังหวัด (3 ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัด ร�อยละความสําเร็จ
ของการจัดทําฐานข�อมูลจังหวัดของสํานักงาน รวบรวมข�อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา
ระดับจังหวัด (24 ตัวชี้วัด) และข�อมูลตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร8สําคัญของ
จังหวัด (3 ตัวชี้วัด) ตามตัวชี้วัดร�อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข�อมูลจังหวัด 
ของ สํานักงาน ก.พ.ร .  เสร็จเรียบร�อยแล�ว โดยเผยแพร�ข�อมูลข�อมูลบน 
webintranet.nso.go.th จํานวน 9 ตัวชี้วัด 19 ฐานข�อมูล และส�งให�กับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- อยู�ระหว�างจัดทําชุดข�อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพ้ืนท่ีย�อย 

( ตําบล) บ�านหนองโขลง ตําบลบ�านจ�า อําเภอบางระจัน จั งหวัดสิงห8 บุร ี
มีความก�าวหน�าร�อยละ 50 
- จัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัด 

รอบท่ี 2/2562 (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62) ตัวชี้วัด ร�อยละความสําเร็จในการ
จัดทําชุดข�อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพ้ืนท่ีย�อย (ตําบล) มี
ความก�าวหน�าร�อยละ 10 
- รวบรวมและสรุปผลรายงานความก�าวหน�าการดําเนินการจัดทําชุดข�อมูลสถิติฯ จาก

สํานักงานสถิติจังหวัด 63 จังหวัด มีความก�าวหน�าร�อยละ 70 
- อยู�ระหว�างการรวบรวมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัด รอบท่ี 1/2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ร�อยละความสําเร็จในการจัดทําชุดข�อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data 
set) ในระดับพ้ืนท่ีย�อย (ตําบล) 

3. การพัฒนาสถิติรายสาขา 
- ศึกษาและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร8 และตัวชี้วัดนานาชาติท่ีเก่ียวข�องกับการ

พัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา 
- ทบทวนและปรับปรุงสถานการณ8สถิติทางการ รวมท้ังรายการสถิติทางการ 
- จัดทําร�างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 
- จัดเตรียมเอกสารและประสานฝdายเลขาฯ เพ่ือเตรียมนัดวันเข�าหารือฝdายเลขาฯ  
- ตรวจสอบข�อมูลสถิติทางการท่ีสําคัญจําเป1นของประเทศ ท่ีมีความถูกต�อง ครบถ�วน 
ทันสมัย ตามตัวชี้วัดป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กพร. 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานสถิติสาขาเกษตร เม่ือวันท่ี 11 ก.ค. 2562 
ร�วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

- ประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาประชากรศาสตร8 
ประชากรและเคหะ ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 10 ก.ค. 2562 ร�วมกับสํานักงาน
จังหวัดปทุมธานี 

- ตรวจสอบข�อมูลสถิติทางการท่ีสําคัญจําเป1นของประเทศ ท่ีมีความถูกต�อง ครบถ�วน 
ทันสมัย ตามตัวชี้วัดป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน กพร. ท่ีได�รับจาก
หน�วยงานท้ังภายใน สสช และภายนอกการจัดทํารายการข�อมูลภาครัฐ 

- จัดทําคําขอรับทุนส�งเสริม สนับสนุนโครงการรายการข�อมูลภาครัฐ (Data Catalog) 
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

4. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
- จัดทํา (ร�าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ เพ่ือเป1นกรอบในการนําเสนอคุณภาพของ

สถิติทางการให�กับผู�ใช�ทราบ และสามารถนําสถิติทางการไปใช�ได�อย�างถูกต�อง 
- จัดทํา (ร�าง) รายงานคุณภาพสถิติทางการ 
- จัดทําคู�มือแบบสอบความพึงพอใจของผู�ใช� 
- จัดทําเอกสารแนะนําการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 
- จัดทํากรอบการประเมินคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 
- ศึกษาแนวทางการประเมินข�อถามท่ีเหมาะสมกับการสํารวจและสํามะโน 

กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยง
และบูรณาการข�อมูล 

1. ปรับรายการสถิติทางการในฐานข�อมูลศูนย8สารสนเทศยุทธศาสตร8ภาครัฐ และรายการ
สถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขาให�ตรงกัน 

2. ตรวจสอบรายการสถิติทางการท่ีไม�ครบถ�วน และข�อมูลไม�ทันสมัย เพ่ือประสาน
หน�วยงานเพ่ือขอข�อมูลต�อไป 

๘. ปEญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เช�น สาเหตุความล�าช�าของโครงการ เป1นต�น) 
        - 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก�าวหน�าการดําเนินการคิดเป1นร�อยละ....88.50...…..ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความก�าวหน�าการดําเนินการคิดเป1นร�อยละ....85…............ของเป>าหมายในป=ป5จจุบัน 
 

 
รายงานข�อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตร8และแผนงาน 

เบอร8โทรศัพท8..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
 

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

๑. ช่ือหน1วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดการประชุมระหว�างประเทศ 

๓. วัตถุประสงค7 
๓.๑ เพ่ือให)การดําเนินงานประสานความร�วมมือด)านสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเข)มแข็ง 
๓.๒ เพ่ือให)การติดตามผลการดําเนินงานด)านสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความต�อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร4ท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / ค1าเป9าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกว�า ๑ ป8 ให)ระบุเป9าหมาย 
แยกเป:นรายป8) 
๔.๑ ร)อยละความสําเร็จในการดําเนินงานจัดการประชุมระหว�างประเทศคิดเป:นร)อยละ 100 

๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ    ๑  ป8 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต1ละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ช1วงระยะเวลาดําเนนิการ (ระบุวัน/เดือน/ป&) 

๑) จัดทําข)อเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖1 

๒) ประสานการจัดประชุมกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒ 

๓) ดําเนินการจัดประชุม ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 0.2964 ล)านบาท (สองแสนเก)าหม่ืนหกพันสี่ร)อยบาทถ)วน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใช)จริง 0.3284  ล)านบาท (สามแสนสองหม่ืนแปดพันสี่ร)อยบาทถ)วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ7ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค1าเป9าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

ดําเนินการจัดประชุมเรียบร)อยแล)ว 1 ครั้ง มีความก)าวหน)าร)อยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล)องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข)อ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําข)อเสนอโครงการ ข)อเสนอโครงการท้ัง 4 การประชุม ได)รับการอนุมัติ
เรียบร)อยแล)ว 

๒) ประสานการจัดประชุมกับสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน ส�งหนังสือเชิญผู)เข)าร�วมประชุมเรียบร)อยแล)ว 

๓) ดําเนินการจัดประชุม ดําเนินการประชุมเรียบร)อยแล)ว 4 ครั้ง 

๘. ปAญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก)าวหน)าการดําเนินการคิดเป:นร)อยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 

- กรณีโครงการที่จ�างดําเนินงาน มีเกณฑ7การคํานวณร�อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจ�าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล�ว = ๒๐ % จากน้ันร�อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปNนความก�าวหน�าของการดําเนินงานต1อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 

รายงานข)อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตร4และแผนงาน 
เบอร4โทรศัพท4..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

เอกสารแนบ..3.. 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหน1วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

๓. วัตถุประสงค7 
๓.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมข,อมูลเก่ียวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนท่ีอยู�จริง ณ  

วันสํามะโนโดยไม�คํานึงว�าจะมีชื่อในทะเบียนบ,านท่ีอาศัยอยู�หรือไม� รวมท้ังจํานวนและลักษณะต�างๆ 
ของท่ีอยู�อาศัยของประชากร โดยเก็บรวบรวมข,อมูลจากทุกครัวเรือนท่ัวประเทศเพ่ือให,ได,ข,อมูลใน
ระดับพ้ืนท่ีย�อยและเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร,างของประชากรและท่ีอยู�อาศัยในรอบ 10 ป< 

๓.๒ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร?ท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / ค1าเป9าหมาย(เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกว�า ๑ป< ให,ระบุเปBาหมาย
แยกเปCนรายป<) 

ตัวช้ีวัด 
ค1าเป9าหมาย    ( ร�อยละ ) 

ป& พ.ศ. 
2561 

ป& พ.ศ. 
2562 

ป& พ.ศ. 
2563 

ป& พ.ศ. 
2564 

ข,อมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง 15 10 45 30 

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

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต1ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช1วงระยะเวลาดําเนินการ                  

(ระบุวัน/เดือน/ป&) 

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน  ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

กิจกรรมท่ี 2 เก็บรวบรวมข,อมูล  พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562 

กิจกรรมท่ี 3 ประมวลผลข,อมูล  สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

กิจกรรมท่ี 4 จัดทํารายงานและเผยแพร�ข,อมูล  สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

* กรณีท่ีแผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให,ระบุเพ่ิมเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ.๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 33.7658 ล,านบาท (สามสิบสามล,านเจ็ดแสนหกหม่ืน

ห,าพันแปดร,อยบาทถ,วน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใช,จริง 26.3676 ล,านบาท (ยี่สิบหกล,านสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหกร,อยบาทถ,วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ7ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค1าเป9าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

จัดทํารายงานการวิเคราะห?บทเรียนการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2562 (สํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563) เสร็จเรียบร,อยแล,ว 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล,องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข,อ ๕.๑) 

เอกสารแนบ..4.... 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน                                            
กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน - จัดทําคู�มือการประมวลผลข,อมูล 

- จัดเตรียมฐานข,อมูล และจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมข,อมูล 

- จัดประชุมคณะกรรมการร�างขอบเขตงานโครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข,อมูล สปค.2563 

กิจกรรมท่ี 2 เก็บรวบรวมข,อมูล - เก็บรวบรวมข,อมูลเสร็จเรียบร,อยแล,ว 

กิจกรรมท่ี 3 ประมวลผลข,อมูล - ประมวลผลเสร็จเรียบร,อยแล,ว 

กิจกรรมท่ี 4 จัดทํารายงานและเผยแพร�
ข,อมูล 

- จัดทํารายงานการวิเคราะห?บทเรียนการจัดทําสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2562 (สํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2563) เสร็จเรียบร,อยแล,ว 

๘. ปFญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก,าวหน,าการดําเนินการคิดเปCนร,อยละ 25 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความก,าวหน,าการดําเนินการคิดเปCนร,อยละ 100 ของเปBาหมายในป<ปSจจุบัน (ป< ๒๕๖๒) 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปCนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการภายในป<เดียวให,กรอกเฉพาะข,อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกว�า ๑ ป<ให,กรอกท้ังข,อ ๙.๑-๙.๒ 
- ความก,าวหน,า (เปอร?เซ็นต?) ให,ประมาณการความก,าวหน,าคิดเปCนร,อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 
- กรณีโครงการที่จ�างดําเนินงาน มีเกณฑ7การคํานวณร�อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจ�าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล�ว = ๒๐ % จากน้ันร�อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปSนความก�าวหน�าของการดําเนินงานต1อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานข,อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตร?และแผนงาน 

เบอร?โทรศัพท?..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
 

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

๑. ช่ือหน2วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 

๓. วัตถุประสงค8 
๓.๑ เพ่ือให3มีการบูรณาการระหว�างฐานข3อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข3อมูลอ่ืน ๆ ของสํานักงาน

สถิติแห�งชาติ สะดวกมากข้ึน 
๓.๒ เพ่ือปรับปรุงระบบการนําเสนอข3อมูลสถิติด3วยแผนท่ีเดิมของสํานักงานสถิติแห�งชาติ ให3มี

ความสามารถสูงข้ึนโดยใช3แนวคิด Visualization 
๓.๓ เพ่ือเพ่ิมระบบการนําเสนอข3อมูลสถิติด3วยแผนท่ี สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
๓.๔ เพ่ือสนับสนุนการให3บริการข3อมูลสถิติด3วยแผนท่ีพ้ืนฐานกับภาคประชาชนผ�าน Mobile 
๓.๕ เพ่ือส�งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให3มีความรู3 และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ 
๓.๖ เพ่ือให3เกิดการบูรณาการข3อมูลแผนท่ีแก�หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
๓.๗ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรSท่ี  4 

๔. เป:าหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ สํานักงานสถิติแห�งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถให3บริการข3อมูลสถิติ

เชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการบูรณาการข3อมูลเชิงพ้ืนท่ี แก�หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 
ด3วยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ผ�าน Web ได3สะดวกและรวดเร็ว จํานวน 1 ระบบ 

๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ  ๑  ปY 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป&) 

๑) จัดทําข3อเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖1  

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน พ.ย. ๒๕๖1 

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

๖. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ. ๒๕๖2 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 3.0๐๐๐ ล3านบาท (สามล3านบาทถ3วน) (งบประมาณท่ี

ได3รับจัดสรร) 
๖.๒ มูลค�าโครงการตามสัญญา 2.9800 ล3านบาท (สองล3านเก3าแสนแปดหม่ืนบาทถ3วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีได3ดําเนินการ โดยสะท3อนให3เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช�น ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แต�ละงวด
งานดําเนินการอย�างไรบ3าง เปeนต3น) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

ลงนามในสัญญาแล3ว และอยู�ระหว�างการตรวจรับครั้งท่ี 1 ความก3าวหน3าร3อยละ 25 ของแผนงาน
ท้ังโครงการ 

 

เอกสารแนบ..5.... 



 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล3องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข3อ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําข3อเสนอโครงการ 

- จัดทํา TOR เสร็จเรียบร3อยแล3ว 
- TORได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแห&งชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรS
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ - ลงนามในสัญญาแล3ว 

๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
เนื่องจากโครงการมีความซับซ3อนทําให3ต3องใช3เวลาในการจัดทํา TOR มาก 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก3าวหน3าการดําเนินการคิดเปeนร3อยละ 25 ของแผนงานท้ังโครงการ 
 

**หมายเหตุ   
- กรณีเปeนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการภายในปYเดียวให3กรอกเฉพาะข3อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกว�า ๑ ปYให3กรอกท้ังข3อ ๙.๑-๙.๒ 
- ความก3าวหน3า (เปอรSเซ็นตS) ให3ประมาณการความก3าวหน3าคิดเปeนร3อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 
- กรณีโครงการที่จ�างดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณร�อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจ�าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล�ว = ๒๐ % จากน้ันร�อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปQนความก�าวหน�าของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานข3อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตรSและแผนงาน 

เบอรSโทรศัพทS..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
 

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

๑. ช่ือหน2วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร"เพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร"   

 (ส�วนภูมิภาค) 
๓. วัตถุประสงค8 

๓.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร"แบบพกพา (โน-ตบุ-ค) ท่ีมีอายุการใช1งานเกินกว�า ๖ ป3 ท่ีชํารุดและ 
เสื่อมสภาพ 

๓.๒ เพ่ือให1มีครุภัณฑ"เครื่องคอมพิวเตอร" ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข1อมูลสถิติ 
๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร"ท่ี 4 

๔. เป:าหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ ร1อยละความสําเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร"แบบพกพา(โน1ตบุ-ค) สําหรับใช1ในการปฏิบัติงาน

ทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพแก�สํานักงานสถิติจังหวัด 
๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ    ๑  ป3 

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

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป&) 

๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ ภายใน มี.ค. ๒๕๖1 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ภายใน พ.ค. ๒๕๖1 

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

๖. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ. ๒๕๖2 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖.8096 ล1านบาท (หกล1านแปดแสนเก1าพันหกร1อยบาทถ1วน)  
๖.๒ งบประมาณท่ีใช1จริง 5.3175  ล1านบาท (ห1าล1านสามแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห1าร1อยบาทถ1วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีได1ดําเนินการ โดยสะท1อนให1เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช�น ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แต�ละงวดงาน
ดําเนินการอย�างไรบ1าง เปOนต1น) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

ดําเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร1อยแล1ว มีความก1าวหน1าร1อยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล1องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข1อ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ 

- จัดทํา TOR เสร็จเรียบร1อยแล1ว  
- TOR ได1 รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสถิติแห�งชาติ และ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร"
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
ประกาศผลผู1ชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 
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ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๓) ลงนามในสัญญา 
ลงนามในสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร" วันท่ี 19 มีนาคม 
2562 

๔) ดําเนินการตรวจรับ ตรวจรับสิ้นสุด ณ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2562 

๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก1าวหน1าการดําเนินการคิดเปOนร1อยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปOนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการภายในป3เดียวให1กรอกเฉพาะข1อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกว�า ๑ ป3ให1กรอกท้ังข1อ ๙.๑-๙.๒ 
- ความก1าวหน1า (เปอร"เซ็นต") ให1ประมาณการความก1าวหน1าคิดเปOนร1อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 
- กรณีโครงการที่จ�างดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณร�อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจ�าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล�ว = ๒๐ % จากน้ันร�อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปQนความก�าวหน�าของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานข1อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตร"และแผนงาน 

เบอร"โทรศัพท"..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
 

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

๑. ช่ือหน2วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ กิจกรรมการเสริมสร�างองค�ความรู�ความเข�าใจการจัดทําตัวชี้วัดเป(าหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในระดับจังหวัด  ภายใต�โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ระดับพ้ืนท่ี (SDGs ระดับพ้ืนท่ี) 

๓. วัตถุประสงค8 
๓.๑ สร�างความรู�ความเข�าใจในเป(าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแก�บุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพ่ือ

ร�วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับพ้ืนท่ีผ�านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 
๓.๒ เพ่ือให�บุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปจัดทําร�างเป(าประสงค�ตาม

เป(าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด เพ่ือนําไปสู�การจัดทําร�างตัวชี้วัดตามเป(าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัดได� 

๓.๓ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร�ท่ี    4 

๔. เป:าหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
๔.๑ ได�ร�างเป(าประสงค�ตามเป(าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด 

๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ  ๑  ปB 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป&) 

๑) วางแผนและเตรียมงาน ต.ค. 2561 –  ม.ค. 2562  
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให�แก�สถิติจังหวัด และ

ผู�อํานวยการฝKายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 
จังหวัด โดยแบ�งเปLน 4 ศูนย� 
ศูนย�ละ 2 วัน 

ก.พ. – มี.ค. 2562 

๓) จัดทําร�างเป(าประสงค�ตามเป(าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด 

เม.ย. – มิ.ย. 2562 

๔) รายงานผลการดําเนินงาน ก.ค. 2562 

๖. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 1.972 ล�านบาท (หนึ่งล�านเก�าแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ�วน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใช�จริง 1.910  ล�านบาท  (หนึ่งล�านเก�าแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีได�ดําเนินการ โดยสะท�อนให�เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช�น ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แต�ละงวดงาน
ดําเนินการอย�างไรบ�าง เปLนต�น) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

อยู�ระหว�างการจัดทําร�างเป(าประสงค�ตามเป(าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน ในบริบทจังหวัด 
มีความก�าวหน�าร�อยละ 82.5 ของแผนงานท้ังโครงการ 
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๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล�องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข�อ ๕.๑) 
ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) วางแผนและเตรียมงาน 
เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร�าง
องค�ความรู�ความเข�าใจการจัดทําตัวชี้วัดเป(าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติให�แก�สถิติจังหวัด และ
ผู�อํานวยการฝKายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 จังหวัด 
โดยแบ�งเปLน 4 ศูนย� ศูนย�ละ 2 วัน 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให�แก�สถิติจังหวัด และ
ผู�อํานวยการฝKายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 
จังหวัด เรียบร�อยแล�ว 

- อยู�ระหว�างการวางแผนและเตรียมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทําตัวชี้วัดเป(าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National 
Indicators) ครั้งท่ี 4 

๓) จัดทําร�างเป(าประสงค�ตามเป(าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด 

- อยู�ระหว�างการออกแบบโครงสร�างรายงาน
สถานะข�อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับสากลของ
ประเทศ 

4) รายงานผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานสถานะข�อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับ
สากลของประเทศ เสร็จเรียบร�อยแล�ว 

๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก�าวหน�าการดําเนินการคิดเปLนร�อยละ 100  ของแผนงานท้ังโครงการ  

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปLนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการภายในปBเดียวให�กรอกเฉพาะข�อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกว�า ๑ ปBให�กรอกท้ังข�อ ๙.๑-๙.๒ 
- ความก�าวหน�า (เปอร�เซ็นต�) ให�ประมาณการความก�าวหน�าคิดเปLนร�อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 
- กรณีโครงการที่จ�างดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณร�อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจ�าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล�ว = ๒๐ % จากน้ันร�อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปQนความก�าวหน�าของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานข�อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตร�และแผนงาน 

เบอร�โทรศัพท�..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 

 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ 
   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน  รอบ ๙ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหน2วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาการให บริการข อมูลสถิติแบบ Smart Service 

๓. วัตถุประสงค8 
๓.๑  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช�องทางการเข าถึงข อมูลเป4ดภาครัฐสําหรับทุกภาคส�วน ผ�าน Social Media 

และ Application ต�างๆ ท่ีเรียกใช ข อมูลผ�าน API 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการข อมูล ซ่ึงรวมถึงการนําส�ง/นําเข า และการเผยแพร� 

ผ�านเว็บไซตKและ Mobile Application ของสํานักงานสถิติแห�งชาติได อย�างมีประสิทธิภาพ ถูกต อง 
รวดเร็ว และทันสมัย 

๓.๓ เพ่ือส�งเสริมความร�วมมือในการเผยแพร�และแลกเปลี่ยนข อมูลต�างๆ ระหว�างองคKกร 
๓.๔ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรKท่ี 4 

๔. ตัวช้ีวัด / ค2าเป9าหมาย (เชิงปริมาณ)(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกว�า ๑ ปS ให ระบุเปTาหมาย
แยกเปUนรายปS) 
๔.๑ ร อยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาการให บริการข อมูลสถิติแบบ Smart Service 

๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ    ๑  ปS 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป&) 

๑) จัดทําข อเสนอโครงการ 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. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒.๕๐00 ล านบาท (สองล านห าแสนบาทถ วน) 
๖.๒ มูลค�าโครงการตามสัญญา 1.98750 ล านบาท (หนึ่งล านเก าแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันห าร อยบาทถ วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีได ดําเนินการ โดยสะท อนให เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช�น ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แต�ละงวดงาน
ดําเนินการอย�างไรบ าง เปUนต น) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค2าเป9าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

อยู�ระหว�างการประชาพิจารณK และการแต�งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ าง มีความก าวหน าร อยละ 
40 ของแผนงานท้ังโครงการ 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข อ ๕.๑) 
ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑) จัดทําข อเสนอโครงการ จัดทํา TOR เสร็จเรียบร อยแล ว 

๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
อยู�ระหว�างการประชาพิจารณK และการแต�งต้ัง
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ าง 

เอกสารแนบ..8.... 



ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๓) ลงนามในสัญญา ลงนามในสัญญาเรียบร อยแล ว 

๔) ดําเนินการตรวจรับ ตรวจรับงานงวดท่ี 1 เสร็จเรียบร อยแล ว 

๘. ปCญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ 
๙.๑ ความก าวหน าการดําเนินการคิดเปUนร อยละ 40 ของแผนงานท้ังโครงการ 

 
**หมายเหตุ   
- กรณีเปUนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการภายในปSเดียวให กรอกเฉพาะข อ ๙.๑- กรณีมีแผนดําเนินการมากกว�า ๑ ปSให กรอกท้ังข อ ๙.๑-๙.๒ 
- ความก าวหน า (เปอรKเซ็นตK) ให ประมาณการความก าวหน าคิดเปUนร อยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 
- กรณีโครงการที่จ�างดําเนินงาน มีเกณฑ8การคํานวณร�อยละ คือ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จัดทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจ�าง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล�ว = ๒๐ % จากน้ันร�อยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปOนความก�าวหน�าของการดําเนินงานต2อจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานข อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตรKและแผนงาน 

เบอรKโทรศัพทK..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความก�าวหน�าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
 

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

๑. ช่ือหน2วยงาน  สํานักงานสถิติแห�งชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ การจัดซ้ือครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส�ง (ทดแทนของเดิม) 

๓. วัตถุประสงค8 
๓.๑ เพ่ือทดแทนรถยนต#ราชการท่ีมีอายุการใช1งานเกินกว�า 12 ป6 ท่ีเสื่อมสภาพและต1องซ�อมแซมอยู�เป8น

ประจํา 
๓.๒ เพ่ือให1มีครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต�อความต1องการของผู1ใช1งาน 
3.3 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร#ท่ี 4 

๔. เป:าหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
4.1 ร1อยละความสําเร็จในการจัดซ้ือครุภัณฑ#ยานพาหนะและขนส�ง (ทดแทนของเดิม) 

๕. ระยะเวลาดําเนินงานท้ังโครงการ    ๑  ป6 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแต2ละกิจกรรม 
ข้ันตอน/กิจกรรม ช2วงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป&) 

๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ 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. งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ ป& พ.ศ. ๒๕๖1 
๖.๑ มูลค�าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 17.2780 ล1านบาท (สิบเจ็ดล1านสองแสนเจ็ดหม่ืนแปด

พันบาทถ1วน) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใช1จริง 15.74000 ล1านบาท (สิบห1าล1านเจ็ดแสนสี่หม่ืนบาทถ1วน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีได1ดําเนินการ โดยสะท1อนให1เห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเช�น ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แต�ละงวด
งานดําเนินการอย�างไรบ1าง เป8นต1น) 
7.1 ผลความสําเร็จหรือผลลัพธ8ท่ีได� เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / ค2าเป:าหมาย (ตอบผลจากข�อ ๔) 

ตรวจรับเสร็จเรียบร1อยแล1ว มีความก1าวหน1าร1อยละ 100 ของแผนงานท้ังโครงการ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคล1องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข1อ ๕.๑) 

ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) จัดทําข1อเสนอโครงการ จัดทํา TOR เสร็จเรียบร1อยแล1ว 
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุเรียบร1อยแล1ว 
๓) ลงนามในสัญญา ลงนามในสัญญาเรียบร1อยแล1ว 
๔) ดําเนินการตรวจรับ ตรวจรับเรียบร1อยแล1ว 

๘. ปDญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
- 

๙. ความก�าวหน�าการดําเนินการ** 
๙.๑ ความก1าวหน1าการดําเนินการคิดเป8นร1อยละ 100  ของแผนงานท้ังโครงการ 

รายงานข1อมูล โดย กลุ�มยุทธศาสตร#และแผนงาน 
เบอร#โทรศัพท#..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

เอกสารแนบ..9.... 



แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดและค�าเป�าหมาย ของยุทธศาสตร! 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คําชี้แจง : กรุณารายงานผลเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข3อง โดยรายงานในช�อง “ผลลัพธ!ที่ได3” “รายละเอียดผลการดําเนินการ” และ “ป9ญหาอุปสรรค/ข3อเสนอแนะ” 
 

ยุทธศาสตร!ที่ ๔ : ส�งเสริมการให3บริการแก�ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
 

 

เป�าประสงค!ยุทธศาสตร!/ 
เป�าหมายการให3บริการ 

ตัวชี้วัด 
ค�าเป�าหมาย 
ป+ ๒๕๖๒ 

ผู3รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

ผลลัพธ!ที่ได3 
รายละเอียดผลการ

ดําเนินการ 
ป9ญหาอุปสรรค/

ข3อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

๑. บริการภาครัฐมีการ 
เชื่อมโยงและมีการ
เป�ดเผยข�อมูลให� 
ทุกภาคส&วนสามารถ 
นําไปใช�ประโยชน, 

๑. อันดับประเทศที่มี 
ข�อมูลเป�ดภาครัฐจาก 
The Global Open 
Data Index 

ดีขึ้นจากปAที่ผ&าน
มา 2 อันดับ 

สดช. 
อต. 
สสช. 

สป .ดศ.  

125 ชุดข�อมูล สํานักงานสถิติแห&งชาติ
นําเข�าข�อมูลเพื่อเผยแพร&
ผ&าน เว็บไซต, 
opendata.go.th รวม
ทั้งสิ้น 125 ชุดข�อมูล 

- เปKนตัวชี้วัดที่เปKนการ 
ผลักดันและร&วม
ดําเนินการ กับหน&วยงาน
ภายนอกด�วย ไม&เพียงแต& 
ดศ. เท&านั้น [สป.ดศ. 
ประสาน ก.พ.ร. กําหนด
เปKนตัวชี้วัดร&วม (Joint 
KPIs) กับหน&วยงานภาครัฐ
อื่นๆ} 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานที่ ๒ 



-๒- 

 

 

 

เป�าประสงค!ยุทธศาสตร!/ 
เป�าหมายการให3บริการ 

ตัวชี้วัด 
ค�าเป�าหมาย 
ป+ ๒๕๖๒ 

ผู3รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

ผลลัพธ!ที่ได3 
รายละเอียดผลการ

ดําเนินการ 
ป9ญหาอุปสรรค/

ข3อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

2. จํานวนการให�บริการ
ข�อมูลสถิตภิาครัฐแก& 
ทุกภาคส&วนผ&าน
หน&วยงานกลางด�าน
สถิต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425,000 ครั้ง สสช. 346,550 ครั้ง การให�บริการข�อมูลสถิติทุก
ช&องทาง ประจําไตรมาสที่ 4 
ปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รวมทั้งสิ้น 474,110 ครั้ง 

- - 


