
แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  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 
เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ  ใหประเทศมีขอมูลท่ีเปน

เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช  รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยน  และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี    ๒ 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุ
เปาหมายแยกเปนรายป) 

๔.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ท่ีประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดตามหลัก
วิชาการทางสถิติ ซ่ึงไดแก สถิติท่ีใชในการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ สถิติท่ีมีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานท่ีมีความพรอม สถิติท่ีมาจากระบบการผลิต ท่ีถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู 
และมาตรฐานคุณภาพ ท่ีกําหนด และสถิติท่ีรับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย 
โดยสถิติทางการอาจไดมาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

- การทําสํามะโน 
- การสํารวจดวยตัวอยาง 
- งานทะเบียนท่ีไดจากการดําเนินงานของหนวยงาน 

๔.๒ บูรณาการและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวาง
หนวยงาน รวมท้ังการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับขอมูลสถิติเชิงพ้ืนท่ี 

๔.๓ มีชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตรและนโยบายของ
รัฐบาลได 

๔.๔ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย รอยละ ๗๕ 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ     ๑    ป 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม 
ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

(ระบุวัน/เดือน/ป) 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณใหระบเุพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๘๗๑๔ ลานบาท (ยี่สิบสองลานแปดแสนเจ็ดหม่ืน
หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง ๘.7810  ลานบาท (แปดลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

 

เอกสารแนบ..1.... 



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

ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย คิดเปนรอยละ ๗๒ ของ
แผนงานท้ังโครงการ 

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

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑ บริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ 1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 

ดาน (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 
2560 

กิจกรรมท่ี ๒ การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล 1. พัฒนาปรับปรุงระบบงานสําหรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลสถิติทางการ โดยดําเนินงานไดตามแผนงาน
ท่ีกําหนด 

2. จัดการขอมูลและเผยแพร โดยดําเนินงานไดตาม
แผนงานท่ีกําหนด 

3. ประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูล นําเขาขอมูล และ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสถิติทางการ ท้ัง ๒๑ สาขา 

4. การจัดการ/ปรับปรุงขอมูลให เปนปจจุบัน เ พ่ือ 
การแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
        - 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ....๗๒...ของแผนงานท้ังโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

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

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงใหเห็นโครงสรางและการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทตางๆ เชน สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจทางการคาธุรกิจทางการบริการ 
การกอสราง การขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสาร และการสื่อสารและ
โรงพยาบาลเอกชน เปนตน 
 ๓.๒ เพ่ือเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจํานวนและขนาดของ
สถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน คาใชจาย 
ในการผลิต และดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินคาคงเหลือ
มูลคาของสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิต 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี    ๒ 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ(กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบุ
เปาหมายแยกเปนรายป) 
 รอยละของความสําเร็จของการจัดทําขอมูลสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  รอยละ ๒๐ 
 ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐  รอยละ ๖๐ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอยละ ๒๐ 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ ๓  ป 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนินงานแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ 
ป ๒๕๕๙ 
กิจกรรมท่ี ๑ ศึกษาคนควาขอมูลและขอปญหาพรอมท้ัง 
วางแผนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
กิจกรรมท่ี ๒ วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมขอมูล 
กิจกรรมท่ี ๓ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการท่ัว
ประเทศ (เฉพาะในเขตเทศบาล ยกเวน กทม.) 
กิจกรรมท่ี ๔ ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
พ้ืนฐาน : ระดับจังหวัด 

ต.ค.๕๘– ก.ย.๕๙ 

ป ๒๕๖๐ 
กิจกรรมท่ี ๑ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาลของ ๗๖ จังหวัด 
กิจกรรมท่ี ๒ ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูล
พ้ืนฐาน : ระดับภาคและท่ัวประเทศ 

ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ 

เอกสารแนบ..๒.. 



กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี ๓ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเฉพาะสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตท่ัวประเทศ 
ป ๒๕๖๑ 
กิจกรรมท่ี ๑ ประมวลผลขอมูลรายละเอียดระดับจังหวัดภาคและท่ัว
ประเทศ 
กิจกรรมท่ี ๒ นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูลรายละเอียดสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตระดับจังหวัดภาคและท่ัวประเทศ  

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. 2560 
6.1 มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 207.6424 ลานบาท (สองรอยเจ็ดลานหกแสนสี่หม่ืน

สองพันสี่รอยบาทถวน) 
6.2 งบประมาณท่ีใชจริง 119.1096 ลานบาท (หนี่งรอยสิบเกาลานหนึ่งแสนเกาพันหกรอยบาทถวน) 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔) 
ขอมูลสํามะโนอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ ๓๒ 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
 มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน ๒ กิจกรรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
ป ๒๕๖๐  

กิจกรรมท่ี ๑  ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร และนอกเขต
เทศบาลของ ๗๖ จังหวัด 

- เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
และนอกเขตเทศบาลเสร็จเรียบรอยแลว 

กิจกรรมท่ี ๒ ประมวลผลขอมูล
และนําเสนอผลโดยจัดทํารายงาน
ขอมูลพ้ืนฐาน : ระดับภาคและท่ัว
ประเทศ 

- ประมวลผลขอมูลพ้ืนฐาน (กทม. ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล) เสร็จเรียบรอยแลว 

- อยูระหวางการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอผลการสํารวจ 
มีความกาวหนารอยละ ๒๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลรายละเอียดเฉพาะสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตท่ัวประเทศ 

- อยูระหวางการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดสถาน
ประกอบการ โดยมีความกาวหนารอยละ ๗๐ 

 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการ คิดเปนรอยละ ๓๒ ของแผนงานท้ังโครงการ 
๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๒๐ ของเปาหมายในปปจจุบัน 

 

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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   รอบ ๓ เดือน   รอบ ๖ เดือน    รอบ ๙ เดือน   รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาชุดขอมูลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนเพ่ือ 
การพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ
ประเทศไทยท่ีจัดทําข้ึนอยางมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

- กรอบการดําเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

- ขอมูล สถิติ และสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก เทาเทียม และนําขอมูลไปใชไดอยาง
ถูกตอง 

๓.๒ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความรูความเขาใจของผูท่ีเก่ียวของในการกําหนดแนวทางการติดตาม
และการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ เพ่ือใหทราบสถานการณของประเทศเพ่ือเตรียมการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ี
มีประสิทธิภาพ และขอเสนอแนะถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการ 

๓.๔ เพ่ือใหทราบสถานการณการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศ ท่ีเปนจุดเริ่มตนการ
ดําเนินการระดมทุนเพ่ือใชเปรียบเทียบความกาวหนาการดําเนินงานในอีก ๑๕ ปขางหนา 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี    ๒ 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

๔.๑ เปาหมายของโครงการ 

เพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีนาเชื่อถือ 
ผานการศึกษาและวิเคราะหจากการดําเนินงานในระดับสากลหรือระดับภูมิภาค แลวนํามาปรับใหเหมาะสม
กับประเทศไทย 

๔.๒ ตัวชี้วัดของโครงการ 
รายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 
 ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 

๑)  การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ตลุาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๒)  ตรวจรับงานงวด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๓)  ตรวจรับงานงวด ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๔)  ตรวจรับงานงวด ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เอกสารแนบ..3... 



 ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 

๕)  ตรวจรับงานงวด ๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๖๐๖๘ ลานบาท(สิบลานหกแสนหกพันแปดรอย
บาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง .......-............... ลานบาท  

๗.  สรุปผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ ๔) 
จัดทําขอเสนอโครงการแลวเสร็จ และอยูระหวางการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา 
๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑)  
 - มีกิจกรรมท้ังหมด จํานวน....๑.........กิจกรรรม 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑  การดําเนินการจัด
จางตามระเบียบพัสดุ 

- จัดทํา TOR เสร็จเรียบรอยแลว 
- จัดประชุมพิจารณาขอเสนอของท่ีปรึกษาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาคัดเลือกผูรับจางโครงการ เม่ือวันท่ี 17 มี.ค. 60 
 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน (เชน สาเหตุความลาชาของโครงการ เปนตน) 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณเพียงบางสวน ยังไมสามารถทําสัญญาได (ยังกันเงินไมได) 

ซ่ึงอยูระหวางการขอจัดสรรงบประมาณประจาํงวดเพ่ิมเติม 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
    ๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ .....๑๕......... ของแผนงานท้ังโครงการ  

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

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จดัทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดาํเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 
เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

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

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการผลิตขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ จัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับใช
ในการวางแผนกําหนดนโยบายตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล 
๓.๒ จัดทําขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพ่ือสนองความตองการของผูใชขอมูลท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี    ๒ 

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

๔.๑ จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมขอมูลสถิติไมนอยกวา ๑๘ เรื่อง 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ      ๑ ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑ แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 
กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมท่ี ๒ การใหบริการและเผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ 

*กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ ใหระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖๐ 
๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๑๓.๗๔๑๘ ลานบาท (สองรอยสิบสามลานเจ็ดแสนสี่

หม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาท) 
๖.๒ งบประมาณท่ีใช   ๗๗.1682 ลานบาท (เจ็ดสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันสองรอยบาท) 

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

ดําเนินการใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศแลวจํานวน ..๙...เรื่อง 

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

จั ด ทํ าข อ มูลส ถิติ
ดวยวิธีการสํารวจ 

ดําเนินการแลวเสร็จและเผยแพรขอมูลแลว จํานวน ๙ เรื่อง ไดแก 
๑) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙) 
๒) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปใหมท่ีตองการจาก

รัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓) โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2560 

เอกสารแนบ..๔.. 



กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๔) โครงการสํารวจทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ป ท่ีมีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2559 
๕) โครงการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก ตามแนวประชารัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
๖) โครงการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบและความตองการของครัวเรือนในพ้ืนท่ี

น้ําทวม (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) 
๗) โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 

2559 
๘) โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ 

พ.ศ. 2559 
๙) โครงการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 

การใหบริการและ
เผยแพรสถิติและ
สารสนเทศ 

การนําขอมูลสถิติท่ีไดจากการสํามะโน/สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติไปใชประโยชน 
     สําหรับการนําขอมูลไปใชประโยชนนั้น  จะมีท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ท่ีใช
ในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงาน
พัฒนาตางๆ 
     วิธีการใหบริการ มีชองทางและรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย แลวแตความตองการ
ของผูใชบริการ 

ชองทาง จํานวน 
หนังสือ/จดหมาย ๑๖2 ครั้ง 
โทรศัพท/โทรสาร 468  ครั้ง 
e-mail 989  ครั้ง 
ติดตอดวยตนเอง 478  ครั้ง 
เอกสารรายงาน/CD ๘,๙๖๘  ครั้ง 
การใหบริการทางอินเตอรเน็ต 240,054  ครั้ง 
การใหบริการ Data Warehouse 162  ครั้ง 
รวมท้ังสิ้น 251,281  ครั้ง  

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 

- 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๕๐ ของแผนงานท้ังโครงการ 

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

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

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

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

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพ่ิมของประชากร 
๓.๒ เพ่ือทราบขอมูลท่ีสําคัญของประชากรดานภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย การวางแผนครอบครัว   
      เชน อัตราเจริญพันธุตางๆ อัตราการตายของทารก อัตราการตายของเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  
      ๕ ป อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด การคุมกําเนิด เปนตน 
๓.๓ เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะ โครงสรางประชากร และแนวโนมของประชากรใน 
      ระหวางปสํามะโน (Intercensal period) และใชในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งตอไป 
๓.๔ เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลดานประชากร ในการวางแผนจัดทําสํามะโนครั้งตอไป 
      เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี ๒ 

๔. ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีท่ีมีระยะเวลาดําเนินโครงการมากกวา ๑ ป ใหระบ ุ  
    เปาหมายแยกเปนรายป) 

๔.๑ รอยละของความสําเร็จของการจัดทําขอมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจํานวน ๑ เรื่อง 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอยละ ๔๐ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ รอยละ ๔๐ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ รอยละ ๒๐ 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ  ๑ ป 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    แผนระยะเวลาดําเนนิงานแตละกิจกรรม 
กิจกรรม ชวงระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

กิจกรรมท่ี ๑ การประมวลผลขอมูล ตุลาคม ๒๕๕๙ -  กันยายน ๒๕๖๐ 

กิจกรรมท่ี ๒ การนําเสนอและเผยแพรขอมูล ตุลาคม ๒๕๕๙ -  กันยายน ๒๕๖๐ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดําเนินการเกินจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหระบุเพิ่มเติมจนส้ินสุดโครงการ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ  ๐.๖๔๒๑  ลานบาท (หกแสนสี่หม่ืนสองพันหนึ่งรอย
บาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง ๐.๐๖๔๔๐ ลานบาท (หกหม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

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

รายงานการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเปนรอยละ ๔๐  
 
 
 
 

เอกสารแนบ..5.... 



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

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี ๑ การประมวลผลขอมูล อยูระหวางการประมวลผลขอมูลชุดท่ี ๒ และคํานวณคาสถิติทาง
ประชากร ไดแก การเกิด การตาย และภาวะเจริญพันธุ 

กิจกรรมท่ี ๒ การนําเสนอและเผยแพร
ขอมูล 

อยูระหวางจัดทํารายงานการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 

    ......-ไมมี-...... 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
    ๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ .......๘๕.๕.......... ของแผนงานท้ังโครงการ  
    ๙.๒ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ........๔๐.............. ของเปาหมายในปปจจุบัน (ป ๒๕๖๐) 
 
** หมายเหตุ   
- กรณีเปนโครงการที่มีแผนดําเนินการภายในปเดียวใหกรอกเฉพาะขอ ๙.๑  - กรณีมีแผนดําเนินการมากกวา ๑ ปใหกรอกทั้งขอ ๙.๑ - ๙.๒ 
- ความกาวหนา (เปอรเซ็นต) ใหประมาณการความกาวหนาคิดเปนรอยละเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จดัทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดาํเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

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

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายทดแทน 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนของเดิมท่ีมีอายุใชงานเกิน ๕ ป และประสิทธิภาพต่ํา

เพ่ือใหรองรับระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพ่ือใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณระบบเครือขายท่ีทันสมัยและสามารถรองรับ IPV6 
๓.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานสถิติแหงชาติและลดความ

เสี่ยงในการหยุดใหบริการ 
๓.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือขายและอุปกรณความม่ันคงปลอดภัยของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๓.๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสารสนเทศสถิติแกผูใชท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป 

และบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี ๒ 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการระบบเครือขาย (Network 

Management)  จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการอุปกรณความม่ันคง
ปลอดภัย และอุปกรณเครือขายจํานวน ๑ เครื่อง 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑  ป 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๑) เตรียมงานและวางแผน พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 

๒) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๓) ตรวจรับงาน มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๐๐๐ ลานบาท (เกาแสนบาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง    -    ลานบาท 

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

ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

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

เอกสารแนบ..๖... 



ข้ันตอน/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
๑) เตรียมงานและวางแผน จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จเรียบรอยแลว 

๒) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสด ุ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  

เกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไมสอดคลองกับการราคาใน
ทองตลาด 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ ๒๐ ของแผนงานท้ังโครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จดัทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดาํเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 
 

 



แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  สะสม ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

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

๑. ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๒. ช่ือแผนงาน/โครงการ โครงการเตรียมความพรอมระบบขอมูลศูนยสารสนเทศแหงชาติ 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเปนฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศสําหรับรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญและจําเปน 
3.2 เพ่ือบูรณาการขอมูลสถิติระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจัดรูปแบบและแปลงขอมูลใหอยูใน

มาตรฐานเดียวกัน 
3.3 เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังในระดับกระทรวง/กรม และระดับพ้ืนท่ีตามโครงสรางของผัง
สถิติทางการ 21 สาขา 

3.4 เพ่ือบริหารจัดการขอมูล ท้ังการนําเขา การสืบคน การเผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.5 เพ่ือสนับสนุนขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ สําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือตอบสนองนโยบายตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง/
กรม และระดับพ้ืนท่ี 

3.6 เพ่ือสงเสริมความรู และสรางความเขาใจในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติตาม
มาตรฐานสากลใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของระดับกระทรวง/กรม และระดับพ้ืนท่ี 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรท่ี    ๒ 

๔. เปาหมาย /ตัวช้ีวัด ของแผนงาน/โครงการ 

 ๔.๑ เปาหมายของโครงการ 

- มีระบบฐานขอมูลกลางสําหรับขอมูลสถิติท่ีสําคัญและจําเปนของประเทศ 
- มีโครงสรางของขอมูลสําหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานสากลท่ีอยูใน
รูปแบบตามโครงสรางของรายการสถิติทางการ ๒๑ สาขา 
- มีระบบท่ีรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 
- บุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการจัดการขอมูลและสารสนเทศ มีความร และความเขาใจในการจัดการ
ขอมูลและสารสนเทศ มีความรูและความเขาใจในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ
อยางนอย ๓ สาขา 

 ๔.๒ ตัวชี้วัดโครงการ 

- จํานวนรายการขอมูลสถิติของหนวยงานตางๆ ในระบบไมนอยกวา ๑,๐๐๐ รายการ 
- จํานวนโครงสรางขอมูลตามมาตรฐานสากล เชน SDMX ท่ีใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติอยาง
นอย ๓ สาขา 

๕. ระยะเวลาดําเนนิงานท้ังโครงการ    ๑๒  เดือน 
เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 2560 
 
 
 

เอกสารแนบ..๗.. 



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

1) เตรียมงานและวางแผน ตุลาคม ๒๕59 

2) จัดเตรียมขอเสนอโครงการและขอบเขต
ของงาน (TOR) 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - กุมภาพันธ 2560 

3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

4) ตรวจรับงาน 12 เดือนตั้งแตวันลงนามในสัญญา 

๖. งบประมาณท่ีใชดําเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๑ มูลคาโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ 95.5425 ลานบาท (เกาสิบหาลานหาแสนสี่หม่ืนสอง
พันหารอยบาทถวน) 

๖.๒ งบประมาณท่ีใชจริง   -     ลานบาท 

๗. สรุปผลการดําเนินงาน(แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ โดยสะทอนใหเห็นถึงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของโครงการ อาทิเชน ผลการดําเนินงานจัดทํา TOR, จํานวนงวดงาน, แตละงวดงาน
ดําเนินการอยางไรบาง เปนตน) 
๗.๑ ผลความสําเร็จหรือผลลัพธท่ีได เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย(ตอบผลจากขอ๔) 

จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแลว 
 

๗.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน (ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามขอ ๕.๑) 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1) เตรียมงานและวางแผน คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีมติ เห็นชอบในหลักการ
โครงการฯ 

2) จัดเตรียมขอเสนอโครงการและ
ขอบเขตของงาน (TOR) 

คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน จัดทํารางขอบเขตของงาน 
(TOR) เสร็จสิ้นแลว 

3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
พัสดุ 

อยูระหวางดําเนินการ 

๘. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน  
เนื่องจากเปนโครงท่ีใชงบประมาณสูง จึงตองใชความรอบคอบในการดําเนินงาน เพ่ือใหมีฐานขอมูลสถิติ

ท่ีสําคัญและจําเปนของประเทศ ซ่ึงอาจทําใหโครงการลาชากวากําหนด 

๙. ความกาวหนาการดําเนินการ** 
๙.๑ ความกาวหนาการดําเนินการคิดเปนรอยละ.......๑๒.............ของแผนงานท้ังโครงการ 

- กรณีโครงการที่จางดําเนินงาน มีเกณฑการคํานวณรอยละ คือ ๑) อนุมัติโครงการ = ๕% ๒) จดัทํา TOR = ๑๐% ๓) การจัดซ้ือจัดจาง = 
๑๕ % ๔) ลงนามในสญัญาแลว = ๒๐ % จากน้ันรอยละ ๒๑-๑๐๐ จะเปนความกาวหนาของการดาํเนินงานตอจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 
รายงานขอมูล โดย กลุมแผนยุทธศาสตร 

เบอรโทรศัพท..๐๒-๑๔๑-๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60   ไตรมาสที่ 2 

หน่วยงาน :: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ
ตามแผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

การบริหารจัดการ
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของ
ประเทศ 

ร้อยละความส าเรจ็
ในการด าเนินงาน
ได้ตามแผนแม่บท
ระบบสถติิของ
ประเทศ 

๑๐๐ ๒๒.๘๗๑๔ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

14.8658   - จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ
ไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
- พัฒนาปรับปรุงระบบงานส าหรบัการเช่ือมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูลสถิติทางการ โดยด าเนินงานได้
ตามแผนงานท่ีก าหนด 
- จัดการข้อมูลและเผยแพร่ โดยด าเนินงานไดต้าม
แผนงานท่ีก าหนด 
- ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมลู น าเข้าข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการ ท้ัง 
๒๑ สาขา 
- การจัดการ/ปรับปรุงข้อมูลให้เปน็ปัจจุบัน เพื่อ 
การแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน SDMX 

- 72 

โครงการส ามะโน
อุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลส ามะโน
อุตสาหกรรมจ านวน 
๑ เรื่อง 

ปี 60 = 60 
 
ปี 58 - 60 
= 100 

207.6424 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

119.1096 อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลส ามะโนอุตสาหกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 32 

- ปี 60 = 20 
 
ปี 59 - 60 = 
32 

เอกสารแนบ ๒ 



 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

*แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ***ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมตามแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ทีได้รับ 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ
ตามแผน  

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

การด าเนินงาน/ผลลัพธ ์ ปัญหา/อุปสรรค 

**** 
ความก้าว 

หน้า 
(รอ้ยละ) 

โครงการพัฒนาชุด
ข้อมูลเพ่ือติดตาม
และวัดผลการ
ด าเนินการระดมทุน
เพ่ือ 
การพัฒนาตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานแนว
ทางการติดตามและ
การวัดผลการ
ด าเนินการระดมทุนที่
มีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐.๖๐๖๘ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

- จัดท าข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการ
จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณเพียงบางส่วน ยังไม่สามารถท า
สัญญาได้ (ยังกันเงินไม่ได้) ซึ่งอยู่ระหว่าง
การขอจัดสรรงบประมาณประจ างวด
เพิ่มเตมิ 

15 

โครงการผลิตข้อมูล
ด้วยวิธีการส ารวจ 

จ านวนข้อมูลสถติิด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

ไม่น้อยกว่า 
18 เรื่อง 

๒๑๓.๗๔๑๘ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

๗๗.1682 เผยแพร่ข้อมูลการส ารวจจ านวน 9 เรื่อง - 50 

โครงการส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประชากร พ.ศ. 
2558-2559 

ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลสถิติการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประชากรจ านวน ๑ 
เรื่อง 

ปี 60 = 20 
 
 
 
ปี 58 - 60 
= 100 

๐.๖๔๒๑ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

๐.9630 รายงานการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 

- ปี 60 = 27.5 
 
 
 
ปี 58 – 60 
= 85.5 

โครงการการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่ายทดแทน 

ความส าเร็จของการ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่าย
ทดแทน 

100 ๐.๙๐๐๐ 1 ต .ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันท่ี 31 มีนาคม 
2560 

เกณฑร์าคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบตัิการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ไม่สอดคล้องกับการราคาในท้องตลาด 

20 

โครงการเตรียม
ความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์
สารสนเทศแห่งชาติ 

ร้อยละความส าเรจ็
ของโครงการเตรียม
ความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนยส์ารสนเทศ
แห่งชาติ 

100 0.9000 1 ต.ค .  59   
- 30 ก . ย . 
60 

- - คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จสิ้นแล้ว 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามระเบยีบพัสด ุ

เนื่องจากเป็นโครงที่ใช้งบประมาณสูง จึง
ต้องใช้ความรอบคอบในการด าเนนิงาน 
เพื่อให้มีฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญและจ าเป็น
ของประเทศ ซึ่งอาจท าให้โครงการล่าช้า
กว่าก าหนด 

12 

 
 



 
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลุ่มแผนยุทธศาสตร ์
 
หมายเหต ุ
* แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นข้อมลูที่ระบุตามปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดยให้รายตามรายละเอียดของแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว) 
** กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมให้ก าหนดระยะเวลาที่การด าเนินการตามแผน 
*** ผลการด าเนินงาน ให้ระบุสิ่งทีไ่ด้ด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้เทียบกับค่าเป้าหมาย 
**** ความก้าวหน้า (เปอร์เซ็นต์) ให้ประมาณการความก้าวหน้าการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานตามโครงการ  
 กรณีโครงการที่มีการจ้างการด าเนนิงาน ให้คิดความก้าวหน้าถึงขั้นตอนการลงนามในสญัญาเป็นร้อยละ ๒๐  
 และคิดความก้าวหน้าของการด าเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการเป็นร้อยละ ๘๐ 
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