
แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑  การประชุม ASEAN Heads of Statistical Office Meeting (AHSOM) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 
Statistical System (ACSS) Committee: ACSS Committee) เพ่ือให้การพัฒนาระบบสถิติของ
ประชาคมอาเซียนมีทิศทางที่ชัดเจน และให้หัวหน้าหน่วยสถิติในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ และท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) 
ครั้งที่ ๔๓ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วย
หัวหน้าหน่วยสถติิแห่งชาติในประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ เป็นคณะกรรมการ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย และโดยมี ASEANstats เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน มีบทบาทในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายการ
ด าเนินงาน พัฒนาระบบสถิติของประเทศสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือทางด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน 
ให้ค าแนะน าการท างานแก่คณะท างานภายใต้ คณะกรรมการฯ เพ่ือให้หน่วยสถิติของแต่ละประเทศ   
มีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน การผลิต ข้อมูลสถิติได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบระหว่างกันได้ โดยข้อมูลสถิติดังกล่าวจะถูกใช้ในการวัดผล 
ประเมินผล การด าเนินยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ อาเซียนตามวัตถุประสงค์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ส าหรับการประชุมคณะกรรมการระบบ
สถิติของประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๖๒ นี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ ๙ (The ๙th ASEAN Community 
Statistical System (ACSS) Committee: ACSS๙) ส านักงานสถิติแห่งชาติ ก าหนดจัดประชุม

แบบรายงานที่ ๑ 
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ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม
การประชุมประมาณ ๖๐ คน โดยมีคณะกรรมการฯ พร้อมผู้ติดตาม และประธานจากคณะท างาน 
จากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ผู้แทนจาก ASEANstats รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ 
ได้แก่ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 
ARISE Plus, United Nations Population Fund (UNFPA) และภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 
ASEANstats จะรายงานผลการประชุม ให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic 
Official Meeting: SEOM) และการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Ministerial Meeting: AEM) ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม 
ตามล าดับ เพ่ือทราบและอนุมัติ และให้ค าแนะน าการด าเนินงานต่อไป 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ติดตาม ให้ข้อแนะน า ในหัวข้อที่ส าคัญเพ่ือด าเนิน
ยุทธศาสตร์ทางสถิติของประเทศอาเซียน เช่น กรอบการด าเนินงาน ACSS Open Data Implementation  
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน แนวคิดของการใช้ Big Data เพื่อปรับปรุงสถิติทางการ และลดภาระ
การให้ข้อมูลของประชาชน 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : เป็นการจัดประชุมคณะกรรมการระบบสติถิของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ (The ๙ th ASEAN 
Community Statistical System (ACSS) Committee: ACSS ๙) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๖๐ คน จากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ  

สถานะ : ด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศ ๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ เดือน 

 เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  ด าเนินการจัดประชุม ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)    
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๕๙๙,๑๕๙.๑๐ บาท 

(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑.  ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการจัดประชุม มีผลการด าเนินการ คือ จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ - 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ เข้าร่วมประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนในรอบที่ผ่านมา 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคม 
อาเซียน ในรอบปีที่ผ่านมา 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมติของเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มีการลงมติในที่ประชุม  
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๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อแนะน าของ ACSS ต่อเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอในการประชุม 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความกา้วหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๓๑,๗๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศ ของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่หลากหลาย 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได ้

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติ 
และเป็นการเพ่ิมสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ 
สถานะ : ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ สสช.  
 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. ผู้ส าเร็จการอบรมได้น าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านต่าง ๆ 
ร้อยละ ๘๕ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

 เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๓. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๔. หลักสูตรด้านอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๕. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๓๑,๗๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๓๑,๗๐๐ บาท  

(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๖๔,๕๗๕ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้า

บาทถ้วน) 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. ผู้ส าเร็จการอบรมได้น าความรู้และประสบการณ์ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๗๕ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
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จัดอบรมด้านวิชาการสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอ่ืนๆ ให้กับบุคลากรภาครัฐ บุคลากร
ภาครัฐ (ส่วนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) บุคลากรของส านักงานสถิติแห่ง และ
ให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลสถิติและการน าไปใช้ประโยชน์ให้แก่ นิสิต
นักศึกษา  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการจัดประชุม มีผลการด าเนินการ คือ 

ชื่อหลักสูตร หัวข้อที่อบรม 
๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑. การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๙,๑๐,๑๑ 
๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖ 
๒. การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ infographics 
๓. Advanced Excel รุ่นที่ ๔ 
๔. กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 
๕. การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
๖. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการ

ทุจริต 
๗. การจัดท าข้อมูลสถิติและการน าไปใช้ประโยชน์ 

๓. หลักสูตรความรู้ความสามารถด้าน
สถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑. การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ ๒ 
๒. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบน Moodle ส าหรับ 

วิทยากร สสช. 
๔. หลักสูตรด้านอื่นๆ เพื่อเพ่ิมพูน

ความรู้และประสบการณ์ 
๑. การปรับ Mindset เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

จ านวน ๘ รุ่น 
๒. ทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ จ านวน 

๒ รุ่น 
๓. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศ เรื่องการจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะ 

๕. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่
หน่วยงานภายในประเทศ 

๑. การจัดท าโครงการส ารวจ และการน าข้อมูลสถิติไปใช้
ประโยชน์ ให้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ของโครงการ  

๑. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการสถิติมากข้ึน 
๒. บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
๓. บุคลากรสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาพยากรณ์สภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และพร้อมรับมือ

กับทิศทางการพัฒนาของประเทศได้เป็นอย่างดี  
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๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- ไม่มี -   

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท ์๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 

๒. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ให้แพร่หลาย 

๔.๒ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่ส าคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
และรับรู้ได้รวดเร็ว 

๔.๓ เพ่ือส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๑. ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิตท่ีมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
๒. มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิติของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : จัดพิมพ์รายงานการวิเคราะห์และจัดท ารายงานข้อมูลสถิติ เพ่ือบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
ให้กับทุกภาคส่วน 
สถานะ : อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความสมบูรณ์ หากแล้วเสร็จจะด าเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์ต่อไป 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.จ านวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน ๔๓๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายงานตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท ารายงานตัวชี้วัดที่ส าคัญของประเทศไทย มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท าแผ่นพับการให้บริการ/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๔ จัดนิทรรศการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท 

(หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๑๔,๘๒๖.๐๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย

ยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค)์ 

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. จ านวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน ๔๓๐,๐๐๐ ๓๕๔,๙๒๔ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

ให้บริการข้อมูลสถิติในแต่ละช่องทาง และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความสมบูรณ์     
หากแล้วเสร็จจะด าเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์ต่อไป 

 มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๒ กิจกรรรม 
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กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายงานตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการด าเนินการ คือ 
การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
น าข้อมูลสถิติท่ีได้จากการส ามะโน/ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและ
แผนงานพัฒนาต่างๆ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติมีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจ านวนผู้รับบริการ
ตามช่องทางการให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

ช่องทางการให้บริการ จ านวน 
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๔๑,๒๖๗ 
 -www.nso.go.th ๑๙๒,๖๐๗ 
 - www.nic.go.th ๑๖,๑๔๔ 
 - statgis.nso.go.th ๓,๘๑๕ 
 - http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ ๔,๑๐๗ 
 - สถิติจังหวัด ๑๒๔,๑๒๖ 
 - Data Warehouse ๔๖๘ 
ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD  ๑๐,๗๔๒ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ๑,๐๙๘ 
ด้วยตนเองท่ีส านักงานสถิติแห่งชาติ ๓๒๘ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๑๖๗ 
หนังสือ/จดหมาย ๑๑๖ 
Social media ๖๙๘ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ๖๐๐ 
รวม ๓๕๔,๙๒๔ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท ารายงานตัวชี้วัดที่ส าคัญของประเทศไทย มีผลการด าเนินการ คือ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบรายงานต้นฉบับเพ่ือขออนุมัติจัดพิมพ์  

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ทุกภาคส่วนมีการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากส านักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงไม่สามารถจัดนิทรรศการได้ 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 
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๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
           
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ     โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 

๒. ชื่อหน่วยงาน      ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท (สามสิบสามล้าน
สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและก าหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและก าหนด
นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
เตรียมพร้อมในการปรับตัว ภายใต้ระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : จัดท าการส ารวจข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินกิจการ
ของสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน            
การขยายกิจการ เป็นต้น 

สถานะ : จัดท าโครงการส ารวจต่างๆ 
๑. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือนและสถานประกอบการ) 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๒. ส ารวจยอดขายรายไตรมาส 
๓. ส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  
๔. ส ารวจที่พักแรม 
๕. ส ารวจข้อมูลศักยภาพพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าส ารวจอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. ส ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. จ านวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ๖ เล่ม 

๘. ระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/
ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  การจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท 

(สามสิบสามล้านสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๖,๗๐๒,๕๗๑.๗๙ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสองพันห้าร้อย

เจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค)์  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. จ านวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 
 

๖ - 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

   มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 
  กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีผลการด าเนินการ คือ 

โครงการส ารวจ สถานะการด าเนินการ 
๑. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ครัวเรือนและสถาน 

    ประกอบการ) 

- จัดท าคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ 
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งใน

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับส านักงาน

สถิติจังหวัด 
๒. ส ารวจยอดขายรายไตรมาส - จัดท าคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ 

- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 

- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับส านักงาน
สถิติจังหวัด 

๓. ส ารวจธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบริการ  

 

- จัดท าคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ 
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งใน

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับส านักงาน

สถิติจังหวัด 
๔. ส ารวจที่พักแรม - จัดท าคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ 

- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 

- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กับส านักงาน
สถิติจังหวัด 

๕. ส ารวจข้อมูลศักยภาพพ้ืนฐาน
ระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
ส ารวจอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- อยู่ระหว่างจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

๖. ส ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล 

๗. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 
และประมวลผลข้อมูลรายเดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

 



-๔- 
 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ ส าหรับใช้ประกอบการจัดท าบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการ            
ใช้จ่ายของครัวเรือน การสะสมทุน และอ่ืน ๆ รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสากล 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๕ ของเป้าหมายทัง้โครงการ  
 

             
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท ์๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑.  ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้้าทั่วประเทศ จ้านวน ๒๕ ลุ่มน้้า (โครงการระยะที่ ๑) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสน
หกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ือการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้้าใน
ลุ่มน้้าต่างๆ ทั้งพ้ืนที่ในเขตชลประทาน พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

๔.๒ เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับข้อมูล
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ด้าเนินการจัดเก็บใหม่เพ่ิมเติมในระดับพ้ืนที่ย่อย โดยบูรณาการร่วมกับระบบที่มี  
อยู่เดิมของหน่วยงานต่างๆ 

๔.๓ เพ่ือสร้างดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก้าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๑. มีระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้าต่างๆ 
ทั้งพ้ืนที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพ้ืนที่ในเขตเมือง  

๒. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ด้าเนินการจัดเก็บใหม่
เพ่ิมเติมในระดับพ้ืนที่ย่อย  

๓. มีระบบการสร้าง และน้าเสนอตัวชี้วัดเชิงระบบและเชิงพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ 

แบบรายงานที่ ๑ 

 



-๒- 
 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส้าคัญ : เป็นการด้าเนินโครงการศึกษาและส้ารวจข้อมูลการใช้น้้า เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดล้าดับ
ความมั่นคงของทรัพยากรน้้า และน้าไปสู่การจัดท้านโยบายแผนงานในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนในอนาคต 
สถานะ : อยู่ระหว่างด้าเนินการ (ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)) มีรายละเอียดดังนี้ 
ด้าเนินงานการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีกิจกรรมย่อย คือ การตรวจสอบข้อมูลจากการส้ารวจ 
(Cleansing Data) การจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data) เพ่ือน้าไปวิเคราะห์ และจัดท้ารายงานผลการ
ส้ารวจ/น้าเสนอผลข้อมูล รวมทั้งการจัดการอบรมและการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ระดับความส้าเร็จของการเผยแพร่และน้าเสนอดัชนีชี้วัดเชิงระบบและ      
เชิงพ้ืนที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 

 
๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ               
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

๑. จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้้าทั่วประเทศ จ้านวน 
๒๕ ลุ่มน้้า 

ตุลาคม ๒๕๖๒  – มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ้านวน ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส้าหรับด้าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ้านวน ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท 

(แปดล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด้าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ้านวน - บาท  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 



-๓- 
 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 

๑. ระดับความส้าเร็จของการเผยแพร่และน้าเสนอดัชนีชี้วัด
เชิงระบบและเชิงพ้ืนที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า 

 
๑๐๐ 

 
๗๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

   มีกิจกรรมทั้งหมด จ้านวน ๑ กิจกรรรม 
  กิจกรรมที่ ๑ จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน 

ในลุ่มน้้าทั่วประเทศ จ้านวน ๒๕ ลุ่มน้้า มีผลการด้าเนินการ คือ 
-   ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดต้นแบบ ส้าหรับโครงสร้างข้อมูล

พ้ืนฐานภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้้าทั่วประเทศ จ้านวน ๒๕ ลุ่มน้้า (โครงการระยะที่ ๑) (การเบิกจ่าย งวดที่ ๖ 
ร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้างทั้งสัญญา) 

-    อยู่ระหว่างด้าเนินการ (ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)) โดยด้าเนินงานการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีกิจกรรมย่อย คือ การตรวจสอบข้อมูลจากการส้ารวจ (Cleansing 
Data) การจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data) เพ่ือน้าไปวิเคราะห์ และจัดท้ารายงานผลการส้ารวจ/ 
น้าเสนอผลข้อมูล รวมทั้งการจัดการอบรมและการประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑. มีฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน และดัชนีชี้วัดส้าคัญที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้สภาพปัญหาข้อเท็จจริงได้ 
ในระดับพ้ืนที ่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ  

๒. รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางก้าหนดนโยบาย 
แก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

การด้าเนินงานโครงการพบปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน ทั้งด้านการจัดหา Tablet และอุปกรณ์
ส้ารองไฟ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม 
จึงท้าให้โครงการล่าช้าจากแผนงานที่ก้าหนด 

๑. ด้านการจัดหา Tablet และอุปกรณ์ส้ารองไฟ จ้านวน ๒๐,๕๖๑ เครื่อง โดยในกิจกรรมนี้ ส้านักงาน 
สถิติแห่งชาติใช้เวลาประมาณ ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
ซึ่งมีความล่าช้าจากแผนงาน ประมาณ ๑๒ เดือน ท้าให้เกิดผลกระทบต่อการด้าเนินการ ในขั้นตอน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการจัดการอบรม การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการประมวลผลข้อมูล  

๒. ด้านการบริหารจัดการโครงการ โดยส้านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด้าเนินการจ้างเจ้าหน้าที่อื่น     
เพ่ือปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ท้าให้มีจ้านวนเครื่อง Tablet ไม่เพียงพอต่อจ้านวนเจ้าหน้าที่
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เก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในฤดูฝน (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒) 
ท้าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความล้าบาก  

๓. ด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ จึงประสบปัญหาในการสื่อสารเพ่ือท้าความเข้าใจและ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการด้าเนินโครงการนี้เก็บ
ข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลบางกลุ่มยังขาดทักษะในด้านนี้ ซึ่งส้านักงานสถิติ 
จังหวัดต้องก้ากับและติดตามการด้าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ 
ของข้อมูล  

๔. ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการส่วนใหญ่จะเป็นงบด้าเนินงานส้าหรับการ           
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แต่จากการสังเกตการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามพบว่ า         
เจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าการเก็บข้อมูลเป็นงานที่มีความยากยุ่งยากและได้รับ 
ค่าตอบแทน น้อย จึงมีการลาออกในระหว่างปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ควรเสริมสร้างเครือข่ายสถิติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานในด้านต่าง ๆ และสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่าง ๆ  
๒. ควรจัดให้มีเวทีการน้าเสนอผลงานวิชาการ/สถิติสัญจร/สถิติพบปะประชาชน เพ่ือให้ประชาชน

ทั่วไปได้ตระหนักถึงความส้าคัญของให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ส้าหรับใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป  
๓. ควรเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุม/

อบรม/สัมมนา รวมทั้งจัดตั้งคณะท้างาน/คณะท้างานย่อย เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานในด้านต่างๆ 
ตั้งแต่เริ่มจัดท้าโครงการ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  

 
            
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท้า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด้าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

๒. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท (สามล้านหกแสน
เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคมต่อไป 

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนก าหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีการน าเสนอในระดับภาคและทั่วประเทศ ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้ง
ส ารวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาล เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใ จกับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. จ านวนรายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ๖ เล่ม 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ                 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  การจัดท าข้อมูลสถิติด้านการประเมินความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท 

(สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๕๐๗,๔๒๔.๑๔ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบ

สี่บาทสิบสี่สตางค)์ 

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. จ านวนรายงานการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ๖ เล่ม ๓ เล่ม 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้รายงาน จ านวน ๓ เล่ม 

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าข้อมูลสถิติด้านการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีผลการด าเนินการ คือ 



-๓- 
 

๑. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครบ ๖ 
เดือน) 
สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ/ คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

๒. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ/ คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

๓. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล
และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ และอนุมัติเผยแพร่แล้ว 

๕. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สถานะ : ก าลังด าเนินการประมวลผล น าเสนอผล และจัดท ารายงาน 

๖. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (5G) 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
สถานะ : ก าลังด าเนินการประมวลผล น าเสนอผล และจัดท ารายงาน 

๗. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓ 
สถานะ : ก าลังด าเนินการประมวลผล น าเสนอผล และจัดท ารายงาน 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ 

ภาครัฐ : รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพ่ือวางแผนและก าหนด
นโยบายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ภาคประชาชน : สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการให้รัฐบาลได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านสังคม 

๒. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท (สามสิบแปดล้าน
เก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) 
๔.๑.๑  เพ่ือให้มขี้อมูลที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
๔.๑.๒ เพ่ือสร้างข้อมูลส าหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ และเพ่ิมความ

พยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากข้ึน 
๔.๑.๓ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการด าเนินงาน       
ในอนาคต 

๔.๑.๔ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ         
ผู้ก าหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย 

๔.๒ ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิก          
ในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และการใช้
บริการของภาครัฐ เป็นต้น 

๔.๓ ส ารวจภาวะการท างานของประชากร (สรง.) เพ่ือประมาณจ านวน และลักษณะของก าลังแรงงาน     
ในประเทศและในจังหวัดต่างๆ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

แบบรายงานที่ ๑ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๑. มีข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการก าหนดนโยบายการพัฒนา 
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน 
การขยายกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา สถานการณ์ข้อมูลใน
ด้านต่างๆ และใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินนโยบาย  

๒. จัดท าตัวชี้วัดที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ เพ่ือใช้วิเคราะห์และพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศ  

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : เป็นการจัดท าการส ารวจข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านสังคม  

สรุปสถานะ : 
๑. การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.)  

สถานะ : จัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหาร รายงานผลที่ส าคัญโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ และจัดท า Spec ตารางสถิติ 

๒. การส ารวจภาวะการท างานของประชากร (สรง.) 
สถานะ : เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการส ารวจ ตารางสถิติ ข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) ของ การส ารวจ 
เดือน มกราคม –กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลรายเดือนระดับจังหวัด เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓. การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)  
สถานะ : อยู่ระหว่างจัดเตรียมต้นฉบับรายงานสรุปผลที่ส าคัญ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ใหร้ะบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. จ านวนข้อมูลสถิติด้านสังคม 
 

๗ เล่ม 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/
ปี) 

๑. การจัดท าข้อมูลสถิติด้านสังคม 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท (สามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ด
สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท 
(สามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๕,๘๗๙,๕๖๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. จ านวนข้อมูลสถิติด้านสังคม ๗ เล่ม ๓ เล่ม 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
ด าเนินการให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศแล้ว จ านวน ๓ เล่ม  

- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าข้อมูลสถิติด้านสังคม มีผลการด าเนินการ คือด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติด้าน

สังคม จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้าน
สังคม 

สถานะการด าเนินการ 

๑. ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน 

๑. ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- จัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหาร รายงานผลที่ส าคัญโครงการ 
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    (สศส.)  
 
 

ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ 
- จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงการส ารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไตรมาสที่ ๔ ปี 
๒๕๖๒ 

- จัดท า Spec ตารางสถิติ 
๒. ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- จัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จัดท า Data Dictionary ฉบับย่อ 
คู่มือบรรณาธิกร คู่มือปฏิบัติงานสนาม  

๒. ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร (สรง.) 

๑. ส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- จัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 

ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ้างพิมพ์ปก บทสรุปผู้บริหาร 
และเข้าเล่มจากโรงพิมพ์ภายนอก ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
มี.ค.๖๓)  

- จัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จัดท าตารางสถิติระดับจังหวัดรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
(เผยแพร่บนเว็บอินทราเน็ต)  

- ประมวลผลและวิเคราะห์ ผลการส ารวจภาวะการท างาน 
ของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ประมวลผลข้อมูลและจัดท าตารางสถิติระดับจังหวัด ไตรมาส 
๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เผยแพร่บนเว็บไซต์สสช. และเว็บ
อินทราเน็ต)  

- เผยแพร่ข้อมูลที่จัดท า ได้แก่ รายงานผลการส ารวจ ตาราง 
สถิติ ข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) ของการส ารวจเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อมูลรายเดือนระดับจังหวัด เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และ
ข้อมูลไตรมาส ระดับจังหวัด ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจ 
ภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- จัดจ้างพิมพ์สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากโรงพิมพ์ภายนอก  

๒. ส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- จัดท าแผนและเตรียมงานการส ารวจภาวะการท างานของ

ประชากร ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการปรับเปลี่ยน
แผนการปฏิงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
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เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  
- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจ 

ภาวะการท างานของประชากร เดือน มกราคม – มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเตรียมร่างรายงานผลการ
ส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

- ประมวลผลข้อมูลและจัดท าตารางสถิติระดับจังหวัด  
ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. 
และเว็บอินทราเน็ต 

- ประมวลผลข้อมูลและจัดท าตารางสถิติระดับจังหวัด 
รายเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บ
อินทราเน็ต 

- เผยแพร่ข้อมูลที่จัดท า ได้แก่ รายงานผลการส ารวจ ตาราง 
สถิติ ข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) ของการส ารวจเดือน 
มกราคม –กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูลรายเดือนระดับ
จังหวัด เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๓. ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย 

     (MICS)  

- การจัดท าคู่มือการบรรณาธิกรข้อมูล  
- การจัดท ารูปแบบตารางสถิติ  
- การตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  
- การประมวลผลตารางสถิติตามรูปแบบที่ก าหนด  
- การจัดเตรียมต้นฉบับรายงานสรุปผลที่ส าคัญ ฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

การน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

๑. การปฏิเสธ ไม่ให้ความร่วมมือของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
๒. การไปหาผู้ตอบสัมภาษณ์ ๓ ครั้ง แล้วไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ 
๓. การเกิดโรคระบาด (COVID-๑๙) มีผลต่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ลดลง  
๔. ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน 
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๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
           

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบ
เจ็ดล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนตามที่อยู่จริงในวันส ามะโน
(ไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจ านวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่
อาศัยของประชากร  

๔.๒ เพ่ือให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดท าการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศในอนาคต (Population Projection) 

๔.๓ เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดด้านการประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร
และที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัย ในระดับพ้ืนที่ย่อยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ
และท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหา
สาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ใช้ ในการจัดท าการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยในอนาคตซึ่ งจ านวนประชากรที่ได้จากการคาดประมาณได้น าไปใช้เป็นฐานในการ
ค านวณตัวชี้วัดส าคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : ส ามะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดท าข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทุกคน เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ก าหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาประเทศ ทัง้ด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้อง เป็นจริง ตรงตามพ้ืนที่ต่อไป 
สถานะ : อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการและพัฒนาระบบก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. จัดท าประมาณการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ 
๓. ประสานงานการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ 
๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
๕. การจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการเก็บรวบรวม เอกสารประกอบการบรรยาย จัดท าบันทกึ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน 
๖. จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง Sim Card  
๗. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 
๘. ศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลการส ารวจ/ส ามะโน กับข้อมูลทะเบียน 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าชุดข้อมูล
สถิติส ามะโนประชากรและเคหะ   

๒๐ ๒๕ ๔๐ ๑๕ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ                   

(ระบุวัน/เดือน/ปี) 
๑. โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
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๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๙,๗๒๑,๑๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท าชุดข้อมูลสถิติ   

ส ามะโนประชาการและเคหะ 
๑๐๐ ๒๕ 

        *** หมายเหตุ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

   มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

  กิจกรรมที่ ๑ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินการ คืออยู่ในขั้นการ 
วางแผนและเตรียมงาน ดังนี้ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงานที่ส านักงานสถิติแห่งชาติน าเสนอ และ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือท า
หน้าที่พิจารณาก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบวิธี และมาตรฐานในการจัดท าโครงการ         
ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะท างาน ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ที่ก าหนด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการ
ปฏิบัติงานโครงการ  

๒. จัดท าประมาณการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๔ ระดับ การปฏิบัติงานสนาม และการตรวจราชการ  

๓. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ และการจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้สถิติจังหวัด
ด าเนินการ 

๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ด าเนินการเรียบร้อย  
๕. การจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารประกอบการบรรยาย 

จัดท าบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) 
จัดซื้อจัดจ้าง  

๖. จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง sim โทรศัพท์ จัดท าบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อ
จัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) จัดซื้อจัดจ้าง  
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๗. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ได้ด าเนินการตรวจหน้าจอโปรแกรมประยุกต์การท างานเรียบร้อย      
๖ ระบบ และตรวจรับโปรแกรมประยุกต์งานบริหารจัดการระบบ (Administration) เรียบร้อยแล้ว 
และก าลังตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์งานรับสมัครงาน  

๘. ก าลังด าเนินการศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลการส ารวจ/ส ามะโน กับข้อมูลทะเบียน ได้แก่ 
ข้อมูลโครงกาส ารวจ/ส ามะโนของส านักงานสถิติแห่งชาติ และผลการศึกษาของต่างประเทศ 

ทั้งนี้ได้มีการประสานงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์บางส่วนแล้ว 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
๑. นโยบายในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและท้องถิ่นได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๒. ใช้เพ่ือจัดเตรยีมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ

และจ าเป็นที่แท้จริงในพ้ืนที่ สอดคล้องกับจ านวนและลักษณะของประชากรตามที่อยู่อาศัยที่แท้จริง  
๓. ข้อมูลด้านโครงสร้างประชากรเป็นฐานในการจัดท าการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต 

(Population Projection)  
๔. ใช้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านต่างๆ โดยเฉพาะใช้ในการจัดท าแผน

ประชากรแห่งชาติ  
๕. ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling Frame) ส าหรับการส ารวจต่างๆ  
๖. ใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ  
๗. ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ  
๘. ใช้ข้อมูลจ านวนและรายละเอียดของประชากรในพ้ืนที่ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจด าเนินธุรกิจของ

เอกชน และการก าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  
๙. ประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยได้รับความอยู่ดีมีสุข จากการที่รัฐจัดท านโยบายและวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึงในระดับพ้ืนที่ย่อย  
๑๐. ท าให้ทราบถึงประชากรแฝงในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมวางแผนและบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงมีการปรับแผนให้เลื่อนการ
จัดท าส ามะโนประชากรแลเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ (Flagship Project) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อย
สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ หห้เปนนศูนยกกลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 
ที่บริหารจัดการหนลักษณะของการหช้ข้อมูลหนการขับเคลื่อน (Data Driven) รองรับการเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาประเทศหนยุค ๔.๐  

๔.๒ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดท า Data Catalog ข้อมูลสถิติ หห้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
มีคุณภาพ เปนนมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนการก ากับดูแลข้อมูลสถิติเพ่ือการแลกเปลี่ยน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๓ เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหก/สังเคราะหกข้อมูลสถิติ และน าเสนอสารสนเทศของส านักงานสถิติแห่งชาติ
และส านักงานสถิติจังหวัด ส าหรับการบริหารงานตามยุทธศาสตรก และแผนพัฒนาต่างๆ ตลอดจน 
การก าหนดนโยบายหนการพัฒนาประเทศ 

๔.๔ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะหนการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตรกข้อมูล (Data Scientists) หห้กับ
บุคลากรหนส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานสถิติจังหวัด หห้มีความรู้ความเข้าหจ สามารถน าไปหช้
หนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหก/ออกแบบข้อมูล เพ่ือหห้เกิดการหช้ข้อมูลด้านสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตรกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตรกที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตรกที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการหช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตรกที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตรกที่ ๔ :  ส่งเสริมการหห้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนหนรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตรกที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนหห้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตรกที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นหนการหช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

หห้ส านักงานสถิติแห่งชาติเปนนศูนยกกลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : จัดหาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและเก็บข้อมูลเพ่ือ 
๑. บริหารจัดการข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ หห้เปนนศูนยกกลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดท า Data Catalog ข้อมูลสถิติ 
๓. สนับสนุนการวิเคราะหก/สังเคราะหกข้อมลูสถิติ และน าเสนอสารสนเทศของส านักงานสถิติแห่งชาติและ

ส านักงานสถิติจังหวัด  
๔. พัฒนาความรู้ และทักษะหนการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตรกข้อมูล (Data Scientists) หห้กับบุคลากรหน

ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานสถิติจังหวัด 
สถานะ : น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็ปไซตกเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ร้อยละความส าเร็จหนการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ       
หห้สามารถรองรับ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจ านวน ๑ ระบบ  

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ                    
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

๑. เริ่มด าเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ก าหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๓. การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เดือน ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปด
ร้อยสองบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับ ด า เนินการเอง  รวมทั้งสิ ้น  จ านวน 
๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน) 
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๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน - บาท  

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. ร้อยละความส าเร็จหนการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ภาครัฐ หห้สามารถรองรับ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
สถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๑ ระบบ 

๑๐๐ ๗ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑   เริ่มด าเนินโครงการ มีผลการด าเนินการ คือ ได้รับอนุมตัิจัดท าโครงการ เตรียมวางแผน
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๒  ก าหนดร่างขอบเขตงาน มีผลการด าเนินการ คือ ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขต TOR 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๓   การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการด าเนินการ คือ อยู่ระหว่างน าร่างประกาศ/
เอกสารเผยแพร่ลงเว็ปไซตกเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

มีฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพ่ือบริหารจัดการสถิติส าคัญของประเทศ มีศูนยกกลางการแลกเปลี่ยนและ
หห้บริการข้อมูลสถิติเพ่ือการวิเคราะหก มีนักวิทยาศาสตรกข้อมูล (Data Scientists) ที่มีความรู้ และทักษะ
หนการวิเคราะหก/สังเคราะหกข้อมูลสถิติ สามารถสนับสนุนการบริหารงาน ตามยุทธศาสตรกการพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนา ต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดนโยบายหนการพัฒนาประเทศ ด้วยการวิเคราะหก /
สังเคราะหกข้อมูลสถิต ิ

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เปนนต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเปนนร้อยละ ๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
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หมายเหตุ   
 กรณีเปนนโครงการที่มีแผนภายหนปีเดียวหห้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีหห้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) หห้ประมาณการคิดเปนนร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามหนสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเปนนความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตรกและแผนงาน 
เบอรกโทรศัพทก ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๔,๗๘๗,๖๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้าน   
เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ช ารุดและ 
เสื่อมสภาพ 

๔.๒ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลและผลิต
ข้อมูลสถิต ิ

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและเสียบ่อยครั้ง 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิม 

สถานะ : ได้ผู้รับจ้างแล้ว (บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน))  

 

 

 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑๐ เดือน 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่  ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ                      
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

๑. เริ่มด าเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ก าหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๓. การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เดือน ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๔,๗๘๗,๖๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน)  

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๙,๒๗๖,๓๐๐ บาท 
(สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน - บาท  

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

๑๐๐ ๑๘ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม 
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กิจกรรมที่ ๑   เริ่มด าเนินโครงการ มีผลการด าเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการ เตรียมวางแผน
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๒  ก าหนดร่างขอบเขตงานมีผลการด าเนินการ คือ ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขต TOR 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๓  การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการด าเนินการ คือ ได้ผู้รับจ้างแล้ว (บริษัท ดิทโต้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพใช้ปฏิบัติงาน 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  

 
       

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของส านกังานสถิติแห่งชาติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้าน 
หกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับห้อง Data Center เดิมที่มี
อายุเกิน ๗ ปี 

 ๔.๒ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับห้อง Data Center ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๕.๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานสถิติจังหวัดมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทดแทนระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายะมากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของส านักงานใน
รูปแบบ Cloud Computing รองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการส ารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านสถิติของประเทศ พร้อมให้บริการระบบรับรองความปลอดภัยการให้บริการระบบ
สารสนเทศ (SSL) และสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึงการบริการจัดการข้ออมูลทางด้าน
สถิติ โดยใช้เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการส ารองข้อมูล
สารสนเทศเมื่อระบบเกิดขัดข้อง 

 ๕.๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่านเทคโนโลยี 
VoIP รองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิม ที่ ช ารุด 
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

แบบรายงานที่ ๑ 
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 ๕.๓ ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพ่ือตรวจสอบและน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้รองรับการภาระงานของส านักงาน 

 ๕.๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายรองรับการใช้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : ในการด าเนินกิจกรรมตามภาระงานด้านต่างๆ ของส านักงานสถิติแห่งชาติล้วนเกี่ยวข้องกับ
งานระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นส าคัญ ซึ่งต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันข้อมูลตามพระราชบัญญัติสถิติ มา
รองรับกับภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง และส านักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ที่ในปัจจุบัน 
มีอายุการใช้งานมากเกินกว่า ๗ ปี และผู้ให้บริการขายหรือเจ้าของผลิตภันฑ์ไม่สามารถบ ารุงรักษา หรือตรวจสอบ 
ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา เปลี่ยนอะไหล่ หรือรับรองการใช้งานหรือให้บริการได้ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบันได้พัฒนา ไปเกินกว่าระบบฯหรืออุปกรณ์ที่
ส านักงานฯ ใช้งานอยู่ 

ส านักงานฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมถึงระบบ
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิมของส านักงานที่มีอายุ เกิน ๗ ปี    
เพ่ือรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ ภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

สถานะ : อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ตอบประชาพิจารณ์ 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๙ เดือน 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑. เริ่มด าเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ก าหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๓. การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓ 
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๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท 

(สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน - บาท  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑.  ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศ 
๑๐๐ ๘ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทัง้หมด จ านวน ๓ กิจกรรรม 
กิจกรรมที่ ๑   เริ่มด าเนินโครงการ มีผลการด าเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการ เตรียมวางแผน

ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒  ก าหนดร่างขอบเขตงานมีผลการด าเนินการ คือ ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขต TOR 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมท่ี ๓   การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการด าเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ 

TOR ตอบประชาพิจารณ ์

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศเชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ 
ใช้ปฏิบัติงาน  

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ   

 
 

       



-๔- 
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๒. ชือ่หน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน 
หกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ จัดหาระบบการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเเบบรวมศูนย์ เพื่อสนับสนุน , จัดการ, และแก้ไข

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ไม่ว่าจะเป็น desktop, tablet, หรือ mobile ให้พร้อมใช้งานในการ
ปฎิบัติอย่างสม่่าเสมอหรือกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา 

๔.๒ จัดหาระบบส่าหรับให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) 
สนับสนุนการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เพ่ิมความยืดหยุ่นในการท่างาน  
อีกทั้งยังสามารถควบคุมการเข้าใช้งานระบบที่มีความส่าคัญ โดยระบบ VDI สามารถก่าหนดได้ถึง
ระดับบุคคลและอุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้เข้ามาใช้งาน 

๔.๓ จัดหาระบบ Application Performance เเละ Transaction Monitoring เป็นระบบติดตามผู้ใช้งาน 
และการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบที่จะกระทบต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของส่านักงาน
สถิติ เพ่ือวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ลดการหยุดการให้บริการภารกิจงานต่างๆ 
ด้านสถิติของประเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

๔.๔ จัดหาระบบป้องกัน Advanced Persistent Threat (APT) เเบบ Sandboxing เป็นระบบการ
ตรวจสอบและป้องกันการลักลอบขโมยข้อมูลของส่านักงานฯ  ซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงของชาติ 
ป้องกันการโจมตีขั้นสูงแบบระบุเป้าหมายและการโจมตีแบบ Zero-day ที่ระบบรักษาความปลอดภัย
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบและจัดการแก้ไขได้ 

๔.๕ ขยายระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Conference) เนื่องจากระบบการประชุมทางไกลของ
ส่านักฯ ได้มีการใช้งานอย่างสม่่าเสมอมาเป็นระยะเวลานาน  ประกอบกับปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบการประชุมทางไกลให้รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (Mobile Device) และเพ่ือขยาย
จากระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

แบบรายงานที่ ๑ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของส านักงานสถิติแห่งชาติมีความปลอดภัย และสามารถขยายผล พร้อม
ติดตามตรวจสอบการให้บริการระบบต่าง ๆ ได้และเมื่อเกิดระบบขัดข้องสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและเกิดประสิทธิผลต่อการ
ด าเนินงานด้านสถิติของประเทศ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จัดท่าส่ามะโนหรือส่ารวจตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการด้าน
สถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
ในงานด้านสถิต ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ส่านักงานฯ มีความจ่าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาระบบงานและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการให้บริการ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานและให้บริการ อีกทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจังหวัด เพ่ือ
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสถิติ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดท่าระบบงานข้อมูลสถิติขนาดใหญ่ (Big 
Data) ต่อไป 

สถานะ : อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR ตอบประชาพิจารณ์ 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

๑. เริ่มด าเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๒. ก าหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
๓. การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อย
บาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท 
(ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน - บาท  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. ร้อยละความส าเร็จในการขยายระบบติดตามบรหิารจัดการผู้ใช้

และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
๑๐๐ ๘ 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ มีผลการด าเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการ เตรียมวางแผน  

ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงานมีผลการด าเนินการ คือ ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขต TOR 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการด าเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการ   

 TOR ตอบประชาพิจารณ ์

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

มีระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ
สารสนเทศ 
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๑๒.  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
  
          

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ 

๔.๒ รวบรวม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
และรายละเอียดข้อมูล เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๔.๓ วิเคราะห์และจัดท าสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจและการวางแผนก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ส าหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : บริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพ่ือการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการพัฒนา
ข้อมูลสถิติทางการรายสาขาและการพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และสร้างความม่ันใจในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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สถานะ :  
๑. ศึกษาและก าหนดรายละเอียดข้อมูลสถิติและจัดท า infographic เรื่อง “ต่างด้าว ๓ สัญชาติทดแทน 

๓ อุตสาหกรรมไทย” และ “สินค้าหลักของไทยส่งออกไปที่ไหนดี” (ร้อยละ ๙๐) 
๒. ศึกษาและก าหนดรายการข้อมูลสถิติเพ่ือจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) เรื่อง“ดัชนีความไม่เสมอภาค”

และ “ความมั่นคงและสุขภาวะที่ดีในการท างาน” และ “สถานการณ์การพัฒนาสตรี” (ร้อยละ ๕๐) 
๓. ศึกษาและจัดท าสารสนเทศในรูปแบบ Interactive dashboard เรื่อง “IMD World Digital Competitiveness 

Ranking” (ร้อยละ ๙๐) 
๔. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) / ชุดตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๕) 
๕. บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา) 

(ร้อยละ ๓๐) 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ จ าเป็น มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี   
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ           
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท 

(สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๙๘๒,๕๐๖.๐๙ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อย  

หกบาทเก้าสตางค)์ 
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๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ จ าเป็น มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐๐ ๕๙ 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
ความส าเร็จในเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 
๕๙ ของแผนงานทั้งโครงการ 
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมที่ ๑  การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ  

 มีผลการด าเนินการ คือ 
๑. ศึกษาและก าหนดรายละเอียดข้อมูลสถิติและจัดท า infographic เรื่อง “ต่างด้าว ๓ สัญชาติ 

ทดแทน ๓ อุตสาหกรรมไทย” และ “สินค้าหลักของไทยส่งออกไปที่ไหนดี” (ร้อยละ ๙๐) 
๒. ศึกษาและก าหนดรายการข้อมูลสถิติเพ่ือจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) เรื่อง“ดัชนีความ  

ไม่เสมอภาค”และ “ความมั่นคงและสุขภาวะที่ดีในการท างาน” และ “สถานการณ์การพัฒนา
สตรี” (ร้อยละ ๕๐) 

๓. ศึกษาและจัดท าสารสนเทศในรูปแบบ Interactive dashboard เรื่อง “IMD World Digital 
Competitiveness Ranking” (ร้อยละ ๙๐) 

๔. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) / ชุดตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๕) 
๕. บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ (รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการ 

๒๑ สาขา) (ร้อยละ ๓๐) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

๑๒.  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% 
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้าน
สามแสนสองร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพ่ือก าหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดท าสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่จ าเป็นเอกภาพ 

ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ประเทศมีสถิติที่ส าคัญ และจ าเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สาระส าคัญ : เป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยสถิติ เพ่ือจัดท าและพัฒนาสถิติทางการ ๒๑ สาขา  
 และในระดับพ้ืนที่ (๗๖ จังหวัด) ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

สถานะ :  ๑. Government Data Catalog 
      - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดการด าเนินงานโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ 

ด าเนินงาน 
๒. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา 

 - ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของรายการสถิติทางการ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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- จัดท า (ร่าง) มาตรฐานสถิติท่ีส าคัญและจ าเป็นในการผลิตสถิติทางการ (ศาสนา พ้ืนที่ ภูมิศาสตร์  
ผลิตภัณฑ์ สินค้า สินค้าและบริการ) 

- จดัท า (ร่าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับหน่วยสถิติที่ยังไม่มีการจัดการคุณภาพ 
อย่างเป็นระบบ 

๓. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด 
- จัดท าชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพ้ืนที่ย่อย (ต าบล) 
- การรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการจัดท าชุดข้อมูลสถิติฯ จากส านักงาน

สถิติจังหวัด 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๘๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

๑. การบริหารจัดการระบบสถิติ 
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสองร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท  

(สิบเก้าล้านสามแสนสองร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๘,๔๐๓,๓๒๓.๒๓ บาท (แปดล้านสี่แสนสามพันสามร้อย

ยี่สิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) 

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

 



-๓- 
 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑. ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.  
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๒๗.๘๘ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

 มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ การบริหารจัดการระบบสถิติ มีผลการด าเนินการ คือ 
๑. Government Data Catalog 

                 -  อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดการด าเนินงานโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน 
การด าเนินงาน 

๒. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา 
     -  ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของรายการสถิติทางการ 

-   จัดท า (ร่าง) มาตรฐานสถิติที่ส าคัญและจ าเป็นในการผลิตสถิติทางการ (ศาสนา พ้ืนที่ ภูมิศาสตร์ 
ผลิตภัณฑ์ สินค้า สินค้าและบริการ) 

    -   จัดท า (ร่าง) ตัวชีว้ัดคุณภาพสถิติทางการขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับหนว่ยสถิติท่ียังไม่มีการจัดการคุณภาพ 
อย่างเป็นระบบ 

๓. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด 
     -  จัดท าชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ต าบล) 
     -  การรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการจัดท าชุดข้อมูลสถิติฯ จากส านักงาน 

สถิติจังหวัด 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ทุกภาคส่วน และทุกพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่มี- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
            
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
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 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนการก าหนดต าแหน่งเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๒. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

๔. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นจ านวน ๙๐ ต าแหน่ง 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีการพัฒนาภารกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์ความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ (National Statistical System) การจัดท ากรอบตัวชี้วัดของประเทศ
(National Indicator Framework) เพ่ือประเมินผลการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System: MIS) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ภาครัฐ ท าให้สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ของส านักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้จ ากัดอยู่
แค่เพียงองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติอีกต่อไป ภารกิจใหม่เหล่านี้ล้วนมีความซับซ้อนและเชื่อมโยง
กับภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การ

แบบรายงานที่ ๑ 
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ระหว่างประเทศ และมีลักษณะเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในวงกว้าง (cross-cutting 
issues) เช่น ความยากจน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนการแบ่งส่วนราชการของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมข้ึนใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙  และสอดคล้อง
กับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจ          
ตามหน้าที่และอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงมีเหตุผลความจ าเป็นในการขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จ านวน ๙๐ ต าแหน่งดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๓๑ ต าแหน่ง 
 ปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๒ จ านวน ๓๔ ต าแหน่ง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๒๕ ต าแหน่ง 
 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ของส่วนราชการ ให้มีความคล่องตัวและสามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีมติให้ก าหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง ในกรณี
ที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ และส านักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางการจัดท าแผนการ
ก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส่วนราชการ ส าหรับต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ด้วยแล้วนั้น และให้ส่วนราชการน าแผนการก าหนดต าแหน่งเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของส่วน
ราชการเสนอต่อคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณา และน าเสนอ อ .ก.พ. 
กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.  ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ๑ - - 
๒.  ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญ

การพิเศษ 
๓๐ ๓๔ ๑๘ 

๓.  ก านดต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส - - ๗ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๓ ป ี

 เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที ่๑ ก าหนดต าแหน่ง ๓๑ ต าแหน่ง  ๑ ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดต าแหน่ง ๓๔ ต าแหน่ง ๑ ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ ก าหนดต าแหน่ง ๒๕ ต าแหน่ง ๑ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน - บาท  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน – บาท 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลทีไ่ด้ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑.  ก าหนดต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 

๑ ๑ - - - - 

๒.  ก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ
พิเศษ 

๓๐ ๓๐ ๓๔ ๓๔ ๑๘ ๑๘ 

๓.  ก านดต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับ
อาวุโส 

- - - - ๗ - 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

    มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม 

   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดต าแหน่ง ๓๑ ต าแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการด าเนินการ คือ 
สามารถก าหนดต าแหน่งอ านวยการสูงจ านวน ๑ ต าแหน่ง และต าแหน่งวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๓๐ ต าแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว 

   กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดต าแหน่ง ๓๔ ต าแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการด าเนินการ คือ 
สามารถก าหนดต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๓๔ ต าแหน่งเสร็จสิ้น
แล้ว 
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   กิจกรรมที่ ๓ ก าหนดต าแหน่ง ๒๕ ต าแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการด าเนินการ คือ 
สามารถก าหนดต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน ๑๘ ต าแหน่งเสร็จสิ้น
แล้ว และอยู่ระหว่างก าหนดต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ๗ ต าแหน่ง ทั้งนี้ต้อง
เกลี่ยอัตราก าลังให้มีผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด  

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

สามารถก าหนดต าแหน่งในระดับสูงขึ้นจ านวน ๙๐ ต าแหน่งโดยไม่ต้องยุบเลิกต าแหน่ง 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

๑. การก าหนดต าแหน่งประเภทอาวุโสจ านวน ๗ ต าแหน่งจ าเป็นต้องเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการประเภท
ทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนดคือ 
๑.๑ ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา ๖ อัตรา โดยเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๒ อัตรา ทั้งนี้อาจน าพนักงานราชการ

มานับรวมได้ พนักงานราชการ : ข้าราชการ เท่ากับ ๒ : ๑ 
๑.๒ เนื่องจาก ก.พ. ไม่ยกเว้นหลักเกณฑ์ จึงต้องเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการจากหน่วยที่มีภารกิจลดลง

โดยเสนอ อ.ก.พ. กรมพิจารณา 
๑.๓ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเพ่ือประเมินค่างาน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ 

๒. เนื่องจากกรอบอัตราต าแหน่งที่ส านักงานสถิติแห่งชาติมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการดังกล่าว การเกลี่ย 
อัตราต้องท าความเข้าใจกับหน่วยงานภายในและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นจะด าเนินการ
เกลี่ยต าแหน่งว่าง 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๒๒  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑  เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติสะดวกมากขึ้น 

๔.๒ เพ่ือปรับปรุงระบบการน าเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่เดิมของส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความสามารถ
สูงขึ้นโดยใช้แนวคิด Visualization 

๔.๓ เพ่ือเพ่ิมระบบการน าเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่ ส าหรับส านักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
๔.๔ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสถิติด้วยแผนที่พ้ืนฐานกับภาคประชาชนผ่าน Mobile 
๔.๕ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ 
๔.๖ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่่
เพ่ือการบูรณาการข้อมูลเชิงพ้ืนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
สถิติ : NSO-GIS ผ่าน Web ได้สะดวกและรวดเร็ว จ านวน ๑ ระบบ 

 

 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ระยะที่ ๓ ที่จะท าการปรับปรุงพัฒนานี้ ถูกออกแบบให้มีระบบ 
การน าเสนอข้อมูลสถิติในรูปแผนที่ทั้งในส่วนกลาง และ ส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และ
สามารถบริหารจัดการระบบได้โดยเจ้าหน้าที่ทางส่วนกลาง และส านักงานสถิติจังหวัดด้วย และให้บริการ
แผนที่แบบ Web Map Service ที่สามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งจะน าไปบูรณาการกับระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ได้ด้วย พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐานในรูปแบบแผนที่ ผ่าน Mobile Web ซึ่งจะส่งผลให้ส านักงานสถิติแห่งชาติมีฐานข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่
ในรูปแผนที่น าเสนอผ่านเว็บ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในยุค 
Thailand ๔.๐ 

๗. ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.  แผนที่สถิติหมวดสถิติทางการ ประมาณ 600 รายการ 
๒.  แผนที่สถิติหมวดส ามะโนและส ารวจ แผนที่สถิติหมวดสถิติทางการ แผนที่สถิติหมวดสถิติทางการ ประมาณ 150 รายการ 
๓.  แผนที่สถิติหมวดตัวชี้วัดที่ส าคัญ ประมาณ 90 รายการ 
๔.  แผนที่สถิติหมวดเฉพาะเรื่อง 1 เรื่อง 
๕.  แผนที่สถิติหมวดการบริหารงานภายใน 1 เรื่อง 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๙ เดือน 

 เริ่มวันที่  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท าแผนการบริหารโครงการฯ ขยายและติดตั้งหน่วยความจ า 
และน าเสนอต้นแบบระบบงาน NSO-GIS Portal 

๑๙ ก.พ. ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดท าต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ ๔ ระบบ และติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์ จ านวน ๓ โปรแกรม ได้แก่ ๑) โปรแกรม 
ประยุกต์ NSO-GIS Portal ๒) โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS 
Backend  ๓) โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS Data Integrator 

ภายใน  เม.ย. ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๓ น าเข้าข้อมูลสถิติและแผนที่สถิติดิจิทัลและติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์ จ านวน ๒ โปรแกรม ได้แก่ ๑) โปรแกรมประยุกต์ 
NSO-StatGIS  ๒) โปรแกรมประยุกต์ PNSO-StatGIS 

ภายใน  พ.ค. ๖๓ 
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กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๔ จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 
๒ ระดับ คือ ระดับ Admin และระดับผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมทั้ง 
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาระบบ และคู่มือการใช้งานระบบ 

ภายใน  มิ.ย. ๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

(สองล้านเกา้แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๙๘,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 

๑.  แผนที่สถิติหมวดสถิติทางการ 600 รายการ  
๒.  แผนที่สถิติหมวดส ามะโนและส ารวจ แผนที่สถิติหมวดสถิติทางการ แผนที่สถิติหมวดสถิติทางการ 150 รายการ  
๓.  แผนที่สถิติหมวดตัวชี้วัดที่ส าคัญ 90 รายการ  
๔.  แผนที่สถิติหมวดเฉพาะเรื่อง 1 เรื่อง  
๕.  แผนที่สถิติหมวดการบริหารงานภายใน 1 เรื่อง  

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑   จัดท าแผนการบริหารโครงการฯ ขยายและติดตั้งหน่วยความจ า และน าเสนอต้นแบบ
ระบบงาน NSO-GIS Portal มีผลการด าเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ        
มีมติรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒  จัดท าต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ ๔ ระบบ และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ จ านวน ๓ 
โปรแกรม ได้แก่ ๑) โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS Portal ๒) โปรแกรมประยุกต์ 
NSO-GIS Backend ๓) โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS Data Integrator มีผลการ
ด าเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒ ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
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กิจกรรมที ่๓ น าเข้าข้อมูลสถิติและแผนที่สถิติดิจิทัลและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ จ านวน ๒ โปรแกรม 
ได้แก่ ๑) โปรแกรมประยุกต์ NSO-StatGIS ๒) โปรแกรมประยุกต์ PNSO-StatGIS   
มีผลการด าเนินการ คือ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณางาน 

กิจกรรมที่ ๔  จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) ๒ ระดับ คือ ระดับ 
Admin และระดับผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาระบบ และ
คู่มือการใช้งานระบบ มีผลการด าเนินการ คือ ครบก าหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๑ พ.ค. 
๒๕๖๓  

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ผลลัพธ์ มีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ที่สามารถให้บริการ ดังนี้ 
๑) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติใหม่ ที่มีการบูรณาการฐานข้อมูลภายในส านักงานสถิติแห่งชาติ 

(ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)  
๒) มีเครื่องมือ และระบบโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนต่อภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ          

(ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  
๓) การให้บริการ/การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 

(NGIS) หรือหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบ Web Service 
เช่น WMS, WFS, CSW, Geojson เป็นต้น และรูปแบบ Mobile Web หรือ Mobile App   

ประโยชน์ 
๑) การให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นท่ี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ

กลางของประเทศ (NGIS) เพ่ือร่วมสร้าง Socio-economic FDGS 2.0 โดยน าข้อมูลประชากร
และข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการ เชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง   

๒) การให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ Web Map Service 
และ Mobile Web หรือ Mobile App เป็นการสนับสนุนตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน สามารถน าข้อมูล           
ไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ 

๓) การให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติระดับจังหวัด ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจระดับจังหวัด และ
ช่วยในการสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

๔) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในส่วนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทาง
พ้ืนที่โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในสังคม ยุคประเทศไทย ๔.๐ 
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๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) เป็นระบบการน าเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่สถิติ ซึ่งทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด สามารถเป็นผู้บริหารจัดการได้ระบบและข้อมูลได้เอง จึงเป็น
ระบบที่ใหญ่และมีความซับซ้อนมาก รวมถึงมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในหน่วยงานหลายฐาน             
มีจ านวนรายการข้อมูลสถิติจ านวนมาก และท าการจัดท าโครงสร้างข้อมูลเป็นแบบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางสถิติและมีความซับซ้อนในการจัดท าโปรแกรมของระบบ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและ
เตรียมงานค่อนข้างมาก 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๗๐  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดท า TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop for Analytics 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี มูลค่ำโครงกำรตำมกำรจัดสรรงบประมำณ - บาท  
 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.1 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม 

Open data เพ่ือการพัฒนาเมือง 
๔.๒ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพ้ืนที่

ด้วย POWER BI และสามารถจัดท าฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่และบริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศำสตร์ที่ ๑ :  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   

   ยุทธศำสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๕ :  พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๖ :  สร้ำงและส่งเสริมควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 
๕.๑ มีฐำนข้อมูลระดับจังหวัด  
๕.๒ บุคลำกรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงสร้ำงของแพลตฟอร์ม Open 

data  และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระดับพ้ืนที่ด้วย POWER BI  

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สำระส ำคัญ : เป็นกำรจัดอบรมหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติสำมำรถจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือเผยแพร่และบริกำรข้อมูลได้  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
พัฒนำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับพ้ืนที่ด้วย POWER BI และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำและ  
ต่อยอดในกำรพัฒนำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนต่อไป 
สถำนะ : จัดอบรมให้กับบุคลากรส่วนกลาง เมื่อวันที่ 6 - 7  ก.พ. 63 และจัดอบรมให้กับบุคลากรในศูนย์           
ภาคอีสานแล้ว เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.พ. 63 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, รอ้ยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ านวนบุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติได้รับการอบรมหลักสูตร Power 
BI Desktop for Analytics ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ คน 

 

๑๗๐ คน 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

 เริ่มวันที่  ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

การอบรมหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics ภายใน มี.ค. ๒๕๖3 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน - บาท  
๙.๒ งบประมำณตำมสัญญำจ้ำง หรืองบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรเอง รวมทั้งสิ้น จ ำนวน - บาท  
๙.๓ งบประมำณ ซึ่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว จ ำนวน - บำท  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 

จ านวนบุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติได้รับการ
อบรมหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics  
ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ คน 

๑๗๐ คน  

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลำ ตำมข้อ ๖)  
จัดอบรมแล้วจ านวน 2 ศูนย์จาก 5 ศูนย ์
มีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมที่ ๑ ด ำเนินกำรจัดอบรม มีผลกำรด ำเนินกำร คือ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

การอบรมหลักสูตร Power BI Desktop 
for Analytics 

- จัดอบรมให้กับบุคลากรส่วนกลาง เมื่อวันที่ 6 - 7             
ก.พ. 63 
- จัดอบรมให้กับบุคลากรในศูนย์ภาคอีสาน เมื่อวันที่             

12 - 13 ก.พ. 63 
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๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ของโครงการ  

บุคลำกรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำและเชื่อมโยงข้อมูล
ระดับพ้ืนที่ด้วย POWER BI และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำและต่อยอดในกำรพัฒนำและ
เชื่อมโยงข้อมูลระดับพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนต่อไป 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สำเหตุควำมล่ำช้ำของโครงกำร เป็นต้น) 

- ไม่มี -   

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีควำมก้ำวหน้ำ คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนงานทั้งโครงการ 
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงกำรที่มีแผนภำยในปีเดียวให้กรอกเฉพำะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมำกกว่ำ ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ควำมก้ำวหน้ำ (%) ให้ประมำณกำรคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตำมแผนงำน/โครงกำร 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงกำร = ๕%, จัดท ำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้ำง = ๑๕%, ลงนำมในสัญญำแล้ว = ๒๐%  
จำกนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนต่อจนเสร็จสิ้นตำมแผน 

 
 

   ผู้ประสำนรำยงำนข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 


