
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านเศรษฐกิจ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ บาท (สามสิบห้าล้าน
สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานทีส่ำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย  
๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภท

ต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส  

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและ
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน 
และคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวช้ีวัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกจิ 

๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถาน
ประกอบการในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีช้ีวัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการ
ประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย 

๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์             
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะ
โครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินกิจการ จำนวนห้องพัก 
จำนวนผู้ที่มาพัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขาน้ีต่อไป 

๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ 
และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการ
จำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National 
Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) 

๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง 
จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายและมูลค่าการก่อสร้าง
รวมทั้งทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณบัญชี
ประชาชาติด้านการสะสมทุน (Capital Formation Account) การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศ ตลอดจนการคำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการก่อสร้าง 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - 
ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

๔.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการ
จัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ และ
จำนวนบุคลากรประเภทต่างๆ ที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 
ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการใช้จ่ายของ
ครัวเรือน การสะสมทุน การคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ การสร้างตารางปัจจัย การผลิตและ
ผลผลิตของประเทศ ( Input Output Table) การจัดทำตัวช้ีวัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับสากล เช่น ตัวช้ีวัด SDGs (Sustainable Development Goals) ตวัช้ีวัด ITU (International 
Telecommunication Union) ตั ว ช้ี วั ด  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development) การจัดทำตัวช้ีวัดที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นต้น 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 
จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจการของสถาน
ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน  การขยาย
กิจการ เป็นต้น 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  
 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
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    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมลูสถิติด้านเศรษฐกิจ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสาม
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ บาท 
(สามสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๙๓๖,๑๒๓ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพัน 
หนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการ
จัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  

๑๐๐ ๑๕ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ การวางแผนและเตรียมงาน มีผลการดำเนินการ คือ  
 

โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
๑. สำรวจการมกีารใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสือ่สาร 
ในครัวเรือน 
 

สำรวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรูเ้กี่ยวกับการจัดทำ

โครงการสำรวจฯ สำหรบัเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแหง่ชาติ
และเจ้าหน้าทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูทัง้ประเทศ 

-  ศึกษาข้อมูล ร่างและปรบัปรุงแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
-  จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดทำด้วยเครื่อง Tablet ให้ ศท.

เรยีบร้อยแล้ว 
-  จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการประมวลผล ให้ ศท. เรียบร้อยแล้ว 
 

๒. สำรวจการมกีารใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสือ่สาร     
ในสถานประกอบการ 

สำรวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ศึกษาข้อมูล ร่างแบบข้อถามและปรบัปรุง 
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โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
-  จัดทำแบบสอบถามและคู่มอืการปฏิบัติงาน Data Dictionary 

และเอกสารประมวลผล เรียบร้อยแล้ว 
-  มีการประชุม วิดีโอ Conference ช้ีแจงโครงการเรียบรอ้ยแลว้ 
-  อยูร่ะหว่างประสานงานการจัดทำโปรแกรมประมวลผล

โปรแกรม Data Entry 

๓. สำรวจยอดขายรายไตรมาส สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ศึกษาข้อมูลและประสานงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับ

หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล  
- จัดทำร่างแบบสอบถามและแผ่นพับ 
- กำหนดขนาดตัวอย่างและจัดทำบญัชีรายช่ือฯ ตัวอย่าง  
- พิมพ์แบบสอบถามและแผ่นพบั 
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมลู 
- จัดทำคู่มอืฯ วิธีการประมวลผล และวิธีคำนวนค่าถ่วงน้ำหนัก 

Weight/CV 
- สง่แบบสอบถามให้ บจ./สถจ. 
- จัดทำโปรแกรมประมวลผล เขียนโปรแกรมปรับปรงุและ

ทดสอบโปรแกรม 
- ประชุม Video Conference ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

๔. ประมวลผลพื้นทีก่่อสร้าง การประมวลข้อมลูพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- อยู่ระหว่างการเกบ็รวบรวมและประมวลผลข้อมลูการ

ประมวลข้อมลูพื้นทีก่ารกอ่สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือน
พฤศจิกายน) 

- ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (สิงหาคม - ตุลาคม) พร้อม
จัดส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ข้อมลู 

- จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ การประมวลผล
พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ – ๓ เรียบร้อยแล้ว 

การประมวลข้อมลูพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดส่งแบบสอบถามให้กับ บจ./สถจ. จัดทำเอกสารการ

ปฏิบัติงาน และเอกสารประมวลผล 
− จัดสง่แบบสอบถามให้กบั บจ./สถจ. เรยีบร้อยแล้ว 
− จัดทำเอกสารการปฏิบัตงิาน และ เอกสารประมวลผล

เรยีบร้อยแล้ว 
− บรรยายการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมลูผ่าน Video 

Conference เรียบร้อยแล้ว 
− เกบ็รวบรวมข้อมลูเดือน ม.ค - ก.พ ๖๔ เรียบรอ้ยแล้ว 
− ประมวลผลข้อมลูเดอืน ม.ค และจัดส่งให้กับผู้ใช้ข้อมลู

เรียบร้อยแล้ว 
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๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบายและทิศทาง  
การพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติของประเทศเพื่อ
กำหนดทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาด้านโลจสิติกสข์องประเทศ ใช้เป็นฐานข้อมลูประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply ของ
สาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงภาพรวมของสาขาบริการทั้งประเทศ เป็นดัชนีช้ีวัด ถึง
ความก้าวหน้า รวมถึงการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ประโยชน์กับเจ้าของและผู้ประกอบการในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการ 
การวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนการขยายกิจการ ขยายสาขา เป็นต้น  

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

เนื่องจากมีการปรับแผนการดำเนินงาน จึงเริ่มคาบการปฏิบัติงานการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ เร็วข้ึน และเสนอผลสำรวจเป็นรายไตรมาส  โดยครั้ง
แรกจะนำเสนอผลสำรวจไตรมาสนี้ 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านสงัคม 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำป ีมูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๐,๔๙๘,๑๘๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสน
เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๓.๑ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ๑๙,๒๓๗,๐๐๐ บาท 
๑) สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๒) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวน ๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท 

๓.๒ งบประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๔๑,๒๖๑,๑๘๐ บาท   

๔. วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และเพื่อ
สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้ 
๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำบัญชี

ประชาชาติ เส้นความยากจน แผนที่ความยากจน และดัชนีช้ีวัดด้านสังคมของครัวเรือนใช้เป็นแนวทาง             
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลัง
แรงงาน ใช้เป็นตัวช้ีวัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ั นต่ำ และ
โครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณ
การกำลังแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม 

๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถ่ิน เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำ
แผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถ่ินฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถ่ิน
ของประชากร 

๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ 
และอาชีพที่ต้องการทำ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนจัดทำนโยบาย และติดตามประเมินผลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงาน
นอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ทำงาน
นอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม  
มีความมั่นคงจากการทำงาน 

๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว 
(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) การจัดการระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและสมบูรณ์เพิ่มข้ึน การจัด
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดทำรายงานสถานการณ์การใช้
แพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการใช้ยาไทยและยาสมุนไพร 

๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพ เพื่ อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่ อติดตามและ  
ประเมินปัจจัยด้านสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ เพื่อศึกษาความชุกจากปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่   
การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย และเป็นข้อมูล
สนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและลดจำนวนการ
เจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 

๔.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเด็กและสตรี เพื่อใช้ประกอบการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ
ของเด็กในประเทศไทย การประเมินผลแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ ๕ ปี จัดทำแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ จัดทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จั ดทำแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และการจัดทำตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๙ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้าน
ผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณะ จัดทำดัชนีช้ีวัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการ
วางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย  

๔.๑๐ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการอ่าน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่เหมาะสม
กับกลุ่มวัย จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน จัดหาสถานที่อ่านให้แพร่หลายและเพียงพอกับประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ 

๔.๑๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการทำงานของเด็ก เพื่อผลิตข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ สำหรับใช้วัดผลความสำเร็จของนโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการกับปัญหาแรงงานเด็ก ให้เกิดการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลการ
ดำเนินงานได้ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี 

๔.๑๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความพิการ เพื่อใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการ และ
จัดบริการฟื้ นฟู สมรรถภาพด้านต่าง ๆ  ได้แก่  การศึกษา การประกอบอาชีพ  การแพทย์   
การสาธารณสุข และสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพให้ผู้พิการได้สามารถดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔.๑๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 
การวางแผน กำหนดนโยบายด้านประชากรของประเทศ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของประชากรใน
อนาคต ศึกษาวิจัยด้านประชากร คำนวณมาตรวัดประชากร ประเมินความครอบคลุมของการจด
ทะเบียนเกิด และการตายของประเทศ และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรในอนาคต 
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๔.๑๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพจิต เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิต (ความสุข) ของ
คนไทย และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข ไปสู่การวางแผนและมาตรการเพิ่มระดับสุขภาพจิต 
(ความสุข) คนไทย 

๔.๑๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินผลและการจัดทำนโยบายด้านการเงิน ติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน และใช้
ประกอบการวิเคราะห์เชิงประมาณ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่ เกี่ยวข้อง  
การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคครัวเรือน 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 
ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  และจัดทำตัวช้ีวัดด้านสังคมที่เป็นสากลและ
สามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม ๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมลูสถิติด้านเศรษฐกิจ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
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๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐,๔๙๘,๑๘๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปด
สิบบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐,๔๙๘,๑๘๐ บาท 
(หกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๔๖๐,๗๖๗.๗๙ บาท (สามสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่น
เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติ
ด้านสังคม 

๑๐๐ ๔๙ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีผลการดำเนินการ คือ  
 

โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
๑. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน (สศส.) 

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- จัดทำข้อมลูระดับย่อย (Micro Data) โครงการสำรวจภาวะ

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

- ประมวลผลข้อมูลเดือน ธ.ค. ๖๓ และทั้งปี ๒๕๖๓ 
- จัดทำข้อมลูระดับย่อย (Micro Data) โครงการสำรวจภาวะ

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ 
- จัดทำข้อมลูระดับย่อย (Micro Data) โครงการสำรวจภาวะ

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ทั้ง ปี ๒๕๖๓ 
- จัดทำร่างรายงาน Pocket Book สศส. ๒๕๖๓ 
- บทสรปุสำหรบัผูบ้รหิาร การสำรวจภาวะเศรษฐกจิและ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

๒. สำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร (สรง.) 
 

 

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี ้
- ประมวลผล วิเคราะห์ และ สรุปผลการสำรวจภาวะการ

ทำงานของประชากร ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผล วิเคราะห์ และสรปุผลการสำรวจภาวะการ
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โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
ทำงานของประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประมวลผลข้อมูลและจัดทำตารางสถิติระดบัจงัหวัด             
ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพรบ่นเว็บไซต์ สสช. 
และเว็บอินทราเน็ต 

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดทำแผนและเตรียมงานการสำรวจภาวะการทำงานของ

ประชากร ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดเตรียมร่างรายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของ

ประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดทำแผนและเตรียมงานการสำรวจภาวะการทำงานของ

ประชากร ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. สำรวจการย้ายถ่ินของประชากร  
 

สำรวจการย้ายถ่ินของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี ้
- เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ตรวจสอบความถูกครบถ้วนของข้อมูล 
- จัดทำรายงานสรุปผลที่สำคัญการสำรวจการย้ายถ่ินของ

ประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ (Pocket Book) 
- จัดทำร่างตารางสถิติระดับจังหวัด เพื่อเผยแพรบ่นเว็บ

อินทราเน็ต 
- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเตรียมร่างรายงานผลการ

สำรวจการย้ายถ่ินของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับ
สมบรูณ์) 

๔. สำรวจความต้องการพฒันาขีด
ความสามารถของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี ้
- จัดทำแผนและเตรียมงานการสำรวจความต้องการพฒันา

ขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔  
- เก็บรวบรวมข้อมลู เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดเตรียมร่างรายงานผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีด

ความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับ Pocket Book) 
- จัดเตรียมร่างรายงานผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีด

ความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบบัสมบรูณ์) 
- จัดทำร่างตารางสถิติระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

สสช. และเว็บอินทราเน็ต 

๕. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (สอส.) 

ขั้นวางแผนและเตรยีมงาน  
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- คู่มือการประมวลผล ดังนี้ Multiple layout form, 
Data dictionary, เอกสารประกอบการจัดทำ
โปรแกรมเก็บข้อมูลด้วย Tablet  

- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสนาม 
- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครือ่งแท็บเล็ต โดย
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โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
ศูนย์เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร 

- จัดทำ Machine edit (Structure Check, 
Consistency Check, Rang Check) 

๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
- เตรียมคำสั่งสำหรับประมวลผลตารางสถิติในรายงาน 

ขั้นเก็บรวบรวมข้อมลู 
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม 
๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

- มีความก้าวหน้าในปฏิบัติงานสนามร้อยละ ๙๒ 

ขั้นวิเคราะห์และประมวลผล 
๑. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

- ตรวจสอบความถูกครบถ้วนของข้อมูลในจังหวัดที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

๖. สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขั้นวางแผนและเตรยีมงาน 
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดทำแบบสอบถาม และ Flow chart ของ
แบบสอบถาม 

- จัดทำคู่มือการประมวลผล ดังนี้ Multiple layout 
form, Data dictionary, เอกสารประกอบการจัดทำ
โปรแกรมเก็บข้อมูลด้วย Tablet 

- จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสนาม 
- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแทบ็เล็ต  

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดทำ Machine edit (Structure Check, 

Consistency Check, Rang Check) 
๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

- เตรียมคำสั่งสำหรับประมวลผลตารางสถิติในรายงาน 

ขั้นเก็บรวบรวมข้อมลู 
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม 
๒.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

- มีความก้าวหนา้ในปฏิบัติงานสนาม เดือนกุมภาพันธ์ -
เมษายน ร้อยละ ๖๕ 

ขั้นวิเคราะห์และประมวลผล 
๑. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

- ตรวจสอบความถูกครบถ้วนของข้อมลูในจังหวัดที่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
๗. สำรวจประชากรสงูอายุใน

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขั้นวางแผนและเตรยีมงาน 

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- จัดทำแบบสอบถาม และ Flow chart ของ

แบบสอบถาม 
- จัดทำ Data dictionary 
- จัดทำ Multiple layout form 
- จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำโปรแกรมเก็บข้อมลู

ด้วย Tablet 
๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม 

๘. สำรวจการอ่านของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขั้นวางแผนและเตรยีมงาน 
๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดทำร่างแบบสอบถาม และสรปุรายงาน 
- ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม 
- จัดทำแบบสอบถาม และ Flow chart ของ
แบบสอบถาม 

- จัดทำ Data dictionary 
- จัดทำ Multiple layout form 

๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
- จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำโปรแกรมข้อมลู             

ด้วย Tablet 

๙. สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) 
คนไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ประมวลผลข้อมูลเดือน ก.ย. – พ.ย. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผลข้อมูลทั้งปี ๒๕๖๓ 
- จัดทำร่างรายงานการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) ของคน            
  ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐. สำรวจการติดตามระดับ
ความรู้และการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของครัวเรือน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

- ประมวลผลข้อมูลเดือน ต.ค. – พ.ย. ๒๕๖๓ 
- จัดทำข้อมลูระดับย่อย (Micro Data) การสำรวจการ

ติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบรกิารทางการเงิน               
ของครัวเรอืน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- บทสรปุสำหรบัผูบ้รหิาร การสำรวจการติดตามระดับความรู้
และการเข้าถึงบรกิารทางการเงินของครัวเรอืน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑. สำรวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๕ (MICS) 

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อเสนอโครงการและศึกษา
แบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง 

 

๑๒. สำรวจแรงงานนอกระบบ     
      พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยังไม่ถึงคาบการทำงาน 



-๘- 
 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล 
นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ 

๒) ภาคเอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานบางส่วนต้องชะลอออกไป จึงส่งผล 
ให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได ้

๒. จากเดิมสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ เปลี่ยนเป็น สำรวจการอ่าน ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เนือ่งจากมีการปรับคาบงานสนามในภายหลัง 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านสังคมโครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านประเมินความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกบัสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๓,๙๔๒,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสน                      
สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
๓.๑ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท 

๑) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมสีุขและความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (จากสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา(IPPD)) 

๒) การติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทลัชุมชน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จาก สดช.) 
๓) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงาน

ของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (จากสถาบันพระปกเกล้าฯ) 
๔) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (จาก ป.ป.ส.) 

๓.๒ งบประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (รายจ่ายอื่น) ๖,๓๙๒,๐๐๐ บาท   

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ ปัจจุบัน และ

ผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคมต่อไป 

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในเรื่องต่างๆ ในแต่ละห้วงเวลา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน
และตัดสินใจ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้ง
สำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำโครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านประเมนิ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และการเมือง 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๙๔๒,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๙๔๒,๐๐๐ บาท 
(สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๖๐๒,๙๔๔.๓๒ บาท (ห้าล้านหกแสนสองพัน               
เก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติ
ด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

๑๐๐ ๕๐ 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีผลการดำเนินการ คือ โดยสรุปผล
การดำเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
๑. สำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการปรบัเปลี่ยน
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ดำเนินการแล้วเสรจ็/ รายงานคณะมนตรีทราบ 

๒. สำรวจความต้องการของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ/ รายงานคณะมนตรีทราบ 

๓. สำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข
และความพร้อมสำหรบั
อนาคต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- อยู่ระหว่างดำเนินการในข้ันประมวลผล นำเสนอผล และ
จัดทำรายงาน 

๔. สำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบรหิารงาน        
ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ปี ๖เดือน) 

- ดำเนินการแล้วเสรจ็/รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 
๕. สำรวจการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ดำเนินการแล้วเสรจ็/รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

 
๖. การติดตามและประเมินผล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- วางแผนและเตรียมงาน 
- อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมข้อมลู (ขยายคาบ

การปฏิบัตงิานเกบ็รวบรวมข้อมลูเนื่องจากติดสถานการณ์
โควิด-๑๙) 

๗. การสำรวจความเดือดร้อน
และความต้องการของ
ประชาชนในหมูบ่้าน/ชุมชน  
พ.ศ ๒๕๖๔ 

- วางแผนและเตรียมงาน 
- อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมข้อมลู (ขยายคาบ

การปฏิบัตงิานจาก ต.ค.๖๓ - ม.ีค. ๖๔ เป็น ต.ค. ๖๓ - 
พ.ค. ๖๔) 

๘. สำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อการบรกิารสาธารณะ
และการทำงานของหน่วยงาน
ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- 

๙. สำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกัน
และปราบปรามยาเสพติด    
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- 
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โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
๑๐. สำรวจความสุขความเสี่ยง 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- 

๑๑. สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- 

๑๒. สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ของเด็ก
และเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ  

ภาครัฐ : รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อวางแผนและกำหนด
นโยบายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
ภาคประชาชน : สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการให้รัฐบาลได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- เนื่องจากติดสถานการณ์การณ์โควิด-๑๙ ไมส่ามารถปฏิบัตงิานเกบ็รวบรวมข้อมลูได้ จงึล่าช้ากว่าแผนงาน             

๒ โครงการ ได้แก ่
๑. โครงการติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทลัชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. โครงการสำรวจความเดือดรอ้นและความต้องการของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหนา้ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้าน
เก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่ จริงใน

วันสำมะโน (ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมช่ืีอในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและลักษณะ ต่าง ๆ 
ของที่อยู่อาศัยของประชากร 

 

๔.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดทำการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศในอนาคต (Population Projection) 

๔.๓ เพื่อจัดทำตัวช้ีวัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร
และที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการ
กำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
และท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหา
สาธารณูปโภคและบริการข้ันพื้นฐานต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ละพื้นที่ใช้ในการจัดทำการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยในอนาคตซึ่ งจำนวนประชากรที่ได้จากการคาดประมาณได้นำไปใช้เป็นฐานในการ
คำนวณตัวช้ีวัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 
 
 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

สำมะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดทำข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคน 
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้กำหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาประเทศ ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้อง เป็นจริง ตรงตามพื้นที่ต่อไป 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐ ๒๕ ๔๐ ๑๕ 

ปี ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓  

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
๑๐๐ 

 
 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  

    ท้ังโครงการ : ๔ ปี เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

     ปี ๒๕๖๔ : ๑ ปี เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม  

(ปีงบฯ ๒๕๖๔) 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  การเตรียมงานและวางแผน ตุลาคม ๒๕๖๓  –พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒  การเกบ็รวบรวมข้อมลู ธันวาคม ๒๕๖๓  – มกราคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓  การประมวลข้อมูล มกราคม ๒๕๖๔ – เมษาน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๔  การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผล เมษาน ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๔๘๗,๘๐๗.๐๕ บาท (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดบาทห้าสตางค์)  
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๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

๑๐๐ 
 

 

๕๐ 
 

 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรรม โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ในกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมท่ี ๑ การเตรียมงานและวางแผน มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำ              
สำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ (ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและ
เคหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ดังนี้ 

    ๑.๑ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล (รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก) 
- จัดประชุม/สัมมนา "การศึกษาข้อมูลทะเบียนเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ

(ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ด้านประชากรศาสตร์ สังคม การจัดการฐานข้อมูลทะเบียน ฯ เป็นต้น) 

- สรุปแนวทางและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุม/สัมมนา   
๑.๒ จัดทำแผนการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับ 

    ๑.๓ จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ สปค.๖๓ ชุดต่าง ๆ 
    ๑.๔ ศึกษาข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานต่าง ๆ  
            - ศึกษาข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานต่าง ๆ (เช่น วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายการข้อมูลที่

ดำเนินการจัดเก็บ โครงสร้างข้อมูล การ Update ข้อมูล (ความถ่ี) เป็นต้น) 
            - ประสานงาน/ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/ขอเข้าพบหารือหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน
ประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

๑.๕ เตรียมงานจัดทำสำมะโนฯ ในพื้นที่ที่จะทำการ Verify ข้อมูลจาก register-base Census 
            - กำหนด/เตรียมพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานสนาม   
            - ประสานงานกับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน   
            - เตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   
            - เตรียมการจัดสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดพื้นที่ปฏิบัติงาน 
     ๑.๖ จัดทำแบบสอบถาม คู่มือการเกบ็รวบรวมข้อมูล เอกสารประมวลผล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
            - จัดทำตารางสถิติและกรอบตาราง เพื่อนำเสนอตัวช้ีวัดที่สำคัญ  
            - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
            - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ  
            - จัดพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงานฯ และจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     ๑.๗ เตรียมอุปกรณ์การอบรมและการปฏิบัติงานสนาม (Tablet และซิมการ์ด) 

 ๑.๘ เตรียมการอบรม (เจ้าหน้าที่ผู้อบรม เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง สถานที่ ฯ )  
     ๑.๙ เตรียมการประชาสัมพันธ์  
     ๑.๑๐ จัดเตรียมแผนการประมวลผล และวิธีการประมวลผลข้อมูล 
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กิจกรรมท่ี ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล                    
(การปฏิบัติงานสนาม ใช้วิธี Multi mode) มีการดำเนินงานดังนี้ 

     ๒.๑ จัดประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนามทุกระดับ   
           (เจ้าหน้าที่โครงการ สถิติจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้อบรม เจ้าหน้าที่วิชากร และพนักงานแจงนับ) 
            - จัดการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับสถิติจังหวัดและผู้ดูแลระบบจังหวัด  
            - จัดการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่สถิติประจำจังหวัด 
            - จัดการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ 

ศูนย์ประชุมจังหวัดระยอง 
            - จัดการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ 

ศูนย์ประชุมจังหวัดชลบุรี 
            - จัดการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ 

ศูนย์ประชุมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒.๒ การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ (ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ face to face, 

Internet, โทรศัพท์, ทอดแบบ) 
 ๒.๓  โดยมีประสานและติดตามการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 

๑. การเกบ็รวบรวมข้อมลู (การปฏิบัตงิานสนาม) 
• การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
• เจ้าหน้าที่วิชาการตรวจสอบข้อมลู อนุมัติงาน 
• การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 

๒. จัดสรรเงินงบประมาณใหจ้ังหวัดพื้นทีป่ฏิบัติงาน 
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม จงัหวัดชลบุร ี
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม จงัหวัดระยอง 
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ทั้งนี ้สสช. มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
• ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสำมะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ และ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

• ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนและแบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การจัดทำสำมะโน
ประชากรและเคหะในพื้นที่ต้นแบบ (ภายใต้แผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและ
เคหะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

กิจกรรมท่ี ๓  การประมวลข้อมูล มีผลการดำเนินการ คือ มีการดำเนินงานดังนี้ 
• แบบนบัจด 

- ตรวจสอบข้อมลูจากเครื่องแทบ็เล็ตก่อนสง่ข้อมลู 
- สง่ข้อมูลข้ึน Server 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมลูในส่วนกลาง 
- Download ข้อมูลเพื่อการประมวลผล 
- Machine edit (structure, range, consistency check) 

• แบบแจงนบั 
- ตรวจสอบข้อมลูจากเครื่องแทบ็เล็ตก่อนสง่ข้อมลู  
- สง่ข้อมูลข้ึน Server 
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- ตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมลูในส่วนกลาง 
- Download ข้อมลูเพือ่การประมวลผล 
- Machine edit (structure, range, consistency check) 

กิจกรรมท่ี ๔  การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผล มีผลการดำเนินการ คือ - 
 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑๑.๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทุกคนจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมกัน (ประมาณ ๒๑ 
ล้านครัวเรือน) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมลูที่ต้องการจัดเก็บเป็นรายครัวเรือน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างครบถ้วนทุกพื้นทีไ่ม่ตกหลน่หรอืซ้ำซ้อน โดยได้รับความร่วมมอืและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

๑๑.๒ มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ในระดับประเทศและท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่ 

๑๑ .๓ มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้           
เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการข้ันพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม              
แต่ละพื้นที่ 

๑๑.๔ ใช้ข้อมูลในการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจำนวนประชากร         
ที่ได้จากการคาดประมาณได้นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณตัวช้ีวัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 

๑๑.๕ ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของประเทศ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้ต้องขยายคาบการ
ปฏิบัติงานสนาม 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบ
เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ  
ประเภทต่างๆ  เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลติ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง 
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น  

 

๔.๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาด
ของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ 
เปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๑) ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
และระดับท้องถ่ิน 

๒) ผู้ประกอบการมีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนการลงทุน และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
๓) สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สถานประกอบการด้านธุรกิจทางการค้า 

ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต 
๔) สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS) 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการจัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

ธุรกิจทางการบริการ และ อุตสาหกรรมการผลิต สำหรับให้ภาครัฐ ภาคเอกชนใช้ในการวางแผนกำหนด
นโยบาย และเป็นเครื่องช้ีนำทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน และมีข้อมูลรายละเอียดการ
ประกอบการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต                   
มีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการดำเนินงาน ดังนี ้ 

ปี ๒๕๖๔ : ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
๒) วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การออกแบบสอบถาม การอบรมประชุม 

ช้ีแจง การปฏิบัติงาน 
๓) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยใช้ Tablet ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ปี ๒๕๖๕ :  ๑) ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผล โดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับจังหวัด ภาค 

และทั่วประเทศ 
๒) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ 

บริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วประเทศ  
ปี ๒๕๖๖ :  ๑)  ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ  

๒) นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

โครงการสำมะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๐ ๔๕ ๑๕ 
ปี ๒๕๖๔ 
๑) ร้อยละของเขตแจงนับ (Enumeration Area: EA) ที่

ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้ นฐานของสถาน
ประกอบการจากฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

๒) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการ 
ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ   

 ท้ังโครงการ : ๓ ปี เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

     ปี ๒๕๖๔ : ๑ ปี เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม  

(ปีงบฯ ๒๕๖๔) 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  การวางแผนและเตรียมงาน ตุลาคม ๒๕๖๓  – เมษายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒  การเกบ็รวบรวมข้อมลู พฤษภาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓  การประมวลข้อมูล กันยายน ๒๕๖๔ 



-๓- 
 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพัน  
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ บาท 
(สองร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึง่ดำเนนิการเบกิจา่ยแล้ว จำนวน ๕๓,๖๔๙,๒๘๕.๐๖ บาท (ห้าสบิสามล้านหกแสนสี่หมื่น            
เก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทหกสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได ้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
๑) ร้อยละของเขตแจงนับ (Enumeration 

Area : EA) ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานของสถานประกอบการจาก
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

๒) ร้อยละของสถานประกอบการที่ ได้
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานจาก
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด 
จะสามารถแจง้ผลไดเ้มือ่ดำเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 

- 
 
 
 
- 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑  
การวางแผนและเตรียมงาน 

ดำเนินการวางแผนและเตรียมงานในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน (งานนับจด) ดังนี้ 
- จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ และคณะทำงาน

โครงการฯ  
- จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ สธอ. ๖๕ จำนวน ๘๓๐ อัตรา  
- จัดประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างช่ัวคราว สธอ. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว  
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง

ของฐานข้อมูลที่ได้จากการ บรูณาการข้อมลูจากระบบ
ทะเบียน 

- จัดทำระบบเกบ็รวบรวมและปรับปรงุข้อมูลด้วย Tablet 
เรียบร้อยแล้ว  

- จัดทำตารางเสนอผล (Machine Edit) และ Spec 
ตารางเสนอผล เรียบร้อยแล้ว 
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- ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมลูที่ได้
จากการบูรณาการข้อมูลจากระบบทะเบียน เรียบร้อยแล้ว 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวม ข้อมูลระดับสถิติจังหวัดและระดับ
เจ้าหน้าที่ ผู้อบรมให้กับ บจ./สถจ. เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๒  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- 

กิจกรรมที่ ๓  
การประมวลข้อมูล 

- 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ภาครัฐ 
๑) ใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและเวทีการค้าโลก  
๒) ใช้ในการจัดทำดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์การดำเนินกิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมตาราง

ปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น 
๓) ใช้ในการจัดทำแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 

(SMEs) ของประเทศ  
๔) ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ กำหนด

ทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ 
๕) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ 
๖) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
๗) ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากสถานประกอบการ ของหน่วยสถิติต่าง ๆ 

ภาคเอกชน 
๑) ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการดำเนินกิจการเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหาร 
และควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒) ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดำเนินงานของตนเองกับกิจการอื่นๆ     
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

๓) สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา นำไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการใหบ้ริการและเผยแพร่ข้อมูล 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
ให้แพร่หลาย 

๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
และรับรู้ได้รวดเร็ว 

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน  
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๑. ให้บรกิารและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และทันสมัยใหก้ับผู้รบับริการทุกกลุ่ม 
๒. มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิติของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมลูสถิติใหก้ับทุกภาคส่วน ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายและทนัสมัย รวมทั้งจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์/รายงานข้อมลูสถิตปิระเทศไทย  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จำนวนการให้บริการข้อมูลแกทุ่กภาคส่วน ๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง 

- ร้อยละของเอกสารรายงานสถิติที่เผยแพรส่าธารณะได้ตามคาบปฏิทิน
เผยแพร่  

ร้อยละ ๙๔ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบวัุน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดการ/บูรณาการข้อมลู ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/

สื่อสิง่พิมพ ์
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ การใหบ้รกิารและเผยแพร่ข้อมูล ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๔ การประสาน/สนบัสนุนข้อมูลสถิติให้

หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.  
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท      
(หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึง่ดำเนนิการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๓,๒๙๑ บาท (หนึง่แสนห้าหมื่นสามพันสองรอ้ย 
เก้าสบิเอ็ดบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้

- จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน ๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง ๕๐๕,๔๔๓ ครั้ง 

- ร้อยละของเอกสารรายงานสถิติที่เผยแพรส่าธารณะได้
ตามคาบปฏิทินเผยแพร่  

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัดน้ี จะสามารถ
แจ้งผลไดเ้มื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ           
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๙๔ - 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ  
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑  
การจัดการ/บรูณาการ
ข้อมูล 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสถิติทางการจากหน่วยงานอื่นๆ  
 

กิจกรรมที่ ๒  
การวิเคราะห์และ
จัดทำรายงาน/
เอกสาร/สื่อสิง่พิมพ ์

มีการจัดทำ/ดำเนินงาน ดังนี ้
๑. จัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เรื่องที่ ๑ "ครัวเรือนฐานราก 

๒๕๖๒" (e-book)  
๒. รายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เรื่องที่ ๒ "หนี้สินครัวเรอืนเกษตร" 

(e-book)  
๓. ตัวช้ีวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๕๖๒                     

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๔. เคร่องช้ีภาวะเศรษฐกจิไทย (e-book) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕. รายงานวิเคราะห์ด้านสงัคม 

  ๖. เครือ่งช้ีวัดภาวะสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗. สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสงัคม อยู่ระหว่างดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๓  
การใหบ้ริการและ
เผยแพร่ข้อมลู 

ให้บรกิารและเผยแพร่ข้อมูล เช่น แผ่นพับตัวช้ีวัด สื่อสิ่งพิมพ์ อินโฟกราฟกิ 
และอื่นๆ โดยสรปุ ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๔ ไดด้ังนี ้ 

ช่องทางการใหบ้ริการ จำนวน 
๑. การให้บริการข้อมูล (ครั้ง) ๕๐๒,๕๓๕ 

๑.๑ ทางเว็บไซต ์ ๕๐๐,๖๗๒ 

- www.nso.go.th ๒๒๓,๙๖๗ 

- www.nic.go.th ๘,๓๖๐ 

- www.http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ ๓,๘๗๐ 

- สำนักงานสถิติจังหวัด ๒๖๔,๔๗๕ 

๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่ สสช. ๓๗๖ 

๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๑๑๙ 

๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๑,๐๘๔ 

๑.๕ หนังสือ/จดหมาย ๑๐๘ 

๑.๖ สื่อ Social media ๑๗๖ 

๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน  

๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิต ิ  

   - จำนวนเอกสาร (เลม่) ๓,๗๙๙  
   - จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบสมาชิกการ      
      บอกรับเอกสาร (ราย) 

๒,๓๙๘ 

http://www.http/www.oic.go.th/infocenter
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กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
๒.๒ โมบายแอพพลิเคช่ัน THAI STAT และ 

Local THAI STAT 
๕๑๐ 

รวมการให้บริการ ๕๐๕,๔๔๓  

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากข้ึน 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเปน็โครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ บาท (สิบแปดล้าน                 
เก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ชำรุด

และเสื่อมสภาพ 

๔.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและผลิต
ข้อมูลสถิติ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งทดแทนเครือ่งเดิมทีเ่สือ่มสภาพและเสียบ่อยครั้ง 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิม 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ 
ต่อพ่วง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครือ่งเดิมทีเ่สื่อมสภาพ 

๑๐๐ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๙ เดือน 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน ธันวาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อย
บาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ บาท 
(สิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

๑๐๐ ๗๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ - ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน - ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานแล้ว 

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ
 

- อยู่ในข้ันตอนประกาศประกวดราคา 
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญาแล้ว 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และลดจำนวนเครื่องทดแทนที่มี
อายุการใช้งานเกิน ๗ ปี 



-๓- 
 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
-  

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อแบตเตอรีเ่ครื่องสำรองไฟทดแทน 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อจัดหาแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) ทดแทนแบตเตอรี่เดิม ที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 

๔.๒ เพื่อลดความเสี่ยงในการหยุดให้บริการสารสนเทศสถิติ อันเนื่องจากไฟฟ้าดับ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

 ๕.๑ ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) สามารถสำรองไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอปุกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยจากเหตุไฟฟ้าดับ 

 ๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการระบบสารสนเทศสถิติได้ตลอดเวลา 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดหาแบตเตอรี่ใหม่ทดแทนเครื่องสำรองไฟมีการเสือ่มสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้ระบบสำรอง
ไฟฟ้า (UPS) สามารถสำรองไฟได้อย่างมีประสทิธิภาพ รองรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยจากเหตุไฟฟ้าดับ 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  

(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน
แบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน  

๑๐๐ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๙ เดือน  

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน  - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดซือ้แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ทดแทนแบตเตอรี่เดมิที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 

๑๐๐ ๒๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ   
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ - จัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน 
 

- จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๑ 
- ยกเลิกการประกวดราคาเนือ่งจากมผีู้ผ่านเกณฑ์

คุณสมบัติเพียงเจ้าเดียว 
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๒ 

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานสถิติแหง่ชาติมีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่มีประสิทธิภาพรองรับการทำงาน 
ของระบบ 

๒) ระบบสารสนเทศสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 
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๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-  การกำหนดขอบเขตของงานเน้นไปที่คุณสมบัติของบุคคลที่จะปฏิบัติงานมากเกินไป 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนมุัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพฒันาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey Platform) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำป ีมูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถตอบสนองการผลิตข้อมูลสถิติที่ต้องการความรวดเร็วในการดำเนินการได้ 
๔.๒ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถจัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์จากระบบสารสนเทศที่เป็น Platform 

กลาง สำหรับใช้สร้างแบบสอบถามในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
๔.๓ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตแจงนับ 

(Enumeration Area : EA) ได ้
๔.๔ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถสร้างแบบสอบถามจากระบบสารสนเทศที่เป็น 

Platform กลาง สำหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ 
๔.๕ เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ               

ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติในเขตแจงนับ (EA) และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
เขตแจงนับ (EA) นั้นได ้

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ มีระบบสารสนเทศที่เป็น Platform กลาง ในการให้บริการจัดทำแบบสอบถามในการสำรวจและผลิต
ข้อมูล 

๕.๒ ระบบบรหิารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ (E-survey Platform) 
๕.๓ บุคลากรของสำนักงานสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝกึอบรมใหม้ีความรู้ เพิ่มทักษะทางดิจิทัล ในการสรา้ง

แบบสำรวจออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง (self service) 
๕.๔ มีกระบวนการผลิตข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดทำระบบการสร้างแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างแบบสอบถามได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติ สามารถตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตแจงนับ 
(Enumeration Area : EA) และสามารถนำเสนอข้อมูลสถิติในเบื้องต้น มีความน่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ 
ทันต่อความต้องการได้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถ 
นำไปใช้ในการวางแผน 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey Platform)                 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันได้ ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
สำหรับโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

มีระบบบริการสำรวจสาธารณมต ิ
ออนไลน์ (E-Survey Platform)                 
๑ ระบบ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๘ เดือน 

เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท 
(แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน – บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
มีระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey 
Platform) ซึ่ ง เป็ นระบบสารสนเทศที่ ใช้ร่ วมกันได้                   
ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติสำหรับโครงการต่าง ๆ  
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

มรีะบบบริการ
สำรวจสาธารณ

มติออนไลน์                     
(E-Survey 

- 
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หมายเหตุ : โดยจะสามารถนำตัวช้ีวัดมาประเมินผลได้
เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  

Platform)                 
๑ ระบบ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ   
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ - จัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงาน            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน 
 

- อยู่ระหว่างดำเนนิการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) 

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ - 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มี Platform กลาง ที่ใช้บริหารจัดการและจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ และมี
ความพร้อมในการสำรวจและผลิตข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อตอบสนองการจัดทำข้อมูลของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจตามนโยบาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับ
ทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีความน่าเช่ือถือ  

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- จัดทำร่างขอบเขตงานล่าช้า 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างทีป่รึกษาจัดทำสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  

สำนกังานสถิติแหง่ชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสน 
หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงาน (business) 

ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (data and information) ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (system 
and application) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (technology and infrastructure) และ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
มุมมองด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๔.๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะปจัจบุันและเปา้หมายของสถาปัตยกรรมองค์กร (gap analysis)   
๔.๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน (roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลถึุงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร 

(future state of enterprise architecture)  
๔.๔ จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๘) สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางการปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางเดียวกันที่ชัดเจนในการจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ บูรณาการ  
๕.๓. บุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนพัฒนา

ดิจิทัล 
 
 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

ปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อใช้กำกับการพัฒนาระบบดิจิทัล ระบบ
ข้อมูลสถิติ ระบบสารสนเทศขององค์กร ระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศ จึงมีลักษณะการพัฒนา
โครงการด้านดิจิทัลแบบไม่มีเอกภาพ เกิดเป็นระบบงานแบบแยกส่วน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์เชิง
สถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตามยุทธศาตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ไม่สามารถนำ
นวัตกรรมด้านดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่กล่าวข้างต้นมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน  

การดำเนินงานโครงการ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงานสถิติ
แห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ จึงเป็นความจำเป็นย่ิงเพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวการเปลี่ยนผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติไปสู่สำนักงานสถิติยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่าง
สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงานสถิติแหง่ชาติเพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ตามแผนทีก่ำหนดในแต่ละป ี

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓  
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท 
(สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

    - ใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๗๒๕,๖๔๐ บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

    - ใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๘๘,๔๖๐ บาท (สองล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)  
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๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา
จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติ
ยุคใหม่ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี 

๑๐๐ ๕๕ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ   
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ - จัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน - จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ
 

- นำร่างขอบเขตงาน (TOR) ข้ึนประกาศ 
- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรสถิติยุคใหม่ มีการสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ                       
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารร่วมกันจนเกิดการประหยัดจากการลงทุนที ่ไม่ซ้ำซ้อน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่ องตาม
สถาปัตยกรรมและแผนพัฒนาดิจิทัล สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑. การกำหนดขอบเขตของงานมีรายละเอียดมาก และครอบคลุมทัั้งองค์กร จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ 
๒. การจัดทำขอบเขตของงานมผีู้เกี่ยวข้องทีเ่ป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเป็นจำนวนมาก และจะต้องรวบรวม

ข้อมูลจากผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดยีวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพฒันาฐานข้อมลูสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม       

ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที ่เป็นมาตรฐาน
สำหรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน 

๔.๓ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ 
๔.๔ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการ สำรวจด้าน

สถานประกอบการต่างๆ 
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ สามารถแลกเปลี่ยน เช่ือมโยง และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

๕.๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS) 
๕.๔ มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และท้องถ่ิน เพื่อประสานการทำงานร่วมกันแบบ

บูรณาการ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการดำเนินการศึกษารายการข้อมูลสถานประกอบการ ทั้งในส่วนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ผลิต
และหน่วยงานภาครัฐอื่นเป็นผู้ผลิต แนวทางในการเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง กฏหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูล
กลาง (Common Frame) ที่มีมาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ กำหนด
นโยบายจัดทำแผนการประเมินผล และส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common 
Frame) มีระยะเวลาดำเนินงาน ๖ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ
ดำเนินงาน ๔ ระยะ ดังนี้  

       ระยะที่ ๑ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  
จัดประชุมหารอืแนวทางการจดัทำโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง (ไม่ใช้งบประมาณ) 

       ระยะที่ ๒ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ  
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔.๔๗๕๔ ล้านบาท) 

       ระยะที่ ๓ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ โดยใช้แนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลจาก
ระยะที่ ๒ (งบประมาณขอตั้ง ๗.๔๗๙๒ ล้านบาท) 

       ระยะที่ ๔ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
           ปรับปรงุข้อมูลในฐานข้อมูลกลางให้เป็นปจัจุบัน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการ
จากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมใหเ้ป็น
ฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) 

๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปี ๒๕๖๔ 
๑) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ

ปัจจบุันของฐานข้อมูลสถานประกอบการของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒) รายงานผลการศึกษาการจดัทำสำมะโน
เศรษฐกจิ (Economics Census) และ
ทะเบียนหรือทะเบยีนธุรกจิ (Business 
Registers) ของหน่วยงานต่างประเทศ 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
๑ เล่ม 

 
 
 

๑ เล่ม 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 



-๓- 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

๓) รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ   
จากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมและ
ข้อมูลของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

- - ๑ เล่ม 
 
 

- - - 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  

ท้ังโครงการ : ๖ ปี เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

    ปี ๒๕๖๔ : ๑ ปี เริม่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ที่ปรกึษาดำเนินการศึกษาและออกแบบ
ฐานข้อมูลโครงการฯ ตามที่กำหนดใน
ข้อเสนอโครงการ รวมทั้งจัดทำรายงาน 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ ๒ 
และ (ร่าง) เอกสารข้อเสนอโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

มีนาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท 
(สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) (เนื่องจากการ
รายงานจำนวนเงินที่มีการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๑ = ๓,๓๘๐ บาท นั้นมีความคลาดเคลื่อน จึงขอ
แก้ไข โดยสรุปยอดรวม ณ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ที่มีการเบิกจ่ายจริง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๐๐ บาท) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
๑) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ

ปัจจุบนัของฐานข้อมลูสถานประกอบการ 
ของสำนักงานสถิติแหง่ชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑ เล่ม 
 
 
 

- 
 
 
 



-๔- 
 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
๒) รายงานผลการศึกษาการจดัทำสำมะโน

เศรษฐกิจ (Economics Census) และ 
ทะเบียนหรือทะเบยีนธุรกจิ (Business 
Registers) ของหน่วยงานต่างประเทศ 

๓) รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ 
จากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
และข้อมลูของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด 
จะสามารถแจง้ผลได้เมือ่ดำเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

๑ เล่ม 
 
 

 
๑ เล่ม 

 
 
 

- 
 
 

 
- 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ  
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ - ประชุมคณะกรรมการ TOR เพื่อจัดทำร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ 
และคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุฯ 

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาฯ เเละคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุฯ ใหม ่

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ 
- สรปุผลการพจิารณาคุณสมบัติเเละข้อเสนอ

ด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ 
กิจกรรมที่ ๒ ที่ปรกึษาดำเนินการศึกษาและ

ออกแบบฐานข้อมูลโครงการฯ 
ตามที่กำหนดในข้อเสนอโครงการ 
รวมทั้งจัดทำรายงาน สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ ๒ 
และ (ร่าง) เอกสารข้อเสนอ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ภาครัฐ 

- 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รบั/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบันสามารถ
นำไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการ เพื่อภาครัฐ
ใช้วางแผนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ใน
ภูมิภาคและเวทีการค้าโลก 



-๕- 
 

๒) หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถ 
แลกเปลี่ยนเช่ือมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน  

๓) มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้สามารถแข่งขัน
และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตัวเองได้ 

๔) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมลูไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมิน
ศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ได้ 

๕) เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 

๖) ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำ
ข้อมูลสถิติ 

๗) มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
-  

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเปน็โครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยการบูรณาการ

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ด้วยรูปแบบใหม่) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ บาท (สิบล้านสองแสน
ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อทวนสอบข้อมูลทะเบียนและหาความเหมาะสมของการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้สนับสนุนการจัดทำ
สำมะโนการเกษตร 

๔.๒ เพื่อหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน 

๔.๓ เพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรตั้งต้น สำหรับใช้สนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔.๔ เพื่อจัดทำข้อเสนอและกำหนดแนวทางการจัดทำสำมะโนการเกษตรรูปแบบใหม่ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียนของทัง้ประเทศ และแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอก
ระบบทะเบียน  

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 
เป็นการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยเริ่มจากการบูรณาการข้อมูลทะเบียนจาก
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) มาสร้างเป็น “ฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร” เพื่อนำมาใช้
เป็นฐานข้อมูลตั้งต้น ในการทำสำมะโนการเกษตร การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ประโยชน์มีกระบวนการ 
ที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

- ระยะที่ ๑ (ดำเนินการในปี ๒๕๖๒) ขอใช้ข้อมูลทะเบียนจากเจ้าของข้อมูล กำหนดหลักการ
และแนวทางปฏิบัติในการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้  

- ระยะที่ ๒ (ดำเนินการในปี ๒๕๖๓) ทดลองใช้และเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนกับข้อมูล สำมะโน
การเกษตร จัดทำฐานข้อมูลต้นแบบ และทวนสอบข้อมูลรายบุคคลในระดับพื้นที่ย่อย  

- ระยะที่ ๓ (ดำเนินการในปี ๒๕๖๔) ทวนสอบข้อมูลรายบุคคลในระดับพื้นที่ย่อย (ต่อ) ทวนสอบ
จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียนในระดับพื้นที่ย่อย จัดทำฐานข้อมูลจากทะเบียน 
(ทั้งประเทศ) และหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรที่อยู่นอกระบบ
ทะเบียน 

เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้ง ๓ ระยะแล้ว จะทำให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียนที่
เช่ือมโยงกับข้อมูลจากสำมะโนการเกษตร สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการ 
เกษตรซึ่งสามารถลดภาระการนับจดเพือ่หาผูท้ำการเกษตร ลดการซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานได ้
และได้มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน พร้อมทั้งได้ข้อเสนอในการทำสำมะโน 
การเกษตรรูปแบบใหม่สำหรับใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

โครงการการจดัทำฐานข้อมลูผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ 
โดยการบรูณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นฐานในการ
จัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้วยรูปแบบใหม่) 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๘๐ 

ปี ๒๕๖๔ 
๑) ร้อยละของความสำเรจ็ของการทวนสอบข้อมูลทะเบียนให้

ครบถ้วนในแต่ละพื้นที่ยอ่ย (หมูบ่้าน)  
๒) ร้อยละของความสำเร็จในการเช่ือมโยงข้อมูลผู้ถือครองทำ

การเกษตรจากทะเบียนและสำมะโนการเกษตร 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  

ท้ังโครงการ : ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    ปี ๒๕๖๔ : ๑ ปี เริม่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ ข้ันการออกแบบ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ ข้ันการพัฒนาระบบ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ ข้ันการเกบ็รวบรวมข้อมลู มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๔ ข้ันการวิเคราะห ์ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ 
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๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ บาท 
(สิบล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๔๖,๒๐๖.๑๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อย             
หกบาทสิบสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
๑) ร้อยละของความสำเรจ็ของการทวน

สอบข้อมูลทะเบียนให้ครบถ้วนในแต่
ละพื้นที่ยอ่ย (หมูบ่้าน)  

๒) ร้อยละของความสำเร็จในการเช่ือมโยง
ข้อมูลผู้ ถือครองทำการเกษตรจาก
ทะเบียนและสำมะโนการเกษตร 

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด 
จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑  
ข้ันการออกแบบ 

โดยออกแบบจัดทำการสำรวจ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑. การสำรวจเพื่อทวนสอบข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร (ระยะที่ ๒)  
   - ได้ดำเนินการอบรมการปฏิบัติงานสนามแล้ว และอยู่

ระหว่างปฏิบัติงานสนามใน ๔ พื้นที่ดังนี้ จ.เพชรบุรี จ.กระบี่ จ.
เพชรบูรณ์ และ จ.บุรีรัมย์ 

๒. การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
(ทวนสอบข้อมูลทะเบียน) 

กิจกรรมที่ ๒  
ข้ันการพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลและโปรแกรมระหว่างทวนสอบอยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้าง 
ของข้อมูลให้ตรงกับโครงสร้างข้อมลูสำมะโน เนื่องจากโครงสร้าง
ดังกล่าวมีความเเตกต่างกัน 

กิจกรรมที่ ๓  
ข้ันการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

จัดทำการสำรวจ ๒ เรื่อง โดยอยู่ในข้ันการเก็บรวบรวมข้อมลู 
๑. การสำรวจเพือ่ทวนสอบข้อมลูผู้ถือครองทำการเกษตร (ระยะที่ ๒)  

- ปฏิบัติงานสนาม จ.เพชรบุรี สถจ.เพชรบรุีมหีนังสือขอ
ขยายคาบงานสนามถึง ๓๑ พ.ค. ๖๔ (๕๐%) 
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กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

- ปฏิบัติงานสนาม จ.กระบี่ (๑๐๐%) 
  - ปฏิบัติงานสนาม จ.เพชรบูรณ์ (๑๐๐%) 

- ปฏิบัติงานสนาม จ.บุรรีัมย์ (๑๐๐%) 
๒. การสำรวจข้อมลูพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  

(ทวนสอบข้อมลูทะเบียน)  
- จัดทำเอกสารสำหรับจัดทำโปรแกรมประมวลผล (๑๐๐%)  
- จัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมลูจากสนามด้วย Tablet (๖๐%) 
- อบรมผูป้ฏิบัติงานสนาม (๑๐๐%) 
- ปฏิบัติงานสนาม (๕%) 

กิจกรรมที่ ๔  
ข้ันการวิเคราะห ์

- 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) ประเทศมีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการจัดทำสำมะโน
การเกษตร 

๒) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงาน และลดภาระของผู้ตอบข้อมูล  
๓) ได้มีรูปแบบการทำสำมะโนในรูปแบบใหม่ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนอย่างเหมาะสม 
๔) สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองผู้ใช้ทุกภาคส่วน ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล และให้เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกร 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนัน้ร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเช่ือมโยงและบรูณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ  

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท (สองล้านแปดแสน
เก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง กรม และระดับพื้นที่ 

๔.๒ รวบรวม บูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและ
รายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๔.๓ จัดทำสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 
ประเทศมีข้อมลูสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยทุธศาสตร์ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 
บริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการพัฒนา ข้อมลูสถิติ
ทางการรายสาขา และการพฒันาข้อมลูสถิตเิชิงพื้นที่ เพื่อใหป้ระเทศมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และสร้างความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน ์

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสนิใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  เช่ือมโยงและบรูณาการข้อมูลสถิติ

ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC  
อย่างมีมาตรฐาน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรม บริหารจัดการระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท 
(สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๒๑,๐๙๖.๖๒ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพัน              
เก้าสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วดั 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๕๒ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มกีิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC  อย่างมีมาตรฐาน
มีผลการดำเนินการ คือ  

 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
๑. บูรณาการข้อมูลสถิติทางการ

รายสาขา 
- ตรวจสอบและปรับปรงุข้อมลูสถิติทางการ ๒๑ สาขา                  

ที่เผยแพรบ่นเว็บไซต์ให้เป็นปจัจบุัน (ร้อยละ ๔๖) 

๒. จัดทำชุดสารสนเทศและชุด
ตัวช้ีวัดทั้งในประเทศ 
ต่างประเทศ และเชิงพื้นที่  

- ตรวจสอบและปรับปรงุข้อมลูชุดตัวช้ีวัดและประเด็น
ยุทธศาสตร์ (MIS) เพื่อเผยแพรบ่นเว็บไซต์ (ร้อยละ ๓๑) 

 
๓. การจัดทำฐานข้อมูลสถิติ

ทางการ ๒๑ สาขา 
- นำเข้าข้อมูลสถิติทางการและข้อมูลหน่วยงานภายนอก                  

ในรูปแบบ CSV File (ร้อยละ ๑๐๐) 
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กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม บริหารจัดการระบบสารสนเทศภาครัฐ มีผลการดำเนินการ คือ  
 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
๑. พัฒนาและปรบัปรุงระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 
- ปรบัปรุงระบบสารสนเทศใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(ร้อยละ ๔๐) 
๒. การจัดทำข้อมูลเพื่อใหบ้รกิาร

ด้วยมาตรฐาน SDMX 
- ศึกษาและจัดทำสรุปคู่มือการดำเนินงาน (รอ้ยละ ๔๐) 

๓. การให้บริการและเผยแพร่
ข้อมูลทาง website 
(www.nic.go.th) 

- ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาหน้าเว็บเพจ ให้เป็นปัจจุบัน
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ร้อยละ ๔๐) 

 
๔. การสง่เสรมิใหห้น่วยงาน

ภาครัฐแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

- รวบรวมประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดของหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้อง 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ ครั้ง 
- เข้าร่วมหารือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่กำหนดแนวทาง 

การดำเนินงานร่วมกัน ภาพรวม (ร้อยละ ๔๐) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถกูต้อง ทันสมัย 
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนมุัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

http://www.nic.go.th/


แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมลูของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ (NSO Data Catalog) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำป ีมูลค่าโครงการตามการจดัสรรงบประมาณ - บาท (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อให้มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่
ของข้อมูล ในระบบ NSO Data catalog เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูลภายในสำนักงาน
และเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล                 
ในระบบ NSO Data catalog ครบทุกโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดทำบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่
ของข้อมูล  ในระบบ NSO Data catalog นำเสนอบนเว็บไซต์ http://catalog.nso.go.th/ เพื่ อใช้
ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูลภายในสำนักงานและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจ 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

 

 

 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับความสำเรจ็ของการจัดทำบญัชี
ข้อมูลของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ 
(Data Catalog) 

จัดทำบัญชีข้อมูลภายใต้ ภารกิจหลัก ผลิตข้อมูลสถิติ (๔ โครงการ) 
และมีระบบบัญชีข้อมูล พร้อมจัดทำข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่ 
สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐาน คุณลักษณะ แบบเปิดที ่สพร. 
กำหนด 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนเจ้าของโครงการเพื่อจัดทำสเปค
ตาราง ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/
สำรวจ (สถิติทางการและข้อมลูโครงการ   
สำมะโน/สำรวจทั่วไป)  

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน ศท.เพือ่จัดทำ CSV ไฟล์
ตามสเปคตาราง ข้อมลูสถิตจิากโครงการ   
สำมะโน/สำรวจ (สถิติทางการ และข้อมลู
โครงการสำมะโน/สำรวจทั่วไป) ที่กำหนด 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ นำเข้า CSV ไฟล์ข้อมูล สถิติจากโครงการ    
สำมะโน/สำรวจ  (สถิติทางการและข้อมลู
โครงการสำมะโน/สำรวจทั่วไป) เข้าสูร่ะบบ 
NSO Data Catalog 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๔ บรหิารจัดการระบบ NSO Data Catalog ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลข้อมูล

สำนกังานสถิติแห่งชาติคณะทำงานบรกิรข้อมลู 
มกราคม , พฤษภาคม และ กันยายน 
๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๖ กำกับดูแลการดำเนินงาน บริหารจัดการ
บัญชีข้อมูลบนระบบบญัชีข้อมูลสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท  

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท  
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๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ระดับความสำเรจ็ของการจัดทำบญัชี
ข้อมูลของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ  
(Data Catalog) 
 
 

จัดทำบัญชีข้อมูลภายใต ้ภารกิจหลักผลิตข้อมูล 
สถิติ (๔ โครงการ) และมรีะบบบัญชีข้อมลู พร้อม 
จัดทำข้อมลูเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมูส่าธารณะ 
อย่างน้อย รอ้ยละ ๕๐ ของชุดข้อมูลเปิดในบญัชี 
ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะ แบบเปิดที ่สพร. กำหนด 

๔๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีผลการดำเนินการ คือ  
 

โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนเจ้าของโครงการ
เพื่อจัดทำสเปคตาราง ข้อมูลสถิติจาก
โครงการสำมะโน/สำรวจ (สถิติทางการ
และข้อมลูโครงการสำมะโน/สำรวจทั่วไป) 
 

- จัดประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลแก่เจ้าของ 
โครงการ ๑ ครั้ง 

- จัดอบรมหลกัสูตรการจัดทำตัวช้ีวัดการพฒันาระบบ
บัญชีข้อมูลฯ ตามกรอบการประเมินของสำนักงาน 
กพร. ๑ ครั้ง 

- ดำเนินการเลอืกภารกจิหลัก และกระบวนงานย่อย  
เรียบร้อยแล้ว 

- หารือร่วมกันในการกำหนดรายช่ือชุดข้อมูลที่สมัพันธ์
กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก 

-  กำหนดภารกิจหลัก และกระบวนการทำงานเพื่อกำหนด        
ชุดข้อมูลให้เป็นไป ตามกรอบการประเมินตัวช้ีวัด กพร. 
กำหนดรายช่ือชุดข้อมูลทสีัมพันธ์กับกระบวนการทำงาน
ตามภารกิจที่เลือก ตาม GSBPM ภาพรวม (ร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน ศท.เพือ่จัดทำ 
CSV ไฟล์ตามสเปคตาราง ข้อมูลสถิติ
จากโครงการสำมะโน/สำรวจ (สถิติ
ทางการ และข้อมลูโครงการสำมะโน/
สำรวจทั่วไป) ที่กำหนด 

- อยูร่ะหว่างประสานงาน 
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โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๓ นำเข้า CSV ไฟล์ข้อมูลสถิติ
จากโครงการสำมะโน/สำรวจ (สถิติ
ทางการและข้อมลูโครงการสำมะโน/
สำรวจทั่วไป) เข้าสูร่ะบบ NSO Data 
Catalog 

- อยูร่ะหว่างพิจารณาดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๔ บรหิารจัดการระบบ NSO 
Data Catalog 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

กิจกรรมที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการ ธรร
มาภิบาลข้อมลูสำนกังานสถิติแหง่ชาติ
คณะทำงานบรกิรข้อมูล 

- มีกำหนดการประชุมฯ ในเดอืนมกราคม , พฤษภาคม 
และกันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๖ กำกับดูแลการดำเนินงาน 
บรหิารจัดการบัญชีข้อมลูบนระบบบญัชี
ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รบั/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีชุดข้อมูล   
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบรหิารจัดการระบบสถิต ิ

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสน 
เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่จำเป็นเอกภาพ 
ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ประเทศมสีถิติที่สำคัญ และจำเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยสถิติ เพื่อจัดทำและพัฒนาสถิติทางการ ๒๑ สาขา และในระดับ
พื้นที่ (๗๖ จังหวัด) ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

๑๐๐ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินโครงการพฒันาข้อมลูสถิติ

และสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด 
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินโครงการพฒันาข้อมลูสถิติ
และสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 
๒๑ สาขา 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้าน

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๗๓๖,๐๐๔.๔๖ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน 

สี่บาทสี่สิบหกสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

๑๐๐ ๔๑ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑  
การดำเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด 

มีการดำเนินงาน รายละเอียดดงันี ้
๑.๑ สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๓ จังหวัดนำร่อง 

รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำ “ตัวช้ีวัดการพัฒนา
ระบบข้อมูลให้เป็นดิจทิัล (Digitalized  Data) เพื่อ
นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)”              
ในระดับจังหวัด เกี่ยวกับการวิเคราะห์กระบวนงาน 
ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด 

กิจกรรมที่ ๒  
การดำเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 
๒๑ สาขา 

มีการดำเนินงาน รายละเอียดดงันี ้
๒.๑ จัดทำแผนการขับเคลื่อนสถิติทางการผ่านการจัดทำ

บัญชีข้อมูลภาครฐั (GD Catalog) รวมทั้งรวบรวม
สถานะข้อมลูที่ตอบตัวช้ีวัดการพฒันาประเทศและ
รายการสถิติทางการจากการจัดทำ GD Catalog 
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กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
๒.๒ จดัทำร่างมาตรฐานสถิตเิพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตรี 

ประกาศใช้ 
- มาตรฐานคำนิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย 
- มาตรฐานการจัดจำแนกค่าใช้จ่ายเพือ่การบริโภค

ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (COICOP)  
- มาตรฐานสถิติ : ภูมิศาสตร์ สญัชาติ ศาสนา ฯลฯ 

โดยอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานสถิติเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรพีิจารณา เช่น มาตรฐานเพศสภาพ 
มาตรฐานคำนิยามเมืองและชนบท มาตรฐาผลิตภัณฑ ์

๒.๓ จัดทำคู่มือกรอบการจัดการคุณภาพสถิติทางการ และ
กรอบการดำเนินงานตามหลกัปฏิบัตเิพื่อการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 

๒.๔  สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๓๑ หน่วยงานนำ
ร่อง และอบรมให้ความรู้หน่วยงานที่เลือกตัวช้ีวัดการ
พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทลัฯ รวมทั้งประสาน
หน่วยงานเพื่อปรับปรุงรายการสถิติทางการ ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  
๒) ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง

ข้อมูลสถิติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ/

อนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องได้ 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
 
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพฒันาบุคลากรประจำป ี

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่หลากหลาย 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

บุคลากรของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ และบุคลากรภาครฐั (ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดอบรมวิชาความรูเ้กี่ยวกับสถิติเพือ่ให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เป็นการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผู้เข้ารบัการอบรมทีม่ีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ ๘๘ 
ร้อยละของผูส้ำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้นำความรู้และประสบการณ์
มาปรบัใช้ในการปฏิบัตงิาน  

ร้อยละ ๘๖ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ หลกัสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑. มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ หลกัสูตรความรู้ ความสามารถด้านสถิติ

และเทคโนโลยีดิจิทลั 
มกราคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ หลกัสูตรการพัฒนาสมรรถนะตาม
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

๑. ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓   
๒. เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๔ หลกัสูตรเสรมิสร้างสมรรถนะ ที่จำเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๕ การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่
หน่วยงานภายในประเทศ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท 
(หกแสนห้าพันบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙๒,๑๕๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย 
ห้าสิบห้าบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้นำ
ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด จะสามารถแจ้ง
ผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้น
ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

๘๘ 
 

๘๖ 

- 
 

- 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ  
 



-๓- 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑  
หลกัสูตรปฐมนเิทศข้าราชการใหม ่

มีการเปลี่ยนคาบการอบรมจาก ระว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ เปน็ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจาก
คาบการอบรมหลกัสูตรดังกล่าว ตรงกบัการจัดอบรมหลักสูตร
การปฐมนเิทศข้าราชการใหม่ของสำนกังานปลดักระทรวงดจิิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

กิจกรรมที่ ๒  
หลักสูตรความรู้ ความสามารถ
ด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทลั 

มีการจัดอบรมหลักสูตร ดังนี ้
- วิชาสถิตริะดบักลาง รุ่นที่ ๓๗   

ระหว่างวันที่ ๑๐ กมุภาพนัธ์ – วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
จำนวน ๔๑ คน 

กิจกรรมที่ ๓  
หลักสูตรการพฒันาสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

มีการจัดอบรม ๒ หลักสูตร ดังนี ้
๑. Microsoft Excel (Advanced)   
    - รุ่นที่  ๕ = ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

จำนวน ๔๐ คน       
๒. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 
    - รุ่นที่ ๕ = ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓      
      จำนวน ๔๒ คน  
    - รุ่นที่ ๖ = ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ คน 
    - รุ่นที่ ๗ = ระหว่างวันที ่๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๙ คน 

กิจกรรมที่ ๔  
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่
จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

มีการจัดอบรม ๕ หลักสูตร ดังนี ้
๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝกึอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      - รุ่นทึ่ ๔ = วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ คน 
๒. ความรู้ความเข้าใจเบือ้งตน้เกี่ยวกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลู 

ส่วนบุคคล ในวันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  จำนวน ๗๘ คน 
๓. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รบัจากการอบรม ณ ต่างประเทศ

หรอืองค์การระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
จำนวน ๓๘ คน 

๔. พระราชบญัญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

    - รุ่นที่ ๗ = วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗๔ คน 
๕. การพิชิตออฟฟิศซินโดรม จำนวน ๖ รุน่ ระหว่างวันที่ ๒๙ –   

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓ คน  
กิจกรรมที่ ๕  
การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่
หน่วยงานภายในประเทศ 

จัดรายการศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านสถิติให้แก่สถาบันการศึกษา 
จำนวน ๒ สถาบัน รวมทั้งสิ้น ๑๓ คน ประกอบด้วย 
- การเก็บรวบรวมข้อมลู การจดัทำข้อมลูด้านสถิติและวิทยาการ 

ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมลูให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จำนวน ๘ คน 

- กระบวนการจัดทำข้อมลูสถิติและการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
จำนวน ๖ คน 
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๑๑. ประโยชน์ที่ได้รบั/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการสถิติมากข้ึน 
๒. บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมลูของหน่วยงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
๓. บุคลากรสามารถนำข้อมลูสารสนเทศมาพยากรณ์สภาวการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ และพรอ้มรบัมือ

กับทิศทางการพัฒนาของประเทศได้เป็นอย่างดี  

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการอบรม            
ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด และมีการปรับเปลี่ยนคาบการอบรมในบางหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ 
- ดำเนินการตามคำแนะคำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  

เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมลูสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติราชการประจำป ีมูลค่าโครงการตามการจดัสรรงบประมาณ ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้านสีแ่สนเจ็ดหมืน่ 
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑  เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย 
 

๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผูร้ับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรับรู้
ได้รวดเร็ว  

๔.๓ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ การเข้าใจ และนำไปสู่การใช้ข้อมูลเป็น ในประชาชนทุกภาคสว่น  
๔.๔ เพื่อส่งเสรมิการนำข้อมลูสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน 

การศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงลึก 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติในรูปแบบสื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic) บนเว็บไซต์ ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ  

๒) มีการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Infographic Storytelling) บนเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๓) มีการจัดงานนิทรรศการและการเสวนาด้านสถิติ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วยใน
การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแล้ว การสร้างการรับรู้ ความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาทหน้าที่
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การรับรู้รับทราบถึงการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ และการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน

แบบรายงานท่ี ๑ 
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ทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน 
พัฒนาประเทศ  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปี ๒๕๖๔ 
๑) จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชมสือ่วีดีโอกราฟฟิก และสื่อการ

เรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่อง
เชิงปฏิสัมพันธ์  

 

๒) สื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic)  
 

๓) สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่า
เรื่ องเชิงปฏิสัมพันธ์  (Interactive Infographic 
Storytelling)  

๔) จำนวนความร่วมมือในการส่งเสริมการนำข้อมูล
สถิติไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน/
องค์กร 
 

 
รวมไม่

น้อยกว่า 
๑,๐๐๐  

ครั้ง 

อย่างน้อย 
๑๐ เรื่อง 

อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

 

ไม่น้อย
กว่า ๑ 
หน่วยงาน/
องค์กร 

 
- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 

 
- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ   
ท้ังโครงการ : ๔ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

     ปี ๒๕๖๔ : ๑ ปี เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม  
(ปีงบฯ ๒๕๖๔) 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  เริ่มดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓   
กิจกรรมที่ ๒  กำหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓   
กิจกรรมที่ ๓  ดำเนินการตามระเบียบพสัด ุ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสีร่้อยบาทถ้วน)  
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๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้าน
สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว – บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
๑) จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชมสือ่วีดีโอกราฟฟิก และสื่อการ

เรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่อง
เชิงปฏิสัมพันธ์  

๒) สื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic)  

๓)  สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่า
เรื่ องเชิงปฏิสัมพันธ์  (Interactive Infographic 
Storytelling)  

๔) จำนวนความร่วมมือในการส่งเสริมการนำข้อมูล
สถิติไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน/
องค์กร 

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด จะสามารถ
แจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาส
ที่ ๔/๒๕๖๔ 

รวมไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐  ครั้ง 

 

อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 
 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
หน่วยงาน/องค์กร 

 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคลอ้งกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ 
 

มีการดำเนินการดังนี้ 
๑. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับภาคการศึกษา

เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ข้อมูลของ สสช. 
๒. จัดบุคลากรบรรยายให้องค์ความรู้เกี่ยวกบัการใช้

ข้อมูลสถิติของ สสช. ให้แก่ภาคการศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)  
กิจกรรมที่ ๓  ดำเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ

โดยอยู่ระหว่างการประกวดราคา 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี 
๒. ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากข้ึน 
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๓. การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติ และการนำข้อมูลสถิติไปใช้
ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้น ได้รับทั้ง
ความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน 

๔. ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ  สื่อการเรียนรู้               
สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕. บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ
กราฟฟิก และการทำ Animation website 

๖. สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง  
  ๗. จำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบรูณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้าน
สามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 

ที่บริหารจัดการในลักษณะของการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน (Data Driven) รองรับการเช่ือมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐ 

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดทำ Data Catalog ข้อมูลสถิติ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง                   
มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลสถิติเพื่อการแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๓ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนำเสนอสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
และสำนักงานสถิติจังหวัด สำหรับการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่างๆ ตลอดจนการ
กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

๔.๔ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ให้กับ
บุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลด้านสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ให้สำนักงานสถิติแหง่ชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

จัดหาระบบเช่ือมโยงข้อมูลและเก็บข้อมูลเพื่อ 
๑. บริหารจัดการข้อมลูสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เปน็ศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

๒. พัฒนาระบบการจัดเกบ็และการจัดทำ Data Catalog ข้อมูลสถิติ 
๓. สนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมลูสถิติ และนำเสนอสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติและ

สำนักงานสถิติจังหวัด  
๔. พัฒนาความรู้ และทกัษะในการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ให้กบับุคลากร          

ในสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจงัหวัด 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จในการบรูณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐให้
สามารถรองรับการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปด
ร้อยสองบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๒,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยสองล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยปรับลดจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน) เนื่องจาก
มีการลดจำนวนบุคลากร ในการดำเนินการโครงการ 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศภาครัฐให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐ ๑๐ 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทัง้หมด จำนวน ๓ กิจกรรรม  
โดยมีผลการดำเนินการ คือ  การดำเนินโครงการนี้ได้ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  

 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ - จัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- เป็ น โครงการขอกัน เงิ น เห ลื่ อมปี  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน 
 

๑. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)  
๒. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ใหม ่

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ
 

๑. ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสาร
ประกวดราคา (TOR) โครงการบรูณาการข้อมูล
สถิติและสารสนเทศภาครัฐ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

๒. ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสาร 
ประกวดราคา (TOR) โครงการบรูณาการข้อมูล
สถิติและสารสนเทศภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
(ตามที่จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ใหม)่ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

มีฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพื่อบริหารจัดการสถิติสำคัญของประเทศ มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน และ
ให้บริการข้อมูลสถิติเพื่อการวิเคราะห์ มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ที่มีความรู้ และทักษะ
ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ สามารถสนับสนุนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนา ต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ ด้วยการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรงุระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงาน

สถิติแห่งชาติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้าน 
หกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพื่อจัดหาครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center เดิมที่มี
อายุเกิน ๗ ปี 

๔.๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทดแทนระบบเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายะมากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของสำนักงาน ในรูปแบบ 
Cloud Computing รองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการสำรวจและวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางด้านสถิติของประเทศ พร้อมให้บริการระบบรับรองความปลอดภัยการให้บริการระบบสารสนเทศ 
(SSL) และสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึงการบริการจัดการข้ออมูลทางด้านสถิติ  โดยใช้
เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการสำรองข้อมูลสารสนเทศ เมื่อ
ระบบเกิดขัดข้อง 

 ๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่านเทคโนโลยี 
VoIP รองรับการเช่ือมต่อระบบสือ่สารทัง้สว่นกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถใช้งานได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

 ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อตรวจสอบและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้รองรับการภาระงานของสำนักงาน 

 ๕.๔ สำนักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายรองรับการใช้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

 ในการดำเนินกิจกรรมตามภาระงานด้านต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติล้วนเกี่ยวข้องกับ
งานระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นสำคัญ ซึ่งต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลตามพระราชบัญญัติสถิติ   
มารองรับกับภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง และสำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด                    
ที่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมากเกินกว่า ๗ ปี และผู้ให้บริการขายหรือเจ้าของผลิตภันฑ์ไม่สามารถบำรุงรักษา 
หรือตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา เปลี่ยนอะไหล่ หรือรับรองการใช้งานหรือให้บริการได้ เนื่องจาก
เทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจบุันได้พัฒนา ไปเกินกว่าระบบฯ
หรืออุปกรณ์ที่สำนักงานฯ ใช้งานอยู ่

สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์รวมถึงระบบ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิมของสำนักงานที่มีอายุเกิน ๗ ปี    
เพื่อรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ ภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ และงานอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรงุเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑,๖๑๒,๐๐๐ บาท 

(สามสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท  (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)  



-๓- 
 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรงุเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

๑๐๐ ๑๕ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม 
โดยมีผลการดำเนินการ คือ  การดำเนินโครงการนี้ได้ขอกันเงินเหลือ่มปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  

 
กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ - จัดทำโครงการ เตรียมวางแผนดำเนินงาน           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- เป็นโครงการขอกันเงินเหลื่อมปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน - จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ
 

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการปรับปรงุระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศของสำนกังานสถิติแหง่ชาติ จำนวน 
๑ ระบบ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

- จัดทำขอบเขตของงานใหม ่
-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และการปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย 
 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  



-๔- 
 

 
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้าน   
หกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ จัดหาระบบการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเเบบรวมศูนย์ เพื่อสนับสนุน , จัดการ, และแก้ไข
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ไม่ว่าจะเป็น desktop, tablet, หรือ mobile ให้พร้อมใช้งานในการ
ปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา 

๔.๒ จัดหาระบบสำหรับให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) สนับสนุน
การเข้าใช้งานระบบจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมการเข้าใช้งานระบบที่มีความสำคัญ โดยระบบ VDI สามารถกำหนดได้ถึงระดับบุคคลและ
อุปกรณ์ที่อนุญาตให้เข้ามาใช้งาน 

๔.๓ จัดหาระบบ Application Performance เเละ Transaction Monitoring เป็นระบบติดตามผู้ใช้งาน 
และการเฝ้าระวังความผดิปกติของระบบทีจ่ะกระทบต่อข้อมลูและระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติ 
เพื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ลดการหยุดการให้บริการภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติ                    
ของประเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

๔.๔ จัดหาระบบป้องกัน Advanced Persistent Threat (APT) เเบบ Sandboxing เป็นระบบการตรวจสอบ
และป้องกันการลักลอบขโมยข้อมูลของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงของชาติ ป้องกัน
การโจมตีข้ันสูงแบบระบุเป้าหมายและการโจมตีแบบ Zero-day ที่ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบและจัดการแก้ไขได้ 

๔.๕ ขยายระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Conference) เนื่องจากระบบการประชุมทางไกลของ
สำนักฯ ได้มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลานาน  ประกอบกับปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบการประชุมทางไกลให้รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (Mobile Device) และเพื่อขยาย
จากระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความปลอดภัย และสามารถขยายผล พร้อม
ติดตามตรวจสอบการให้บริการระบบต่าง ๆ ได้และเมื่อเกิดระบบขัดข้องสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและเกิดประสิทธิผลต่อการ
ดำเนินงานด้านสถิติของประเทศ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่
ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงาน
ด้านสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ สำนักงานฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาระบบงานและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานและให้บริการ อีกทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจั งหวัด        
เพื่อรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลระบบสถิติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบงานข้อมูลสถิติขนาดใหญ่          
(Big Data) ต่อไป 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๙ เดือน 

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อย
บาทถ้วน)  

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕,๘๒๓,๖๙๕ บาท 
(สิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยปรับลดจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถว้น)  

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 



-๓- 
 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการขยายระบบติดตามบริหาร
จัดการผู้ใช้และการรกัษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 

๑๐๐ ๕๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการดำเนินการ คือ  
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
- ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการตามแผน 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถิติได้ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
 
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการศึกษาและพฒันาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 

จากฐานข้อมลูทะเบียน (Register-based census) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำป ีมูลค่าโครงการตามการจดัสรรงบประมาณ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐  บาท (สิบล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลจากฐานทะเบียนของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย 
๔.๒ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ขอใช้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูล
ทะเบียน (Register-based census)      

๔.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ       
เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) 

๔.๔ เพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางหรือวิธีการในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งระบุ
เทคโนโลยีในการดำเนินการเช่ือมโยงฐานข้อมูล  

๔.๕ เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census)     

๔.๖ เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างข้อมูลที่ได้จากการจัดทำ
สำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) และข้อมูลจากการ
จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบดั้งเดิม (Traditional Census)  

๔.๗ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ และทักษะในการจัดทำ
สำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census) ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้ง สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำ
โครงการสำมะโน/สำรวจอื่นๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census) เพื่อพัฒนางานด้านข้อมูลประเทศ พัฒนารูปแบบการจัดทำสำมะโนและนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลและได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องทาง       
การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการให้ข้อมูลของประชากร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ป ีให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ            
จากฐานข้อมลูทะเบียน (Register-based census) 

๑ เล่ม 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ งวดงานที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
กิจกรรมที่ ๒ งวดงานที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ งวดงานที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๔ งวดงานที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท        

(สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๘๑,๕๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

 



-๓- 
 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนประชากรและ
เคหะจากฐานข้อมลูทะเบียน (Register-based 
census) 
หมายเหต ุ: การประเมนิผลตามตัวช้ีวัด จะสามารถแจ้งผลได้
เมือ่ดำเนินโครงการแล้วเสรจ็ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

๑ เล่ม - 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ  
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ งวดงานที่ ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดจ้างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติเป็นทีป่รกึษาโครงการการศึกษาและพฒันา
ต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมลู
ทะเบียน (Register-based census) และได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 
๐๒๕/๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ความก้าวหน้าของการ
ดำเนินโครงการ ดังนี ้
๑. จัดการประชุมเริม่ต้นโครงการ ณ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 
๒. จัดเตรียมฐานข้อมลูใหส้ำนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติศึกษา 
๓. ดำเนินการตรวจรบังานงวดที่ ๑ รายงานแผนการดำเนินงาน

และแนวทางในการปฏิบัติงาน (Initial Assessment Report) 
เรียบร้อยแล้ว 

๔. จัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
โครงการฯ ครั้งที่ ๑ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

กิจกรรมที่ ๒ งวดงานที่ ๒ ๑.  อยูร่ะหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวด ที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี ้
(๑) ผลการศึกษาแนวทางการจัดการข้อมลู ของหน่วยงานอื่นที่

สามารถนำมาปรบั ใช้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) จำนวน ๒ 
หน่วยงาน 

(๒) ผลการศึกษาฐานข้อมลูหน่วยงานต่าง ๆ 
(๓) ผลการศึกษา วิเคราะห์ การจัดการข้อมูลจากฐานทะเบยีน 

รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมลู (Data preparation) การ
กำหนด Keys ระหว่างชุดข้อมูล และ วิธีการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมลูสำหรบัจัดทำสำมะ
โนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-
based census) 

๒. จัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
โครงการฯ ครัง้ที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานสถิติแหง่ชาต ิ
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กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
๓. จัดสง่ข้อมลูสำมะโนประชากรและเคหะแบบดัง้เดิมในพื้นที่

ต้นแบบเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำสำมะโน
ประชากรและเคหะจากฐานข้อมลูทะเบียน (Register-based 
census) 

๔. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนากรอบแนวคิด 
กิจกรรมที่ ๓ งวดงานที่ ๓ - 

กิจกรรมที่ ๔ งวดงานที่ ๔ - 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ รวมทั้งการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำสำมะโน (Census methodology) ซึ่งจะส่งผลถึงการลดค่าใช้จ่าย
และต้นทุนในการจัดทำสำมะโน (Cost) ลดภาระการตอบคำถามของผู้ตอบ (Response burden) ทำให้มี
โอกาสได้รับความร่วมมือมากข้ึนส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล (Quality of output) และตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลได้ทันเวลา (shortening data release time)  

๒) สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ในการจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจอื่นๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสำมะโนอื่น ๆ ด้วยฐานข้อมูลทะเบียน 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรงุระบบการจัดการฐานข้อมลูกรอบตัวอย่างและระบบงานสุม่  

ตัวอย่าง (ฐานข้อมูลเขตแจงนบั) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ และโครงสร้างของฐานข้อมูลในสว่นของระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง
และระบบงานสุ่มตัวอย่าง โดยทำการปรับปรุงฐานข้อมูลเขตแจงนับสำหรับใช้ในโครงการสำมะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการสำมะโนอื่น รวมถึงนำไปเป็นกรอบสำหรับเลือกเขตแจงนับตัวอย่าง
ของโครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับลักษณะของพื้นที่
เมืองที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บันทึกข้อมูล และการออกรายงานเขตแจงนับในรูปแบบต่าง ๆ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีระบบฐานข้อมูลเขตแจงนับที่ถูกต้อง และรองรับการใช้งานที่มากข้ึนในอนาคต ซึ่ งจะส่งผลให้ฐานข้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันภายในระบบสารสนเทศสามารถรองรบัข้อมลูทีม่ากขึ้นเช่นเดียวกัน ตลอดจนรองรับการ
จัดการแก้ไขพื้นทีเ่ขตแจงนับได้สอดคล้องกับการทำงานของผูใ้ช้งาน และมีรายงานที่เหมาะสมในการนำไปใช้
ประกอบการดำเนินโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการปรับปรุงระบบการจดัการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ
หลักในการจัดการข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วยฐานข้อมูลภายในหลายฐานข้อมูลและ ซึ่งการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศน้ีจะช่วยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจได้อย่างมีประสทิธิภาพ
ต่อไปในอนาคต 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่างที่รองรับ
การทำงาน การจัดการ พื้นทีเ่ขตแจงนบัอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มรีะบบจัดการฐานข้อมูล
กรอบตัวอย่างและระบบงาน
สุ่มตัวอย่างที่มปีระสิทธิภาพ 
จำนวน ๑ ระบบ  

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๖ เดือน 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท     
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
มีระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่ม
ตัวอย่างที่รองรับการทำงาน การจัดการ พื้นที่เขตแจงนับ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด จะสามารถแจ้งผลได้
เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  

มรีะบบจัดการ
ฐานข้อมูลกรอบ
ตัวอย่างและ
ระบบงานสุม่
ตัวอย่างที่มี
ประสิทธิภาพ 
จำนวน ๑ ระบบ 

- 

 

 

 



-๓- 
 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ  
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑  
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

- ว่าจ้างบริษัทดำเนินงานปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบ
ตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง ซึ่งบริษัทไดด้ำเนินการปรับปรุง 
โครงสร้างของตารางข้อมลูภายในฐานข้อมูลฐานข้อมลูในส่วน
ของระบบการจัดเกบ็รหัส EA ให้เป็นขนาด ๔ หลักทัง้หมด
และอยู่ระหว่างปรบัปรุงโปรแกรมในส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ตาม
ข้อกำหนดฯ ของขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

- ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
- ออกแบบฐานข้อมลู  
- ปรบัปรุงโปรแกรมประยุกต ์
- ทดสอบการทำงานของระบบ  
- ติดตั้งระบบ  
- จัดทำรายงานและคู่มือการใช้ระบบ โดยบริษัทฯ ส่งมอบงานเรียบร้อย 

แล้ว อยูร่ะหว่างการทำเอกสารสรปุผลการตรวจรับพสัดุฯ เนือ่งดว้ย 
เป็นการส่งมอบงานเพียงงวดเดียว จึงต้องมีการตรวจสอบและทดลอง 
อย่างละเอียด  

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ได้ฐานข้อมูลเขตแจงนับที่ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ฐานข้อมูลเขตแจงนับที่ เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเช่นเดียวกัน และสามารถใช้เป็นกรอบตัวอย่างสำหรับ   
การเลือกหน่วยตัวอย่างของโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
-  

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดยีวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ              

ในปจัจบุันและแผนการดำเนินงานในอนาคต 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัตริาชการประจำปี มลูค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยีส่ิบห้าล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของโครงการสำมะโนประชากร
และเคหะ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน และได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ 

๔.๒ เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ เช่น 
ข้อมูลที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ การเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เป็นต้น 

๔.๓ เพื่อใหส้ื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสมัพันธ์ 
๔.๔ เพื่อใหห้น่วยงานทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และใหก้ารสนบัสนุนการดำเนินงาน 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๑. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการ
ดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และโซเชียลมีเดีย 

๒. มีสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวีดีทัศน์ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากร และเคหะ 
ในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. มีการจัดกิจกรรมเสวนา (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ) เกี่ยวกับแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจ 
ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๔. มีการจัดกิจกรรมสือ่มวลชนสญัจร เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในการสือ่สารและประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งบทบาท
ของสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๕. มีภาพประเภทเวกเตอร์ (Vector) สำหรับนำไปใช้ในการผลติสื่อประชาสัมพันธ์ในรปูแบบกราฟิกเพือ่การ
สื่อสารและประชาสัมพนัธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงาน
ในอนาคต รวมทั้งบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ช้ิน 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและ
แผนการดำเนินงานในอนาคต พัฒนาช่องทางหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธี (Multi-mode) 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการตอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบเว็บแอพพลิเคช่ันผ่าน URL หรือ QR code 
วิธีการสัมภาษณ์โดยพนักงานผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic questionnaire) บนเครื่องมือ 
Mobile devices เช่น Tablet หรือ Smart phone เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร เพื่อการ
สร้างการรับรู้ของทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินงานสำมะโน
ประชากรและเคหะให้มากข้ึน ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน รวมถึงการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบสถิติของประเทศ ภารกิจ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานสถิติหลักของ
ประเทศ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านการตลาด (Marketing) ซึ่งรวมถึงการทำการประชาสัมพันธ์ การสร้าง
แบรนด์ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการตระหนักถึงความจำเป็นและสำคัญของการ              
มีข้อมูลสถิติ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน จนถึงระดับการพัฒนาประเทศ  

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  

(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการ
ดำเนินงานในอนาคต 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๖ เดือน  

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔   

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔   

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๘๒,๐๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
สองพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  
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๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำประชาสมัพันธ์
การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ    
ในปัจจบุันและแผนการดำเนินงานในอนาคต 

๑๐๐ ๘๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑  
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

ลงนามในสัญญาแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว (จากทั้งหมด ๔ งวด) 
๒. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพือ่เสรมิสรา้ง

ความรู้ความเข้าใจในการดำเนนิงานโครงการฯ รวมทั้งบทบาท 
ของ สสช. ในช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ โซเชียลมีเดีย สือ่สิง่พิมพ์ เป็นต้น 

๓. ตรวจรับงวดที่ ๒ (จากทัง้หมด ๔ งวด) 
๔. อยู่ระหว่างการทำรายงานตรวจรบังวดที่ ๓ (จากทั้งหมด ๔ 

งวด) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) ประชาชนรับรู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ รวมถึงบทบาทของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติกับประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการให้ข้อมูล และให้ความ
ร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งผลให้ข้อมูลสถิติที่ผลิตได้               
มีคุณภาพ 

๒) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น            
ที่ประเทศจะต้องมีข้อมูลในการพัฒนาประเทศ และพร้อมร่วมเป็นเครือข่ายในการสร้างการรับรู้                 
สู่กลุ่มเป้าหมาย        

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดยีวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพฒันาศูนย์ข้อมลูกลางระดับพื้นที่ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำป ีมูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ โดยทำการศึกษา
ความต้องการใช้งานข้อมูลสถิติจากผู้ใช้งานสถิติระดับพื้นที่  ๓ จังหวัดต้นแบบ เพื่อให้ได้กรอบการ 
ดำเนินงานสำหรับจังหวัดอื่นๆ ในอนาคต 

๔.๒ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการแปลงข้อมูลสำหรับการนำเข้าข้อมูลสถิติจากรายงานสถิติ
จังหวัดไม่น้อยกว่า ๑๗ ปีย้อนหลัง ประกอบด้วยข้อมูล ๒๐ สาขา สู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่โดยมี
การออกแบบให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสาขา พร้อมทั้งออกแบบแนวทางการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูล 

๔.๓ เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการแปลงข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล ๒๐ สาขา จากการจัดเก็บของระบบ
รายงานสถิติจังหวัด (SPB) โดยอาศัยชุดข้อมูลปี ๒๕๖๑ เป็นต้นแบบในการวิเคราะห์ออกแบบ 

๔.๔ เพื่อพัฒนาการเช่ือมโยงศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่กับฐานข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป 

๔.๕ เพื่อพัฒนารูปแบบการแปลงข้อมูลและนำเข้าข้อมูลสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่แบบอัตโนมัติ และ
สามารถรองรับการแปลงและนำเข้าสำหรับชุดข้อมูลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต   

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑  ได้แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลในพื้นที่ ๓ จังหวัดต้นแบบ ประกอบด้วยขอบเขต ข้อมูล 
กระบวนการทำงาน รูปแบบการเช่ือมต่อจากแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปตาม              
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๕.๒  ได้ข้อมูลสถิติ จากรายงานสถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ ปี เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ 

๕.๓  ได้แนวทางและกระบวนการแปลงข้อมูล สำหรับฐานข้อมูล ๒๐ สาขา จากการจัดเก็บของระบบรายงาน
สถิติจังหวัด (SPB) รูปแบบการแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง
ระดับพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๕.๔  ได้แนวทางและกระบวนการเช่ือมโยงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่และข้อมูลรายงานสถิติ
จังหวัดต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ และที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๕.๕  ได้สถาปัตยกรรมการออกแบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ 
๕.๖  ได้ระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และจากความ

ต้องการใช้งานระบบต้นแบบ โดยเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System & 
Software Implementation) เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจ้างที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูล ให้เป็นมาตรฐานสำหรับพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลโดยการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูล
แบบ multi-dimensional database และจัดเก็บเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ รวมถึงให้ดำเนินการ
ขยายผลไปยังข้อมูลย้อนหลังที่มีในรายงานสถิติจังหวัดจำนวน ๑๗ ปี และเตรียมกระบวนการนำเข้าข้อมูลใน
รูปแบบฐานข้อมูลอดีต ปัจจุบัน และสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลในอนาคตเข้าสู่
ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่แบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศระดับพื้นที่และ
ฐานข้อมูลให้สามารถเช่ือมโยงแหล่งข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำนวนข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ ปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
สถิติรายสาขา ๒๐ สาขา และที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจัดเกบ็เปน็ฐานข้อมูล
ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางระดบัพื้นที่   

ฐานข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมลู
กลางระดบัพื้นที่ ๑ ฐาน 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ งวดงานที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ งวดงานที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ งวดงานที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๔ งวดงานที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 
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๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สามล้านบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙๙,๐๖๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
จำนวนข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ ปี                      
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๐ สาขา และที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตจัดเกบ็เป็นฐานข้อมลูในระบบศูนย์
ข้อมูลกลางระดับพื้นที ่
หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด จะสามารถแจ้งผลได้
เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

ฐานข้อมูลในระบบ
ศูนย์ข้อมูลกลาง

ระดับพื้นที่ ๑ ฐาน 

 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรรม มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๑ 
 

กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ งวดงานที่ ๑ - มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ 

- การตรวจรบังวดที่ ๑ (ครบกำหนด ๘ พ.ย. ๒๕๖๓) 
โดยดำเนินการตรวจรบังวดที่ ๑ แล้วเสรจ็ และ
เบิกจ่ายเงินในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  

กิจกรรมที่ ๒ งวดงานที่ ๒ - ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒  
  แลว้เสรจ็ 

กิจกรรมที่ ๓ งวดงานที่ ๓ - 
กิจกรรมที่ ๔ งวดงานที่ ๔ - 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดที่จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๒. สามารถบริหารศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดและนำไปสู่การพัฒนาเป็น Big Data ระดับประเทศ รวมถึง

ออกแบบแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลและการ
เช่ือมต่อกันในอนาคต 

๓. เป็นข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้ในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 
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๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๒ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดทำบญัชีข้อมูลภาครฐั (Government Data Catalog) 

โครงการระยะที่ ๒ “การศึกษาและพฒันาต้นแบบระบบบญัชีข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Catalog) และระบบนามานกุรม (Directory Services)” 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยีส่ิบล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ ต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม 
(Directory Services) เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกันโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบบัญชีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชุดข้อมูลในภารกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ด้วยข้อกำหนดเดียวกัน 

๔.๓ ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล
กลางภาครัฐ (Government Data Catalog)   

๔.๔ มีศูนย์กลางการให้บริการสืบค้นข้อมูลของภาครัฐที่สะดวกรวดเร็ว ลดกระบวนการ ข้ันตอน และความ
ล่าช้า สำหรับในการร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็น
รูปธรรม 

๔.๕ มีชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และชุดข้อมูลทางทะเบียน เพื่อสนับสนุน
การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ประเทศมีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory 
Services) ที่ เหมาะสมเพื่อนำไปพัฒนาเป็นระบบ บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่
สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้จัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GDC) คือ ระบบงานที่ทำหน้าที่
บริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ รวมถึงระบบนามานุกรมที่ให้บริการสืบค้น
บัญชีรายการ ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน ให้มีการจัดทำบัญชีข้อมูล โดยมีแผนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐทั้งสิ้น ๓ 
ระยะ (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ดังนี ้

ระยะที่ ๑  วางแผน (ปีงบฯ ๒๕๖๓)  
ระยะที่ ๒  พัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบ

นามานุกรม (Directory Services) และนำร่องหน่วยงาน (ปีงบฯ ๒๕๖๔)  
ระยะที่ ๓  พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และส่งเสริมหน่วยงาน

จัดทำบัญชีข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน (ปีงบฯ ๒๕๖๕) 

โดยการดำเนินงานในปีงบฯ ๒๕๖๔ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
โครงการระยะที่ ๒ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data 
Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)” เพื่อให้มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ของ
หน่วยงานภาครัฐ และมีหน่วยงานลงทะเบียน ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัดนำร่อง และมีระบบต้นแบบ
บัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) 

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปรมิาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเปน็รายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

โครงการจัดทำบัญชีข้อมลูภาครัฐ 
(Government Data Catalog) 

๑๐ ๔๐ ๕๐ 

ปี ๒๕๖๔ 
ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog) 

- มีต้นแบบระบบบญัชี ข้อมลู 
กลางภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และระบบ 
นามานุกรม (Directory 
Services) และมหีน่วยงาน 
ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยงาน 
และ ๓ จงัหวัด 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบต้นแบบระบบบญัชีข้อมูล

ภาครัฐ ประกอบด้วยระบบลงทะเบียน 
และระบบบรกิารสืบค้นข้อมลู 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ นำร่องหน่วยงานจัดทำ บัญชีข้อมูลของ
ตนเอง ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานอย่าง
น้อย ๓๐ หน่วยงานและ ๓ จังหวัด 

ธันวาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ นำร่องให้บริการสืบค้นข้อมูล (Show 
case) การใหบ้รกิารชุดข้อมลูตามโจทย์
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ๑ เรือ่ง 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำระบบการให้ บรกิารและสนบัสนุน
ระบบบญัชีข้อมูลหน่วยงาน (Help desk) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสญัญาจา้ง หรอืงบประมาณสำหรบัดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๙๓,๔๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog) 
หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวช้ีวัด จะสามารถแจ้งผลได้
เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ 

มีต้นแบบระบบ
บัญชี ข้อมลูกลาง
ภาครัฐ 
(Government 
Data Catalog) และ
ระบบนามานุกรม 
(Directory 
Services) และม ี
หน่วยงาน 
ลงทะเบียน  ๓๐ 
หน่วยงาน และ                 
๓ จงัหวัด 

- 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทัง้หมด จำนวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ โดยได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาและ
ดำเนินการตรวจรบังานงวด  ที่ ๑ (จากทั้งหมด ๔ งวด) และดำเนินการดังนี ้

 
กิจกรรรม ผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบต้นแบบระบบ
บัญชีข้อมูลภาครฐั ประกอบด้วยระบบ
ลงทะเบียน และระบบบรกิารสืบค้นข้อมลู 

-  ศึกษาและวางแผนการดำเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาระบบ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
กิจกรรมที่ ๒ นำร่องหน่วยงานจัดทำ บัญชี
ข้อมูลของตนเอง ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอย่างนอ้ย ๓๐ หน่วยงานและ    
๓ จังหวัด 

- เข้าร่วมหารือหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดทำ
บัญชีข้อมูล (ร้อยละ ๙๐) 

 
 

กิจกรรมที่ ๓ นำร่องให้บริการสืบค้น
ข้อมูล (Show case) การใหบ้ริการชุด
ข้อมูลตามโจทย์ยทุธศาสตร์ อย่างน้อย             
๑ เรื่อง 

- อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ  
 

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำระบบการให้ บรกิาร
และสนบัสนุนระบบบัญชีข้อมลูหน่วยงาน 
(Help desk) 

- จัดทำและเผยแพรเ่ว็บเพจการสนับสนุนระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ  

      http://gdhelppage.nso.go.th และ     
      http://gdhelpdesk.nso.go.th  
- ดำเนินการเผยแพรเ่ว็บเพจการสนบัสนุนระบบบญัชี

ข้อมูลหน่วยงานเรียบรอ้ยแล้ว (ร้อยละ ๑๐๐) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ประเทศมีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีตัวอย่างกระบวนการการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลมาเพื่อใช้กำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที เพื่อนำระบบต้นแบบที่ได้สู่การพัฒนาเป็นระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ
ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม และมีชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และชุดข้อมูล
ทางทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 


