
แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ บาท (สามสิบห้าล้าน
สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและก าหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย  
๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจ าหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภท

ต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพ่ือศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของ
ยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส  

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและ
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน 
และค านวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพ่ือใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 

๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถาน
ประกอบการในภาคการค้า เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จ าเป็นส าหรับการ
ประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย 

๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์             
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะ
โครงสร้างอ่ืน ๆ ของการด าเนินกิจการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการด าเนินกิจการ จ านวนห้องพัก 
จ านวนผู้ที่มาพัก จ านวนคนท างาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับน ามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจกรรมสาขานี้ต่อไป 

๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จ านวนประเภทธุรกิจ 
และขนาดของสถานประกอบการ จ านวนคนท างาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพ่ือการ
จ าหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการจัดท าบัญชีประชาชาติ (National 
Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) 

๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จ านวนสถานประกอบการก่อสร้าง 
จ านวนคนท างาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายและมูลค่าการก่อสร้าง
รวมทั้งทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการค านวณบัญชี
ประชาชาติด้านการสะสมทุน (Capital Formation Account) การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศ ตลอดจนการค านวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการก่อสร้าง 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - 
ปลายทาง น้ าหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง เป็นต้น ส าหรับใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

๔.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการ
จัดตั้งตามกฎหมาย จ านวนเตียงผู้ป่วย จ านวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ และ
จ านวนบุคลากรประเภทต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 
ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ ส าหรับใช้ประกอบการจัดท าบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการใช้จ่ายของ
ครัวเรือน การสะสมทุน การค านวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) การจัดท าตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดระดับสากล เช่น ตัวชี้วัด SDGs (Sustainable Development Goals) ตัวชี้วัด ITU (International 
Telecommunication Union) ตั วชี้ วั ด  UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development) การจัดท าตัวชี้วัดที่จ าเป็นส าหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นต้น 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
จัดท าการส ารวจข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินกิจการของสถาน
ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน  การขยาย
กิจการ เป็นต้น 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จการจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  
 

๑๐๐ 
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๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสาม
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ บาท 
(สามสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓๐,๐๑๕,๑๙๒.๔๙ บาท (สามสิบล้านหนึ่งหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค)์  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จการจัดท าโครงการ
จัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  

๑๐๐ ๘๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน มีผลการด าเนินการ คือ  
 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
๑. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในครัวเรือน 
 

๑. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓  

สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- เผยเเพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยเเล้ว 

๑) การมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์และการรับฟัง
วิทยุในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- จัดท าสรุปผลที่ส าคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒) รายงานตัวชี้วัด ITU โครงการส ารวจ ICT ครัวเรือน พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
- จัดท ารายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
๒. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปสถานะการด าเนินการ :   
-  จดัประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า

โครงการส ารวจฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติ
แห่งชาติและเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งประเทศ 

-  ศึกษาข้อมูลร่างและปรับปรุงแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
ไตรมาส ๒  :   
- อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการส ารวจ (ก้าวหน้าร้อยละ ๙๕) 
ไตรมาส ๓  :  
- เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
- อยู่ระหว่างการบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ไข

ข้อมูล (ก้าวหน้าร้อยละ ๗๕) 
ไตรมาส ๔ :   
- โปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet โปรแกรม Edit 

ข้อมูลและทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม และจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร     
ในสถานประกอบการ 

๑. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  
- ได้จัดท าตารางสถิติรายภาค (เป็นข้อมูลที่ไม่บูรณาการ กับ 

สธ. ๖๓ และ พร. ๖๓) เรียบร้อยแล้ว 

๒. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปสถานะการด าเนินการ :  
- ศึกษาข้อมูล ร่างแบบข้อถามและปรับปรุง 
- จัดท าแบบสอบถามและคู่มือการปฏิบัติงาน Data 

Dictionary และเอกสารประมวลผล เรียบร้อยแล้ว 
- มีการประชุม วิดีโอ Conference ชี้แจงโครงการเรียบร้อยแล้ว 
- ประสานงานการจัดท าโปรแกรมประมวลผลโปรแกรม Data Entry 
-  เก็บรวบรวมข้อมูล  
-  บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ไขข้อมูลซ้ า 

ในส่วนกลาง  
- ประมวลผลเป็นรูปตารางเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- จัดท า infographic สรุปผลเบื้องต้น (ก้าวหน้าร้อยละ ๘๐)  
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (ก้าวหน้าร้อยละ ๗๐) 
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โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 

๓. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- ศึกษาเเละหาข้อมูลจากฐานทะเบียนหน่วยงานอ่ืน 
- (ผนวกข้อถามกับแบบสอบถามแจงนับ สธอ. ๖๕)   
  ปรับปรุงข้อถามที่จะน าไปฝากกับ สธอ. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

๓. ส ารวจยอดขายรายไตรมาส ๑. ส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- อยู่ในขั้นตอน การวิเคราะห์และจัดท ารายงาน 
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (ไตรมาส ๑ - ๔)  
- ตรวจรับเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ สขต. ๖๓ แล้วเสร็จ  

(ร้อยละ ๑๐๐) 

๒. ส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- ศึกษาข้อมูลและประสานงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นกับ

หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล  
- จัดท าร่างแบบสอบถามและแผ่นพับ 
- ก าหนดขนาดตัวอย่างและจัดท าบัญชีรายชื่อฯ ตัวอย่าง  
- พิมพ์แบบสอบถามและแผ่นพับ 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
- จัดท าคู่มือการประมวลผลข้อมูล 
- จัดท าคู่มือฯ วิธีการประมวลผล และวิธีค านวนค่าถ่วง
น้ าหนัก Weight/CV 

- ส่งแบบสอบถามให้ บจ./สถจ. 
- จัดท าโปรแกรมประมวลผล เขียนโปรแกรมปรับปรุงและ

ทดสอบโปรแกรม 
- ประชุม Video Conference ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
- วิเคราะห์และจัดท ารายงาน  
- สรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๔. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง ๑. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการประมวลข้อมูล

พ้ืนที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน) แล้ว 
- ประมวลผลข้อมูลรายเดือน (สิงหาคม - ตุลาคม) พร้อม

จัดส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ข้อมูล 
- จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ การประมวลผล

พ้ืนที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ – ๓  เรียบร้อยแล้ว 
- จัดท ารายงานรายไตรมาส ๔ และจัดท าสรุปผลข้อมูล



-๖- 
 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
เบื้องต้นรายปี 

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (รายปี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- จัดส่งแบบสอบถามให้กับ บจ./สถจ. เรียบร้อยแล้ว 
- จัดท าเอกสารการปฏิบัติงาน และ เอกสารประมวลผล
เรียบร้อยแล้ว 

- บรรยายการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน Video 
Conference เรียบร้อยแล้ว 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ม.ค - พ.ค. ๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
- ประมวลผลข้อมูลเดือน เม.ย. และจัดส่งให้กับผู้ใช้ข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว 
- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน มิ.ย - ส.ค. ๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
- ประมวลผลข้อมูลเดือน ก.ค. และจัดส่งให้กับผู้ใช้ข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (ไตรมาส ๑ และ ๒)  
  เสร็จเรียบร้อยแล้ว      

๓. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สรุปสถานะการด าเนินการ :   
- ด าเนินการขออนุมัติเพ่ือด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 
- จัดจ้างเพ่ือจัดพิมพ์แบบสอบถาม 
- ได้รับงานจ้างจัดพิมพ์แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 

๕. อ่ืนๆ โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ยังได้จัดท าการศึกษา
และจัดท ารายงานผลการส ารวจที่พักแรม พ.ศ.๒๕๖๓ และ 
รายงานผลการส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการพ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้น 

โดยการจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีรายงานทั้งหมด จ านวน ๘ รายการ ดังนี้ 
 เผยแพร่ในรูปแบบรายงาน จ านวน ๕ เล่ม 

๑. รายงานผลการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ 
๓. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔. รายงานผลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕. รายงานผลการส ารวจที่พักแรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ จ านวน ๓ รายการ 
๑. รายงานผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒. รายงานผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๓. รายงานผลการส ารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดนโยบายและทิศทาง  
การพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดท าบัญชีประชาชาติของประเทศเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply  
ของสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงภาพรวมของสาขาบริการทั้งประเทศ เป็นดัชนีชี้วัดถึง
ความก้าวหน้า รวมถึงการก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
เป็นประโยชน์กับเจ้าของและผู้ประกอบการในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการด า เนินงาน 
ของกิจการ การวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนการขยายกิจการ ขยายสาขา เป็นต้น  

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

 - โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๔ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ท าให้ได้รับอัตรา  
   การตอบกลับของข้อมูลค่อนข้างต่ า จึงไม่สามารถน าเสนอผล สขต. ๖๔ ไตรมาส ๒ ได้  

 เเนวทางการเเก้ไข :  
 มีแผนในการปรับปรุงข้อมูลโดยการจัดเก็บข้อมูลไตรมาส ๑ และ ๒ เพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวม   
 ข้อมูลไตรมาส ๓ 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านสังคม 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๐,๔๙๘,๑๘๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสน
เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๓.๑ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ๑๙,๒๓๗,๐๐๐ บาท 
๑) ส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๒) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จ านวน ๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท 

๓.๒ งบประมาณของส านักงานสถิติแห่งชาติ ๔๑,๒๖๑,๑๘๐ บาท   

๔. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และเพื่อ
สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้ 
๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าบัญชี

ประชาชาติ เส้นความยากจน แผนที่ความยากจน และดัชนีชี้วัดด้านสังคมของครัวเรือนใช้เป็นแนวทาง             
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ าของครัวเรือนให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านก าลังแรงงานของประเทศ เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาก าลัง
แรงงาน ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้ นต่ า  
และโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต  
การประมาณการก าลังแรงงาน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม 

๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบายและจัดท า
แผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่น
ของประชากร 

๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท า
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ 
และอาชีพที่ต้องการท า รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนจัดท านโยบาย และติดตามประเมินผลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงาน
นอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ท างาน
นอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการท างานได้รับความเป็นธรรม  
มีความม่ันคงจากการท างาน 

๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพ่ือใช้ในการก าหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว 
(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) การจัดการระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น การจัด
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส าหรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดท ารายงานสถานการณ์การใช้
แพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการใช้ยาไทยและยาสมุนไพร 

๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านสุขภาพ เพ่ือใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือติดตามและ 
ประเมินปัจจัยด้านสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ เพ่ือศึกษาความชุกจากปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่  
การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย และเป็นข้อมูล
สนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและลดจ านวนการ
เจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 

๔.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านเด็กและสตรี เพ่ือใช้ประกอบการค านวณดัชนีความยากจนหลายมิติ
ของเด็กในประเทศไทย การประเมินผลแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา       
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ ๕ ปี จัดท าแผนพัฒนา     
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ จัดท าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด จัดท าแผนพัฒนา     
เด็กปฐมวัย และการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๙ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านประชากรสูงอายุ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท านโยบาย  
ด้านผู้สู งอายุ  และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณะ จัดท าดัชนีชี้ วัดด้านประชากรสูงอายุ                   
ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงวัย  

๔.๑๐ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านการอ่าน เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่เหมาะสม
กับกลุ่มวัย จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน จัดหาสถานที่อ่านให้แพร่หลายและเพียงพอกับประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ 

๔.๑๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านการท างานของเด็ก เพ่ือผลิตข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ ส าหรับใช้วัดผลความส าเร็จของนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการกับปัญหาแรงงานเด็ก ให้เกิดการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลการ
ด าเนินงานได้ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี 

๔.๑๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านความพิการ เพ่ือใช้วางแผน ให้ความช่วยเหลือผู้ พิการ  
และจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่  การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์  
การสาธารณสุข และสังคม เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพให้ผู้พิการได้สามารถด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๔.๑๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน  
การวางแผน ก าหนดนโยบายด้านประชากรของประเทศ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของประชากรใน
อนาคต ศึกษาวิจัยด้านประชากร ค านวณมาตรวัดประชากร ประเมินความครอบคลุมของการจด
ทะเบียนเกิด และการตายของประเทศ และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรในอนาคต 
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๔.๑๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านสุขภาพจิต เพ่ือน าข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิต (ความสุข) ของ
คนไทย และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข ไปสู่การวางแผนและมาตรการเพ่ิมระดับสุขภาพจิต 
(ความสุข) คนไทย 

๔.๑๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินผลและการจัดท านโยบายด้านการเงิน ติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน และใช้
ประกอบการวิเคราะห์ เชิงประมาณ ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินนโยบายที่ เกี่ยวข้อง  
การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคครัวเรือน 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจัดท าการส ารวจข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้ในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถน าไปใช้ในการวางแผน  

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละความส าเร็จการจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านสังคม ๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

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

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๐,๔๙๘,๑๘๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปด
สิบบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๐,๔๙๘,๑๘๐ บาท 
(หกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕๔,๖๙๘,๘๔๓.๔๙ บาท (ห้าสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่น             
แปดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค)์  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จการจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติ
ด้านสังคม 

๑๐๐ ๙๑ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีผลการด าเนินการ คือ  
 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
๑. ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน (สศส.) 

ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
- จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงการส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือน ธ.ค. ๖๓ และท้ังปี ๒๕๖๓ 
- จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงการส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ 
- จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงการส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทั้ง ปี ๒๕๖๓ 
- จัดท าร่างรายงาน Pocket Book สศส. ๒๕๖๓ 
- บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- จัดท ารายงาน Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  ด าเนินการจัดจ้างพิมพ์  สืบราคากลาง ตั้งกรรมการตรวจรับ 

พร้อมตรวจรับรายงาน Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- รายงาน Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 

ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- จัดท าและส่งข้อมูล ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔ ให้ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
-  จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔ 

พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ และด าเนินการส่งไปยังกองสถิติ
พยากรณ์เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

- ประมวลผลข้อมูลเดือน มิ.ย.- ส.ค. ๖๔ 
- จัดท ำและส่งข้อมูล ไตรมำส ๒ ปี ๒๕๖๔ ให้ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- จัดท ำข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) โครงกำรส ำรวจภำวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไตรมำส ๒ ปี ๒๕๖๔ 
พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ และด ำเนินกำรส่งไปยังกองสถิติ
พยำกรณ์เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

- จัดท ำข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) กำรส ำรวจภำวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง ๖ เดือนแรกของ
ปี ๒๕๖๔ พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ และด ำเนินกำรส่งไปยัง
กองสถิติพยำกรณ์เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

๒. ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร (สรง.) 
 

 

ส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
- ประมวลผล วิเคราะห์ และ สรุปผลการส ารวจภาวะการ

ท างานของประชากร ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลการส ารวจภาวะการ

ท างานของประชากร ไตรมาสที ่๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผลข้อมูลและจัดท าตารางสถิติระดับจังหวัด             

ไตรมาสที ่๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. 
และเว็บอินทราเน็ต 

ส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
- จดัท าแผนและเตรียมงานการส ารวจภาวะการท างานของ

ประชากร ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดท ารายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร  

ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔  
- ประมวลผลข้อมูลและจัดท าตารางสถิติ ระดับจังหวัด ไตรมาส ๑ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. และเว็บอินทราเน็ต 
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โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัยของข้อมูลส ารวจ

ภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดเตรียมร่างรายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของ

ประชากร ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดท าแผนและเตรียมงานการส ารวจภาวะการท างานของ

ประชากร ไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จัดท ารายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร  

ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. 
- จัดท าตารางสถิติระดับจังหวัด ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. และเว็บอินทราเน็ต 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัยของข้อมูล และ

ประมวลผลข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร
ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- จัดเตรียมร่างรายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. ส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร  
 

ส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
- เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ตรวจสอบความถูกครบถ้วนของข้อมูล 
- จัดท ารายงานสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจการย้ายถิ่นของ

ประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ (Pocket Book) 
- จัดท าร่างตารางสถิติระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร่บนเว็บ

อินทราเน็ต 
- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการส ารวจการ

ย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับสมบูรณ์) 
- จัดจา้งพิมพ์ และตรวจรับรายงานสรปุผล ที่ส าคัญการย้ายถิ่น

ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ (pocketbook)  
- การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีการด าเนินงานดังนี้ 
- จัดท าแผนและเตรียมงานการส ารวจการย้ายถิ่นของ

ประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. ส ารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าแผนและเตรียมงานการส ารวจความต้องการพัฒนา

ขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔  
- เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดเตรียมร่างรายงานผลการส ารวจฯ 



-๗- 
 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
- จัดท ารายงานผลการส ารวจความต้องการพัฒนาขีด

ความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับ Pocket 
Book) 

- จัดท ารายงานผลการส ารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับสมบูรณ์) 

-  จัดท าตารางสถิติระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
สสช. และเว็บอินทราเน็ต 

- จัดจ้างพิมพ์และตรวจรับรายงานสรุปผลที่ส าคัญความ
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (pocketbook)  

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์การส ารวจความต้องการพัฒนา              
ขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเผยแพร่          
บนเว็บไซต ์สสช. 

๕. ส ารวจอนามัยและสวัสดิการ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (สอส.) 

มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- คู่มือการประมวลผล ดังนี้ Multiple layout form, Data 

dictionary, เอกสารประกอบการจัดท าโปรแกรมเก็บ
ข้อมูลด้วย Tablet  

- จัดท าคู่มือปฏิบัติงานสนาม 
- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต             

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดท า Machine edit (Structure Check, Consistency 

Check, Rang Check) 
- เตรียมค าสั่งส าหรับประมวลผลตารางสถิติในรายงาน 
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม 
- ปฏิบัติงานสนาม 
- ตรวจสอบความถูกครบถ้วนของข้อมูลในจังหวัดที่เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 
- เตรียมค าสั่ง SPSS ส าหรับประมวลผล  
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(Machine edit) 

- ขั้นวิเคราะห์และประมวลผล  
: ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของการส ารวจ 
- ประมวลผลตารางสถิติ (Tabulation Tables) 
- วิเคราะห์ และอธิบายผล 

- ขั้นจัดท ารายงานและเผยแพร่  
: ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดท าสรุปผลส าหรับผู้บริหาร 
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โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
: อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (๘๕%) 

๖. ส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าแบบสอบถาม และ Flow chart ของแบบสอบถาม 
- จัดท าคู่มือการประมวลผล ดังนี้ Multiple layout form, 

Data dictionary, เอกสารประกอบการจัดท าโปรแกรม
เก็บข้อมูลด้วย Tablet 

- จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสนาม 
- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องแท็บเล็ต  

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดท า Machine edit (Structure Check, Consistency 

Check, Rang Check) 
- เตรียมค าสั่งส าหรับประมวลผลตารางสถิติในรายงาน 
- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม 
- ปฏิบัติงานสนาม เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน  
- ตรวจสอบความถูกครบถ้วนของข้อมูลในจังหวัดที่เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 
- เตรียมค าสั่ง SPSS ส าหรับประมวลผล  
- เก็บรวบรวมข้อมูล EA ตัวอย่างเดือน มกราคม - มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานสนามเดือน กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๔) 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Machine edit) 

- ร่วมจัดงานลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สสส. 
และ สสช. (ประสานงาน เตรียมเอกสาร และจัดท า 
PowerPoint ผลการส ารวจที่ส าคัญส าหรับน าเสนอในพิธี
ดังกล่าว) 

- ขั้นวิเคราะห์และประมวลผล  
: ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ตรวจสอบความถูกครบถ้วนของข้อมูล 
- ประมวลผลตารางสถิติ (Tabulation Tables) 
- วิเคราะห์ และอธิบายผล 

- ขั้นจัดท ารายงานและเผยแพร่  
: ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดท าสรุปผลส าหรับผู้บริหาร 
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  

: อยู่ระหว่างด าเนินการแล้วเสร็จ 
- จัดท าข้อมูลชุดปกปิดเพ่ือส่งให้ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับเผยแพร่ (๙๐%) 



-๙- 
 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
๗. ส ารวจประชากรสูงอายุใน

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าแบบสอบถาม และ Flow chart ของแบบสอบถาม 
- จัดท า Data dictionary 
- จัดท า Multiple layout form 
- จัดท าเอกสารประกอบการจัดท าโปรแกรมเก็บข้อมูลด้วย

Tablet 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสนาม 
- จัดท าร่างคู่มือบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(Machine edit) 

- ขั้นวางแผนและเตรียมงาน 
: ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสนาม 
- จัดท าคู่มือบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(Machine edit)  
- จัดท า Data Test ส าหรับโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย

เครื่อง Tablet 
- ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และ 

Web App 
: อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

- จัดท า Data Test ส าหรับโปรแกรมประมวลผล 
(Machine Edit) (๒๕%) 

- จัดท ารูปแบบตารางเสนอผลการส ารวจ (Tabulation 
Specification) (๒๐%) 

- ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
: ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม 

๘. ส ารวจการอ่านของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าร่างแบบสอบถาม และสรุปรายงาน 
- ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม 
- จัดท าแบบสอบถาม และ Flow chart ของแบบสอบถาม 
- จัดท า Data dictionary 
- จัดท า Multiple layout form 
- จัดท าคู่มือเอกสารประกอบการจัดท าโปรแกรมเก็บข้อมูล

ด้วย Tablet 
- จัดท าร่างคู่มือบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

(Machine edit 
 



-๑๐- 
 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
- ขั้นวางแผนและเตรียมงาน 
: ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- จัดท าเอกสารประกอบการจัดท าโปรแกรมข้อมูลด้วย 
Tablet 

- จัดท าคู่มือบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine 
edit)  

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสนาม 
: อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

- จัดท า Data Test ส าหรับโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย
เครื่อง Tablet (๑๕%) 

- จัดท ารูปแบบตารางเสนอผลการส ารวจ (Tabulation 
Specification) (๑๐%) 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ มีข้อสั่งการ             
ให้ยกเลิกการท าส ารวจ สอป.๖๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕           
(ตั้งแต่ ๖ ก.ย. ๖๔) ดังนั้น สค. จึงยุติการด าเนินการโครงการ 
สอป.๖๕ และวางแผนให้ สอป. เลื่อนไปส ารวจปี ๒๕๖๖ 

๙. ส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) 
คนไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีการด าเนินงานดังนี้ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือน ก.ย. – พ.ย. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผลข้อมูลทั้งปี ๒๕๖๓ 
- จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) การส ารวจสุขภาพจิต 

(ความสุข) ของคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมขอ
อนุมัติเผยแพร่ และด าเนินการส่งไปกองสถิติพยากรณ์ เพื่อ
เผยแพร่ต่อไป 

- จัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหาร การส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) 
ของคนในประเทศ ไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- จัดท ารายงาน Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจ
สุขภาพจิต (ความสุข) ของคนในประเทศ ไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔) 

๑๐. ส ารวจการติดตามระดับ
ความรู้และการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของครัวเรือน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

มีการด าเนินงานดังนี้ 
- ประมวลผลข้อมูลเดือน ต.ค. – พ.ย. ๒๕๖๓ 
- จัดท าข้อมูลระดับย่อย (Micro Data) การส ารวจการ

ติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน               
ของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การส ารวจการติดตามระดับความรู้
และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๔ 



-๑๑- 
 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
๑๑. ส ารวจสถานการณ์เด็กและ

สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๖๕ (MICS) 

มีการด าเนินงานดังนี้ 
- จัดเตรียมข้อเสนอโครงการและศึกษาแบบสอบถามท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น MICS Plus 
- หารือแผนการด าเนินงานกับยูนิเซฟ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 

๒๕๖๔  
- จัดเตรียม MOU ระหว่ำง สสช. และยูนิเซฟ เสร็จแล้ว              

รอนัดหำรือกับยูนิเซฟ 
- อยู่ระหว่ำงเตรียมรำยชื่อคณะท ำงำนบริหำรโครงกำร และ

คณะท ำงำนวิชำกำร 
- อยู่ระหว่ำงจัดเตรียมข้อเสนอโครงกำรและศึกษำ

แบบสอบถำมที่เกี่ยวข้อง เช่น MICS Plus 

๑๒. ส ารวจแรงงานนอกระบบ     
 

ส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการด าเนินงานดังนี้ 
- จัดท ารายงานผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียบร้อยแล้ว 
ส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการด าเนินงานดังนี้ 
- จัดท าแผนและเตรียมงาน  
- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม 
- เก็บรวบรวมข้อมูล  
- ประมวลผลข้อมูล  

โดยการจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านสังคม มีรายงานดังนี้ 
 รายงานผลการส ารวจ เผยแพร่ในรูปแบบรายงาน จ านวน ๙ เล่ม 

- รายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓  
- รายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔  
- รายงานผลการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓  
- รายงาน Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

พ.ศ. ๒๕๖๓  
- รายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔  
- รายงานผลการส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔  
- รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔  
- รายงานผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓  
- รายงานสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) ของคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 รายงานอ่ืน ๆ ท่ีจัดท าประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่ 
รายงานบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๑. รายงานบทสรุปส าหรับผู้บริหารการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. รายงานบทสรุปส าหรับผู้บริหารการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน            

(ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๔) 
๓. รายงานบทสรุปส าหรับผู้บริหารการส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 



-๑๒- 
 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
๑. รายงานสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. รายงานสรุปผลที่ส าคัญการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. รายงานสรุปผลที่ส าคัญการท างานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. รายงานสรุปผลที่ส าคัญประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
๑, รายงานสรุปผลที่ส าคัญการใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

๑) หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล 
นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ 

๒) ภาคเอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

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

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้การด าเนินงานบางส่วนต้อง
ชะลอออกไป จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ 

๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ในบางพ้ืนที่ จึงต้องปรับ
แผนและแนวทางการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. (ไตรมาส ๓) รวมทั้งคาบการส่ง
ไฟล์ข้อมูลจาก สถจ./บจ. มายงัส่วนกลาง 

๓. กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ยังไม่ได้รับเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ  
เช่น แบบสอบถาม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านสังคมโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

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

๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมส าหรับอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (จากสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD)) 

๒) การติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จาก สดช.) 
๓) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการท างาน

ของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (จากสถาบันพระปกเกล้าฯ) 
๔) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

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

๓.๒ งบประมาณของส านักงานสถิติแห่งชาติ (รายจ่ายอื่น) ๖,๓๙๒,๐๐๐ บาท   

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน  

และผลการด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคมต่อไป 

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนก าหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนอย่างแท้จริง  

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องต่างๆ ในแต่ละห้วงเวลา เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน
และตัดสินใจ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้ง
ส ารวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาล เพ่ือสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ 
กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จการจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านประเมิน
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ ยวกับสถานการณ์ ด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม  
และการเมือง 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๓,๙๔๒,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓,๙๔๒,๐๐๐ บาท 
(สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๕,๒๐๗,๙๔๑.๖๒ บาท (สิบห้าล้านสองแสนเจ็ด            
พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค)์  

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิม โดยมีการเบิกจ่ายเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๑,๒๖๕,๙๔๑.๖๒ บาท                   
จากงบประมาณของส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน ๖,๓๙๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
๗,๖๕๗,๙๔๑.๖๒ บาท (รวมไตรมาส ๑ - ๔) อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารของกลุ่มการเงินและบัญชี 
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๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จการจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติ
ด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่  ๑ การจัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
๑. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ/ รายงานคณะมนตรีทราบ 

๒. ส ารวจความต้องการของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ/ รายงานคณะมนตรีทราบ 

๓. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ความอยู่ดีมีสุขและความพร้อม
ส าหรับอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ รายงานฉบับสมบูรณ์/                 
ไม่น าเสนอคณะรัฐมนตรี 

 
๔. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การบริหารงานของรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ปี ๖ เดือน) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ/รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

๕. ส ารวจการมีสว่นรว่มของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ/รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

๖. การติดตามและประเมินผล 
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ  

๗. การส ารวจความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน  พ.ศ ๒๕๖๔ 

 
 

- ส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ ๒๕๖๔  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- การส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ยกเลิกไม่ด าเนินโครงการ 
(ด าเนินการโครงการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
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โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 
ของโรคโควิด๑๙ (การปรบัตัวและการเข้าถึงดิจิทัล) 
ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายเร่งด่วนแทน  

๘. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะและการท างานของ
หน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ รายงานฉบับสมบูรณ์/                 
ไม่น าเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

๙. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

- น าเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อเผยแพร่ 

๑๐. ส ารวจความสุขความเสี่ยง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(เปลี่ยนชื่อเป็น การส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 
โควิด-๑๙ (วัคซีน)) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ/รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

 

๑๑. ส ารวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย/ รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

๑๒. ส ารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ของเด็กและเยาวชน
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมาย/ รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

๑๓. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์
โควิด ๑๙ (งานเร่งด่วนตาม
นโยบาย) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ/รายงานฉบับสมบูรณ/์อยู่
ระหว่างน าเสนอ ครม. 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  

ภาครัฐ : รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพ่ือวางแผนและก าหนด
นโยบายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ภาคประชาชน : สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการให้รัฐบาลได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- การด าเนินการโครงการอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ

รวบรวมข้อมูลขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานสนาม เป็นต้น 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้าน
เก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่จริงใน  

วันส ามะโน (ไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจ านวนและลักษณะต่าง ๆ 
ของที่อยู่อาศัยของประชากร 

 

๔.๒ เพ่ือให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดท าการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศในอนาคต (Population Projection) 

๔.๓ เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร
และท่ีอยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัย ในระดับพ้ืนที่ย่อยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการ
ก าหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
และท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหา
สาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ใช้ในการจัดท าการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซ่ึงจ านวนประชากรที่ได้จากการคาดประมาณได้น าไปใช้เป็นฐานในการ
ค านวณตัวชี้วัดส าคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 
 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ส ามะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดท าข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคน 
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาประเทศ ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้อง เป็นจริง ตรงตามพ้ืนที่ต่อไป 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐ ๒๕ ๔๐ ๑๕ 

ปี ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการส ามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓  

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
๑๐๐ 

 
 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  

    ทั้งโครงการ : ๔ ปี เริ่มวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

     ปี ๒๕๖๔ : ๑ ป ีเริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม  

(ปีงบฯ ๒๕๖๔) 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  การเตรียมงานและวางแผน ตุลาคม ๒๕๖๓  – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒  การเก็บรวบรวมข้อมูล ธันวาคม ๒๕๖๓  – มกราคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓  การประมวลข้อมูล มกราคม ๒๕๖๔ – เมษาน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๔  การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล เมษาน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๕,๕๑๒,๘๙๙.๒๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
สองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค)์  
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๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

๑๐๐ 
 

 

๑๐๐ 
 

 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม โดยอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ในกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมท่ี ๑ การเตรียมงานและวางแผน มีผลการด าเนินการ คือ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท า              
ส ามะโนประชากรและเคหะในพ้ืนที่ต้นแบบ (ภายใต้โครงการส ามะโนประชากรและ
เคหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ดังนี้ 

    ๑.๑ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ข้อมูล (รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก) 
- จัดประชุม/สัมมนา "การศึกษาข้อมูลทะเบียนเพ่ือการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ

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

- สรุปแนวทางและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุม/สัมมนา   
๑.๒ จัดท าแผนการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีได้รับ 

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

ด าเนินการจัดเก็บ โครงสร้างข้อมูล การ Update ข้อมูล (ความถ่ี) เป็นต้น) 
            - ประสานงาน/ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/ขอเข้าพบหารือหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงาน
ประกันสังคม ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

๑.๕ เตรียมงานจัดท าส ามะโนฯ ในพ้ืนที่ที่จะท าการ Verify ข้อมูลจาก register-base Census 
            - ก าหนด/เตรียมพื้นที่ท่ีจะปฏิบัติงานสนาม   
            - ประสานงานกับจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงาน   
            - เตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   
            - เตรียมการจัดสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
     ๑.๖ จัดท าแบบสอบถาม คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารประมวลผล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
            - จดัท าตารางสถิติและกรอบตาราง เพ่ือน าเสนอตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
            - จดัท าคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
            - จดัท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ  
            - จัดพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงานฯ และจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
     ๑.๗ เตรียมอุปกรณ์การอบรมและการปฏิบัติงานสนาม (Tablet และซิมการ์ด) 

 ๑.๘ เตรียมการอบรม (เจ้าหน้าที่ผู้อบรม เอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง สถานที่ ฯ )  
     ๑.๙ เตรียมการประชาสัมพันธ์  
     ๑.๑๐ จัดเตรียมแผนการประมวลผล และวิธีการประมวลผลข้อมูล 
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กิจกรรมที่  ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล มีผลการด าเนินการ คือ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล                    
(การปฏิบัติงานสนาม ใช้วิธี Multi mode) มีการด าเนินงานดังนี้ 

     ๒.๑ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามทุกระดับ   
           (เจ้าหน้าที่โครงการ สถิติจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้อบรม เจ้าหน้าที่วิชากร และพนักงานแจงนับ) 
            - จดัการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับสถิติจังหวัดและผู้ดูแลระบบจังหวัด  
            - จดัการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่สถิติประจ าจังหวัด 
            - จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ 

ศูนย์ประชุมจังหวัดระยอง 
            - จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ 

ศูนย์ประชุมจังหวัดชลบุรี 
            - จดัการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ 

ศูนย์ประชุมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒.๒ การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ (ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ face to face, 

Internet, โทรศัพท,์ ทอดแบบ) 
 ๒.๓  มีประสานและติดตามการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ี 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล (การปฏิบัติงานสนาม) 
๒. จัดสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมที่ ๓  การประมวลข้อมูล มีผลการด าเนินการ คือ มีการด าเนินงานดังนี้ 
• แบบนับจด 
• แบบแจงนับ 
• จัดสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
• ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการจัดท าโปรแกรมประมวลผล

โครงการส ามะโนประชากรและเคหะในพ้ืนที่ต้นแบบ (ภายใต้แผนการปฏิบัติงานโครงการส ามะโน
ประชากรและเคหะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

• การประมวลผลข้อมูล (จัดท าตารางสถิติ) 
• รับคืน/ส่งคืน/ส่งซ่อม เครื่องแท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ 

กิจกรรมที่ ๔  การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล มีผลการด าเนินการ คือ  
• จัดท ารายงานสรุปตัวชี้วัดที่ส าคัญ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

๑๑.๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทุกคนจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมกัน (ประมาณ ๒๑ 
ล้านครัวเรือน) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเป็นรายครัวเรือน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างครบถ้วนทุกพ้ืนที่ไม่ตกหล่นหรือซ้ าซ้อน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

๑๑.๒ มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัยในระดับพ้ืนที่ย่อยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 

๑๑ .๓ มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัย ในระดับพ้ืนที่ย่อย ที่สามารถน าไปใช้           
เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม              
แต่ละพ้ืนที ่
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๑๑.๔ ใช้ข้อมูลในการจัดท าการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจ านวนประชากร         
ที่ได้จากการคาดประมาณได้น าไปใช้เป็นฐานในการค านวณตัวชี้วัดส าคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 

๑๑.๕ ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ 

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

-  

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบ
เก้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ  
ประเภทต่าง  ๆเช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง 
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น  

 

๔.๒ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการด าเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจ านวนและขนาด
ของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จ านวนคนท างาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและด าเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ  
เปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ ประเทศมีข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ  
และระดับท้องถิ่น 

๕.๒ ผู้ประกอบการมีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนการลงทุน และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  
๕.๓ ส านักงานสถิติแห่งชาติมีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สถานประกอบการด้านธุรกิจทางการค้า 

ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต 
๕.๔ ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS) 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการจัดท าการส ารวจข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ เพ่ือให้มีข้อมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า  

แบบรายงานท่ี ๑ 
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ธุรกิจทางการบริการ และ อุตสาหกรรมการผลิต ส าหรับให้ภาครัฐ ภาคเอกชนใช้ในการวางแผนก าหนด
นโยบาย และเป็นเครื่องชี้น าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และมีข้อมูลรายละเอียดการ
ประกอบการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต                    
มีระยะเวลาด าเนินงาน ๓ ปี นับต้ังแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการด าเนินงาน 
ดังนี้  

ปี ๒๕๖๔ : ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
๒) วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การออกแบบสอบถาม การอบรมประชุ ม 

ชี้แจง การปฏิบัติงาน 
๓) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยใช้ Tablet  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ปี ๒๕๖๕ :  ๑) ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอผล โดยจัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐาน : ระดับจังหวัด ภาค 

และทั่วประเทศ 
๒) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ 

บริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วประเทศ  
ปี ๒๕๖๖ :  ๑)  ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ  

๒) น าเสนอผลโดยจัดท ารายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ  

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๐ ๔๕ ๑๕ 
ปี ๒๕๖๔ 
- เชิงปริมาณ  
๑) ร้อยละของเขตแจงนั บ (Enumeration Area: EA) ที่

ได้ด าเนิ นการปรั บปรุงข้ อมูลพ้ื นฐานของสถาน
ประกอบการจากฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

๒) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้ด าเนินการ 
ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานจากฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

- เชิงคุณภาพ 
๑) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการปรับปรุง

ข้ อ มูล พ้ืน ฐาน ของสถา นประกอบ กา รจ า ก
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

หมายเหตุ :  
๑. ขอเพ่ิมเติมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และ ๒. เนื่องจาก 
ค่าเป้าหมายมีความคลาดเคลื่อน จึงขอปรับแก้ไข 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานท้ังโครงการ   

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

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

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม  

(ปีงบฯ ๒๕๖๔) 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

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

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนสองพัน   
สี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ บาท 
(สองร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๑๒,๖๔๗,๘๖๔.๑๒ บาท (สองร้อยสิบสองล้านหกแสน 
สี่หม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได้ 
- เชิงปริมาณ  
๑) ร้อยละของเขตแจงนั บ (Enumeration 

Area: EA) ที่ ได้ ด าเนิ น การปรั บปรุ ง
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการจาก
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

๒) ร้อยละของสถานประกอบการที่ ได้
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานจาก
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

- เชิงคุณภาพ 
๑) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการ

ปรั บปรุงข้ อมูล พ้ืน ฐา นของสถา น
ประกอบการจากฐานข้อมูลให้ เป็ น
ปัจจุบัน 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 

 
ร้อยละ ๘๕ 

 
 
 

ร้อยละ ๖๐.๖๐ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ 
กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑  
การวางแผนและเตรียมงาน 

ด าเนินการวางแผนและเตรียมงาน ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐาน (งานนับจด) ดังนี้ 
- จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ และคณะท างาน

โครงการฯ  
- จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สธอ. ๖๕ จ านวน ๘๓๐ 

อัตรา  
- จัดประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว สธอ. ๖๕ เรียบร้อยแล้ว  
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง

ของฐานข้อมูลที่ได้จากการ บูรณาการข้อมูลจากระบบ
ทะเบียน 

- จัดท าระบบเก็บรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลด้วย Tablet 
เรียบร้อยแล้ว  

- จัดท าตารางเสนอผล (Machine Edit) และ Spec 
ตารางเสนอผล เรียบร้อยแล้ว 

- ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ได้
จากการบูรณาการข้อมูลจากระบบทะเบียน เรียบร้อยแล้ว 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระดับสถิติจังหวัดและระดับ
เจ้าหน้าที่ ผู้อบรมให้กับ บจ./สถจ. เรียบร้อยแล้ว 

- จั ดจ้างลู กจ้ างชั่ วคราวโครงการ สธอ. ๖๕ เพ่ิมจ านวน               
๑๒ อัตรา รวมเป็น ๘๔๒ อัตรา 

กิจกรรมที่ ๒  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (งานนับจด) 
- ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลที่ได้จาก 

การบูรณาการข้อมูลจากระบบทะเบียน เรียบร้อยแล้ว 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระดับสถิติจังหวัดและระดับ
เจ้าหน้าที่ผู้อบรมให้กับ บจ./สถจ. เรียบร้อยแล้ว 

- ปรับปรุง/แก้ไขฐานข้อมูลเพ่ือน าเข้าระบบเก็บรวบรวม
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

- ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Tablet เรียก
ฐานข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการน ามา update ในพ้ืนที่ 
จาก EA ทั้งสิ้น ๑๓๙,๓๒๔ EA เริ่มปฏิบัติงานสนามวันที่ 
๑๗ พ.ค. ๖๔ (จากแผนเดิม ๑ พ.ค. ๖๔) เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-๑๙ 

- ขยายคาบการปฏิบัติงานสนาม จ านวน ๒ ครั้ง จากเดิม
ก าหนดสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม เป็น ๒๐ กันยายน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 

 

และ ๓๐ กันยายน ตามล าดับ 
- สามารถลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือด าเนินการ

ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการจาก
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จจ านวน ๑๑๘,๔๒๕ EA 
(จาก EA ทั้งสิ้น ๑๓๙,๓๒๔ EA) 

- สามารถลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานจากฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และค้นหาสถานประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่โดย
ได้สถานประกอบการจ านวน ๒.๐ ล้านแห่ง (จากสถาน
ประกอบการในฐานข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๓.๓ ล้านแห่ง) 

- ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 
๑๑๘,๔๒๕ EA ซ่ึงจะผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
วิชาการและสถิติจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากปริมาณงานที่
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (จ านวน ๑๑๘,๔๒๕ EA) 

** ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ    
เชื้อไวรัส covid - ๑๙ ท าให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
ครบทุกพ้ืนที่เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สีแดง ซ่ึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่อนุญาตให้ลงพ้ืนที่ จึงท าให้ผลการปฏิบัติงาน
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ ๓  
การประมวลข้อมูล 

- 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

ภาครัฐ 
๑) ใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและเวทีการค้าโลก  
๒) ใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์การด าเนินกิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมตา รา ง

ปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น 
๓) ใช้ในการจัดท าแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 

(SMEs) ของประเทศ  
๔) ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรการต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมและ ก าหนด

ทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ 
๕) เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ 
๖) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
๗) ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพ่ือจัดท ากรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ 
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ภาคเอกชน 
๑) ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลการด าเนินกิจการเป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บรหิาร 
และควบคุมการด าเนินกิจการในด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒) ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพ่ือเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการด าเนินงานของตนเองกับกิจการอ่ืนๆ     
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

๓) ส าหรับนักวิชาการ นั กวิจัย และสถาบั นการศึกษา น าไปศึกษาวิเคราะห์ ต่อยอดสร้างนวัตกรรม                      
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่างๆ                     
ที่เก่ียวข้อง 

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

- การปฏิบัติงานสนามเริ่มในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ (จากแผนเดิม ๑ พ.ค. ๖๔) เนื่ องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙   
เเละได้ก าหนดเเนวทางการเเก้ไข คือ ติดตามความก้าวหน้าเเละงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙ ท าให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ครบทุกพ้ืนที่
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สีแดง ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้ลงพ้ืนที่ จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ให้แพร่หลาย 

๔.๒ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่ส า คัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
และรับรู้ได้รวดเร็ว 

๔.๓ เพ่ือส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน  
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
๕.๒ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบั นการศึกษาและประชาชนทั่ วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิ ติ  

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้กับทุกภาคส่วนผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย รวมทั้งจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์/รายงานข้อมูลสถิติประเทศไทย  

 

 

 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- จ ำนวนกำรให้บริกำรข้อมูลแก่ทุกภำคส่วน ๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง 

- ร้อยละของเอกสำรรำยงำนสถิติที่เผยแพร่สำธำรณะได้ตำมคำบปฏิทิน
เผยแพร่  

ร้อยละ ๙๔ 

- ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล  ร้อยละ ๘๗ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดการ/บูรณาการข้อมูล ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ การวิเคราะห์และจัดท ารายงาน/เอกสาร/

สื่อสิ่งพิมพ์ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๔ การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้

หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.  
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท      
(หกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๔๑๔,๐๑๗.๙๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนสีพั่น          
สิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)  

หมายเหตุ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน ๗๕๔,๐๑๗.๙๕ บาท 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได้ 

- จ านวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน ๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๑,๐๔๕ ครั้ง 

- ร้อยละของเอกสำรรำยงำนสถิติที่เผยแพร่สำธำรณะ
ได้ตำมคำบปฏิทินเผยแพร่  

ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๗๕ 

- ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ 97.33 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ  
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑  
การจัดการ/บูรณาการ
ข้อมูล 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสถิติทางการจากหน่วยงานอ่ืนๆ  
 

กิจกรรมที่ ๒  
การวิเคราะห์และ
จัดท ารายงาน/
เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 

มีการจัดท า/ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. จัดท ารายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เรื่องที่ ๑ "ครัวเรือนฐานราก ๒๕๖๒" 

(e-book) (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. รายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เรื่องที่ ๒ "หนี้สินครัวเรือนเกษตร" 

(e-book) (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๕๖๒ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๔. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย (e-book) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๕. รายงานวิเคราะห์ด้านสังคม (ร้อยละ ๙๕) 
๖. เครื่องชี้วัดภาวะสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๗. สถิติสะท้อนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ ๑๐๐) 
๘. รายงานประเมินสถานะตัวชี้วัด SDGs ที่เก่ียวข้องกับเด็ก (ร้อยละ ๘๐) 
๙. รายงานสรุปข้อมูสถิติที่ส าคัญ : ผลส ารวจ/ส ามะโน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 
๑๐. รายงานข้อมูลตัวชี้วัดเด็กและเยาวชน (ร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรมที่ ๓  
กำรให้บริกำรและ
เผยแพร่ข้อมูล 

ให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูล เช่น แผ่นพับตัวชี้วัด สื่อสิ่งพิมพ์ อินโฟกรำฟิก 
และอ่ืนๆ ดังนี้ 
- มีกำรจัดท ำเอกสำร/สื่อ/สิ่งพิมพ์ ส ำหรับสนับสนุนกำรให้บริกำรและกำร
เผยแพร่ข้อมูลของ สสช. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จจ ำนวน 3 รำยกำร คือ 
ประมวลรำยกำรเอกสำรสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR code 
เอกสำรควำมรู้ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและวิดีโอ สรุปสถิติใครใช้ประโยชน์      
ปี 2563  

- ด ำเนินกำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล/ผู้รับบริกำร            
ทุกภำคส่วน ในทุกๆ ช่องทำง 

- ตรวจสอบและปรับปรุงกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติข้อมูลระดับย่อย เอกสำร 
รำยงำนสถิติ ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน 

- ประสำนและสนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงำนในประเทศและองค์กร
ระหว่ำง /หน่วยงำนต่ำงประเทศ  

 

   กำรให้บริกำรข้อมูล จ ำนวนสถิติกำรให้บริกำรและเผยแพร่ของ สสช.  
โดยสรุป ณ สิ้นไตรมำส ๔/๒๕๖๔ ได้ดังนี้  

ช่องทางการให้บริการ จ านวน 
๑. การให้บริการข้อมูล (ครั้ง) ๙๗๙,๕๕๓ 

๑.๑ ทำงเว็บไซต์  
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กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
- www.nso.go.th 427,659 
- www.nic.go.th 14,498 

- www.http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ 7,987 

- ส ำนักงำนสถิติจังหวัด 525,410 
๑.๒ กำรติดต่อด้วยตนเองที่ สสช. 675 

๑.๓ โทรศัพท์/โทรสำร 259 

๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 2,439 
๑.๕ หนังสือ/จดหมำย 263 

๑.๖ สื่อ Social media 363 

๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน  
๒.๑ กำรจ ำหน่ำยและแจกเอกสำรรำยงำนสถิติ  

- จ ำนวนเอกสำร (เล่ม) ๕,๓๘๘ 

- จ ำนวนผู้รับบริกำรผ่ำนระบบสมำชิกกำร 
บอกรับเอกสำร (รำย) 

20,776 

๒.๒ โมบำยแอพพลิเคชั่น THAI STAT และ 
Local THAI STAT 

716 

รวมการให้บริการ ๑,๐๐๑,๐๔๕   

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
ทุกภาคส่วนมีการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากส านักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 

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

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

http://www.http/www.oic.go.th/infocenter


แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ บาท (สิบแปดล้าน                 
เก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ที่ช ารุด

และเสื่อมสภาพ 

๔.๒ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและผลิต
ข้อมูลสถิต ิ

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและเสียบ่อยครั้ง 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิม 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ต่อพ่วง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

๑๐๐ 

แบบรายงานที่ ๑ 
 



-๒- 
 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๙ เดือน 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน ธันวาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันสองร้อย
บาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๑,๔๕๕,๐๓๔.๘๐ บาท 
(สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค)์ 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๑,๔๕๕,๐๓๔.๘๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพัน
สามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค)์ 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทน
เครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ - ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการ เตรียมวางแผนด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน - จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และท าสัญญา             
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก าลังตรวจรับครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามขอบเขต
งานที่ก าหนดไว้ 



-๓- 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่                      
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และลดจ านวนเครื่องทดแทนที่มี
อายุการใช้งานเกิน ๗ ปี 

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

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟทดแทน 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือจัดหาแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟ (UPS) ทดแทนแบตเตอรี่เดิม ที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 

๔.๒ เพ่ือลดความเสี่ยงในการหยุดให้บริการสารสนเทศสถิติ อันเนื่องจากไฟฟ้าดับ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

 ๕.๑ ระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) สามารถส ารองไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ความม่ันคงปลอดภัยจากเหตุไฟฟ้าดับ 

 ๕.๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการระบบสารสนเทศสถิติได้ตลอดเวลา 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจัดหาแบตเตอรี่ใหม่ทดแทนเครื่องส ารองไฟมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพ่ือให้ระบบส ารองไฟฟ้า 
(UPS) สามารถส ารองไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
อุปกรณต์่อพ่วง และอุปกรณ์ความม่ันคงปลอดภัยจากเหตุไฟฟ้าดับ 

๗. ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

(กรณีที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟฟ้าทดแทน
แบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน  

๑๐๐ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๙ เดือน  

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน  ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ   

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ - จัดท าโครงการ  เตรียมวางแผนด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน 
 

- จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ ๑ 
- ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์

คุณสมบัติเพียงเจ้าเดียว 
- จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ ๒ 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจัดซื้อ
แบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟทดแทน ด้วยวิธีประกวด
ราค า อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  (e-bidding) เมื่ อ วั น ที่                    
๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ด าเนินการติดตั้งแบตเตอรี่ส ารอง จ านวน ๘๐ ลูก 

เพ่ือให้ตรวจรับพัสดุตามขอบเขตงานที่ก าหนด 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผลการตรวจรับ 
เพ่ือเบิกจ่ายเงินต่อไป 

- เบิกจ่าย ๓๑ ส.ค. ๖๔ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑) ศูนย์คอมพิวเตอร์ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) ที่มีประสิทธิภาพรองรับการท างาน 
ของระบบ 

๒) ระบบสารสนเทศสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

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

- มีความล่าช้าในการติดตั้ง แต่ได้เร่งรัดให้ด าเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ : การติดตั้งควรค านึงถึงระยะเวลาในการรื้อถอนของเดิมด้วย 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการส ารวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey Platform) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสน
หกหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือจัดหาระบบที่สามารถตอบสนองการผลิตขอ้มูลสถิติที่ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินการได้ 
๔.๒ เพ่ือจัดหาระบบที่สามารถจัดท าแบบสอบถามอิเล็กทรอนกิส์จากระบบสารสนเทศที่เป็น Platform กลาง 

ส าหรับใช้สร้างแบบสอบถามในโครงการต่าง ๆ  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๔.๓ เพ่ือจัดหาระบบที่สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตแจงนับ 

(Enumeration Area : EA) ได้ 
๔.๔ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถสร้างแบบสอบถามจากระบบสารสนเทศที่เป็น  

Platform กลาง ส าหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ ของส านักงานสถิติแห่งชาติได้ 
๔.๕ เพ่ือน าระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์  (Geographic Information System : GIS) มาใช้ เพ่ิมประสิ ทธิ ภาพ               

ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติในเขตแจงนับ (EA) และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ในเขตแจงนับ (EA) นั้นได้ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ มีระบบสารสนเทศที่เป็น Platform กลาง ในการให้บริการจัดท าแบบสอบถามในการส ารวจและผลิต
ข้อมูล 

๕.๒ ระบบบริหารจัดการแบบส ารวจออนไลน์ (E-survey Platform) 
๕.๓ บุคลากรของส านักงานสถิติที่เก่ียวข้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ เพ่ิมทักษะทางดิจิทัล ในการสร้าง

แบบส ารวจออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง (self service) 
๕.๔ มีกระบวนการผลิตข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจัดท าระบบการสร้างแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างแบบสอบถามได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
มีมาตรฐานตามข้อก าหนดของกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติ สามารถตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในเขตแจงนับ 
(Enumeration Area : EA) และสามารถน าเสนอข้อมูลสถิติในเบื้องต้น มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ 
ทันต่อความต้องการได้ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถ 
น าไปใช้ในการวางแผน 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีระบบบริการส ารวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey Platform)                 
ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันได้ ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
ส าหรับโครงการต่าง ๆ  ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

มีระบบบริการส ารวจสาธารณมติ 
ออนไลน์ (E-Survey Platform)                 
๑ ระบบ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานท้ังโครงการ  ๘ เดือน 

เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท 

(แปดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน – บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป้าหมาย ผลท่ีได้ 

มีระบบบริการส ารวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey 
Platform) ซ่ึง เป็ น ร ะบบสารสน เทศที่ใ ช้ร่ วมกันไ ด้                  
ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติส าหรับโครงการต่าง ๆ  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ขอกันเงินเหลื่อมปี เพ่ือด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ 

มีระบบบริการ
ส ารวจสาธารณ

มติออนไลน์                     
(E-Survey 
Platform)                 
๑ ระบบ 

- 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ   

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ -  จ ัดท า โครงกา ร  เตร ียมวา งแผนด า เน ิน งา น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน - จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ - น าร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของส านักงานฯ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
วันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ เสนอแนะ
วิจารณ์ ๑ ราย  

- เผยแพร่เอกสารประกวดราคา วันที่ ๑๒ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ 
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ก าหนดนัดประชุม

ครั้งแรก วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ 
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ส่งรายงานผลการ

พิจารณาฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๘.๕/๖๓/
๙๔๓ (๐๘.๒/๒๒/๖๓) ลว. ๔ มิถุน ายน  ๒๕๖๔ 
เพ่ือ ให้ กลุ่ มบริ ห าร พัส ดุ พิจา รณา ด า เนิ นกา ร              
ตามขั้นตอน 

- งวดงานที่ ๑  ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ดังนี้ 
๑. แผนการด าเนินงานโครงการ แผนการฝึกอบรม

และแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา           
ในสั ญ ญ า  จ า น วน  ๘  ชุ ด  (ต้น ฉบั บ  ๑  ชุ ด  
และ  ส า เน า ๗ ชุ ด ) และจั ดประชุมร่ วมกั บ
คณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง พร้อมทั้งส่ง
รายงานการประชุม ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๒. ตามข้อก าหนดใน TOR ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๕  
และส่งมอบลิขสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาประกอบด้วย  
๒.๑  ระบบบริการส ารวจสาธารณมติออนไลน์  

(E-Survey Platform)  จ า น วน  ๑  ร ะบ บ 
(TOR ข้อ ๔.๑) 

๒.๒  โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  จ านวน ๑ 
ลิขสิทธ์ิ (TOR ข้อ ๔.๒) 

๒.๓  Platform กลางส าหรับระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บนโครงสร้าง
พ้ืน ฐานระดับสูง (Enterprise) จ าน วน  ๑ 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

ลิขสิทธ์ิ และรองรับผู้ใช้งานประเภทผู้สร้าง 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ผู้ใช้งาน (TOR ข้อ ๔.๓) 

๒.๔  โปรแกรมระบบจัดกา รฐาน ข้อ มูล เชิ ง
สั มพั น ธ์  (RDBMS) จ า น วน  ๑  ลิ ขสิ ท ธิ์ 
(TOR ข้อ ๔.๔)   

๒.๕  สิ ทธิ์ผู้ ใช้ งานระบบบริหาร จัดกา รข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์บนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระดับสูง (Enterprise) ส าหรับ เจ้า หน้ า ที่
ผู้ปฏิ บั ติงา น เก็บรวบร วมข้อ มูล จ าน วน          
ไม่น้อยกว่า ๓๕ ผู้ใช้งาน (TOR ข้อ ๔.๕) 

๓. ส่งรายงานผลการตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๑ เม่ือวันที่   
    ๒๗ ก.ย. ๖๔ 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ส านักงานสถิติแห่ งชาติ มี Platform กลาง ที่ใช้บริห ารจัดการและจัดท าแบบสอบถามออน ไลน์  
และมีความพร้อมในการส ารวจและผลิตข้อมูล  รวมถึงการน าเสนอข้อมูลเพ่ือตอบสนองการจัดท าข้อมูล
ของส านักงานสถิติแห่งชาติและภารกิจตามนโยบายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
- ช้ากว่าแผนที่ก าหนด เนื่องจากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อเสนอแนะ :  
- การจัดท าข้อเสนอโครงการควรจัดท าด้วยความรอบคอบ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  

ส านักงานสถิติแห่งชาติเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสน 
หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้ครอบคลุมในมุมมองด้านการด าเนินงาน (business) 

ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (data and information) ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (system 
and application) ด ้าน เทคโนโลย ีและโครงสร ้างพื ้นฐาน ( technology and infrastructure)  
และด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และมุมมองด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

๔.๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและเป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร (gap analysis)   
๔.๓ จัดท าแผนการด าเนินงาน (roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร 

(future state of enterprise architecture)  
๔.๔ จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๘) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ป ี๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑. ส านักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางการปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
๕.๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางเดียวกันที่ชัดเจนในการจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ  
๕.๓. บุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนพัฒนา

ดิจิทัล 
 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ปัจจุบันส านักงานสถิติแห่งชาติไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือใช้ก ากับการพัฒนาระบบดิจิทัล  
ระบบข้อมูลสถิติ ระบบสารสนเทศขององค์กร ระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศ จึงมีลักษณะการพัฒนา
โครงการด้านดิจิทัลแบบไม่มี เอกภาพ เกิดเป็นระบบงานแบบแยกส่วน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ 
เชิงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตามยุทธศาตร์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ และ ไม่สามารถ
น านวัตกรรมด้านดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่กล่าวข้างต้นมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน  

การด าเนินงานโครงการ จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานสถิติ
แห่งชาติเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ จึงเป็นความจ าเป็นยิ่งเพ่ือใช้เป็นพิมพ์เขียวการเปลี่ยนผ่าน
ส านักงานสถิติแห่งชาติไปสู่ส านักงานสถิติยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่าง
สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานสถิติแห่งชาติเพ่ือการเปลี่ยน
ผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ตามแผนที่ก าหนดในแต่ละป ี

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓  
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท 
(สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

    - ใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงินจ านวน ๑,๗๒๕,๖๔๐ บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถว้น) 

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

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)  
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๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา
จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติ
ยุคใหมต่ามแผนที่ก าหนดในแต่ละปี 
หมายเหตุ : เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์ และต้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงท าให้การด าเนินงานไม่มีความก้าวหน้าฯ 
และขอกันเงินเหลื่อมปี เพ่ือด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ 

๑๐๐ ๔๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ   
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ - จั ดท า โครงการ  เตรี ยมวางแผนด า เนิ น งาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน - จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)  
กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

- น าร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นประกาศ 
- ด าเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน              

เพ่ือปรับแก้ TOR ใหม่ 
-  คณะกรรมการร่างฯ จัดท า TOR แล้วเสร็จ 
-  ผสช. ลงนามอนุมัติเพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษา 
-  คณะกรรมการพิจารณาฯ เชิญบริษัทเข้ายื่น

ข้อเสนอโครงการ 
- ก าหนดลงนามสัญญาจ้างภายในวันที่ ๕ ต.ค. ๖๔ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรสถิติยุคใหม่ มีการสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ                       
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสารร่วมกันจนเกิดการประหยัดจากการลงทุนที ่ไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องตาม
สถาปัตยกรรมและแผนพัฒนาดิจิทัล ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

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

๑. มีบริษัทยื่นอุทธรณ์ และรอค าวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง 
๒. ต้องรอการตัดสินการยื่นอุทธรณ์ใช้เวลาประมาณ ๔ เดือน 
๓. เมื่อมีค าตัดสินให้ยกเลิกแล้ว ด าเนินการใหม่ ต้องด าเนินการด้านพัสดุตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการจัดซื้อจัดจ้าง  
    โดยต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามค าตัดสินของกรมบัญชีกลาง 
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๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  

(เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์ และต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงท าให้การด าเนินงานไม่มีความก้าวหน้าฯ) 
 

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

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

เบอรโ์ทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม       

ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จ าแนกตามกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน 

๔.๓ เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ 
๔.๔ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) ส าหรับส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการ ส ารวจด้าน

สถานประกอบการต่างๆ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

๕.๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ 
๕.๓ ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS) 
๕.๔ มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น เพ่ือประสานการท างานร่วมกันแบบ

บูรณาการ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการด าเนินการศึกษารายการข้อมูลสถานประกอบการ ทั้งในส่วนที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ผลิตและ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนเป็นผู้ผลิต แนวทางในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง กฏหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และข้อจ ากัดต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การจัดท าฐานข้อมูล
กลาง (Common Frame) ที่มีมาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ก าหนด
นโยบายจัดท าแผนการประเมินผล และส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common 
Frame) มีระยะเวลาด าเนินงาน ๖ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ
ด าเนินงาน ๔ ระยะ ดังนี้  

       ระยะที่ ๑ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  
จัดประชุมหารือแนวทางการจัดท าโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ใช้งบประมาณ) 

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

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

       ระยะที่ ๔ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
           ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลกลางให้เป็นปัจจุบัน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

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
จากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็น
ฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) 

๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ปี ๒๕๖๔ 
๑) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ

ปัจจุบันของฐานข้อมูลสถานประกอบการของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๒) รายงานผลการศึกษาการจดัท าส ามะโน
เศรษฐกิจ (Economics Census) และ
ทะเบียนหรือทะเบียนธุรกิจ (Business 
Registers) ของหนว่ยงานตา่งประเทศ 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
๑ เล่ม 

 
 
 

๑ เล่ม 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

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   
จากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมและ
ข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- - ๑ เล่ม 
 
 

- - - 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  

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

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

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาและออกแบบ
ฐานข้อมูลโครงการฯ ตามท่ีก าหนดใน
ข้อเสนอโครงการ รวมทั้งจัดท ารายงาน 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ระยะที่ ๒ 
และ (ร่าง) เอกสารข้อเสนอโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

มีนาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท 
(สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๐๑,๒๘๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ

ปัจจุบันของฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑ เล่ม 
 
 
 

- 
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ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๒) รายงานผลการศึกษาการจดัท าส ามะโน

เศรษฐกิจ (Economics Census) และ 
ทะเบียนหรือทะเบียนธุรกิจ (Business 
Registers) ของหนว่ยงานตา่งประเทศ 

๓) รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ 
จากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ :   
ขอกันเงินเหลื่อมปีเพื่อด าเนินงานในปี 
๒๕๖๕ 

๑ เล่ม 
 
 

 
๑ เล่ม 

 
 
 

- 
 
 

 
- 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๒ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ  

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- ประชุมคณะกรรมการ TOR เพ่ือจัดท าร่าง

ขอบเขตงาน (TOR) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง 

ที่ปรึกษาฯ เเละคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ใหม่ 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ 
- สรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติเเละข้อเสนอ

ด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ 
- ได้ที่ปรึกษาโครงการ ฯ  
- เซ็นสัญญาจ้างที่ปรึกษาใน วันที่ ๑๗ พ.ค ๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาและ
ออกแบบฐานข้อมูลโครงการฯ 
ตามที่ก าหนดในข้อเสนอโครงการ 
รวมทัง้จัดท ารายงาน สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ ระยะที่ ๒ 
และ (ร่าง) เอกสารข้อเสนอ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ภาครัฐ 

มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุฯ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุฯ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

- แจ้งผลเห็นชอบแผนการด าเนินโครงการของ
ที่ปรึกษาฯ (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

- ขออนุมัติจัดประชุมเพ่ือน าเสนอแผนการ
ด าเนินโครงการของที่ปรึกษาฯ ในวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ (ขออนุมัติวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

- แจ้งผลการส่งงานงวดที่ ๑ ให้ที่ปรึกษาฯ 
ทราบ (วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) ที่ปรึกษา
ยังต้องปรับแก้สรุปรายงานการประชุม วันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- จัดท ารายงานผลการพิจารณาการตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานสรุปผลการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการฯ  
( ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  
 ที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานโครงการ ครั้งที่  ๑  
( ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

- สสช. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือประสานการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (๑๖หน่วยงาน) 
ตามข้อเสนอของที่ปรึกษา 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

๑) มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบันสามารถ
น าไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการ เพื่อภาครัฐ
ใช้วางแผนการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ใน
ภูมิภาคและเวทีการค้าโลก 

๒) หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถ 
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน  

๓) มีข้อมูลส าหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้สามารถแข่งขัน
และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พ่ึงพาตัวเองได้ 

๔) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือประเมิน
ศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ได้ 

๕) เพ่ือจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) ส าหรับส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการส ารวจด้านสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 

๖) ลดความซ้ าซ้อนในการท างานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดท า
ข้อมูลสถิต ิ

๗) มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือความร่วมมือในการท างานแบบบูรณาการ 
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๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑๒.๑ เนื่องจากโครงการมีการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ให้ด าเนินงาน ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

จึงท าให้ ณ สิ้นงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน  

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดท าฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรของประเทศ โดยการบูรณาการ

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือใช้เป็นฐานในการจัดท าส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ด้วยรูปแบบใหม่) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ บาท (สิบล้านสองแสน
ห้าหม่ืนหกพันสีร่้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือทวนสอบข้อมูลทะเบียนและหาความเหมาะสมของการน าข้อมูลทะเบียนมาใช้สนับสนุนการจัดท า
ส ามะโนการเกษตร 

๔.๒ เพ่ือหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน 

๔.๓ เพ่ือให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรต้ังต้น ส าหรับใช้สนับสนุนการจัดท าส ามะโนการเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔.๔ เพ่ือจัดท าข้อเสนอและก าหนดแนวทางการจัดท าส ามะโนการเกษตรรูปแบบใหม่ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรจากทะเบียนของทั้งประเทศ และแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอก
ระบบทะเบียน  

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
เป็นการจัดท าฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรของประเทศ โดยเริ่มจากการบูรณาการข้อมูลทะเบียนจาก
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) มาสร้างเป็น “ฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตร” เพ่ือน ามาใช้
เป็นฐานข้อมูลต้ังต้นในการท าส ามะโนการเกษตร การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ประโยชน์มีกระบวนการ  
ที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

- ระยะที่ ๑ (ด าเนินการในปี ๒๕๖๒) ขอใช้ข้อมูลทะเบียนจากเจ้าของข้อมูล ก าหนดหลักการ
และแนวทางปฏิบัติในการน าข้อมูลทะเบียนมาใช้  

- ระยะที่ ๒ (ด าเนินการในปี ๒๕๖๓) ทดลองใช้และเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับข้อมูล ส ามะโน
การเกษตร จัดท าฐานข้อมูลต้นแบบ และทวนสอบข้อมูลรายบุคคลในระดับพ้ืนที่ย่อย  

- ระยะที่ ๓ (ด าเนินการในปี ๒๕๖๔) ทวนสอบข้อมูลรายบุคคลในระดับพ้ืนที่ย่อย (ต่อ) ทวนสอบ
จ านวนผู้ถือครองท าการเกษตรจากทะเบียนในระดับพ้ืนที่ย่อย จัดท าฐา นข้อมูลจากทะเบียน 
(ทั้งประเทศ) และหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรที่อยู่นอกระบบ
ทะเบียน 

เม่ือสิ้นสุดโครงการทั้ง ๓ ระยะแล้ว จะท าให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรจากทะเบียนที่เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลจากส ามะโนการเกษตร ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลต้ังต้นในการสนับสนุนการจดัท าส ามะโน   การเกษตรซ่ึง
สามารถลดภาระการนับจดเพ่ือหาผู้ท าการเกษตร ลดการซ้ าซ้อนในการเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และได้มี
แนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน พร้อมทั้งได้ข้อเสนอในการท าส ามะโน
การเกษตรรูปแบบใหม่ส าหรับใช้ในการจัดท าส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖  

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

โครงการการจัดท าฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรของประเทศ 
โดยการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
จัดท าส ามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้วยรูปแบบใหม่) 
หมายเหตุ :  
ปรับแผนโครงการให้ด าเนินงานโครงการต่อถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โดยปรับค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๔ = ๕๐ / ปี ๒๕๖๕ = ๓๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๘๐ 

ปี ๒๕๖๔ 
๑) ร้อยละของความส าเร็จของการทวนสอบข้อมูลทะเบียนให้

ครบถ้วนในแต่ละพ้ืนที่ย่อย (หมู่บ้าน)  
๒) ร้อยละของความส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ถือครองท า

การเกษตรจากทะเบียนและส ามะโนการเกษตร 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานท้ังโครงการ  

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

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

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ ขั้นการออกแบบ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ ขั้นการพัฒนาระบบ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



-๓- 
 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๓ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๔ ขั้นการวิเคราะห์ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนห้าหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ บาท 
(สิบล้านสองแสนห้าหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๙,๘๙๔,๘๐๙.๓๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนสี่พัน           
แปดร้อยเก้าบาทสามสิบสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได้ 
๑) ร้อยละของความส าเร็จของการทวน

สอบข้อมูลทะเบียนให้ครบถ้วนในแต่
ละพ้ืนที่ย่อย (หมู่บ้าน)  

๒) ร้อยละของความส าเร็จในการเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรจา ก
ทะเบียนและส ามะโนการเกษตร 

หมายเหตุ :  
ปรับแผนโครงการให้ด าเนินงานโครงการต่อ
ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑  
ขั้นการออกแบบ 

โดยออกแบบจัดท าการส ารวจ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑. การส ารวจเพ่ือทวนสอบข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตร (ระยะที่ 
๒)  
   - ได้ด าเนินการอบรมการปฏิบัติงานสนามแล้ว และปฏิบัติงาน

สนามใน ๔ พ้ืนที่ ดังนี้  จ.เพชรบุรี จ.กระบี่  จ. เพชรบูรณ์ และ               
จ.บุรีรัมย์ 

๒. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
(ทวนสอบข้อมูลทะเบียน) 

๓. ปรับปรุงขอบข่ายเเละค านิยามส าคัญส ามะโนการเกษตรให้



-๔- 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

สอดคล้องกันกับระบบทะเบียนการเกษตร (ร้อยละ ๖๐) 
๔. ฐานข้อมูล : ออกแบบระบบส าหรับเชื่อมโยงข้อมูล  
   (ร้อยละ ๖๐)  
๕. จัดเตรียมข้อมูลส ามะโนการเกษตรส าหรับเชื่อมโยงกับข้อมูล 
    จากระบบ Farmer One (ร้อยละ ๔๐) 

กิจกรรมที่ ๒  
ขั้นการพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลและโปรแกรมระหว่างทวนสอบอยู่ระหว่างจัดท า
โครงสร้าง ของข้อมูลให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลส ามะโน 
เนื่องจากโครงสร้างดังกล่าวมีความเเตกต่างกัน 

กิจกรรมที่ ๓  
ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑)  ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ข้อมูล Farmer One เป็น
แหล่งข้อมูล ในการจัดท าส ามะโนการเกษตร โดยจัดท าการ
ส ารวจ ๒ เรื่อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

๑. การส ารวจเพ่ือทวนสอบข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตร 
(ระยะที่ ๒)  
- ปฏิบัติงานสนาม จ.เพชรบุรี  
- ปฏิบัติงานสนาม จ.กระบี่  

  - ปฏิบัติงานสนาม จ.เพชรบูรณ์  
- ปฏิบัติงานสนาม จ.บุรีรัมย์  

๒. การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน (ทวนสอบข้อมูลทะเบียน)  
- จัดท าเอกสารส าหรับจัดท าโปรแกรมประมวลผล  
- จัดท าโปรแกรมบันทึกข้อมูลจากสนามด้วย Tablet  
- อบรมผู้ปฏิบัติงานสนาม  
- ปฏิบัติงานสนาม (การส ารวจ)  
- ปฏิบัติงานสนาม (การทวนสอบ)  

๒) รวบรวมข้อมูลผู้ถือครองนอกทะเบียน (จากการนับจด        
ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ และการส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.
๒๕๖๔) (ร้อยละ ๕๐) 

๑. เชื่อมโยงและน าเข้าข้อมูล : เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ 
Farmer One กับส ามะโนการเกษตร (ร้อยละ ๑๕) 

๒. ปฏิบัติงานสนามทวนสอบข้อมูล  
    ๒.๑ การส ารวจเพ่ือทวนสอบข้อมูลผู้ถือครองท า

การเกษตร (ระยะที่ ๒): แล้วเสร็จ  
    ๒.๒ การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรระดับ 

หมู่บ้าน/ชุมชน (ทวนสอบข้อมูลทะเบียน) 
      - ปฏิบัติงานสนาม (การทวนสอบ) จ านวน

หมู่บ้านที่ทวนสอบข้อมูลทั้งสิ้น ๒,๒๐๔ หมู่บ้าน 
แล้วเสร็จ (โดยลดลงจากที่เคยรายงาน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

๒,๒๐๗ หมู่บ้าน เนื่องจากมี ๓ หมู่บ้านที่ไม่
พบว่าเป็นตัวอย่างในการทวนสอบข้อมูล)              

- ประมวลผลข้อมูล แล้วเสร็จ (ร้อยละ ๑๐๐) 
- วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงาน แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ ๘๐) 

กิจกรรมที่ ๔  
ขั้นการวิเคราะห์ 

-  เชื่อมโยงและน าเข้าข้อมูล :  
เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Farmer One กับส ามะโน
การเกษตร (ร้อยละ ๑๕) 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

๑๑.๑ ประเทศมีฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรจากทะเบียน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลต้ังต้นในการจัดท า 
ส ามะโนการเกษตร 

๑๑.๒ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงาน และลดภาระของผู้ตอบข้อมูล  
๑๑.๓ ได้มีรูปแบบการท าส ามะโนในรูปแบบใหม่ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนอย่างเหมาะสม 
๑๑.๔ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้มีการจัดท าส ามะโนการเกษตรด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองผู้ใช้ทุกภาคส่วน ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล และให้เกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกร 

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

๑๒.๑ มีการปรับแผน โครงการ ให้ ด า เนิ นงาน โครงการ ต่อถึ งปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหนังสื อ  
กองสถิติเศรษฐกิจ ที่ ๐๕.๖/๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้ระบบของโครงการดังกล่าว 
สามารถน าไปสนับสนุนการจัดท าส ามะโนการเกษตร (เชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer one) 
กับส ามะโนการเกษตร ) ส่งผลให้ร้อยละของความส า เร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ถือครองท า
การเกษตรจากทะเบียนและส ามะโนการเกษตรมีค่าน้อย 

๑๒.๒ ในการปฏิบัติงานสนาม (การทวนสอบ) จ านวนหมู่บ้านที่ทวนสอบลดลงจากที่เคยรายงาน ๒,๒๐๗ หมู่บ้าน 
เหลือจ านวน ๒,๒๐๔ หมู่บ้าน เนื่องจากมี ๓ หมู่บ้านที่ไม่พบว่าเป็นตัวอย่างในการทวนสอบข้อมูล            

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

(***ความก้าวหน้าทั้งโครงการลดลง เนื่องจากมีการปรับแผนโครงการให้ด าเนินงานโครงการต่อ                    
ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยปรับค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ (จากเดิม = ๘๐) เป็น ปี ๒๕๖๔ = ๕๐ /                  
ปี ๒๕๖๕ = ๓๐) 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ  

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท (สองล้านแปดแสน
เก้าหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง กรม และระดับพ้ืนที่ 

๔.๒ รวบรวม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและ
รายละเอียดข้อมูล เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๔.๓ จัดท าสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจและการวางแผนก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 
ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ส าหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 
บริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพ่ือการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการพัฒนา ข้อมูลสถิติ
ทางการรายสาขา และการพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่  เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และสร้างความม่ันใจในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ จ าเป็น มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ

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 จ านวน ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท 
(สองล้านแปดแสนเก้าหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๐๓๙,๗๙๙.๓๙ บาท (สองล้านสามหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได้ 
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ จ าเป็น 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๙๗ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๒ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC  อย่างมีมาตรฐาน
มีผลการด าเนินการ คือ  

 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๑. บูรณาการข้อมูลสถิติทางการ

รายสาขา 
- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา                  

ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ ๙๓) 

๒. จัดท าชุดสารสนเทศและชุด
ตัวชี้วัดทั้งในประเทศ 
ต่างประเทศ และเชิงพ้ืนที่  

- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชุดตัวชี้วัดและประเด็น
ยุทธศาสตร์ (MIS) เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ร้อยละ ๙๑) 

 
๓. การจัดท าฐานข้อมูลสถิติ

ทางการ ๒๑ สาขา 
- น าเข้าข้อมูลสถิติทางการและข้อมูลหน่วยงานภายนอก                  

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

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. การจัดท าข้อมูลเพ่ือให้บริการ

ด้วยมาตรฐาน SDMX 
- ศึกษาและจัดท าสรุปคู่มือการด าเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐) 

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

- ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาหน้าเว็บเพจ ให้เป็นปัจจุบัน
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
๔. การส่งเสริมให้หน่วยงาน

ภาครัฐแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

- รวบรวมประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน                  
ที่เก่ียวข้อง 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒ ครั้ง 
- เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง 

การด าเนินงานร่วมกัน ภาพรวม (ร้อยละ ๑๐๐) 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ ถูกต้อง ทันสมัย 
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑๒.๑ ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานตามสถานการณ์ /ผลการเบิกจ่ายปรับตามยอดจากการรายงานของ            

กลุ่มการเงินและบัญชี 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 
 

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

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

 
 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

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


แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ      

                                  (Open Data)  
                                  (ชื่อเดิม : โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog))                

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ - บาท (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือให้มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการส ามะโน/ส ารวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่
ของข้อมูล ในระบบ NSO Data catalog เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูลภายในส านักงาน
และเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการส ามะโน/ส ารวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล                 
ในระบบ NSO Data catalog ครบทุกโครงการที่ยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบันของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจัดท าบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการส ามะโน/ส ารวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่
ของข้ อ มูล  ใน ร ะบบ  NSO Data catalog น า เสนอบน เว็ บ ไซ ต์  http://catalog.nso.go.th/ เพ่ือ ใช้
ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูลภายในส านักงานและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  
(กรณีท่ีมีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชี
ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(Data Catalog) 

จัดท าบัญชีข้อมูลภายใต้ ภารกิจหลัก ผลิตข้อมูลสถิติ (๔ โครงการ) 
และมีระบบบัญชีข้อมูล พร้อมจัดท าข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่ 
สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐาน คุณลักษณะ แบบเปิดที่ สพร. 
ก าหนด 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนเจ้าของโครงการเพ่ือจัดท าสเปค
ตาราง ข้อมูลสถิติจากโครงการส ามะโน/
ส ารวจ (สถิติทางการและข้อมูลโครงการ   
ส ามะโน/ส ารวจทั่วไป)  

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจ กร รมที่  ๒ สนั บสนุ น  ศท .เพ่ือจั ดท า  CSV ไฟ ล์
ตามสเปคตาราง ข้อมูลสถิติจากโครงการ   
ส ามะโน/ส ารวจ (สถิติทางการ และข้อมูล
โครงการส ามะโน/ส ารวจทั่วไป) ที่ก าหนด 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ น าเข้า CSV ไฟล์ข้อมูล สถิติจากโครงการ    
ส ามะโน/ส ารวจ  (สถิติทางการและข้อมูล
โครงการส ามะโน/ส ารวจทั่วไป) เข้าสู่ระบบ 
NSO Data Catalog 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

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

ส านักงานสถิติแห่งชาติคณะท างานบริกรข้อมูล 
มกราคม , พฤษภาคม และ กันยายน 
๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๖ ก ากับดูแลการด าเนินงาน บริหารจัดการ
บัญชีข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน - บาท (ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน - บาท  
๙.๓ งบประมาณ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน - บาท  
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๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได้ 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชี
ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
(Data Catalog) 
 
 

จัดท าบัญชีข้ อมูลภายใต้ ภารกิจหลักผลิ ต
ข้อมูล สถิติ (๔ โครงการ) และมีระบบบัญชี
ข้อมูล พร้ อม จัดท าข้อ มูลเปิ ดที่ถู กจัด ใน
หมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของ
ชุดข้อมูลเปิดในบัญชี ข้อมูล สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามมาตรฐาน  คุณลักษณะ แบบ
เปิดที ่สพร. ก าหนด 

๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๖ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ การจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มีผลการด าเนินการ คือ  

โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนเจ้าของโครงการ
เพ่ือจัดท าสเปคตาราง ข้อมูลสถิติจาก
โครงการส ามะโน/ส ารวจ (สถิติทางการ
และข้อมูลโครงการส ามะโน/ส ารวจทั่วไป) 
 

- จัดประชุมการขับเคลื่อนการจัดท าบัญชีข้อมูลแก่เจ้าของ 
โครงการ ๑ ครั้ง 

- จัดอบรมหลักสูตรการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาระบบ
บัญชีข้อมูลฯ ตามกรอบการประเมินของส านักงาน 
กพร. ๑ ครั้ง 

- ด าเนินการเลือกภารกิจหลัก และกระบวนงานย่อย  
เรียบร้อยแล้ว 

- หารือร่วมกันในการก าหนดรายชื่ อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์
กับกระบวนการท างานตามภารกิจที่เลือก 

-  ก าหนดภารกิจหลัก และกระบวนการท างานเพ่ือก าหนด 
ชุดข้อมูลให้ เป็นไป ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด 
กพร.  

- ก าหนดรายชื่อชุดข้อมูลทีสัมพันธ์กับกระบวนการ
ท างานตามภารกิจที่เลือก ตาม GSBPM ภาพรวม 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน ศท.เพ่ือจัดท า 
CSV ไฟล์ตามสเปคตาราง ข้อมูลสถิ ติ
จา กโคร งการส ามะโน / ส ารวจ (สถิ ติ
ทางการ และข้อมูลโครงการส ามะโน /
ส ารวจทั่วไป) ที่ก าหนด 

- เจ้าของชุดข้อมูลรวบรวมหลักฐานเป็นดิจิทัลไฟล์ และ
จัดท า (ร่าง) Template ๒ ภาพรวม (ร้อยละ ๑๐๐) 
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โครงการส ารวจ ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๓ น าเข้า CSV ไฟล์ข้อมูลสถิติ
จากโครงการส ามะโน /ส า รวจ (สถิ ติ
ทางการและข้อมูลโครงการส ามะโน /
ส ารวจทั่ วไป) เข้า สู่ระบบ  NSO Data 
Catalog 

- ศท. จัดเก็บดิจิทัลไฟล์ และเผยแพร่ในรูปแบบ API  
ภาพรวม (ร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการระบบ NSO 
Data Catalog 

- น าขึ้นระบบ NSO Catalog (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

กิจกรรมที่  ๕ ปร ะชุมคณะกรรมกา ร               
ธรรมาภิบาลข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ
คณะท างานบริกรข้อมูล 

- ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลส านักงานสถิติ
แห่งชาติ คณะท างานบริกรข้อมูล ตามก าหนด 

กิจกรรมที่ ๖ ก ากับดูแลการด าเนินงาน 
บริหารจัดการบัญชีข้อมูลบนระบบบัญชี
ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 

- น าขึ้นระบบ NSO Catalog (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีชุดข้อมูล    
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

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

- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสน 
เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือก าหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดท าสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่จ าเป็นเอกภาพ 
ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ประเทศมีสถิติที่ส าคัญ และจ าเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยสถิติ เพ่ือจัดท าและพัฒนาสถิติทางการ ๒๑ สาขา และในระดับ
พ้ืนที่ (๗๖ จังหวัด) ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดตามแผนแม่บทระบบ
สถติิประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

๑๐๐ 

 

แบบรายงานที่ ๑ 
 



-๒- 
 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ การด าเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ

และสารสนเทศระดับพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด 
ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ การด าเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 
๒๑ สาขา 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้าน

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๘,๑๐๙,๔๗๖.๔๓ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าพัน           

สี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค)์  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดตามแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๒ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑  
การด าเนินโครงการ
พัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพ้ืนที่ 
๗๖ จังหวัด 

การด าเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด 
มีการด าเนินงานรายละเอียดดังนี้ 
๑.๑ สนับสนุนการจดัท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๓ จังหวัดน าร่อง  
๑.๒ จัดอบรมให้ความรู้ การจัดท า “ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น

ดิจิทัล (Digitalized  Data) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data)” ในระดับจังหวัด เกี่ยวกับการวิเคราะห์กระบวนงาน ยุทธศาสตร์ 
และประเด็นส าคัญของจังหวัด 

๑.๓ จัดอบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับพ้ืนที่ และ             
การวิเคราะห์ชุดข้อมูลตามประเด็นส าคัญ (Pain Point) 

๑.๔ จัดท าและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด “ร้อยละความส าเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data)  เพ่ือน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” บน Webintranet ของ สสช. 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
๑.๕ ประชุมชี้แจงเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตวัชี้วัดของสถิติจังหวัด ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๔ 
๑.๖ มีการบูรณาการการพัฒนาข้อมูลสถิติที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

จังหวัด (PC/CI ชุดข้อมูลกลาง ชุดข้อมูลยุทธศาสตร์) ร่วมกับการ
สนับสนุนการจัดท า GD Catalog ของจังหวัดที่เลือกตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
และจังหวัดน าร่อง รวมทั้งมีการให้ค าปรึกษา อบรมให้ความรู้การน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัด เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในระดับจังหวัด หรือแก้ปัญหาส าคัญ (Pain Point) 

กิจกรรมที่ ๒  
การด าเนินโครงการ
พั ฒ น าข้ อ มู ล ส ถิ ติ
และสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ ๒๑ 
สาขา 

การด าเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 
๒๑ สาขา มีการด าเนินงานรายละเอียดดังนี้ 

๑. น าเสนอร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุงให้ สศช. พิจารณาตามแนว
ทางการจัดท าและเสนอแผนระดับ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 
รวมทั้งการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน
วิชาการ 

๒. ปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๙๙  - ๒๕๖๔) 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และอยู่ระหว่างน าเสนอ สศช. พิจารณา
ตามขั้นตอน ก่อนน าเสนอ ครม. และเตรียมการยกร่างแผนฯ ฉบับที่ ๓ 

   ๓. กลไกการด าเนินงาน : มีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ
ไทย 3 ด้าน และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการเพ่ือพิจาณาวาระ
ส าคัญด้านสถิติ และความเห็นด้านการจัดท าสถิติด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
รวมทั้งการปรับปรุงคณะอนุกรรมการสถิติทางการจาก 21 คณะ  
เป็น 3 คณะ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว 

๔. การพัฒนาสถิติรายสาขา 

๔.๑ จัดท าแผนการขับเคลื่อนสถิติทางการผ่านการจัดท าบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (GD Catalog) รวมทั้งรวบรวมสถานะข้อมูลที่ตอบ
ตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศและรายการสถิติทางการจากการ
จัดท า GD Catalog 

๔.๒ สนับสนุนการจดัท า GD Catalog ของหน่วยงานน าร่อง ๓๑ 
หน่วยงาน 
- อบรมให้ความรูห้น่วยงานที่เลอืกตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูล       

ให้เป็นดิจิทัลฯ รวมทั้งประสานหน่วยงานเพ่ือปรับปรุงรายการ
สถิติทางการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

- ตรวจสอบรายการชุดข้อมูลของหน่วยงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
ในการจัดท า GD Catalog ที่มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนาสถิติราย
สาขา และจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เลือกตัวชี้วัด กพร.             
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ให้จัดส่ง Template ๒ และ ๓ หรือแบบฟอร์มพร้อม
รายละเอียด หลักฐาน เพ่ือรวบรวมมาใช้ในการพิจารณาการ
ประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายขั้นกลาง และข้ันสูง (๗๕ และ ๑๐๐ 
คะแนน ตามล าดับ) 

- มีการทบทวนแผนการด าเนินงาน โดยรวบรวมรายการสถิติ
ทางการผ่านการสนับสนุนหน่วยงานจัดท า GD Catalog 
การศึกษา วิเคราะห์รายการข้อมูลที่ใช้ตอบตัวชี้วัดเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ และจัดท าร่างแผนพัฒนาสถิติทางการ  

๔.๓ จัดท าขอบเขตสถิติทางการสาขาหญิงและชาย ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสวัสดิการสังคม มีการปรับแผนการด าเนินการ โดยบูรณาการ GD 
Catalog เข้ากับแผนพัฒนาสถิตริายสาขา 

๔.๔ ประสานหนว่ยงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลสถิติทางการและตารางข้อมูลที่ทาง สสช. ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากหน่วยงาน เพ่ือให้การติดตามรายการสถิติทางการได้
ข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายการสถิติทางการ 
ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ และเปรียบเทียบกบัชุด
ข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ Climate Change 

๕.๕ ประสานหนว่ยงานทางโทรศัพท์และอีเมล์เพ่ือ Update รายการสถิติ
ทางการเพ่ือน ามาปรับปรงุแผนพัฒนาสถิติรายสาขาให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั 

๔.๖  มีการทบทวนแผนการด าเนินงาน โดยรวบรวมรายการสถิติทางการ
ผ่านการสนับสนุนหน่วยงานจัดท า GD Catalog การศึกษาวิเคราะห์
รายการข้อมูลที่ใช้ตอบตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาประเทศ และจัดท า
ร่างแผนพัฒนาสถิติทางการ  

๓. จัดท าร่างมาตรฐานสถิติเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้ 
- มาตรฐานค านิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย 
- มาตรฐานการจัดจ าแนกค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลตาม

วัตถุประสงค์ (COICOP)  
- มาตรฐานสถิติ : ภูมิศาสตร์ สัญชาติ ศาสนา ฯลฯ 

โดยการจัดท ามาตรฐานสถิติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เช่น 
มาตรฐานเพศสภาพ มาตรฐานค านิยามเมืองและชนบท มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

- จัดท า (ร่าง) มาตรฐานสถิติของประเทศ (การศึกษา Gender ค านิยาม
ความเป็นเมืองและชนบท ผลิตภัณฑ์ และสัญชาติ) 

๔.  จัดท ารูปเล่มส าหรับจัดพิมพ์มาตรฐานสถิติท่ีผ่าน ครม. และอบรม TSIC 
ให้ กับเจ้าหนา้ที่ สสช. ที่เกี่ยวขอ้ง 

๕.  จดัประชุมคณะท างานคุณภาพและมาตรฐานสถิต ิเพ่ือพิจารณาผลการเก็บ
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ข้อมูล LGBT และ Common Variable และการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ 

๖. จัดท าแนวทาง/คู่มือการประเมินคุณภาพสถิติทางการ และกรอบการ
ด าเนินงานตามหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ประเทศไทย 

๗. จัดท ามาตรฐานสถิติของประเทศผ่านกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสถิติ และคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ
ไทย ๓ ด้าน ได้แก ่ร่างการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย               
ปี ๒๕๖๓ และร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ: สกุลเงิน ซึ่งจะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป และ 
อยู่ระหว่างจัดท ามาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น ร่างแนวทางการจัดท ารายงาน
สถิติ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในตาราง ร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ            
ตัวแปร : ศาสนา เขตพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ เพศสภาพ ร่างคู่มือแนว
ปฏิบัติการจัดท าระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ของ
ประเทศไทย ร่างแบบจ าลองทั่วไปส าหรับกระบวนงานทางสถิติ 
Generic Statistical Business Process Model: GSBPM 

๘. การประเมินคุณภาพสถิติทางการ : มีการให้ความรู้หน่วยงาน เช่น       
การอบรมแนวทางการจัดจ าแนกสถิติและ TSIC ให้แก่ ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และมีการจัดท าแนวทาง/คู่มือการประเมิน
คุณภาพสถิติทางการ  

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

๑๑.๑ รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย  

๑๑.๒ ทุกภาคส่วน และทุกพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงข้อมูลสถิต ิ

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑๒.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานมีข้อจ ากัดและล่าช้า 
๑๒.๒ อยู่ระหว่างการปรับปรุงองค์ประกอบและรูปแบบการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาสถิติ

ทางการรายสาขา ท าให้การพัฒนาสถิติทางการของประเทศขาดความความต่อเนื่อง  
๑๒.๓ ขาดระบบเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติของประเทศ และยังไม่มีมาตรฐานกลาง 

ให้หน่วยงานน าไปใช้ 
ข้อเสนอแนะ : 
๑. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ

การจัดท าข้อมูลสถิติท่ีตรงตามความต้องการ รวดเร็ว หลากหลาย และเจาะจงมากขึ้นจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ  
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๒. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางที่รองรับการบูรณาการหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นดิจิทัลระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือใช้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

๓. ควรปรับปรุงกฎหมายด้านข้อมูลสถิติของประเทศให้รองรับการบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม และคุ้มค่าต่องบประมาณ 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่หลากหลาย 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เป็นการเพ่ิมสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ  

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ ๘๘ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติท่ีได้น าความรู้และประสบการณ์
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ ๘๖ 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑. มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ 
กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรความรู้ ความสามารถด้านสถิติ

และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มกราคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

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

กิจกรรมที่ ๔ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ ที่จ าเป็น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๕ การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่
หน่วยงานภายในประเทศ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท 
(หกแสนห้าพันบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน) 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้น า
ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

๘๘ 
 

๘๖ 

๙๖ 
 

๘๙ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๕ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ  
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑  
หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 

- เปลี่ยนคาบการอบรมจาก ระว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ เป็นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
เนื่องจากคาบการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตรงกับการจัดอบรม
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
หลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๑๔ จ านวน ๕๖ คน 

กิจกรรมที่ ๒  
หลักสูตรความรู้ ความสามารถ
ด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการจัดอบรมหลักสูตร ดังนี้ 

๑. วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
– วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๔๑ คน 

๒. การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น รุ่นที่ ๓ – ๔ จ านวน ๕๓ คน 

๓. Microsoft Excel (Advanced) รุ่นที่ ๖ - ๗ จ านวน ๔๓ คน 

๔. การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ infographics รุ่นที่  ๑๐ – ๑๓     
จ านวน ๘๖ คน 

๕. การท าแผนที่เฉดสีด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ ๒ – ๓ จ านวน 
๓๗ คน 

๖. การประยุกต์ใช้โปรแกรม POWER BI เพ่ือการน าเสนอข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ – ๓ จ านวน ๑๑๔ คน 

๗. เทคนิคการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป รุ่นที่ ๑๖ – 
๑๗ จ านวน ๓๓ คน 

๘. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ ๖ จ านวน ๔๐ คน 

๙. การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ ๓ – ๔ จ านวน 
๓๘ คน 

กิจกรรมที่ ๓  
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

มีการจัดอบรม ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
๑. Microsoft Excel (Advanced)   
    - รุ่นที่ ๕ = ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

จ านวน ๔๐ คน       

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

๓. ความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพประชุมออนไลน์ ในวันที่  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ คน 

๔. Microsoft Excel (Advanced) รุ่นที่ ๘ จ านวน ๔๒ คน 

๕. การท าแผนที่เฉดสีด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ ๑ จ านวน ๒๐ 
คน 

กิจกรรมที่ ๔  มีการจัดอบรม ๕ หลักสูตร ดังนี้ 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่
จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      - รุ่นทึ่ ๔ = วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ านวน ๖๔ คน 

๒. ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ในวนัที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  จ านวน ๗๘ คน 

๓. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
จ านวน ๓๘ คน 

๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

    - รุ่นที่ ๗ = วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๗๔ คน 

๕. การพิชิตออฟฟิศซินโดรม  

- จ านวน ๖ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๘๓ คน  

- จ านวน ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๘๓ คน 

๖. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ     

    พ.ศ. ๒๕๔๐ จ านวน ๑๕๔ คน 

๗. การให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน    
๑๑๑ คน 

๘. ทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๘ จ านวน
๒๑๐ คน 

กิจกรรมที่ ๕  
การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่
หนว่ยงานภายในประเทศ 

จัดรายการศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านสถิติให้แก่สถาบันการศึกษา 
จ านวน ๒ สถาบัน รวมทั้งสิ้น ๑๓ คน ประกอบด้วย 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูลด้านสถิติและวิทยาการ 
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จ านวน ๘ คน 

- กระบวนการจัดท าข้อมูลสถิติและการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
จ านวน ๖ คน 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

๑๑.๑ หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการสถิติมากขึ้น 
๑๑.๒ บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
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๑๑.๓ บุคลากรสามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาพยากรณ์สภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และพร้อม
รับมือกับทิศทางการพัฒนาของประเทศได้เป็นอย่างดี  

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

๑๒.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-๑๙) ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
อบรมจากการอบรมในห้องเรียนเป็นอบรมออนไลน์ และมีการปรับคาบการอบรมหลักสูตรความรู้
ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาอยู่ในไตรมาสที่ ๔ 

ข้อเสนอแนะ 
- ด าเนนิการตามค าแนะค าของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-๑๙)  

เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และสรา้งความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และน าระบบ Video 
Conference มาใช้ในการอบรม 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอรโ์ทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น 
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑  เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย 
 

๔.๒ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่ส าคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรับรู้
ได้รวดเร็ว  

๔.๓ เพ่ือเสริมสร้างการตระหนักรู้ การเข้าใจ และน าไปสู่การใช้ข้อมูลเป็นในประชาชนทุกภาคส่วน  
๔.๔ เพ่ือส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน 

การศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงลึก 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติในรูปแบบสื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic) บนเว็บไซต์ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ  

๕.๒ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Infographic Storytelling) บนเว็บไซต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

๕.๓ มีการจัดงานนิทรรศการและการเสวนาด้านสถิติ เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วยในการ
น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแล้ว การสร้างการรับรู้ ความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาทหน้าที่  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ การรับรู้รับทราบถึงการด าเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจ  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ และการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

แบบรายงานที่ ๑ 
 



-๒- 
 

ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาตน 
พัฒนาประเทศ  

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

โครงการส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ 

๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

ปี ๒๕๖๔ 
๑) จ านวนผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อวีดีโอกราฟฟิก และสื่อการ

เรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่อง
เชิงปฏิสัมพันธ์  

 

๒) สื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic)  
 

๓) สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่า
เรื่องเชิ งปฏิ สั มพันธ์  (Interactive Infographic 
Storytelling)  

๔) จ านวนความร่วมมือในการส่งเสริมการน าข้อมูล
สถิติไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน/
องค์กร 
 

 
รวมไม่

น้อยกว่า 
๑,๐๐๐  

ครั้ง 

อย่างน้อย 
๑๐ เรื่อง 

อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

 

ไม่น้อย
กว่า ๑ 
หน่วยงาน/
องค์กร 

 
- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 

 
- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ   
ทั้งโครงการ : ๔ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 

     ปี ๒๕๖๔ : ๑ ป ีเริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม  
(ปีงบฯ ๒๕๖๔) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  เริ่มด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓   
กิจกรรมที่ ๒  ก าหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓   
กิจกรรมที่ ๓  ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 



-๓- 
 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้าน

สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว – บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
๑) จ านวนผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อวีดีโอกราฟฟิก และสื่อการ

เรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่อง
เชิงปฏิสัมพันธ์  

๒) สื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic)  

๓)  สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่า
เรื่องเชิ งปฏิ สั มพันธ์  (Interactive Infographic 
Storytelling)  

๔) จ านวนความร่วมมือในการส่งเสริมการน าข้อมูล
สถิติไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน/
องค์กร 

หมายเหตุ :  
ขอกันเงินเหลื่อมปี เพ่ือด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ 

รวมไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐  ครั้ง 

 

อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 
 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
หน่วยงาน/องค์กร 

 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทัง้หมด จ านวน ๓ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ 
 

มีการด าเนินการดังนี้ 
๑. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับภาคการศึกษา

เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ข้อมูลของ สสช. 
๒. จัดบุคลากรบรรยายให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ข้อมูลสถิติของ สสช. ให้แก่ภาคการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)  

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ

- ประกาศประกวดราคา 
- มีการลงนามสัญญาแล้ว  
- อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑  

 



-๔- 
 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  
๑๑.๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
๑๑.๒ ทุกภาคส่วนมีการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากส านักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
๑๑.๓ การน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการน าข้อมูลสถิติไปใช้

ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้น 
ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน 

๑๑.๔ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการเรียนรู้               
สื่อประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๑.๕ บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนทักษะด้านการน าเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วย
ภาพกราฟฟิก และการท า Animation website 

๑๑.๖ สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอได้อย่างต่อเนื่อง  
  ๑๑.๗ จ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน 

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

๑๒.๑ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโครงการ ท าให้ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของส านักงาน

สถิติแห่งชาติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคล่ือนภายใต้งบประมาณใด  

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

 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับห้อง Data Center เดิมที่ มี
อายุเกิน ๗ ปี 

๔.๒ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับห้อง Data Center ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับ เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานสถิติจั งหวัดมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทดแทนระบบเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ มีอายุมากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของส านักงาน  ในรูปแบบ 
Cloud Computing รองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านสถิติของประเทศ พร้อมให้บริการระบบรับรองความปลอดภัยการให้บริการระบบสารสนเทศ 
(SSL) และสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึงการบริการจัดการข้ออมูลทางด้านสถิติ  โดยใช้
เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการส ารองข้อมูลสารสนเทศ  
เม่ือระบบเกิดขัดข้อง 

 ๕.๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่านเทคโนโลยี 
VoIP รองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุดเสียหาย   
ไม่สามารถใช้งานได้ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  

แบบรายงานท่ี ๑ 
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 ๕.๓ ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพ่ือตรวจสอบและน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือให้รองรับการภาระงานของส านักงาน 

 ๕.๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายรองรับการใช้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

 ในการด าเนินกิจกรรมตามภาระงานด้านต่างๆ ของส านักงานสถิติแห่งชาติล้วนเก่ียวข้องกับ
งานระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นส าคัญ ซ่ึงต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้านคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันข้อมูลตามพระราชบัญญัติสถิติ   
มารองรับกับภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง และส านักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด                   
ที่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมากเกินกว่า ๗ ปี และผู้ให้บริการขายหรือเจ้าของผลิตภันฑ์ไม่สามารถบ ารุงรักษา 
หรือตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา เปลี่ยนอะไหล่ หรือรับรองการใช้งานหรือให้บริการได้ เนื่องจาก
เทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบันได้พัฒนา ไปเกินกว่าระบบฯ
หรืออุปกรณ์ที่ส านักงานฯ ใช้งานอยู่ 

ส านักงานฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมถึงระบบ
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิมของส านักงานที่มีอายุเกิน ๗ ปี    
เพ่ือรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ ภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๑,๖๑๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้าน

หกแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
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๙.๓ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

๙.๔ งบประมาณ ซ่ึงด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหม่ืน
ห้าพันบาทถ้วน) 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลท่ีได้ 
ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ 
หมายเหตุ : ขอกันเงินเหลื่อมปี เพ่ือด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ 

๑๐๐ ๗๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๓ กิจกรรรม 
โดยมีผลการด าเนินการ คือ  การด าเนินโครงการนี้ได้ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ เริ่มด าเนินโครงการ - จั ดท า โครงกา ร  เตรียมวา งแผนด า เนิ น งา น           

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- เป็ น โคร งกา รขอ กัน เงิน เหลื่ อม ปี  ป ร ะจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือด าเนิ นโครงการ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดร่างขอบเขตงาน - จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 
- จัดท าขอบเขตงาน (TOR) ใหม่ 

กิจกรรมที่ ๓ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

- ประกาศประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสน เทศของส านั กงานสถิ ติแห่ งชา ติ 
จ านวน ๑ ระบบ (ครั้งที่  ๓) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-bidding) เ ม่ื อ วั น ที่  ๒ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้ือ
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน ๑ ระบบ ด้วยวิธี
ป ร ะก วด ร า คา อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ( e-bidding)  
เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (ตามที่จัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) ใหม่) 

- คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
จัดท าสัญญาแล้ว 

-  มีการลงนามในสัญญาแล้ว เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับการติดต้ัง
และพัฒนาระบบตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงานฯ 

-  ติดต้ังและพัฒนาระบบตามขอบเขตงานในสัญญา
งวดที่ ๑ ก าหนดส่งภายใน ๑๙ ส.ค. ๖๔  

-  ติดต้ังและพัฒนาระบบตามขอบเขตงานในสัญญา
งวดที่ ๒ ก าหนดส่งภายใน ๒๔ ส.ค. ๖๔ 

-  ติดต้ังและพัฒนาระบบตามขอบเขตงานในสัญญา
งวดที่ ๓ ก าหนดส่งภายใน ๓๐ ส.ค. ๖๔ 

-  คณะกรรมการตรวจ รับฯ ส่งผลการพิจารณา
ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๑๑. ประโยชน์ท่ีได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และการปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย 
 

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

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  

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

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

 
 
 

   ผูป้ระสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 

๒. ชือ่หน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

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

๔. วัตถุประสงค์ 

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

๔.๒ จัดหาระบบส าหรับให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) สนับสนุน
การเข้าใช้งานระบบจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เพ่ิมความยืดหยุ่นในการท างาน อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมการเข้าใช้งานระบบที่มีความส าคัญ โดยระบบ VDI สามารถก าหนดได้ถึงระดับบุคคลและ
อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้เข้ามาใช้งาน 

๔.๓ จัดหาระบบ Application Performance เเละ Transaction Monitoring เป็นระบบติดตามผู้ใช้งาน 
และการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบที่จะกระทบต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของส านักงานสถิติ 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ลดการหยุดการให้บริการภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติ                    
ของประเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

๔.๔ จัดหาระบบป้องกัน Advanced Persistent Threat (APT) เเบบ Sandboxing เป็นระบบการตรวจสอบ
และป้องกันการลักลอบขโมยข้อมูลของส านักงานฯ  ซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงของชาติป้องกัน 
การโจมตีขั้นสูงแบบระบุเป้าหมายและการโจมตีแบบ Zero-day ที่ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบและจัดการแก้ไขได้ 

๔.๕ ขยายระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Conference) เนื่องจากระบบการประชุมทางไกลของ
ส านักฯ ได้มีการใช้งานอย่างสม่ าเสมอมาเป็นระยะเวลานาน  ประกอบกับปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบการประชุมทางไกลให้รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (Mobile Device) และเพ่ือขยาย
จากระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แบบรายงานที่ ๑ 
 



-๒- 
 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของส านักงานสถิติแห่งชาติมีความปลอดภัย และสามารถขยายผล  
พร้อมติดตามตรวจสอบการให้บริการระบบต่าง ๆ ได้และเมื่อเกิดระบบขัดข้องสามารถด าเนินการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและเกิดประสิทธิผลต่อ
การด าเนินงานด้านสถิติของประเทศ 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของ
ประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จัดท าส ามะโนหรือส ารวจตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ 
แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  
ในงานด้านสถิติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ส านักงานฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาระบบงานและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการให้บริการ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานและให้บริการ อีกทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจั งหวัด        
เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสถิติ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าระบบงานข้อมูลสถิติขนาดใหญ่          
(Big Data) ต่อไป 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละความส าเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๙ เดือน 

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๕,๘๒๓,๖๙๕ บาท 
(สิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยปรับลดจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๕,๘๒๓,๖๙๕ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่น      
สามพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 



-๓- 
 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ร้อยละความส าเร็จในการขยายระบบติดตามบริหาร
จัดการผู้ ใช้ และการรักษาความปลอดภั ยระบบ
สารสนเทศ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการด าเนินการ คือ  
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
- ลงนามในสัญญาแล้ว  
- ด าเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบตามขอบเขตงานในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ด าเนินการตรวจรับการติดตั้งและการพัฒนาระบบ              

ตามขอบเขตงานฯ ในสัญญาฯ 
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้รายงานผลการตรวจรับการส่งมอบงานทั้งโครงการฯ 

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔ (สรุปผลการตรวจรับฯ) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
ระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถิติได้ 

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

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ 

จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐  บาท (สิบล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลจากฐานทะเบียนของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย 
๔.๒ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ขอใช้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูล
ทะเบียน (Register-based census)      

๔.๓ เพ่ือศึกษาและออกแบบแนวทางหรือวิธีการในการจัดท ามาตรฐานข้อมูลทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ       
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) 

๔.๔ เพ่ือศึกษาและออกแบบแนวทางหรือวิธีการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งระบุ
เทคโนโลยีในการด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล  

๔.๕ เพ่ือศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census)     

๔.๖ เพ่ือศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างข้อมูลที่ได้จากการจัดท า
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) และข้อมูลจากการ
จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะแบบดั้งเดิม (Traditional Census)  

๔.๗ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรส านักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ และทักษะในการจัดท า
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
 



-๒- 
 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

เพ่ือศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-
based census) ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้ง สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการส ามะโน/
ส ารวจอ่ืนๆ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census) เพ่ือพัฒนางานด้านข้อมูลประเทศ พัฒนารูปแบบการจัดท าส ามะโนและน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพข้อมูลและได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องทาง       
การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการให้ข้อมูลของประชากร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายงานผลการศึกษาการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ            
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 

๑ เล่ม 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (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 จ านวน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสน

บาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๙,๙๑๐,๙๖๕ บาท (เก้าล้าน

เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
๙.๔ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๙,๙๑๐,๙๖๕ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย             

หกสิบห้าบาทถ้วน) 
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หมายเหตุ : ภายหลังได้มีการแก้ไขสัญญาฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(โควิด-๑๙) จ าเป็นต้องปรับแผนการประชุมเป็นแบบออนไลน์และปรับลดค่าใช้จ่าย รวมทั้ง 
สวทช. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับการให้บริการวิจัยหรือการให้บริการ ทางวชิาการ 
คงเหลือเงินค่าจ้างท้ังสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๑๐,๙๖๕ บาท 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

 

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
รายงานผลการศึกษาการจัดท าส ามะโนประชากรและ
เคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) 

๑ เล่ม ๑ เล่ม 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ  
 

กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ งวดงานที่ ๑ 
 
 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดจ้างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาโครงการการศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูล
ทะเบียน (Register-based census) และได้ท าสัญญาจ้างเลขที่ 
๐๒๕/๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
๑. จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ ณ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๒. จัดเตรียมฐานข้อมูลให้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติศึกษา 
๓. ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ รายงานแผนการด าเนินงาน

และแนวทางในการปฏิบัติงาน (Initial Assessment Report) 
เรียบร้อยแล้ว 

๔. จัดการประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการฯ ครั้งที่ ๑ ณ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กิจกรรมที่ ๒ งวดงานที่ ๒ ๑.  ด าเนินการตรวจรับงานงวด ที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) ผลการศึกษาแนวทางการจัดการข้อมูล ของหน่วยงานอ่ืนที่

สามารถน ามาปรับ ใช้ในการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) จ านวน ๒ 
หน่วยงาน 

(๒) ผลการศึกษาฐานข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ 
(๓) ผลการศึกษา วิเคราะห์ การจัดการข้อมูลจากฐานทะเบียน 

รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูล (Data preparation) การก าหนด 
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
Keys ระหว่างชุดข้อมูล และ วิธีการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเตรียมความพร้อมข้อมูลส าหรับจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-
based census) 

๒. จัดการประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการฯ ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓ ณ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๓. จัดส่งข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะแบบดั้งเดิมในพ้ืนที่
ต้นแบบเพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) 

๔. ด าเนินการพัฒนากรอบแนวคิด 
๕. จัดการประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

โครงการฯ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ 
application Webex  

๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ประชุม
พิจารณาตรวจรับงาน งวดที่ ๒ พบว่า ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญา ภาคผนวก ๑ ข้อ ๙ งวดที่ ๒ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ จึงมีมติให้รับงานงวดที่ ๒          
ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)            
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้จัดท า
รายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการการศึกษา
และพัฒนาต้นแบบการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจาก
ฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๒ 

กิจกรรมที่ ๓ งวดงานที่ ๓ -  ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) รายงานผลการศึกษาการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจาก

ฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) ผลการจัดท าข้อมูลจากส ามะโนประชากรและเคหะ 
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 
จ านวน ๓ พ้ืนที ่ด้วยวิธีที่แตกต่างกันจ านวน ๕ กรอบ
แนวคิด (โมเดล) โดยใช้สมมติฐานในการเลือกใช้
ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันในการจัดการข้อมูลประชากร
ระหว่างฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะจากข้อมูลทะเบียน ตามขอบเขต
งานในข้อ ๓.๕ 

๑.๒)  ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของการจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
based census) กับผลการจัดท าส ามะโนประชากร และเคหะ
แบบดั้งเดิมในพ้ืนที่ที่ส านักงานสถิติแห่งชาติก าหนดให้  
ตามขอบเขตงานในข้อ ๓.๖  

๑.๓) ผลการพัฒนากรอบแนวคิด (โมเดล) เพ่ือจัดท าส ามะโน
ประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) ตามขอบเขตงานในข้อ ๓.๗ 

๒)  (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft final report) ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 

๒.๑) ผลการศึกษาแนวทาง/วิธีการ จัดท าส ามะโนประชากรและ
เคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)  

๒.๒) ผลการวิเคราะห์ ข้อสรุป และแผนภาพรวมขั้นตอน
รายละเอียดในการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะจาก
ฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 

-  ตรวจรับงาน งวดที่ ๓ (ผ่านเรยีบร้อยแล้ว) 

กิจกรรมที่ ๔ งวดงานที่ ๔ มีความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
-  จัดการประชุมเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติและจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

- จัดการประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน               
ครั้งที่ ๕  

-  ตรวจรับงาน งวดที่ ๔ (ผ่านเรียบร้อยแล้ว) 
- ขอคืนเงินประกันผลงานให้ สวทช. (เรียบร้อยแล้ว) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

๑๑.๑ สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ รวมทั้ง
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดท าส ามะโน (Census methodology) ซึ่งจะส่งผลถึงการลด
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดท าส ามะโน (Cost) ลดภาระการตอบค าถามของผู้ตอบ (Response 
burden) ท าให้มีโอกาสได้รับความร่วมมือมากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล (Quality of output) 
และตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลได้ทันเวลา (shortening data release time)  

๑๑.๒ สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ในการจัดท าโครงการส ามะโน/ส ารวจอื่นๆ ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าส ามะโนอ่ืน ๆ ด้วยฐานข้อมูลทะเบียน 

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

- 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นท่ี 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ โดยท าการศึกษา
ความต้องการใช้งานข้อมูลสถิติจากผู้ใช้งานสถิติระดับพ้ืนที่ ๓ จังหวัดต้นแบบ เพ่ือให้ได้กรอบการ 
ด าเนินงานส าหรับจังหวัดอ่ืนๆ ในอนาคต 

๔.๒ เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการแปลงข้อมูลส าหรับการน าเข้าข้อมูลสถิติจากรายงานสถิติ
จังหวัดไม่น้อยกว่า ๑๗ ปีย้อนหลัง ประกอบด้วยข้อมูล ๒๐ สาขา สู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่โดยมี
การออกแบบให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของจ านวนสาขา พร้อมทั้งออกแบบแนวทางการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและการท าความสะอาดข้อมูล 

๔.๓ เพ่ือศึกษาและจัดท าแนวทางการแปลงข้อมูลส าหรับฐานข้อมูล ๒๐ สาขา จากการจัดเก็บของระบบ
รายงานสถิติจังหวัด (SPB) โดยอาศัยชุดข้อมูลปี ๒๕๖๑ เป็นต้นแบบในการวิเคราะห์ออกแบบ 

๔.๔ เพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่กับฐานข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป 

๔.๕ เพ่ือพัฒนารูปแบบการแปลงข้อมูลและน าเข้าข้อมูลสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่แบบอัตโนมัติ  และ
สามารถรองรับการแปลงและน าเข้าส าหรับชุดข้อมูลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต   

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

๕.๑  ได้แนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารข้อมูลในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดต้นแบบ ประกอบด้วยขอบเขตข้อมูล 
กระบวนการท างาน รูปแบบการเชื่อมต่อจากแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปตามการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๕.๒  ได้ข้อมูลสถิติ จากรายงานสถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ ปี เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 

๕.๓  ได้แนวทางและกระบวนการแปลงข้อมูล ส าหรับฐานข้อมูล ๒๐ สาขา จากการจัดเก็บของระบบรายงาน
สถิติจังหวัด (SPB) รูปแบบการแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง
ระดับพ้ืนที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๕.๔  ได้แนวทางและกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่และข้อมูลรายงานสถิติ
จังหวัดตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๕.๕  ได้สถาปัตยกรรมการออกแบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ 
๕.๖  ได้ระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และจากความ

ต้องการใช้งานระบบต้นแบบ โดยเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System & 
Software Implementation) เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจ้างที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล ให้เป็นมาตรฐานส าหรับพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลโดยการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูล
แบบ multi-dimensional database และจัดเก็บเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ รวมถึงให้ด าเนินการ
ขยายผลไปยังข้อมูลย้อนหลังที่มีในรายงานสถิติจังหวัดจ านวน ๑๗ ปี และเตรียมกระบวนการน าเข้าข้อมูล 
ในรูปแบบฐานข้อมูลอดีต ปัจจุบัน และสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลในอนาคตเข้าสู่
ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่แบบอัตโนมัติ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศระดับพ้ืนที่และ
ฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ ปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
สถิติรายสาขา ๒๐ สาขา และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่   

ฐานข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูล
กลางระดับพ้ืนที่ ๑ ฐาน 

๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ งวดงานที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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 จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สามล้านบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๙๙๐,๖๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหก

ร้อยบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
จ านวนข้อมูลรายงานสถิติ จั งหวัดย้ อนหลั ง ๑๗ ปี                      
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๐ สาขา และที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบศูนย์
ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ 

ฐานข้อมูลในระบบ
ศูนย์ข้อมูลกลาง

ระดับพ้ืนที ่๑ ฐาน 

ฐานข้อมูลในระบบ
ศูนย์ข้อมูลกลาง

ระดับพ้ืนที ่๑ ฐาน 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม มีผลการด าเนินการ คือ อยู่ระหว่างการด าเนินงานในกิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรม ผลการด าเนินการ 

- มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๑ งวดงานที่ ๑ - การตรวจรับงวดที่ ๑ (ครบก าหนด ๘ พ.ย. ๒๕๖๓) 
โดยด าเนินการตรวจรับงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ และ
เบิกจ่ายเงินในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  

กิจกรรมที่ ๒ งวดงานที่ ๒ - ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๓ งวดงานที่ ๓ - ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๔ งวดงานที่ ๔ - ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)                  
แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

- มีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
๑. พัฒนาการน าเข้าข้อมูล ๒๐สาขา ย้อนหลัง ๑๗ ปี 
๒. พัฒนารูปแบบการน าเข้าข้อมูล XML ปี ๖๑ 
๓. พัฒนาระบบเพ่ือน าเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ระดับพ้ืนที่ 
๔. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง

ระดับพ้ืนที่กับรายงานสถิติจังหวัด ปี ๖๒ และ            
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๕. ท าการทดสอบและติดตั้งระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูล
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กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กลางระดับพ้ืนที่ ที่ Server ของ สสช. 

๖. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
๗. อบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ สสช.  
๘. ทีป่รึกษาส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
๙. ระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่                       
    ๑ ระบบ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑๑.๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดที่จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๑๑.๒ สามารถบริหารศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดและน าไปสู่การพัฒนาเป็น Big Data ระดับประเทศ รวมถึง

ออกแบบแนวทางการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลและ
การเชื่อมต่อกันในอนาคต 

๑๑.๓ เป็นข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้ในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

๑๒.๑ ข้อมูลย้อนหลังมีปริมาณมาก การจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน ท าให้การแปลงข้อมูลและการน าเข้า
ข้อมูลค่อนข้างใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละปี 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 

โครงการระยะที่ ๒ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)” 

๒. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ ต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม 
(Directory Services) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกันโดยวิธีการ               
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบบัญชีข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการชุดข้อมูลในภารกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถท างานร่วมกันได้ด้วยข้อก าหนดเดียวกัน 

๔.๓ ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล
กลางภาครัฐ (Government Data Catalog)   

๔.๔ มีศูนย์กลางการให้บริการสืบค้นข้อมูลของภาครัฐที่สะดวกรวดเร็ว ลดกระบวนการ ขั้นตอน  
และความล่าช้า ส าหรับในการร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผน
อย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๕ มีชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และชุดข้อมูลทางทะเบียน เพื่อสนับสนุน
การจัดท าโครงการส ามะโนประชากรและเคหะของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔) ที ่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
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๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

ประเทศมีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory 
Services) ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปพัฒนาเป็นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่สนับสนุน
ให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้จัดท าบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน 

๖. สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เป็นการจัดระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GDC) คือ ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ รวมถึงระบบนามานุกรมที่ให้บริการสืบค้นบัญชีรายการ 
ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานให้มีการจัดท าบัญชีข้อมูล โดยมีแผนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐทั้งสิ้น ๓ ระยะ (๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) ดังนี้ 

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

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

จัดท าบัญชีข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน (ปีงบฯ ๒๕๖๕) 

โดยการด าเนินงานในปีงบฯ ๒๕๖๔ โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
โครงการระยะที่ ๒ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data 
Catalog) และระบ บ น าม านุ ก รม  (Directory Services)” เพ่ื อ ให้ มี บั ญ ชี ข้ อ มู ล แล ะ  Metadata  
ของหน่วยงานภาครัฐ และมีหน่วยงานลงทะเบียน ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัดน าร่อง และมีระบบ
ต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory 
Services) 

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

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog) 

๑๐ ๔๐ ๕๐ 

ปี ๒๕๖๔ 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog) 

- มีต้นแบบระบบบัญชี ข้อมูล 
กลางภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และระบบ 
นามานุกรม (Directory 
Services) และมีหน่วยงาน 
ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยงาน 
และ ๓ จังหวัด 
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๘. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ  ๑ ปี 

เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูล

ภาครัฐ ประกอบด้วยระบบลงทะเบียน 
และระบบบริการสืบค้นข้อมูล 

ตุลาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๒ น าร่องหน่วยงานจัดท า บัญชีข้อมูลของ
ตนเอง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่าง
น้อย ๓๐ หน่วยงานและ ๓ จังหวัด 

ธันวาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๓ น าร่องให้บริการสืบค้นข้อมูล (Show 
case) การให้บริการชุดข้อมูลตามโจทย์
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๔ จัดท าระบบการให้ บริการและสนับสนุน
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Help desk) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๗,๔๗๖,๐๘๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพัน

แปดสิบบาทถ้วน)  

๑๐.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ตัวช้ีวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ผลที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า
บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog) 
 

มีต้นแบบระบบบัญชี ข้อมูล
กลางภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และระบบนา
มานุกรม (Directory Services) 
และม ีหน่วยงาน ลงทะเบียน  
๓๐ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด 

มีต้นแบบระบบบัญชี ข้อมูล 
กลางภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และระบบ 
นามานุกรม (Directory 
Services) และมีหน่วยงาน 
ลงทะเบียน ๓๑ หน่วยงาน 
และ ๓ จังหวัด 
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๑๐.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม โดยมีผลการด าเนินการ คือ โดยได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาและ
ด าเนินการตรวจรับงานงวด ที่ ๑ (จากทั้งหมด ๔ งวด) และด าเนินการดังนี้ 

 
กิจกรรรม ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบต้นแบบระบบ
บัญชีข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วยระบบ
ลงทะเบียน และระบบบริการสืบค้นข้อมูล 

-  ศึกษาและวางแผนการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาระบบ (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
กิจกรรมที่ ๒ น าร่องหน่วยงานจัดท า บัญชี
ข้อมูลของตนเอง ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอย่างน้อย ๓๐ หน่วยงานและ    
๓ จังหวัด 

- เข้าร่วมหารือหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการจัดท า
บัญชีข้อมูลแล้วทั้ง ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) (ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 

กิจกรรมที่ ๓ น าร่องให้บริการสืบค้น
ข้อมูล (Show case) การให้บริการชุด
ข้อมูลตามโจทย์ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย             
๑ เรื่อง 

- สนับสนุนการจัดท าตารางชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับ
กระบวนงานและภารกิจขององค์กร (Template ๑) 
และค าอธิบายชุดข้อมูล (Template ๒)              
(ร้อยละ ๑๐๐) 

- เตรียมการทดสอบระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ และประสานหน่วยงานให้เข้าร่วมการ
ทดสอบ  (ร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรมที่ ๔ จัดท าระบบการให้ บริการ
และสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน 
(Help desk) 

- จัดท าและเผยแพร่เว็บเพจการสนับสนุนระบบบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ  

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

บัญชีข้อมูลภาครัฐ วันที่ ๒๔ , ๒๕ และ ๒๘ พ.ค. ๖๔ 
ให้แก่ ๓๑ หน่วยงานและ ๓ จังหวัดน าร่อง 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบ
ลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ วันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.ค. 
๒๕๖๔ ให้แก่ ๓๑ หน่วยงานและ ๓ จังหวัดน าร่อง  

- สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูล
จากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และหน่วยงาน 
น าร่องท าการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
จ านวน ๓๑ หน่วยงานและ ๓ จังหวัดน าร่อง
เรียบร้อยแล้ว 

- ด าเนินการเผยแพร่เว็บเพจการสนับสนุนระบบบัญชี
ข้อมูลหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ ๑๐๐) 
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๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

ประเทศมีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีตัวอย่างกระบวนการการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลมาเพ่ือใช้ก าหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที เพ่ือน าระบบต้นแบบที่ได้สู่การพัฒนาเป็นระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ
ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม และมีชุดข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และชุดข้อมูล
ทางทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการส ามะโนประชากรและเคหะของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑๒.๑ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมด าเนินการไม่ได้ 

๑๓. ความก้าวหน้าของการด าเนนิการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 


