
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ     โครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านเศรษฐกิจ 

๒. ชื่อหน่วยงาน      สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท (สามสิบสามล้าน
สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนด
นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
เตรียมพร้อมในการปรับตัว ภายใต้ระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 
จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจการของสถาน
ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
ธุรกิจที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การ
ขยายกิจการ เป็นต้น 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกจิ ๖ เล่ม 

 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. ระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

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

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมลูสถิติด้านเศรษฐกิจ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ ปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยได้รับโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท 

(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง (ตาม ข้อ ๙.๑ + ข้อ ๙.๒) รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ๓๓,๓๐๕,๖๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒,๖๕๔,๗๖๗.๑๐ บาท (สามสิบสองล้านหกแสนห้าหมื่น             

สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ๑๐.๑ ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกจิ ๖ ๕ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
   มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

  กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ มผีลการดำเนินการ คือ 
โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 

๑. สำรวจการมกีารใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
(ครัวเรอืนและสถาน 
ประกอบการ) 

- รายงานสำรวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๒จำนวน ๑ เลม่ 

- อยู่ระหว่างรออนุมัตสิำรวจการมกีารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๒. สำรวจยอดขายรายไตรมาส - รายงานสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๒  

(ไตรมาส ๑ - ๔) จำนวน ๑ เลม่ 
 

๓. สำรวจธุรกิจทางการค้าและ 
ธุรกิจทางการบรกิาร  

 

- จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสรจ็ 
- อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ทั้งใน

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กบัสำนักงาน

สถิติจังหวัด 
- จัดทำ Spec ของตารางเสนอผลแล้วเสรจ็ 
- การเกบ็รวบรวมข้อมลูและติดตามงาน 
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โครงการสำรวจ ผลการดำเนินการ 
- อยู่ในข้ันตอนการประมวลผล (บรรณาธิกรด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมลูให้ถูกต้อง) 

๔. สำรวจที่พักแรม - จัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูลแล้วเสรจ็ 
- อบรมช้ีแจงการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ทั้งใน

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference 
- จัดส่งแบบสอบถาม เอกสารการปฏิบัติงานให้กบัสำนักงาน

สถิติจังหวัด 
- จัดทำ Spec ของตารางเสนอผลแล้วเสร็จ 
- การเกบ็รวบรวมข้อมลูและติดตามงาน 
- อยู่ในข้ันตอนการประมวลผล (บรรณาธิกรด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์และแก้ไขข้อมลูให้ถูกต้อง) 
 

๕. สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐาน
ระบบโลจสิติกส์ภาคการค้า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- รายงานสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจสิติกส ์
ภาคการค้า พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม 

 
๖. สำรวจอุตสาหกรรมกอ่สร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- รายงานสำรวจอุตสาหกรรมกอ่สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

จำนวน ๑ เล่ม 
 

๗. ประมวลผลพื้นทีก่่อสร้าง - รายงานการประมวลข้อมลูพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จำนวน ๑ เล่ม 

 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการ             
ใช้จ่ายของครัวเรือน การสะสมทนุ และอื่น ๆ  รวมทั้งใช้ในการตดิตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับสากล 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid –๑๙) จึงมีการปรับแผน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการปฏิบัติงานสนามเป็นการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
๒. อัตราการตอบแทนกันมีมาก อันเนื่องจากวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
           

หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
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  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซือ้จัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสรจ็สิ้นตามแผน 

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
 

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านสังคม 

๒. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท (สามสิบแปดล้าน
เก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) 
๔.๑.๑  เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
๔.๑.๒ เพื่อสร้างข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่สำคัญ และเพิ่มความ

พยายามในการที่จะให้ด้านเหล่าน้ันได้รับความสนใจมากขึ้น 
๔.๑.๓ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำเนินงาน       
ในอนาคต 

๔.๑.๔ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถช้ีให้เห็นความแตกต่าง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ         
ผู้กำหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย 

๔.๒ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิก          
ในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และการใช้
บริการของภาครัฐ เป็นต้น 

๔.๓ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) เพื่อประมาณจำนวน และลักษณะของกำลังแรงงาน     
ในประเทศและในจังหวัดต่างๆ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๑. มีข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนา 
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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การขยายกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา สถานการณ์ข้อมูล 
ในด้านต่างๆ และใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินนโยบาย  

๒. จัดทำตัวช้ีวัดที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ เพื่อใช้วิเคราะห์และพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศ  

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน  

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวนข้อมูลสถิติด้านสังคม ๗ เล่ม 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ ๑ ปี 

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

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/
ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมลูสถิติด้านสงัคม ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท (สามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ด
สิบเอ็ดบาทถ้วน) 

๙.๒ งบประมาณตามสญัญาจา้ง หรอืงบประมาณสำหรบัดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท 
(สามสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๘๒๓,๑๘๕.๗๒ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่น
สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)  

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
จำนวนข้อมูลสถิติด้านสังคม ๗ เล่ม ๘ เล่ม 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทำข้อมลูสถิติด้านสงัคม มผีลการดำเนนิการ คือดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิต ิ
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ด้านสังคม ดังนี ้
กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

๑. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและ 
    สังคมของครัวเรือน (สศส.)  

 
 

๑. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรอืน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีผลการดำเนินงานทีส่ำคัญ ดำเนินการแล้วเสร็จและ
เผยแพร่ข้อมลูแล้ว ดังนี ้
- รายงานผลที่สำคัญโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน ข้อมูลในช่วง ๖ เดือนแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๑ เล่ม 

- รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรอืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบบัทั่วราชอาณาจกัร จำนวน ๑ เลม่ 

๒. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรอืน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประมวลผลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 
- จัดทำข้อมลูระดับย่อย (Micro Data) โครงการสำรวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรอืน ไตรมาสที่ ๒           
ปี ๒๕๖๓ 

๒. สำรวจภาวการณ์ทำงานของ 
    ประชากร (สรง.) 

 

๑. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีผลการดำเนินงานทีส่ำคัญ ดำเนินการแล้วเสร็จและ
เผยแพร่ข้อมลูแล้ว ดังนี ้
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์สรุปผลที่ สำคัญโครงการสำรวจ

ภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม 
๒. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีผลการดำเนินงานทีส่ำคัญ ดำเนินการแล้วเสร็จและ
เผยแพร่ข้อมลูแล้ว ดังนี ้
- รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  

ไตรมาส ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม 
- รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร             

ไตรมาส ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม 
๓. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี  
    ในประเทศไทย (MICS) 

 

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)           
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่
ข้อมูลแล้ว ดังนี ้

- สรปุตัวช้ีวัดที่สำคัญการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม 

๔. ด้านอื่นๆ  
 

การสำรวจด้านอื่นๆ มีผลการดำเนินงานทีส่ำคัญ ดำเนินการ
แล้วเสร็จและเผยแพร่ข้อมลูแล้ว ดังนี ้
๑. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม 

๒. สำรวจการย้ายถ่ินของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจการย้ายถ่ินของ
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กิจกรรม ผลการดำเนินการ 
ประชากร พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
การนำข้อมลูไปใช้ประกอบการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม เพือ่ลดความเหลื่อมล้ำ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑. การเกิดโรคระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มผีลต่อการปฏิบัติงานสนาม               

การประมวลผล และการนำเสนอข้อมลู 
๒. ปริมาณงานไมส่ัมพันธ์กับผู้ปฏิบัตงิาน 
๓. มงีานเรง่ด่วนตามนโยบายรัฐบาลเพิ่มเข้ามา ซึง่สง่ผลต่อการแผนปฏิบัติงานทีม่ีอยู่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม 
๔. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้แผนการปฏิบัติงาน

ถูกเลื่อนออกไป เช่น แผนการจัดประชุม/สัมมนา เป็นต้น 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
           

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓)  
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดทำข้อมลูสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์     
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท (สามล้านหกแสน
เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและผลการ
ดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคมต่อไป 

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีการนำเสนอในระดับภาคและทั่วประเทศ ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

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

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวนรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ๖ เล่ม 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ ๑ ปี 

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

     แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ                 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำข้อมลูสถิติด้านการประเมินความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกบัสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง 

 ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ ปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยได้รับโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๓,๕๗๕,๑๙๒.๑๔ บาท 

(สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสี่สตางค์) 
๙.๓ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง (ตาม ข้อ ๙.๑ + ข้อ ๙.๒) รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ๗,๒๕๑,๕๙๒.๑๔ บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสี่สตางค์) 
๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๑๙๒,๑๘๐.๑๔ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน

หนึ่งร้อยแปดสิบบาทสิบสี่สตางค์) 

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
จำนวนรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ๖ เล่ม ๑๓ เล่ม 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมท้ังหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทำข้อมลูสถิติด้านการประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และการเมือง มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 
๑๓ เล่ม ดังนี้ 
๑. รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน) 
๔. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมตามแผนปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
๖. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ัน ผู้มีอิทธิพล

และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๓   
๘. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (5G)   

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๙. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ 
๑๐. การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
๑๑. การสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๒ .การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 
๑๓. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๑๐ เดือน) 

หมายเหตุ : มีการปรบัแผนในช่วงกลางปี ทำให้มีโครงการสำรวจเพิม่ขึ้น 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ 

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

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

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓)  
 

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบ
เจ็ดล้านบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนตามที่อยู่จริงในวันสำมะโน
(ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีช่ือในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่
อาศัยของประชากร  

๔.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดทำการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศในอนาคต (Population Projection) 

๔.๓ เพื่อจัดทำตัวช้ีวัดด้านการประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร
และที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
กำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ
และท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหา
สาธารณูปโภคและบริการข้ันพื้นฐานต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ละพื้นที่ใช้ ในการจัดทำการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยในอนาคตซึ่ งจำนวนประชากรที่ได้จากการคาดประมาณได้นำไปใช้เป็นฐานในการ
คำนวณตัวช้ีวัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

สำมะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดทำข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคน 
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้กำหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาประเทศ ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้อง เป็นจริง ตรงตามพื้นที่ต่อไป 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำชุดข้อมลูสถิติ
สำมะโนประชากรและเคหะ   

๒๐ ๒๕ ๔๐ ๑๕ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ ๑ ปี 

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

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ                   

(ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทัง้สิ้น จำนวน ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยสง่คืนงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) คงเหลือ ๑๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒,๗๘๙,๐๗๐.๖๘ บาท (หกสิบสองล้านเจ็ดแสน                  
แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)  

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ระดับความสำเรจ็ในการจัดทำชุดข้อมลูสถิติ   
สำมะโนประชาการและเคหะ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

        *** หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

   มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

  กิจกรรมท่ี ๑ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ มผีลการดำเนนิการ คืออยู่ในข้ัน  
การวางแผนและเตรียมงาน ดังนี ้

ลำดับ ผลการดำเนินงานวางแผนและเตรียมงาน 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื ่อวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานที่สำนักงานสถิติ
แห่งชาตินำเสนอ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและ
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เคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงาน ระเบียบวิธี และ
มาตรฐานในการจัดทำโครงการให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการดำเนินงานของ
คณะทำงาน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ 
และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานโครงการ  

๒. จัดทำประมาณการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓ในข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู ซึ่งประกอบ
ไปด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม ๔ ระดับ การปฏิบัติงานสนาม และการตรวจราชการ 

๓.  จัดทำแผนการประชาสมัพันธ์ และการจัดสรรงบประมาณดา้นการประชาสัมพันธ์ให้สถิติ
จังหวัดดำเนินการ (ได้พจิารณาชะลอการดำเนินการออกไปก่อน) 

๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัตงิานเกบ็รวบรวมข้อมูล และเอกสารประกอบการบรรยาย  
ได้ดำเนินการเรียบร้อย 

๕. การจัดซื้อจัดจ้างจัดพิมพ์แบบสอบถาม คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารประกอบการ
บรรยาย จัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซือ้จัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน 
(Terms of Reference) จัดซือ้จัดจ้าง (ได้พิจารณาชะลอการดำเนินการออกไปก่อน) 

๖. จัดเตรียมเอกสารการจัดซือ้จัดจ้าง sim โทรศัพท์ จัดทำบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดซื้อจัดจ้าง และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) จัดซือ้จัดจ้าง (ยกเลกิการ
ดำเนินการ) 

๗. การพัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมลู ได้ดำเนินการตรวจหน้าจอโปรแกรมประยุกต์การทำงาน
เรียบร้อย ๖ ระบบ และตรวจรับโปรแกรมประยุกต์งานบรหิารจัดการระบบ 
(Administration) เรียบร้อยแล้ว และกำลังตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์งานรบัสมัครงาน 

๘.  กำลังดำเนินการศึกษาการเปรียบเทียบข้อมลูการสำรวจ/สำมะโน กับข้อมลูทะเบียน 
ได้แก่ ข้อมูลโครงกาสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ และผลการศึกษาของ
ต่างประเทศ 

๙. ดำเนินการประสานงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์บางส่วนแล้ว 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโคนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีดังกล่าวได้ เพราะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จดัเก็บ ได้แก่ ลักษณะทางประชากร และ
รูปแบบการย้ายถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน (รวมทั้งแรงงานต่างด้าว)               
การอพยพย้ายถ่ินของประชากร และการย้ายกลับภูมิลำเนา (จากเมืองกลับสู่ชนบท) เนื่องจากการปิดตัวลง  
ของธุรกิจและสถานประกอบการรวมถึงการบริการ จึงส่งผลทำให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีความคลาดเคลื่อน 
โดยเฉพาะโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากรแต่ละพื้นที่ มีความเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ          
ไม่เหมาะสมสำหรับการจัดทำค่าคาดประมาณประชากร (Population Projection) และไม่สามารถใช้ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรได้ (Population Change) จากเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการบริหาร
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จึงได้มีมติให้
เลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน  

ในการนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่มีคุณภาพตามข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรและบุคลากร 
สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ปรับแผน 
การดำเนินงานโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓         
จึงได้พิจารณาวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๔๘๗ ล้านบาท และเห็นควรโอนงบประมาณจำนวน ๓๕๐ ล้านบาท เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการ
ดำเนินการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งพิจารณาปรับแผนการ
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ดำเนินงานโครงการ สปค. ในปี ๒๕๖๓ โดยนำงบประมาณที่คงเหลอืบางส่วนมาใช้ในการดำเนินงานในกิจกรรม
ที่สามารถดำเนินการได้ที่เกิดประโยชน์ต่อการผลิตข้อมูลด้วยวิธีสำมะโน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ  
ทางราชการ เป็นการพัฒนางานด้านการทำสำมะโนของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการศึกษาการจดัทำ
สำมะโนประชากรและเคหะด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยดำเนินการ ดังเช่น 

๑. จัดทำโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐาน
รากข้อมูลทะเบียน (Register-based census) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำสำมะโน (Census 
methodology) และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เป็นกรอบตัวอย่างสำหรับโครงการสำรวจอื่นๆ ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 

 ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ   
แบบดั้งเดิม (Traditional census) และจากการใช้ข้อมูลทะเบียน (Register-based census) ให้แก่บุคลากร
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคมรการดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะ 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 
ในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) ระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ 

 ๔. จัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบัน และ
แผนการดำเนินงานในอนาคต 

๕. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโน
ประชากรและเคหะ 

๖. จัดทำโครงการ ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ ข้อมูลกลางระดับพื้นที่              
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประชากรและครัวเรือน ด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ 

๗. การดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

แผนการดำเนินงานจัดทำโครงการการศึกษาและพัฒนาตน้แบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ                
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) ในป ี๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ดังนี ้

- มีระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๓๐๐ วัน (เริ่มไตรมาส   ที่ ๓ ของ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ไตรมาสที่ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 
- ในปี ๒๕๖๓ มีแผนการดำเนินงานจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการศึกษา
และพัฒนาการจัดทำ register-based census และดำเนินการจัดจ้างภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
โดยดำเนินการดังนี้ 

๑) ศึกษาหลักการและเหตุผล ความจำเป็นในการจัดทำโครงการ Register-base Census 
(Review) จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดทำร่างแผนภาพ Conceptual Framework แนวทางการจัดทำ 
register-based census และกระบวนการทำงาน ตลอดจนจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายการจ้าง และจัดเตรียมข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนโครงการฯ  

๒) เตรียมจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการดำเนินการ
จัดทำสำมะโนประชากร และเคหะจากข้อมูลทะเบียน (Register-base Census) ประกอบด้วยผู้แทนจาก สสช. 
และหน่วยงานภายนอก 

๓) จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการการศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 
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๔) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากร
และเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 

๕) จัดประชุมหารือกบัสำนัก/ศูนย์/กอง รวมทั้งสถิติจังหวัด 
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร "การสร้างความรบัรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ

จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และกรณีศึกษาของต่างประเทศ" ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม -  
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จงัหวัดชลบุร ี

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจาก
ฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ 
(Area Based) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัด ๑๘ ศูนย์ 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจาก
ฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากจากมุมมองผู้ปฏิบัติงาน
ภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Based) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุม ๑๐ ศูนย ์

- การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจา้งที่ปรึกษาโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และหน่วยงานที่จะจ้าง
เป็นที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑  และจัดประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอทางด้านราคา และเจรจาต่อรองราคา 
ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตามหนังสือ ที่ ๐๑.๕/๒๐๖๔ (๐๗.๓/๗๔) ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- จัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการการศึกษาและ
พัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)          
ที่ผ่านการพิจารณาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการฯ    
ได้ตรงตามระเบียบการจัดจ้างฯ  

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดจ้างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๑.๕/๒๐๖๔ (๐๗.๓/๗๔) ลงวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ และสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เลขที่ ๐๒๕/๖๓ 

- โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการศึกษาฐานข้อมูลของหน่วยงาน แนวทาง/วิธีการ
จัดทำ register-based census และพิจารณาการจัดทำ register-based census สำหรับพื้นที่ทดลอง 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
๑. นโยบายในการพฒันาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดบัประเทศและท้องถ่ินได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๒. ใช้เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการข้ันพื้นฐานต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ

และจำเป็นที่แท้จริงในพื้นที่ สอดคลอ้งกบัจำนวนและลักษณะของประชากรตามที่อยู่อาศัยที่แทจ้รงิ  
๓. ข้อมูลด้านโครงสร้างประชากรเป็นฐานในการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต 

(Population Projection)  
๔. ใช้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านต่างๆ โดยเฉพาะใช้ในการจัดทำแผน

ประชากรแห่งชาติ  
๕. ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling Frame) สำหรับการสำรวจต่างๆ  
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๖. ใช้ในการจัดทำดัชนีช้ีวัดด้านประชากรและที่อยูอ่าศัย เพือ่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ  
๗. ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ  
๘. ใช้ข้อมูลจำนวนและรายละเอียดของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจของ

เอกชน และการกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  
๙. ประชาชนทกุเพศ ทกุกลุ่มวัยไดร้ับความอยู่ดีมสีุข จากการที่รัฐจัดทำนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึงในระดับพื้นที่ย่อย  
๑๐. ทำให้ทราบถึงประชากรแฝงในแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมวางแผนและบริหารจัดการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

- เนื่องจากมกีารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จงึมีการปรับแผนใหเ้ลื่อน
การจัดทำสำมะโนประชากรแลเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปกอ่น 

- ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการตามแผนงานที่เปลี่ยนแปลงตามการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑.  ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นทีเ่พื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

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

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำใน
ลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

๔.๒ เพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และเช่ือมโยงกับข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย โดยบูรณาการร่วมกับระบบที่มี  
อยู่เดิมของหน่วยงานต่างๆ 

๔.๓ เพื่อสร้างดัชนีช้ีวัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๑. มีระบบจัดเกบ็ข้อมลูโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อยเพือ่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุม่น้ำต่างๆ 
ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพืน้ที่ในเขตเมือง  

๒. มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่
เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย  

๓. มีระบบการสร้าง และนำเสนอตัวช้ีวัดเชิงระบบและเชิงพืน้ที่ในด้านต่าง ๆ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการดำเนินโครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลการใช้น้ำ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคง
ของทรัพยากรน้ำ และนำไปสู่การจัดทำนโยบายแผนงานในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและ          
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และนำเสนอดัชนีช้ีวัดเชิงระบบและ      
เชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ ๙ เดือน 
 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ               
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดเกบ็ข้อมลูโครงสร้างพื้นฐานระดบัพื้นที่ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ำ 
ทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  – มิถุนายน ๒๕๖๓ 

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

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

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 
 ๑๐.๑  ผลลัพธ์ท่ีได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗) 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้

ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และนำเสนอดัชนีช้ีวัดเชิง
ระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ  ที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

 
๑๐๐ 

 
๙๘ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

   มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 
  กิจกรรมท่ี ๑ จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นทีเ่พื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 

ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ มีผลการดำเนินการ คือ 
-   จ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อศึกษาดัชนีช้ีวัดต้นแบบ สำหรับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน

ภายใต้โครงการระบบการจดัเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)  
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-   ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจ จากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และ               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ๔ ภูมิภาค ภาคละ ๒ ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และกำหนดจัดการประชุม
นำเสนอผลการสำรวจและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 

-   ผลงานผู้รับจ้างทำได้ถึงปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ www.nso.go.th และอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) ของ
คณะกรรมการตรวจรับ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑. มีฐานข้อมูลโครงสรา้งพื้นฐาน และดัชนีช้ีวัดสำคัญที่สามารถใช้เปน็เครือ่งมอืช้ีสภาพปัญหาข้อเท็จจริงได้ 
ในระดับพื้นที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ  

๒. รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบาย 
แก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑. การดำเนินงานโครงการพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งด้านการจัดหา Tablet และ

อุปกรณ์สำรองไฟ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณค่าตอบแทน              
การปฏิบัติงานสนาม รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid –๑๙)             
จึงทำให้โครงการล่าช้าจากแผนงานที่กำหนด 

๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid –๑๙) ทำให้ไม่สามารถ  
จัดประชุมนำเสนอผลการสำรวจและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

http://www.nso.go.th/


แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑  การประชุม ASEAN Heads of Statistical Office Meeting (AHSOM) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นควรให้มกีารจดัตั้งคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 
Statistical System (ACSS) Committee: ACSS Committee) เพื่อให้การพัฒนาระบบสถิติของ
ประชาคมอาเซียนมีทิศทางที่ชัดเจน และให้หัวหน้าหน่วยสถิติในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) 
ครั้งที่ ๔๓ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วย
หัวหน้าหน่วยสถิติแห่งชาติในประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ เป็นคณะกรรมการ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย และโดยมี ASEANstats เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน มีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายการ
ดำเนินงาน พัฒนาระบบสถิติของประเทศสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือทางด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน 
ให้คำแนะนำการทำงานแก่คณะทำงานภายใต้ คณะกรรมการฯ เพื่อให้หน่วยสถิติของแต่ละประเทศ   
มีทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน การผลิต ข้อมูลสถิติได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบระหว่างกันได้ โดยข้อมูลสถิติดังกล่าวจะถูกใช้ในการวัดผล 
ประเมินผล การดำเนินยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ อาเซียนตามวัตถุประสงค์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) สำหรับการประชุมคณะกรรมการระบบ
สถิติของประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๖๒ นี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ ๙ (The ๙th ASEAN Community 
Statistical System (ACSS) Committee: ACSS๙) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดประชุม
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม
การประชุมประมาณ ๖๐ คน โดยมีคณะกรรมการฯ พร้อมผู้ติดตาม และประธานจากคณะทำงาน 
จากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ผู้แทนจาก ASEANstats รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ 
ได้แก่ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 
ARISE Plus, United Nations Population Fund (UNFPA) และภายหลงัการประชุมคณะกรรมการฯ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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ASEANstats จะรายงานผลการประชุม ให้ที่ประชุมเจา้หน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซยีน (Senior Economic 
Official Meeting: SEOM) และการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Ministerial Meeting: AEM) ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม 
ตามลำดับ เพื่อทราบและอนุมัติ และให้คำแนะนำการดำเนินงานต่อไป 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ติดตาม ให้ข้อแนะนำ ในหัวข้อที่สำคัญเพื่อดำเนิน
ยุทธศาสตร์ทางสถิติของประเทศอาเซียน เช่น กรอบการดำเนินงาน ACSS Open Data Implementation  
เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน แนวคิดของการใช้ Big Data เพื่อปรับปรุงสถิติทางการ และลดภาระ
การให้ข้อมูลของประชาชน เป็นต้น 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดประชุมคณะกรรมการระบบสติถิของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๙ (The ๙ th ASEAN Community 
Statistical System (ACSS) Committee: ACSS ๙) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม               
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๖๐ คน จากประเทศสมาชิก
อาเซียน ๑๐ ประเทศ  

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

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศ ๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ เดือน 

 เริ่มวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑  ดำเนินการจัดประชุม ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)    
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๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรบัดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๙๙,๑๕๙.๑๐ บาท 
(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึง่ร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) 

๙.๓ งบประมาณ ซึง่ดำเนินการเบกิจ่ายแล้ว จำนวน ๕๙๙,๑๕๙.๑๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึง่รอ้ยห้าสิบ
เก้าบาทสบิสตางค์) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ ดำเนินการจัดประชุม มีผลการดำเนินการ คือ จัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ - 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ เข้าร่วมประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนในรอบที่ผ่านมา 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมไดร้บัทราบความก้าวหน้าผลการดำเนนิงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคม 
อาเซียน ในรอบปทีี่ผ่านมา 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมติของเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มกีารลงมติในทีป่ระชุม  
๓. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อแนะนำของ ACSS ตอ่เรื่องต่าง ๆ ที่เสนอในการประชุม 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่ม-ี 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมลู 

๒. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
ให้แพร่หลาย 

๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
และรับรู้ได้รวดเร็ว 

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน 
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๑. ให้บรกิารและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และทันสมัยใหก้ับผู้รบับริการทุกกลุ่ม 
๒. มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิติของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

ให้บริการและเผยแพร่ข้อมลูสถิติใหก้ับทุกภาคส่วน ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายและทนัสมัย รวมทั้งจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์/รายงานข้อมลูสถิตปิระเทศไทย  

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวนการใหบ้รกิารข้อมลูแก่ทกุภาคส่วน ๔๓๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ ๑ ปี 

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

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การใหบ้รกิารและเผยแพร่ข้อมูลสถิต ิ ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๒ ปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยได้รับโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๓๐๒,๗๐๐ บาท 

(สามแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง (ตาม ข้อ ๙.๑ + ข้อ ๙.๒) รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ๙๖๒,๗๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๙๙,๗๘๒ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย   

แปดสิบสองบาทถ้วน) 

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
จำนวนการใหบ้รกิารข้อมลูแก่ทกุภาคส่วน ๔๓๐,๐๐๐ ๘๒๔,๒๗๑ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

 มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ มีผลการดำเนินการ คือ  

- ให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน      
นำข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์
ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและ
แผนงานพัฒนาต่างๆ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีช่องทางและรูปแบบการให้บริการ
ที่หลากหลาย ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถสรุปจำนวน
ผู้รับบริการตามช่องทางการให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

ช่องทางการให้บริการ จำนวน 
การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต ๗๙๐,๘๗๖ 

 -www.nso.go.th ๓๙๑,๕๘๙ 

 - www.nic.go.th ๒๖,๕๗๐ 

 - statgis.nso.go.th ๗,๗๕๖ 

 - http://www.oic.go.th/infocenter๓/๓๘๗ ๙,๕๙๘ 
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ช่องทางการให้บริการ จำนวน 
 - Data Warehouse ๑,๑๗๕ 

 - สถิติจังหวัด ๓๕๔,๑๘๘ 

ระบบสมาชิกเอกสารรายงาน/CD  ๓๐,๓๐๒ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ๒,๖๓๔ 

โทรศัพท์/โทรสาร ๓๗๗ 

ด้วยตนเองทีส่ำนักงานสถิติแห่งชาติ ๗๓๖ 

Social media ๑,๓๔๙ 

หนังสือ/จดหมาย ๓๖๒ 

ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ๖๐๐ 
รวม ๘๒๔,๒๗๑ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากข้ึน 

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

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  

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

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

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
 

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อทดแทนและเพิม่ศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๔,๗๘๗,๖๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้าน   
เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อทดแทนครุภัณฑเ์ครือ่งคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงทีม่ีอายุการใช้งานเกนิกว่า ๗ ปี ที่ชำรุดและ 
เสื่อมสภาพ 

๔.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลและผลิต
ข้อมูลสถิติ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

สำนกังานสถิติแหง่ชาติมเีครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิมทีเ่สื่อมสภาพและเสียบ่อยครัง้ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิม 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครือ่งเดิมทีเ่สื่อมสภาพ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑๐ เดือน 

 เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่  ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ                      
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ เดือน ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔,๗๘๗,๖๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน)  

๙.๒ งบประมาณตามสญัญาจา้ง หรอืงบประมาณสำหรบัดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๒๗๖,๓๐๐ บาท 
(สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๒๗๖,๓๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนเจด็หมื่นหกพัน
สามร้อยบาทถ้วน)  

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่อง
เดิมที่เสื่อมสภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑   เริ่มดำเนินโครงการ มีผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผน

ดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๒   กำหนดร่างขอบเขตงานมีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมท่ี ๓   การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการดำเนินการ คือ โดยดำเนินการตรวจรับพัสดุ

แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทีม่ีประสิทธิภาพใช้ปฏิบัติงาน 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่ม-ี 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
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หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

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

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center เดิมที่มี
อายุเกิน ๗ ปี 

 ๔.๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

๕.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทดแทนระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายะมากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของสำนักงาน           
ในรูปแบบ Cloud Computing รองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการสำรวจและวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านสถิติของประเทศ พร้อมให้บริการระบบรับรองความปลอดภัยการให้บริการระบบ
สารสนเทศ (SSL) และสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึงการบริการจัดการข้ออมูลทางด้านสถิติ 
โดยใช้เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการสำรองข้อมูลสารสนเทศ 
เมื่อระบบเกิดขัดข้อง 

 ๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่านเทคโนโลยี 
VoIP รองรับการเช่ือมต่อระบบสื่อสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิม ที่ชำรุด 
เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

 ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อตรวจสอบและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้รองรับการภาระงานของสำนักงาน 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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 ๕.๔ สำนักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายรองรับการใช้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

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

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

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรงุเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๙ เดือน 

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

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

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

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรงุเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 

๑๐๐ ๙ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑   เริ่มดำเนินโครงการ มีผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผน

ดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๒  กำหนดร่างขอบเขตงานมีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมท่ี ๓   การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการดำเนินการ คือ  
 โดยนำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น  

(ข้ันตอนประชาพิจารณ์) ซึ่งมีการตอบประชาพิจารณ์ ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

- ประกาศประกวดราคา 
- ยกเลิกการประกาศประกวดราคา เนื่องจากไมม่ีผูผ้่านเกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)  

- กำหนดขอบเขตงานใหม่ 
- ประกาศประกวดราคา (๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓) 
- ยื่นข้อเสนอ ( ๙ ก.ย. ๒๕๖๓) 
- ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 
(๙ ต.ค. ๒๕๖๓) 

- โดยอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ ๓ 
- ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศเช่ือมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ 
ใช้ปฏิบัติงาน  

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

๑. จากแผนเดิมกำหนดไว้ว่าจะลงนามคู่สัญญาได้ภายใน มิ .ย. ๖๓ ต่อมามีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และข้อร้องเรียนฯ เกิดข้ึนทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่เพิ่มข้ึน เพื่อความรัดกุมและมีข้อสั่งการทบทวน
พิจารณาในหลายๆ ส่วน ให้เกิดความรอบคอบ โดยมุ่งหวังที่จะลดและขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า 
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รวมทั้งระดมความคิดเห็นในหลายภาคส่วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จึ งทำให้ไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาและแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ 

๒. รายละเอียดในการจัดทำร่างขอบเขตงานยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม และสมบรูณ์ 
๓. การตอบประชาพจิารณ์ผู้ทีส่นใจ ยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม และสมบูรณ์ 
๔. การประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มผีู้ผ่านเกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด            

ในเอกสารประกวดราคา 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ   
     

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓)  
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการขยายระบบติดตามบรหิารจัดการผู้ใช้และการรกัษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัตริาชการประจำปี มลูค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สบิเจ็ดล้าน 
หกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ จัดหาระบบการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเเบบรวมศูนย์ เพื่อสนับสนุน, จัดการ, และแก้ไข

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ไม่ว่าจะเป็น desktop, tablet, หรือ mobile ให้พร้อมใช้งานในการ
ปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา 

๔.๒ จัดหาระบบสำหรับให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) 
สนับสนุนการเข้าใช้งานระบบจากระยะไกลด้วยอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน  
อีกทั้งยังสามารถควบคุมการเข้าใช้งานระบบที่มีความสำคัญ โดยระบบ VDI สามารถกำหนดได้ถึง
ระดับบุคคลและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้เข้ามาใช้งาน 

๔.๓ จัดหาระบบ Application Performance เเละ Transaction Monitoring เป็นระบบติดตามผู้ใช้งาน 
และการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบที่จะกระทบต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนักงาน
สถิติ เพื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ลดการหยุดการให้บริการภารกิจงานต่างๆ 
ด้านสถิติของประเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

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

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

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความปลอดภัย และสามารถขยายผล พร้อม
ติดตามตรวจสอบการให้บริการระบบต่าง ๆ ได้และเมื่อเกิดระบบขัดข้องสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและเกิดประสิทธิผลต่อการ
ดำเนินงานด้านสถิติของประเทศ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ
ประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่
ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงาน
ด้านสถิติ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ สำนักงานฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาระบบงานและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานและให้บริการ อีกทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมู ลจังหวัด        
เพื่อรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลระบบสถิติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบงานข้อมูลสถิติขนาดใหญ่          
(Big Data) ต่อไป 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละความสำเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษา 
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ ๙ เดือน 

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

     แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ เดือน ม.ค. - ม.ิย. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อย

บาทถ้วน) 



-๓- 
 

๙.๒ งบประมาณตามสญัญาจา้ง หรอืงบประมาณสำหรบัดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท 
(ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

๙.๓ งบประมาณ ซึง่ดำเนินการเบกิจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้
และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๑๐๐ ๑๘ 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการดำเนนิงาน (ซึ่งสอดคล้องกบักิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑ เริ่มดำเนินโครงการ มีผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผน  

ดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๒ กำหนดร่างขอบเขตงานมีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมท่ี ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการดำเนินการ คือ  

โดยนำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
(ข้ันตอนประชาพิจารณ์) ซึ่งมีการตอบประชาพิจารณ์ ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

- ประกาศประกวดราคา 
- ยกเลิกการประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอตาม 

เงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)  
- กำหนดขอบเขตงานใหม่ 
- คณะกรรมการตอบประชาพิจารณ์ 
- ประกาศประกวดราคา (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยาย

ระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลผู้ผ่านการพิจารณาการ
ประกวดราคา และตอบผลการยื่นอุทรณ์ผู้ประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารและลงนามในสัญญา 
- ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

มีระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่ายระบบ
สารสนเทศ 
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๑๒.  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

๑. จากแผนเดิมกำหนดไว้ว่าจะลงนามคู่สัญญาได้ภายใน มิ .ย. ๖๓ ต่อมามีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และข้อร้องเรียนฯ เกิดข้ึนทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่เพิ่มข้ึน เพื่อความรัดกุมและมีข้อสั่งการทบทวน
พิจารณาในหลายๆ ส่วน ให้เกิดความรอบคอบ โดยมุ่งหวังที่จะลดและขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า 
รวมทั้งระดมความคิดเห็นในหลายภาคส่วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จึ งทำให้ไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาและแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ 

๒. รายละเอียดในการจัดทำร่างขอบเขตงานยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม และสมบรูณ์ 
๓. การตอบประชาพจิารณ์ผู้ทีส่นใจ ยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม และสมบูรณ์ 
๔. การประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มผีู้ผ่านเกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด            

ในเอกสารประกวดราคา 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
           

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการบริหารจัดการระบบสถิต ิ

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้าน
สามแสนสองร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่จำเป็นเอกภาพ 

ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ประเทศมสีถิติที่สำคัญ และจำเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

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

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๘๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ ๑ ปี 

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

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การบริหารจัดการระบบสถิต ิ
 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสองร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสญัญาจา้ง หรอืงบประมาณสำหรบัดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท  

(สิบเก้าล้านสามแสนสองร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๕๗๘,๘๔๓.๕๑ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น

แปดพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 
ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๓.๕ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑ การบริหารจัดการระบบสถิติ มีผลการดำเนินการ คือ 
โครงการบริหารจัดการระบบสถิต ิ สถานะการดำเนินการ 
๑. Government Data 

Catalog 
- กำหนดบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- กำหนดมาตรฐานและคู่มือการจัดทำบัญชีข้อมลูภาครัฐ  
- ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดรวมทั้งจัดจ้างที่ปรกึษา          

เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบระบบบญัชีข้อมูลภาครัฐ และส่งเสรมิ
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
๒. การพัฒนาข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ ๒๑ สาขา 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี ้
- กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสถิติทางการผ่าน GDC 
- จัดทำคู่มือกรอบการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 
- จัดทำกรอบการดำเนนิงานตามหลกัปฏิบัตเิพือ่การจัดการ

คุณภาพสถิตทิางการประเทศไทย 
- จัดทำเอกสารแนะนำการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 
- จัดทำเอกสารและคู่มือการจัดการคุณภาพสถิติ เช่น คู่มือการ

จัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย กรอบการ
ดำเนินงานตามหลัก ปฏิบัติเพื่อจัดการคุณภาพสถิติทางการ 

- จัดทำแนวทางการจัดทำรายงาน 
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โครงการบริหารจัดการระบบสถิต ิ สถานะการดำเนินการ 
- จัดทำมาตรฐานสถิต ิได้แก่  

• มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภูมิศาสตร์ สนิค้า การศึกษา 
• การจัดประเภทผลิตภัณฑก์ลางประเทศไทย 
• คำนิยามเมอืงและชนบท 
• การจัดจำแนกค่าใช้จา่ยเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลตาม

วัตถุประสงค์ (COICOP) 
• มาตรฐานตัวแปรที่มีการใช้ร่วมกัน (Common variable) 

ของโครงการต่าง ๆ  ใน สสช. 
• การจัดจำแนกการศึกษา ปี ๒๕๖๓ ทีส่อดคล้องกบั 

ISCED ๒๐๑๑ เพื่อการผลิตใน สสช. 
 

๓. การพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ 
จังหวัด 

 

- จัดทำชุดข้อมลูสถิติและสารสนเทศ (Data set)               
ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ณ ต.รางจระเข้ และ  
ต.บ้านหนองโขลง 

- การรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหนา้การดำเนินการ
จัดทำชุดข้อมลูสถิติฯ จากสำนกังานสถิติจงัหวัด  

    

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ 

ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
ข้อมูลสถิติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

-ไม่ม-ี 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
         
หมายเหตุ   
 กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปเีดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑   
 กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทยีบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
  โครงการท่ีจ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ 

๔.๒ รวบรวม บูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
และรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๔.๓ วิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

บริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการพัฒนาข้อมูลสถิติ
ทางการรายสาขา และการพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และสร้างความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

แบบรายงานท่ี ๑ 
 



-๒- 
 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละของข้อมลูสถิติในฐานข้อมูลสถิติทีส่ำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย สามารถสนบัสนุนการตัดสนิใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๑๐๐ 

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

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ           
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ การเช่ือมโยงและบรูณาการข้อมูลสถิต ิ
และสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท 

(สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๖๔,๕๙๔.๐๗ บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันห้าร้อย

เก้าสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนบัสนุนการตัดสินใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๙๗ 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑  การเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ  

 มีผลการดำเนินการ คือ   
๑. ศึกษาและกำหนดรายละเอียดข้อมลูสถิติและจัดทำ infographic ๒ เรื่อง 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดังนี้  
    (๑)  เรื่องสินค้าหลักของไทยสง่ออกไปที่ไหนดี  

    (๒) เรื่องต่างด้าว ๓ สัญชาติทดแทน ๓ อุตสาหกรรมไทย 
๒. ศึกษาและกำหนดรายการข้อมูลสถิติเพื่อจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ (MIS) ๓ เรื่อง ดังนี้  

(๑) ดัชนีความไม่เสมอภาค  
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(๒) ความมั่นคงและสุขภาวะที่ดีในการทำงาน และ  
(๓) สถานการณ์การพัฒนาสตรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๓. ศึกษาและจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ Interactive Dashboard เรื่อง IMD 
World Digital Competitiveness Ranking เผยแพรบ่นเว็บไซต์แล้ว 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

๔. รวบรวมและปรับปรงุข้อมลูประเด็นยทุธศาสตร์ (MIS) / ชุดตัวช้ีวัด ๑๕ ตัวช้ีวัด 
(ร้อยละ ๙๕) 

๕. บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครฐั (รวบรวมและ
ปรับปรงุข้อมลูสถิตทิางการ ๒๑ สาขา) (ร้อยละ ๙๐.๐๒) 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ  

มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

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

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% 
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรประจำป ี

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๓๑,๗๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศ ของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่หลากหลาย 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อใหบุ้คลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติ และเป็นการ
เพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผู้สำเร็จการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ 

ร้อยละ ๘๕ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

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

     แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ หลกัสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ หลกัสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะ

งานที่ปฏิบัต ิ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๔ หลักสูตรดา้นอืน่ๆ เพื่อเพิม่พนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๕ การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๑,๗๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๙.๒ ปรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยได้รับโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๓๗๒,๐๘๐.๖๐ บาท 

(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบบาทหกสิบสตางค์) 
๙.๓ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง (ตาม ข้อ ๙.๑ + ข้อ ๙.๒) รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ๑,๐๐๓,๗๘๐.๖๐  บาท (หนึ่งล้านสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์) 
๙.๔ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๐๒,๓๔๐.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสองพันสามร้อยสี่สิบ

บาทหกสิบสตางค์) 

๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ผู้สำเรจ็การอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานด้านต่าง ๆ 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรรม 
กิจกรรมท่ี ๑ - ๕  มีผลการดำเนินการ คือ จัดอบรมด้านวิชาการสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
อื่นๆ ให้กับบุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) 
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่ง และให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสถิติและ
การนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่นิสิตนักศึกษา แบ่งได้ดังนี ้
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ช่ือหลักสูตร 
 

หัวข้อที่อบรม 
 

กิจกรรมที่ ๑ หลกัสูตรปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม ่

๑. การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  
 รุ่นที่ ๙ (ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ตลุาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ คน) 
 รุ่นที่ ๑๐ (ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓     

               จำนวน ๒๔ คน) 
 รุ่นที่ ๑๑ (ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓    

               จำนวน ๒๘ คน) 
รุ่นที่ ๑๒ (ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓    

               จำนวน ๒๕ คน) 
กิจกรรมที่ ๒ หลกัสูตรการพัฒนา
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

๑. สถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – 
๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ คน) 

๒. การนำเสนอข้อมลูในรปูแบบ infographics  
    (ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓ คน) 
มีการปรบัแผนการจัดอบรมหลักสูตร ดังนี้ 

รุ่่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
จำนวน ๓๑ คน 

รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๓๓ คน 

รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ จำนวน 
๓๔ คน 

๓. Advanced Excel รุ่นที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓ คน) 

๔. การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ (จากเดมิรุ่นที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ คน)  

เปลี่ยนเป็นจัดอบรม  
รุ่นที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  

  จำนวน ๒๒ คน)  
รุ่นที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๓    

  จำนวน ๒๐ คน) 
๕. เทคนิคการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูป  

รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
จำนวน ๔๕ คน 

มีการปรบัแผนการจัดอบรมหลักสูตร ดังนึ ้
รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

จำนวน ๒๖ คน 
รุนที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

จำนวน ๒๐ คน 



-๔- 
 

ช่ือหลักสูตร 
 

หัวข้อที่อบรม 
 

๖. การบริหารจัดการฐานข้อมลูด้วย SQL  
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  

จำนวน ๔๕ คน 
มีการปรบัแผนการจัดอบรมหลักสูตร ดังนึ้ 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
จำนวน ๔๐ คน 

๗. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการใช้ประโยชนจ์ากข้อมลู
ขนาดใหญ่ (Big Data)  

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
จำนวน ๖๐ คน 

มีการปรบัแผนการจัดอบรมหลักสูตร ดังนี้ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๒๑ คน 
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

จำนวน ๒๒ คน 
กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรความรู้
ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๑. การใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น  
 รุ่นที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

    จำนวน ๒๙  คน) 
๒. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบน Moodle สำหรับ 

วิทยากร สสช. (ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ คน) 

๓. ยกเลิกการจัดอบรมหลกัสูตรการเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมลูสถิติด้วยมาตรฐาน SDMX รุ่นที่ ๓
(วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ คน) 

ทั้งนี้ สสช. ได้ดำเนินการจัดอบรมให้เข้ากับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) โดยจัดอบรม ดังนี ้

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง เรื่อง 
COVID-๑๙ เปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคม สสช. จะปรับบทบาท
อย่างไร ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗ คน 

๒. จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันที่  ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๘ คน โดยแบ่งเป็น
บุคลากรส่วนกลาง ๘๒ คน และ บุคลากรส่วน
ภูมิภาค ๗๖ คน 

๓. แนวทางการจัดทำหลักสูตร กรอบการพฒันาคุณภาพ



-๕- 
 

ช่ือหลักสูตร 
 

หัวข้อที่อบรม 
 

สถิติทางการและมาตรฐานสถิติประเทศไทย  
   ผ่านระบบการเรียนรูอ้อนไลนส์ำนักงานสถิติแห่งชาติ 

(NSO e-Learning) ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒๓ คน 

กิจกรรมที่ ๔ หลกัสูตรด้านอื่นๆ  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

๑. การปรบั Mindset เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทำงาน 
จำนวน ๘ รุ่น ดังนี ้
 รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑ คน) 
 รุ่นที่ ๒ (วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖ คน) 
 รุ่นที่ ๓ (วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๒ คน) 
 รุ่นที่ ๔ (วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ คน) 
 รุ่นที่ ๕ (วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐ คน) 
 รุ่นที่ ๖ (วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖ คน) 
 รุ่นที่ ๗ (วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖ คน) 
 รุ่นที่ ๘ (วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๔ คน) 

๒. ทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ จำนวน 
๔ รุ่น ดังนี้ 

 รุ่นที่ ๔ (วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๓ คน) 
 รุ่นที่ ๕ (วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๗ คน) 
 รุ่นที่ ๖ (วันที่ ๑๐ – ๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ คน) 
 รุ่นที่ ๗ (วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ คน) 

๓. การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รบัจากการอบรม ณ ต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ เรื่องการจัดทำสำมะโน
ประชากรและเคหะ 
 ๓.๑ การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ  

   (วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ คน) 
๔. กฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐ (ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
จำนวน ๗๒ คน) 

๕. การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๘ คน) 
 รุ่นที่ ๒ (วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๓ คน) 
 รุ่นที่ ๓ (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๗ คน) 

๖. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการต่อต้าน  
การทุจริต (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๕ คน) 

๗. การปฐมพยาบาลข้ันพื้นฐานโดยการทำ CPR และการ
ใช้เครื่อง AED 
 รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ คน) 



-๖- 
 

ช่ือหลักสูตร 
 

หัวข้อที่อบรม 
 

 รุ่นที่ ๒ (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๔๔ คน) 
๘. การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและจิตพอเพียงต้าน

ทุจริต (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ คน) 
๙. การสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม เพือ่พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในองค์กร (วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน 
๔๔ คน) 

๑๐. การปฏิบัตริาชการตามหลกัธรรมภิบาลด้านความ
โปรง่ใส (วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๖ คน) 

 
กิจกรรมที่ ๕ การจัดรายการศึกษาดู
งานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ 

๑. การจัดทำโครงการสำรวจ และการนำข้อมูลสถิติไปใช้
ประโยชน์ ให้แก่นสิิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ 
ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (วันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ คน) 

๒. การจดัทำข้อมลูสถิติและการนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๒ คน) 

 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ของโครงการ  

๑. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการสถิติมากข้ึน 
๒. บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมลูของหน่วยงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
๓. บุคลากรสามารถนำข้อมลูสารสนเทศมาพยากรณ์สภาวการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ และพรอ้มรบัมือ

กับทิศทางการพัฒนาของประเทศได้เป็นอย่างดี  

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑. สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด

อบรมตามแผนการพฒันาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้  
๒. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ มีจำนวนที่นั่งสูงสุด ๔๕ คน ทำให้การจัดอบรม             

ในครั้งเดียวกันไม่ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. มีการปรับแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยดำเนินการตามมาตรการของ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
๒. ต้องเพิ่มรอบหรือลดจำนวนผูเ้ข้าร่วมอบรมในการอบรมที่ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เนือ่งจากต้องปฏิบัติตาม

 หลัก Social Distancing จึงไมส่ามารถจัดอบรมในครั้งเดียวได้ โดยสำนักงานสถิติแหง่ชาติได้เพิ่ม
จำนวนรุ่นของแตล่ะหลักสูตรเป็น ๒ รุ่น เพื่อเป็นการปฏิบัตติามหลกั Social Distancing 

 
 



-๗- 
 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการบรูณาการข้อมลูสถิติและสารสนเทศภาครัฐ (Flagship Project) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อย
สิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน) 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 
ที่บริหารจัดการในลักษณะของการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน (Data Driven) รองรับการเช่ือมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐  

๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดทำ Data Catalog ข้อมูลสถิติ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลสถิติเพื่อการแลกเปลี่ยน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๓ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนำเสนอสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
และสำนักงานสถิติจังหวัด สำหรับการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่างๆ ตลอดจน 
การกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

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

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

ให้สำนักงานสถิติแหง่ชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

จัดหาระบบเช่ือมโยงข้อมูลและเก็บข้อมูลเพื่อ 
๑. บริหารจัดการข้อมลูสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 
๒. พัฒนาระบบการจัดเกบ็และการจัดทำ Data Catalog ข้อมูลสถิติ 

แบบรายงานท่ี ๑ 
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๓. สนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมลูสถิติ และนำเสนอสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติและ
สำนักงานสถิติจังหวัด  

๔. พัฒนาความรู้ และทกัษะในการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ให้กบับุคลากร          
ในสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจงัหวัด 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐให้สามารถ
รองรบัการเช่ือมโยงและบรูณาการข้อมลูสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๑ ระบบ  

๑๐๐ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๑ ปี 

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

    แผนระยะเวลาดำเนนิงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ                    
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มดำเนินโครงการ เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดร่างขอบเขตงาน เดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินการตามระเบียบพัสด ุ เดือน ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปด

ร้อยสองบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับ ดำเนินการ เอง  รวมทั ้งสิ ้น  จำนวน 

๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยสองบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) 

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ภาครัฐ ให้สามารถรองรบั การเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมลูสถิติ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจำนวน ๑ ระบบ 

๑๐๐ ๘ 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม 
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กิจกรรมท่ี ๑   เริ่มดำเนินโครงการ มีผลการดำเนินการ คือ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ เตรียมวางแผน
ดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี ๒  กำหนดร่างขอบเขตงาน มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต TOR 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมท่ี ๓   การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีผลการดำเนินการ คือ  
โดยนำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
(ข้ันตอนประชาพิจารณ์) ซึ่งมีการตอบประชาพิจารณ์ ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  

และมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. โครงการฯ ได้เผยแพรป่ระกาศประกวดราคาซือ้ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๓ – 
๑๔ ก.ย. ๖๓ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

๒. มีผู้สนใจยื่นเอกสารหลักฐานในระบบจำนวน ๓ ราย และคณะกรรมการพิจารณา
ผลฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูย้ื่นข้อเสนอทั้ง ๓ ราย 
จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ และครัง้ที่ ๒ เมื่อวันที่           
๒๑ ก.ย. ๖๓ และมีมติให้ยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดย่ืนเอกสารหลักฐานถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทีก่ำหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

๓. อยู่ระหว่างกลุม่บริหารพัสดุ เสนอขออนมุัติยกเลิกการประกวดราคาจาก
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและขออนุมัติดำเนินการใหม่ 

๔. ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

มีฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพื่อบริหารจัดการสถิติสำคัญของประเทศ มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและ
ให้บริการข้อมูลสถิติเพื่อการวิเคราะห์ มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ที่มีความรู้ และทักษะ
ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ สามารถสนับสนุนการบริหารงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนา ต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ ด้วยการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 

จากแผนเดิมกำหนดไว้ว่าจะลงนามคู่สัญญาได้ภายใน มิ .ย. ๖๓ ต่อมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และข้อร้องเรียนฯ เกิดข้ึนทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่เพิ่มขึ้น เพื่อความรัดกุมและมีข้อสั่งการทบทวนพิจารณา
ในหลายๆ ส่วน ให้เกิดความรอบคอบ โดยมุ่งหวังที่จะลดและขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า รวมทั้งระดม
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ความคิดเห็นในหลายภาคส่วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงทำให้ไม่เป็นไปตามกรอบ
เวลาและแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงข้ึนของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

๔. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรสำนักงานสถิติแหง่ชาติ 
๒. เพื่อใหห้น่วยงานมีความคล่องตัวในการบรหิารอัตรากำลงัให้สอดคล้องกับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

สามารถปรบัปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สงูข้ึนจำนวน ๙๐ ตำแหน่ง 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการพัฒนาภารกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์ความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ (National Statistical System) การจัดทำกรอบตัวช้ีวัดของประเทศ 
(National Indicator Framework) เพื่อประเมินผลการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ภาครัฐ ทำให้สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้จำกัดอยู่
แค่เพียงองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการสถิติอีกต่อไป ภารกิจใหม่เหลา่น้ีล้วนมีความซับซ้อนและเช่ือมโยง
กับภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การ
ระหว่างประเทศ และมีลักษณะเป็นประเด็นทีม่ีความสมัพันธ์กับการพัฒนาด้านอืน่ ๆ  ในวงกว้าง (cross-cutting 
issues) เช่น ความยากจน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมข้ึนใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙  และสอดคล้องกับ

แบบรายงานท่ี ๑ 
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ภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงมีเหตุผลความจำเป็นในการขอปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งเป็นระดับสูงข้ึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จำนวน  ๙๐ ตำแหน่งดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑ ตำแหน่ง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ ตำแหน่ง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ ตำแหน่ง 
 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล  
ของส่วนราชการ ให้มีความคล่องตัวและสามารถปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีมติให้กำหนดและปรับปรงุหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ในกรณี
ที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ และสำนักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางการจัดทำแผนการ
กำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรงุการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสงูข้ึนของสว่นราชการ สำหรับตำแหน่งประเภท
อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ด้วยแล้วนั้น และให้ส่วนราชการนำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วน
ราชการเสนอต่อคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณา และนำเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๑.  กำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดบัสงู ๑ - - 
๒.  กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ

การพิเศษ 
๓๐ ๓๔ ๑๘ 

๓.  กำนดตำแหน่งประเภททั่วไประดบัอาวุโส - - ๗ 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๓ ป ี

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

     แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/
เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดตำแหน่ง ๓๑ ตำแหนง่  ๑ ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดตำแหน่ง ๓๔ ตำแหนง่ ๑ ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ กำหนดตำแหน่ง ๒๕ ตำแหนง่ ๑ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรบัดำเนินการเอง รวมทัง้สิ้น จำนวน – บาท 
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๑๐.  สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้ เป้าหมาย ผลท่ีได ้ เป้าหมาย ผลท่ีได ้
๑.  กำหนดตำแหน่ง

ประเภทอำนวยการ
ระดับสูง 

๑ ๑ - - - - 

๒.  กำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ
พิเศษ 

๓๐ ๓๐ ๓๔ ๓๔ ๑๘ ๑๘ 

๓.  กำหนดตำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับ
อาวุโส 

- - - - ๗ - 

๑๐.๒  รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

    มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรรม 

   กิจกรรมท่ี ๑ กำหนดตำแหน่ง ๓๑ ตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินการ คือ 
สามารถกำหนดตำแหน่งอำนวยการสูงจำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๐ ตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว 

   กิจกรรมท่ี ๒ กำหนดตำแหน่ง ๓๔ ตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินการ คือ 
สามารถกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓๔ ตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว 

   กิจกรรมท่ี ๓ กำหนดตำแหน่ง ๒๕ ตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินการ คือ  
การกำหนดตำแหน่ง ๒๕ ตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถกำหนด
ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๘ ตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี
ยังเหลือตำแหน่งที่จะขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับอาวุโส จำนวน ๗ 
ตำแหน่ง ซึ่งจะต้องหารือสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาขอปรับปรุงแผนการกำหนด
ตำแหน่งฯ 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  
สามารถกำหนดตำแหนง่ในระดบัสงูข้ึนจำนวน ๙๐ ตำแหน่ง โดยไม่ต้องยุบเลิกตำแหนง่ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนนิงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑. การกำหนดตำแหน่งประเภทอาวุโสจำนวน ๗ ตำแหน่งจำเป็นต้องเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการประเภท

ทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดคือ 
๑.๑ ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา ๖ อัตรา โดยเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๒ อัตรา ทั้งนี้อาจนำพนักงานราชการ

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

โดยเสนอ อ.ก.พ. กรมพิจารณา 
๑.๓ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงเพือ่ประเมินค่างาน เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบแล้วจงึกำหนดตำแหนง่สงูข้ึนได ้
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๒. เนื่องจากกรอบอตัราตำแหน่งที่สำนักงานสถิติแหง่ชาติมีไม่เพยีงพอต่อการดำเนินการดังกล่าว การเกลี่ย 
อัตราต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นจะดำเนินการ
เกลี่ยตำแหน่งว่าง 

๓. เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงต้องขอหารือสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแผนการกำหนดตำแหน่งฯ 

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 
๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นรอ้ยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

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

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

 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 

๒. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

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

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑  เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานข้อมูลอื่นๆ ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติสะดวกมากข้ึน 

๔.๒ เพื่อปรับปรุงระบบการนำเสนอข้อมลูสถิติด้วยแผนที่เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความสามารถ
สูงข้ึนโดยใช้แนวคิด Visualization 

๔.๓ เพื่อเพิ่มระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยแผนที่ สำหรับสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
๔.๔ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสถิติด้วยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผ่าน Mobile 
๔.๕ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ 
๔.๖ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

• เพื่อผลักดันยทุธศาสตร์กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี ๒๕๖๓) ที่  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  สร้างและส่งเสริมความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศสถิติที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
เพื่อการบูรณาการข้อมูลเชิงพืน้ที่แกห่น่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
สถิติ : NSO-GIS ผ่าน Web ได้สะดวกและรวดเร็ว จำนวน ๑ ระบบ 

๖. สรุปสาระสำคญัของโครงการ 

ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ระยะที่ ๓ ที่จะทำการปรับปรุงพัฒนานี้ ถูกออกแบบให้มีระบบ  
การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแผนที่ทั้งในส่วนกลาง และ สำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด และ
สามารถบริหารจัดการระบบได้โดยเจ้าหน้าที่ทางส่วนกลาง และสำนักงานสถิติจังหวัดด้วย และให้บริการ
แผนที่แบบ Web Map Service ที่สามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งจะนำไปบูรณาการกับระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ได้ด้วย พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลสถิติ
พื้นฐานในรูปแบบแผนที่ ผ่าน Mobile Web ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีฐานข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

แบบรายงานท่ี ๑ 
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ในรูปแผนที่นำเสนอผ่านเว็บ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในยุค 
Thailand ๔.๐ 

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

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.  แผนที่สถิตหิมวดสถิติทางการ ๑๐ รายการ 
๒.  แผนที่สถิตหิมวดสำมะโนและสำรวจ แผนที่สถิตหิมวดสถิติทางการ แผนที่สถิตหิมวดสถิติทางการ ๑๐ รายการ 
๓.  แผนที่สถิตหิมวดตัวช้ีวัดที่สำคัญ ๓ รายการ 
๔.  แผนที่สถิตหิมวดเฉพาะเรือ่ง ๑ เรื่อง 
๕.  แผนที่สถิตหิมวดการบรหิารงานภายใน ๑ เรื่อง 

หมายเหตุ : มีการปรับลดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องตามกำหนดขอบเขตงาน (TOR) 

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานท้ังโครงการ  ๙ เดือน 

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

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการบริหารโครงการฯ ขยายและติดตั้งหน่วยความจำ 
และนำเสนอต้นแบบระบบงาน NSO-GIS Portal 

๑๙ ก.พ. ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ ๔ ระบบ และติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์ จำนวน ๓ โปรแกรม ได้แก่ ๑) โปรแกรม 
ประยุกต์ NSO-GIS Portal ๒) โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS 
Backend ๓) โปรแกรมประยกุต์ NSO-GIS Data Integrator 

ภายใน  เม.ย. ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๓ นำเข้าข้อมูลสถิติและแผนทีส่ถิติดิจิทลัและติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์ จำนวน ๒ โปรแกรม ได้แก่ ๑) โปรแกรมประยุกต์ 
NSO-StatGIS  ๒) โปรแกรมประยกุต์ PNSO-StatGIS 

 

ภายใน  พ.ค. ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๔ จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 
๒ ระดบั คือ ระดบั Admin และระดับผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมทัง้ 
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาระบบ และคู่มือการใช้งานระบบ 

ภายใน  มิ.ย. ๖๓ 

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน 

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

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลท่ีได ้
๑.  แผนที่สถิตหิมวดสถิติทางการ ๑๐ รายการ ๒๕๐ รายการ 
๒.  แผนที่สถิตหิมวดสำมะโนและสำรวจ แผนที่สถิตหิมวดสถิติทางการ แผนที่สถิตหิมวดสถิติทางการ ๑๐ รายการ ๑๘ รายการ 
๓.  แผนที่สถิตหิมวดตัวช้ีวัดที่สำคัญ ๓ รายการ ๓ รายการ 
๔.  แผนที่สถิตหิมวดเฉพาะเรือ่ง ๑ เรื่อง ๒ เรื่อง 
๕.  แผนที่สถิตหิมวดการบรหิารงานภายใน ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง 

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรรม 

กิจกรรมท่ี ๑   จัดทำแผนการบริหารโครงการฯ ขยายและติดตั้งหน่วยความจำ และนำเสนอต้นแบบ
ระบบงาน NSO-GIS Portal มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ        
มีมติรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓ 

กิจกรรมท่ี ๒  จัดทำต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ ๔ ระบบ และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ จำนวน ๓ 
โปรแกรม ได้แก่  

๑) โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS Portal  
๒) โปรแกรมประยุกต ์NSO-GIS Backend  
๓) โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS Data Integrator  
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการตรวจรับฯ อนุมัติรับงานงวดที่ ๒ แล้ว 

(ตรวจรับล่าช้า เนื ่องจากมีการแก้ไขสัญญา) และผู ้ร ับจ้างได้เบิกเงินงวดที ่ ๒ 
(กำหนดส่งงาน ๑๒ มี.ค. ๖๓) ในไตรมาสที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๓๔๑,๐๐๐ บาท แล้ว 

กิจกรรมท่ี ๓   นำเข้าข้อมูลสถิติและแผนที่สถิติดิจิทัลและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ จำนวน ๒ 
โปรแกรม ได้แก่ ๑) โปรแกรมประยุกต์ NSO-StatGIS ๒) โปรแกรมประยุกต์ 
PNSO-StatGIS มีผลการดำเนินการ คือ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ 
เม.ย. ๒๕๖๓ (กำหนดส่งงาน วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓) แต่มีการแก้ไข และคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ มีมติรับงานงวดที่ ๓ ในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓   

กิจกรรมท่ี ๔  จัดการฝึกอบรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) ๒ ระดับ คือ ระดับ 
Admin และระดับผู้ใช้งานทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาระบบ และ
คู่มือการใช้งานระบบ มีผลการดำเนินการ คือ ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๔ ครั้งแรก วันที่ 
๕ มิ.ย. ๖๓ และส่งงานงวดที่ ๔ ครั้งที่สอง (เพิ่มเติม) วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ (กำหนดส่งงาน 
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๓) ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า และคณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติรับ
งานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๔) ในวันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้รับจ้าง             
ไดส้่งงานล่าช้า จำนวน ๔๕ วัน จึงคิดค่าปรับ เป็นเงินจำนวน ๑๓๔,๑๐๐ บาท 

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพท์ ของโครงการ  

ผลลัพธ์ มีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ที่สามารถให้บริการ ดังนี้ 
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๑) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติใหม่ ที่มีการบูรณาการฐานข้อมูลภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
(ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)  

๒) มีเครื่องมือ และระบบโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนต่อภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค)  

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

ประโยชน์ 
๑) การให้บริการข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ

กลางของประเทศ (NGIS) เพื่อร่วมสร้าง Socio-economic FDGS ๒.๐ โดยนำข้อมูลประชากรและ
ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการ เช่ือมโยงกับแนวเขตการปกครอง   

๒) การให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ Web Map Service 
และ Mobile Web หรือ Mobile App เป็นการสนับสนุนตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน สามารถนำข้อมูล           
ไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ 

๓) การให้บริการภูมิสารสนเทศสถิติระดับจังหวัด ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจระดับจังหวัด และช่วย
ในการสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

๔) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในส่วนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางพื้นที่
โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในสังคม ยุคประเทศไทย ๔.๐ 

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น) 
๑. ระบบมีความซับซ้อนมาก ผู้รับจ้างต้องสอบถามและปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับข้อกำหนดและความ

ต้องการของโครงการ อีกทั้งมีการแก้ไขสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับ จึงทำให้ผู้รับจ้างส่งงาน
ล่าช้าและตรวจรับงานได้ล่าช้าลง 

๒. ระบบมีความซับซ้อนมาก ซึ่งประกอบด้วยระบบบริหารจัดการโดยส่วนกลาง และระบบบริหารจัดการ
โดยส่วนภูมิภาค อีก ๗๖ จังหวัด ซึ่งทั้ง ๗๗ ระบบนี้ มีส่วนประกอบย่อยอีกหลายระบบ เช่น NSO-GIS   
Data Integrator, NSO-GIS Backend, NSO-StatGIS, PNSO-StatGIS, WMS, API SDMX-JSON 
เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องสอบถามในรายละเอียดของระบบและปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับข้อกำหนดและ
ความต้องการของโครงการ 

๓. ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า และมีการปรับแก้ไขการใช้งานให้มคีวามสะดวกยิ่งข้ึน หลังผ่านการตรวจรับทำให้
เวลาในการนำข้อมูลเข้าระบบน้องลง รวมถึงการเตรียมข้อมูลต้องผ่านการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบ
โครงสร้างฐานข้อมูล GIS และการนำข้อมูลเข้าระบบมีหลายขั้นตอน จึงทำให้ต้องลดค่า
เป้าหมายในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกำหนดขอบเขตงาน (TOR) 

ข้อเสนอแนะ 
งบประมาณที่ได้รับน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณงานและความซับซ้อนและยุ่งยากในการจัดทำระบบ            
ทำให้ไม่ค่อยมีผู้รบัจา้งเข้ามาแข่งขันรบังาน ซึ่งเจ้าของโครงการได้ติดต่อผู้รบัจา้งจำนวนมาก (ประมาณ ๑๐ 
บริษัท) มีเพียงบริษัทเดียวที่เข้ามาแข่งขัน ซึ่งทุกบริษัทให้เหตุผลว่า เงินงบประมาณที่จัดจ้างไม่คุ้มค่ากับ



-๕- 
 

ปริมาณงานมากและมีความซับซ้อนยุ่งยากมาก อีกทั้งเวลาในการจัดจ้างก็น้อยเกินไปเสี่ยงกับการส่ง
งานไม่ทัน  

๑๓. ความก้าวหนา้ของการดำเนินการ* 

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
 

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

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

 
 

   ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ 


