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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของ
แต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ และตัวช้ีวัดของภารกิจของหน่วยงาน 

สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานของศูนย์/กอง/กลุ่มงาน ภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร
ในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละผลผลิตให้
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารราชการแผนดินในภาพรวม  

 

 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ          
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บทท่ี ๑ 

บทสรุปผู้บริหาร 
  

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยได้มีการศึกษาอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างองค์กร จำนวนศูนย์ กอง กลุ่มข้ึนตรง เพื่อให้
ทราบถึงความเช่ือมโยงในการบริหารงาน และทรัพยากรที่สำนักงานฯ มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้
เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจึงได้ศึกษากฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานสถิติ 
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management 
Information System : MIS) และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้
สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม 
(Directory Services) พร้อมทั้งได้ศึกษาแผนระดับที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนระดับที่ ๒ 
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แนวคิดและยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น นโยบายรัฐบาล แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ ASEAN Community 
Statistical System (ACSS) Strategic Plan ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ 
(Development of National Statistical System) เป็นต้น อีกทั้งศึกษาสถานการณ์และแนวโน้ม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการพัฒนางานสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางในการ
วางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานฯ สำหรับการดำเนินการในอีก ๑ ปข้ีางหน้า  

  
 
 

๑ 



๒ 

 

บทท่ี ๒  

ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และแผนท่ีเก่ียวข้อง 
 

๒.๑ ความเป็นมาของสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

 ราชการสถิติของประเทศไทย ได้กำเนิดข้ึนเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๘ นับถึงปัจจุบันเป็น
เวลา ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี มาแล้ว ซึ่งจากช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน ตลอดจน
กระทรวงที่สังกัดตามความเหมาะสม   

 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็น ๙ กอง ต่อมาในปี ๒๕๓๖           
ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติอีกครั้ง โดยกำหนดให้มีสำนักงานสถิติจังหวัด   
เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้ลงประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๗ ลงวันที่  
๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ 

 ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงเปลี่ยนมาสังกัดอยู่ในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก 
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕  

 จนกระทั่งมีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๕๙ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึนมาแทน  สำนักงานสถิติ
แห่งชาติจึงอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาจนถึงปัจจุบัน 
 
๒.๒ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๒.๒.๑ พระราชบญัญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี ้

๑. จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ 
๒. จัดทำมาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 
๔. จัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างหรืออำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆ ของประเทศ 
๕. ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบในการ

ดำเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑) 
๖. แนะนำ ให้คำปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน 

และระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะห์ผลสถิต ิ
๗. ประสานงานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติ            

ที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ 
๘. ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป 
๙. เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ 
๑๐. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๒ 



๓ 

 

  ๒.๒.๒ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ 
๓. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจดัทำมาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ 

ความเห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล 

๔. บริหารจัดการข้อมลูสถิติทางการของประเทศ และการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ 
ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๕. จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

๖. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วย
วิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
และวิธีการอื่นที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

๗. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเรง่ด่วนของรฐัและข้อมูลสถิติ 
ที่สำคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ รวมทั้งประสานและให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูลสถิติของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๘. พัฒนาตัวช้ีวัดและชุดข้อมลูสถิตสิารสนเทศ เพือ่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโนม้และคาดการณ์ 
ภาวการณ์ตา่งๆ ของประเทศ 

๙. ประสานงานกบัองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
๑๐. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานหรือ

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ๒.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี 

               วันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข 
รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาลว่า ประชาชนมีความคิดอย่างไร 
ต้องการปรับปรุงอย่างไร แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ    

 วันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕  ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนเรื่องการเก็บข้อมูลสำรวจที่ลงลึกไปถึงท้องถ่ิน เพื่อให้เป็นเอกภาพ 
และลดภารกิจซ้ำซ้อนที่เกิดข้ึนในท้องถ่ิน    

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชน    
ในเรื่องต่างๆ ให้มากข้ึน เพราะสำนักงานมีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจะทำให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้องต่อไป   



๔ 

 

 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินโครงการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศ
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลของชาติ และเป็นแหล่งรวบรวมและ
บูรณาการข้อมูลทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่จังหวัดจากทุกหน่วยของทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อกลั่นกรองและสนับสนุนข้อมูลให้แก่ศูนย์บริการนายกรัฐมนตรีใช้สำหรับการบริหารราชการ 
แผ่นดินและแก้ไขปัญหา 

 วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑) เห็นชอบในหลักการให้นำแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม ๒) เห็นชอบในหลักการให้คงกรอบอัตรากำลัง   
ด้านสถิติ หากกระทรวง กรมใด เห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งด้านสถิติทั้งที่มีอยู่แล้วหรือจะ
กำหนดเพิ่มเติม ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ๓) ในส่วน
ของงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสถิติที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสถิติรายสาขา                
ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน  เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล 

 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถ
เช่ือมโยงและบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์การตัดสนิใจ และการกำหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดบั 
(ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑) การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนา
ระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

๒) การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสำรวจ และ      
การเช่ือมโยงสถิติ       

๓) การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล  
๔) การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์  
๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ภาครัฐ ในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุม ครม. ให้สำนักงานสถิติ 
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการ 

๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริหาร (Management Information 
System : MIS) 

๒) เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ในการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของรัฐบาล 

 วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยให้สำนักงานสถิติแหง่ชาติจดัทำรายการข้อมลูภาครัฐ (Government Data Catalog) 
และระบบนามานุกรม (Directory Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 

 



๕ 

 

๒.๓ อัตรากำลังและโครงสรา้ง 

    ๒.๓.๑ อัตรากำลัง 

  ปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติมีอัตรากำลังข้าราชการ ๘๔๐ คน พนักงานราชการ ๑๒๔๐ คน 
ลูกจ้างประจำ ๒๐ คน และลูกจ้างช่ัวคราว ๕๘๑ คน โดยส่วนกลาง มีข้าราชการ ๔๔๖ คน พนักงานราชการ 
๔๑๖ คน ลูกจ้างประจำ ๒๐ คน และลูกจ้างช่ัวคราว ๑๖๙ คน และส่วนภูมิภาค มีข้าราชการ ๓๙๔ คน 
พนักงานราชการ ๘๒๔  คน และลูกจ้างช่ัวคราว ๔๑๒ คน ดังแสดงตามตารางด้านล่าง 

หน่วยงาน  ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจำ  

พนกังาน
ราชการ    

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ส่วนกลาง 
ผู้บริหาร ๘ -  - -  

สำนักงานเลขานุการกรม  ๗๕ ๒๐ ๘๐ ๒๕ 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ  ๗๓ -  ๗๘ ๓๒ 

กองบริหารจัดเกบ็ข้อมลูสถิติ  ๔๗ -  ๗๕ ๓๘ 

กองสถิติพยากรณ์  ๔๑ -  ๓๐ ๗ 

กองสถิตเิศรษฐกจิ  ๒๕ -  ๓๘ ๑๗ 

สำนักสถิตสิาธารณมต ิ ๒๕ -  ๕ ๒ 

กองสถิตสิังคม  ๒๖ -  ๓๓ ๔ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ๙๓ -  ๖๖ ๑๘ 

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  ๒๓ -  ๙ ๒๓ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน  ๕ -  ๑ ๑ 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  ๕ -  ๑ ๒ 

รวมส่วนกลาง ๔๔๖ ๒๐ ๔๑๖ ๑๖๙ 
ส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จงัหวัด  ๓๙๔ -  ๘๒๔ ๔๑๒ 

รวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๘๔๐ ๒๐ ๑๒๔๐ ๕๘๑ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 โครงสร้างตามกฎกระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม  
๖ กอง ๒ ศูนย์ ๒ กลุ่มข้ึนตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ 
จังหวัด และเพื่อให้การดำเนินงานมคีวามคล่องตัว สำนักงานสถิติแห่งชาติได้แบ่งโครงสรา้งสำนักงานฯ 
ใหม่เป็นการภายในเพิ่มข้ึนอีก ๑ กอง ได้แก่ กองบริหารจัดการระบบสถิติ ดังภาพ 



๖ 

 

 

๒.๔ นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนระดับท่ี ๑  

 ๒.๔.๑ ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ี

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาในระยะยาว เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มีการถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ สร้างความเข้าใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน 
เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว       
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว       
คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี นับจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ยุทธศาสตร์หลัก) 
 ๑) เป้าหมาย  
 ๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส  



๗ 

 

 ๑.๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอ้มปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๑.๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
 ๑.๔) กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 ๒) ประเด็นยุทธศาสตร ์  
 ๒.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่        
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดิน          
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 ๒.๑.๑) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและ    
การให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
และตรวจสอบได้ 
 ๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  การบริหารจัดการภาครัฐ             
การจัดสรรงบประมาณ มีความสอดคล้องเช่ือมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ 
รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่         
เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง  
 ๒.๒.๑) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
ในทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างการดำเนินการ และหลังการ
ดำเนินงานเป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นที่  
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
 ๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย ภาครัฐสามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากข้ึน และทันการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๒.๓.๑) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีการกำหนด
นโยบาย และการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความ
โปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหส าขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ      
ได้อย่างทันเวลา  



๘ 

 

 ๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถดำเนินการ   
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี ้

 ๓.๑) พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

 ๓.๒) บูรณาการ เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของ
ประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ๓.๓) พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 ๓.๔) สร้างความตระหนักรูแ้ก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์รอง) 

 ๑) เป้าหมาย  
 ๑.๑) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ๑.๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน  

 ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ๒ .๑ ) พัฒ นาเศรษฐกิจบนพื้ นฐานผู้ป ระกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒ นา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน 
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณ     
ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน 
คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิง
กระบวนการผลิตและบริการ  
 ๒.๑.๑) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือ การแข่งขันบน
ฐานข้อมูลจึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเป็นข้อมูล    
ที่ทันสมัยเพื่อการวางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้าง
ธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูล
และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสร้างระบบเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูล
ความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์           
ในการสืบค้นต่อยอดในทุกๆ ด้าน และการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ 
การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการการตลาด 
ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อลดต้นทุน
ของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทำงานร่วม สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อลด
ต้นทุนและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเช่ือมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง  

 



๙ 

 

 ๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถดำเนินการ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนี้ 

 ๓.๑) พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

 ๓.๒) บูรณาการ เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของ
ประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ๓.๓) พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 ๓.๔) สร้างความตระหนักรูแ้ก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ 

แผนระดับท่ี ๒ 

 ๒.๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑) ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือ
กลไกในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถดำเนินการ จนบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูงตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้
ประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐ
ของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ มีดังต่อไปนี้ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ -
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐ 

๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ
เปน็ที่ยอมรบัของ 
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพงึพอใจ
ในคุณภาพการให้ 
บริการของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 

๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 

๙๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

๒. ภาครัฐมีการ
ดำเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ
ด้วย การนำ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ใน 
การจัดลำดับของ
องค์การสหประชาชาต ิ

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี 
การพฒันา
สูงสุด ๖๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี 
การพฒันา
สูงสุด ๕๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี 
การพฒันา
สูงสุด ๔๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี 
การพฒันา
สูงสุด ๓๐ 
อันดับแรก 



๑๐ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐจึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรฐัมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการ
ดิจิทัลดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ 
ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่  และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้          
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย โดยแผนย่อยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบรกิารประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐที่เช่ือมโยงกับการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่   
 ๑.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบรหิารงานทีท่ันสมัยสอดคล้องกับความเปลีย่นแปลง
ของโลกยุคปัจจุบัน อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและ
ประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๑.๑) แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร

ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการ
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการ
พัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
รวมถึงการเช่ือมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มี
มาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิด
ภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งมี
การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่าง
ตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน 
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสม



๑๑ 

 

ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย
กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสงู สามารถปฏิบัติงานและมีผลสมัฤทธ์ิ 
เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน 

๑.๑.๒) เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

หมายเหต ุปี 
๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ 

ปี 
๒๕๖๖ -
๒๕๗๐ 

ปี 
๒๕๗๑ -
๒๕๗๕ 

ปี 
๒๕๗๖ -
๒๕๘๐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐาน 
สากลและมีความ
คล่องตัว 

ระดับ Digital 
Government 
Maturity Model 
(Gartner) 

ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔  ระดับ ๕ ตาม
รูปแบบ 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 สัดส่วนของ
หน่วยงานที่
บรรลผุลสัมฤทธ์ิ
อย่างสงูตาม
เป้าหมาย 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
๙๐ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
๙๐ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
๙๐ 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
๙๐ 

 

 
 ๒.๔.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๙ 
กำหนดให้ทำการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง            
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชนในสังคม  
มีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง           
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้ งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้เริ่ม
ดำเนินการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและที่จะกำหนดเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน  

 เมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๑๑ คณะ เพิ่มเติมจากเดิม  
ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ และในช่วงเดือนกันยายน 
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการ  

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ          
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 



๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมรับทราบ 
แผนการปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบ
โดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

  โดยมีแผนการปฏิรปู ๔ ด้านสำคัญที่กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานสถิติแหง่ชาติดังนี้ 

 ๑) ดา้นการเมือง 
 ๑.๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรฐัธรรมาธิปไตย  
  พันธกิจที่ ๑ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัตหิน้าที่โดยปราศจาก 
การขัดกันแหง่ผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
 ๑.๒) ข้ันตอนการดำเนินงาน 
   ภายหลังจากมีการรับตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการเมือง ให้สำนักงาน 
สถิติแห่งชาติจัดทำโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
 ๑.๓) กิจกรรม 
   จัดทำโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนงานในการจัดทำโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง (ปีละ ๑ ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเข้ารับตำแหน่ง/เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง) และ
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมือง    
 ๑.๔) เป้าหมายกจิกรรม  
 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม ในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองและภาครฐั โดยเริ่มต้นจากการกำหนดให้ภาครฐัต้องเปดิเผยข้อมูล เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการต่างๆ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี  

 ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ๒.๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล    
 ๒.๒) ข้ันตอนการดำเนินงาน 
  สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนงานในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government 
Data Analytic Center) ควรดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังข้อ ๒.๓ 
 ๒.๓) กิจกรรม 
   - ยกระดับสำนักงานสถิติแหง่ชาติเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐ  

• จัดทำมาตรฐานในการจัดทำเช่ือมโยง และบูรณาการข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ  
• ตั้งทีมนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientists) ที่มีความเช่ียวชาญ และมีความ

พร้อมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
• มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถรวบรวม/เช่ือมโยงข้อมูลกับศูนย์

ข้อมูลอื่น ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
•  มีการจัดหาเครื่องมือสำหรับใช้ในการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ได้  



๑๓ 

 

   - ปรับปรุงกฎหมายให้ เอื้อต่อการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลสำหรับใช้ในการ 
บริหารราชการแผ่นดินและการเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึงเร่งรัดผลักดันการจัดทำพระราชบัญญัติ 
รัฐบาลดิจิทัล   
 ๒.๔) เป้าหมายกจิกรรม  
  - มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญจำเป็นระดับประเทศ กำกับ 
ดูแลให้ ข้อมูลต่างๆ ได้รับการผลิต บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องให้ ได้
มาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเผยแพร่ต่อ
ประชาชนได้ 
   - กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมและบูรณาการข้อมูล 

 ๓) ด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรปูที่ ๓.๑ ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบรหิารจัดการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเศรษฐกจิ  
 ๓.๒) ข้อเสนอ ๑.๒ พัฒนาหลักการปฏิรูปบริหารจัดการยุทธศาสตร์ตลอด Plan-Do-
Check -Act (PDCA) ในระบบเปิด แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกำหนดให้มีการปฏิรูป
หน่วยงานข้อมูล และสถิติของประเทศ (National Data Unit) ให้สามารถสร้างข้อมูลทุกอย่างให้มี
ปริมาณเพียงพอ หลากหลาย เรียกใช้ได้รวดเร็ว เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ
หลากหลายข้ึนอยู่กับว่า ต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านไหน (Big Data) เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจตลอดวงจรนโยบาย และปฏิรูปหน่วยงานด้านสถิติและข้อมูลแห่งชาติ (National data unit) 
ที่สำคัญคือ สำนักงานสถิติแห่งชาติให้สามารถพัฒนาระบบ Big data เพื่อสนับสนุนการบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ทิศทาง การดำเนินนโยบายถูกต้องแม่นยำข้ึน 
 ๓.๓) กิจกรรม 

 ปฏิรูปสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สามารถพัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุน
การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ทิศทางการดำเนินนโยบายถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งข้ึน และ
ปรับปรุงวางระบบของหน่วยงานด้านข้อมูลให้ทันสมัยมากข้ึน 
 ๓.๔) เป้าหมายกจิกรรม  
   สำนักงานสถิติแหง่ชาติมรีะบบ Big data เพือ่สนบัสนุนการบริหารนโยบายและ 
ยุทธศาสตรเ์พื่อให้ทิศทางการดำเนนินโยบายถูกต้องแมน่ยำข้ึน เพื่อใช้ข้อมลูสถิติในการวัดผล ประเมินผล 
การดำเนินนโยบายของประเทศ  

 ๒.๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการปฏิรูป 
ประเทศ โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพคนและแรงงาน สร้างธรรมาภิบาล 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือภูมิภาค เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหา 
พื้นฐานที่สั่งสมมายาวนาน เช่น ความเหลื่อมล้ำในสังคม การเข้าสู่สังคมสูงวัยและการลดลงของประชากร 
วัยแรงงาน ความเสื่อมโทรมร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐ 
ด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และปัญหาคอรัปช่ัน เป็นต้น 

 การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็น ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี



๑๔ 

 

สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะต้อง
บรรลุใน ๕ ปีแรก โดยได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิจากการดำเนินการ
ต่อไปอีกใน ๕ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ เพื่อบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

 วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่  

 ๑) วัตถุประสงค์ (หลัก)  
 ๑.๑) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจ ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  
 ๑.๒) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

 ๒) เป้าหมายรวม 
 ๒.๑) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรบัสู่เศรษฐกิจ 
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุน่ใหมแ่ละเป็นสงัคมผูป้ระกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า และ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ข้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุน
วิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
 ๒.๒) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ การให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีข้ึน 
รวมถึงบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 ๓) ยุทธศาสตร ์

 ๓.๑) ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (ยุทธศาสตร์หลัก) 

   ความอ่อนแอของระบบการบริหารจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาล     
ในสังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สำคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความ
อ่อนแอของการบริหารจัดการของภาครัฐ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล  การขาด



๑๕ 

 

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถ่ินที่ยังขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้
งบประมาณยังไม่เพียงพอ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จ  
   ๓.๑.๑) เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
    ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทำโดยสถาบันการจดัการนานาชาติ 
อยู่ในอนัดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๒  
   ๓.๑.๒)  แนวทางการพัฒนา ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ 
ให้ได้มาตรฐานสากล  
    เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
อำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการของประชาชนภาคธุรกิจ โดยส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล    
ที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม  

                  ๓.๒) ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน (ยุทธศาสตร์รอง) 

   การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศต่างๆ  มุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ      
มาต่อเนื่องหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัวช้า ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงข้ึน 
โดยเร่งการลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้ สร้างบรรยากาศการลงทุน
ที่จูงใจให้ภาคเอกชน ขยายการลงทุน ปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้าน เพื่อวางพื้นฐานให้สามารถพัฒนา
ต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี 
 ๓.๒.๑)  เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงข้ึน 
    ตัวช้ีวัดที่  ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดย IMD เลื่อนข้ึนไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
   ๓.๒.๒) แนวทางการพัฒนา ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ            
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
  มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้
และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวม          
และเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาภาค
การเกษตร การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน และการ



๑๖ 

 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  โดยกำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ 
รวมทั้งกำหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี          
การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม            
เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น 

แผนระดับท่ี ๓ และแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๒.๔.๕ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 โลกในปัจจุบันเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต 
คนอย่างแท้จรงิ ประเทศไทยจงึต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและ 
ตอบปัญหาความท้าทายใหม่ๆ เช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของ
ธุรกิจในประเทศ การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
ของสังคม ด้านรายได้ การศึกษา การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
และการพัฒนาศักยภาพของคน เป็นต้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทาง
ความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวข้องกับดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่เกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย 
โอกาส และคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล             
มีข้อมูล องค์ความรู้ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะ         
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ      
 ๑) สร้างโอกาสและความเทา่เทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล  
 ๒) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี  
 ๓) สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ผ่านทางระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  
 ๔) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ 
ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ๕) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม 
ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  



๑๗ 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิด
บริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ 
พื้นที่ และภาษานำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้รัฐบาล 
ดิจิทัลในอนาคตจะเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบ 
ด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ  
 ๑) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว  
 ๒) ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โดยเน้นการบูรณาการการลงทุนในทรพัยากร การเช่ือมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานรัฐเข้า
ด้วยกัน  
 ๓) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทำงานของรัฐ  
 ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคช่ันหรือบริการรูปแบบใหม่   

 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการดำเนินการผ่าน
กลไกการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์อย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมไทย
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีประเด็น ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้  
 ๑) การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน โดยจัดให้มีกิจกรรมและโครงการระยะ 
เร่งด่วนที่สุด (๑ ปี ๖ เดือน) ที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสร้างรากฐานการพัฒนา 
ดิจิทัล ใน ๖ ด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ ตั้งแต่การพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การเร่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเข้าสู่สังคมดิจิทัล การปฏิรูปการดำเนินการภาครัฐ 
การพัฒนาทุนมนุษย์ ไปจนถึงการวางรากฐานด้านกฎ กติกา มาตรฐานด้านดิจิทัล 
 ๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบัน โดยจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ 
ทำงานของภาครัฐ บูรณาการการทำงานในลักษณะข้ามกระทรวง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ 
ลดบทบาทภาครัฐ กระจายและมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ กลไกข้อน้ีจะรวมถึงการจัด
ให้มีหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ประสาน และขับเคลื่อนให้การพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 ๓) การบูรณาการงานงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงาน โดยจะต้องบูรณาการ
การทำงานร่วมกันหรือเช่ือมโยงงานและข้อมูลในลักษณะที่เป็นองค์รวม กำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบ 
แต่ละภารกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบ และระบบงบประมาณให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกันของ   
ส่วนราชการ มีระบบประสานงานระหว่างส่วนราชการในการให้บริการประชาชน นอกจากนี้ กลไกข้อน้ี
จะรวมถึงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใหเ้ปน็กลไกทางเลือกในการสนับสนุน
ทางการเงินกับโครงการด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือจากการสนับสนุน
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำของภาครัฐ 
 ๔) กลไกติดตามความก้าวหน้าของนโยบายแผนงาน โดยจะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบาย 



๑๘ 

 

สู่การปฏิบัติต้องจัดให้มีกลไกช่วยเหลือแก้ปัญหาหรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามความจำเป็นและ
เหมาะสมอย่างเพียงพอและทันท่วงที และนำผลที่ได้จากการติดตามมาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้
สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ตั้งแต่
กระบวนการ ปรึกษาหารือ การเปิดรับฟังความเห็นของประชาชน ไปจนถึงการตรวจสอบ ติดตาม
ความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่  มุ่งเน้นความโปร่งใสและ
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานเป็นหลัก 

 ๒.๔.๖ นโยบายรัฐบาล : แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ 

 แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ เป็นแนวคิดว่าด้วยการปรบัเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกจิ เริ่มจากโมเดล 
“ประเทศไทย ๑.๐” ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู ่“ประเทศไทย ๒.๐” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 
๓.๐” ในปัจจุบนัที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ตามภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๓.๐” ประเทศไทย 
ต้องเผชิญกับกับดักรายได้ปานกลางหรือสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ทำให้ประเทศ 
ไม่สามารถเลื่อนฐานะจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (upper middle income country) 
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (high income country) ได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ประเทศไทย          
ยังต้องเผชิญกับดับความเหลื่อมล้ำของความมั่งค่ัง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา “ประเทศไทย ๔.๐” 
จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “value-based economy” หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อหลุดพ้นจากกับดักและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในข้างต้น 

 ในการขับเคลื่อนโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย         
ใน ๓ มิติสำคัญ คือ ๑) เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ๒) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคการบริการมากข้ึน โดยมี
เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลา ๓ - ๕ ปีข้างหน้าใน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย  
 ๑) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  
 ๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)  
 ๓) กลุ่มเครื่องมืออปุกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอเิล็กทรอนกิส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics, Mechatronics)  
 ๔) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoTs, Artificial Intelligence, & Embedded Technology)  
 ๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture 
& High Value Services)  

 นอกจาก “ประเทศไทย ๔.๐” จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อน 
ประเทศไปสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
หน่วยงานราชการ และประชาชนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ในการร่วมกันผลักดันการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 

 บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิดประเทศไทย 
๔.๐ แบ่งได้เป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านอุปสงค์ (demand) ของข้อมูล คือบทบาทของสำนักงานสถิติ



๑๙ 

 

แห่งชาติในการตอบสนองความต้องการการใช้ข้อมูลที่เพิ่มมากข้ึนและเปลีย่นแปลงไปของทุกภาคส่วน 
โดยการจัดทำข้อมูลสถิติและการจัดการระบบสถิติของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที ๒) 
ด้านอุปทาน (supply) ของข้อมูลคือ บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการรับมือกับความท้าทาย
และฉกฉวยโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการข้อมูลที่ทันสมัยมากข้ึน ซึ่งการสนับสนุนในทั้งสองด้าน 
สำนักงานสถิติแห่งชาติจะต้องพัฒนา ขีดความสามารถของหน่วยงานทั้งในด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี 
และบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 

 ๒.๔.๗ นโยบายรัฐบาล (แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

  ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ผู้นำประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
  นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ได้แก่ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๘. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพือ่สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
๑๑. การปฏิรปูการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถดำเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของนโยบายย่อยที่ 
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายย่อยที่ ๑๑.๔ เปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ ดังนี้ 

๑) พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้ มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

๒) บูรณาการ เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๓) พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 
๔) สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ    

ไปใช้ประโยชน์ 

 



๒๐ 

 

 ๒.๔.๘ ASEAN Community Statistical System (ACSS) Strategic Plan ๒๐๑๖-๒๐๒๕ 

 แผนยุทธศาสตร์ระบบสถิติอาเซียน ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ (แผนยุทธศาสตร์) ได้รับการเห็นชอบ 
ในการประชุม ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee ครั้งที่ ๕ ที่เมือง 
Cyberjaya ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ ASEAN Vision ๒๐๒๘     
การจัดทำแผนยุทธศาสตรภ์ายใต้ ASEAN Economic Community จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี 
เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ   

  แผนยุทธศาสตร์ระบบสถิติอาเซียน ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบ
ความร่วมมือในการผลิต เผยแพร่ข้อมูลสถิติ การจัดทำข้อมูลสถิติที่สอดคล้องกันในภูมิภาคอาเซียน 
การพัฒนาระบบสถิติอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ASEAN Community การบูรณาการในด้านต่าง ๆ การประชุม และอำนวยความสะดวกในการใช้
ข้อมูลให้กับประเทศสมาชิก พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ และระบบสถิติได้รับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ จะต้องดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทีว่างไว้  
แผนยุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้ ได้แก่ 

๑) Institutional Strengthening, Enhancement of ACSS and its Sustainability  
มุ่งสร้างการรบัรู ้และการยอมรบัถึงการมีอยู่ของ ASEAN Community Statistical System (ACSS) 
Committee ในฐานะคณะทำงานระดับสูงในภูมิภาค (High-Level Regional Body) ทางด้านสถิติ 
และสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ข้อมูลสถิติ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลทั้งหมด 
ในระบบสถิติ อีกทั้งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกนำนโยบาย ยุทธศาสตร์สถิติในภูมิภาคไปดำเนินการ  
ในระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสถิติที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
 ๒) Improvement of the Response to Greater ASEAN Data Needs ส่งเสริมให้
มีการผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา มีความน่าเช่ือถือ สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยเน้นที่ข้อมูล
การค้า การบริการ การลงทุน และตัวช้ีวัด SDGs พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้การ
ดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจสามารถตอบสนองการดำเนินงานใหม่ๆ ได้ 
 ๓ ) Enhancement of Dissemination, Communication, Visibility and Use of 
ASEAN Statistics จัดทำฐานข้อมูลสถิติอาเซียนเพื่อรองรับการบูรณาการในด้านต่างๆ พัฒนาการ
ดำเนินงานทางด้าน IT และเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาดำเนินงานด้านสถิติได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยน การเผยแพร่ข้อมูลสถิติในภูมิภาค โดยตระหนักถึงการรักษาความลับของข้อมูลเป็นสำคัญ 
อีกทั้งมุ่งสง่เสริมการใช้ข้อมลูสถิติทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 ๔) Bridging Gap towards Sustainable Statistical Development มุ่งให้ความ
ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศสมาชิกทางด้านสถิติ เพื่อให้ระบบสถิติในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเท่าเทียม โดยส่งเสริมการพัฒนาผ่านทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก 

๒.๔.๙ การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ (Development of National Statistical System) 

ระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบกระจายงาน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ                
เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจ และมีหน่วยงานภาครัฐอีกเป็นจำนวนมาก
ผลิตสถิติจากการปฏิบัติงานทะเบียน และความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน ภายใต้ข้อจำกัดด้าน
บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งรูปแบบและมาตรฐานการดำเนินงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุสำคัญ
ที่ต้องมี “การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” 



๒๑ 

 

 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางของรัฐในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมาตรา ๖ (๑) กำหนดให้
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของหน่วยงาน
ภาครัฐ มาตรา ๖ (๓) กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำมาตรฐานสถิติ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และ มาตรา ๖ (๕) กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติประสานงานและ
หารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผน กำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผน
แม่บทฯ  

 ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารระบบสถิติได้จัดทำ
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ถือเป็นแม่บทระบบสถิติฉบับแรก
ของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดความเหลื่อมล้ำด้านมาตรฐานและคุณภาพของงานสถิติ ลดความ
ซ้ำซ้อนและความขาดแคลนสถิติที่สำคัญและจำเป็น สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิจากการดำเนินงานที่หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้
แผนแม่บทระบบสถิติ ฯ ฉบับแรก ผสมผสานการพัฒนาตามแนวทางที่ได้วางรากฐานไว้กับแนวทาง
รูปแบบวิธีการใหม่ๆที่ได้ริเริ่มข้ึน เพื่อเพิ่มพลังและพลวัตการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติให้ตอบโจทย์
การพัฒนาภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง ให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติทางการ
อย่างสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายย่ิงข้ึน  

 แผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการ
พัฒนาระดับประเทศและระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน          
ทั้งภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้ผลิตข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล ในการผลักดันให้ระบบสถิติมีประสิทธิภาพ 
สร้างกลไกและกระบวนการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูล           
ที่นำไปใช้ในการจัดทำดัชนีและตัวช้ีวัดระดับนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสำรวจและ
การเช่ือมโยงสถิติ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงาน และข้อมูลจาก
การสำรวจ เพื่อให้มีความครบถ้วนและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ลดความซ้ำซ้อนการจัดเก็บ 
ข้อมูลสถิติ การส่งเสริมการเช่ือมโยงสถิติระหว่างสาขา และระดับพื้นที่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้
มาตรฐานสถิติในการจัดทำ ปรับปรุงข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานสากล ส่งเสริมหน่วยงานสถิติทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้เข้าใจและมีการประเมินคุณภาพสถิติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ มุ่งเน้น 
การส่งเสริมการพัฒนาระบบนำเสนอ และการบริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ 
ร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติและการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านสถิติ 
เพิ่มบุคลากรด้านสถิติ และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสถิติให้เป็นวิชาชีพที่ทันต่อการพัฒนาประเทศ 



๒๒ 

 

 ๒.๔.๕ แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงสามารถรองรับกับภารกิจในการเป็น
หน่วยงานหลักของชาติด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ การจัดทำแผนฉบับนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนทั้งจากผู้บริหาร บุคลากร และที่สำคัญคือลูกค้าและผู้ใช้บริการหลักของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ มีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แนวทางเพื่อการพัฒนาเพื่อนำผล 
มาใช้ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ 

            แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย การวิเคราะห์อัตรากำลัง โครงสร้างองค์กร นโยบายรัฐบาล  
แผนระดับที่  ๑ – ๓ สภาพการณ์ปัจจุบัน PEST Analysis และ SWOT Analysis เพื่อนำมากำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนา เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์และความท้าทายในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้              

 วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ  
๑. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
๒. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับองค์ความรู้

วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
๓. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
๔. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ        

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
๕. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ  
๖. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของ

การให้ข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

• เป้าประสงค์ที่  ๑ มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการ            
ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลท่ีสำคัญและ
จำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• เป้าประสงค์ที่ ๒ ประเทศมีสถิติและข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุน
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 
• เป้าประสงค์ที่ ๓ บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความเป็นมืออาชีพ 



๒๓ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ 

• เป้าประสงค์ที่ ๔ ประชาชนตระหนักรู้ มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ       
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถิติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 

 ๒.๔.๖ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

 การดำเนินงานภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
แล้วนั้น จะนำเอาแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติ และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ.๒๕๖๔)  

 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ “หน่วยงานภาครัฐร่วมมือ
กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำรายการข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรฐานและธรรมาภิบาลการจัดการข้อมูลภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพ              
ในการจัดการข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐผลิตมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้บริการสืบค้นข้อมูล
ภาครัฐแก่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และช่วยสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 จากมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกรอบการดำเนินงาน             
ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการ เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูล ที่สำคัญและจำเป็นของ
ประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ที่กว้างข้ึน ดังนั้นสำนักงาน
สถิติแห่งชาตจิึงไดพ้ิจารณาปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และความท้าทายในปัจจุบัน ดังนี ้  

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๓ – ๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ พัฒนา
กระบวนการ 
ผลิตและการ
บริการด้านสถิติ 
ให้มีคุณภาพ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ใช้ทุก
ภาคส่วน 

มีกระบวนการ
ผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและมี
การให้บริการ
ที่หลากหลาย 
เข้าถึงง่าย 
ตอบสนอง 
ความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
  

จำนวนรายงานสถิติ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

๑๘ ๑๕ ๑๘ ๕๑ 

ระดบัความสำเร็จ 
ที่หน่วยงานต่างๆ     
นำข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจและสังคมไป
ใช้ในการพัฒนา
ประเทศ (หน่วยนับ 
จำนวนหน่วยงาน) 

๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๒ 

ร้อยละของเอกสารราย
งานสถิติหรือข้อมูลสถิติ
ที่เผยแพร่สาธารณะได้ 
ตามคาบปฏิทินเผยแพร่ 

- 
 

๙๔ ๙๔ ๙๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ บูรณาการ 
เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยน
สถิติและข้อมูล 
ที่สำคัญและ
จำเป็นของ
ประเทศให้มี
คุณภาพและ
เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล 

ประเทศมีสถิติ
และข้อมูลที่
สำคัญ จำเป็น 
มีคุณภาพ 
สามารถ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของข้อมูลสถิติ
ในฐานข้อมูลสถิติ 
ที่สำคัญจำเป็น  
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย 
สามารถ สนับสนุน 
การตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

๙๓ ๙๕ ๙๗ ๙๗ 

ระดับความสำเร็จของ 
การจัดทำบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (Government 
Data Catalog) 
 

- มีต้นแบบ
ระบบบัญชี
ข้อมูลกลาง

ภาครัฐ 
(Govern
ment 
Data 

Catalog) 
และระบบ
นามานุกรม 
(Directory 
Services)   

และมี
หน่วยงาน
ลงทะเบียน 

๓๐ 
หน่วยงาน 

มีหน่วยงาน
ลงทะเบียน
อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 

ของ
หน่วยงาน
ที่มีระบบ

บัญชี
ข้อมูล 

 

มีหน่วยงาน
ลงทะเบียน
อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐

ของ
หน่วยงาน  
ที่มีระบบ

บัญชีข้อมูล 



๒๕ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๓ – ๖๕ 
และ  

๓ จังหวัด     

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำบัญชีข้อมูล  
ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (Data 
Catalog)  
 
 

จัดทำบัญชี
ข้อมูลของ
สำนักงาน

สถิติแห่งชาติ 

จัดทำบัญชี
ข้อมูลภายใต้
ภารกิจหลัก 
ผลิตข้อมูล

สถิติ 
(๔ โครงการ) 
และมีระบบ
บัญชีข้อมูล 
พร้อมจัดทำ
ข้อมูลเปิด
ที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่
สาธารณะ 
อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ 
ของชุด

ข้อมูลเปิด
ในบัญชี
ข้อมูล 

สามารถ
เข้าถึง

ข้อมูลได้
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
แบบเปิดที่ 

สพร. 
กำหนด 

จัดทำบัญชี
ข้อมูลภายใต้
ภารกิจหลัก 
ผลิตข้อมูล

สถิติ 
(๘ โครงการ) 
และมีระบบ
บัญชีข้อมูล 
พร้อมจัดทำ
ข้อมูลเปิด
ที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่
สาธารณะ 
อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ 

ของชุด
ข้อมูลเปิด
ในบัญชี
ข้อมูล 

สามารถ
เข้าถึง

ข้อมูลได้
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
แบบเปิดที่ 

สพร. 
กำหนด 

จัดทำบัญชี
ข้อมูลภายใต้
ภารกิจหลัก 
ผลิตข้อมูล

สถิติ 
(๘ โครงการ) 
และมีระบบ
บัญชีข้อมูล 
พร้อมจัดทำ
ข้อมูลเปิด            
ที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่
สาธารณะ 
อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ 

ของชุด
ข้อมูลเปิด 
ในบัญชี
ข้อมูล 

สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
แบบเปิดที่ 

สพร. 
กำหนด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ พัฒนา
บุคลากรทาง 
ด้านสถิติของ
ประเทศให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพ 

บุคลากรด้าน
สถิติของประเทศ 
มีความเป็นมือ
อาชีพ 

ร้อยละของ 
ผู้เข้ารับการอบรม 
ที่มีความพึงพอใจ 
ต่อหลักสูตร 
ในระดับดีถึงดีมาก 

๘๗ ๘๘ ๘๙ ๘๙ 

ร้อยละของผู้สำเร็จ 
การอบรมหลักสูตรด้าน
สถิติที่ได้นำความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับ ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๗ 



๒๖ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๓ – ๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ สร้างความ
ตระหนักรู้แก่
ประชาชน 
และส่งเสริม
การนำข้อมูล 
สถิติและ
สารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ 

ประชาชน
ตระหนักรู้ มี
ความเข้าใจ 
เห็นความ 
สำคัญของ
ข้อมูลสถิติให้
ความร่วมมือ 
ในการให้ข้อมูล 
สถิติอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทุกภาคส่วน 
มีการนำข้อมูล
สถิติและ
สารสนเทศไป
ใช้ในการ
วางแผนและ
ตัดสินใจ 

จำนวนการให้บริการ
ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน 
  

๔๓๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผูใ้ช้ข้อมูล 
 

๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๘ 

 
๒.๕ สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมผีลต่อการพัฒนางานสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

 แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้
กล่าวถึงสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมภายในระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้าว่า สังคมโลก
และสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven society) หรือสังคมที่ใช้ข้อมูล           
นำการตัดสินใจ โดยภาคเอกชนและประชาสังคมจะเป็นกลไกนำในการขับเคลื่อน ทำให้รัฐต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรบักระแสการเปลีย่นแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะความต้องการข้อมูลมีมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะรุนแรงมากข้ึน รวมทั้งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ 
สาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม 

 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีเดิมในรปูแบบใหม่ ทำให้กิจกรรมของ
ประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐถูกย้ายมาอยู่บนระบบออนไลน์มากข้ึน เข้าสู่ยุคของการใช้เทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับประชาชน 
เช่น การใช้ชีวิตประจำวันในบ้าน การเดินทางการดูแลสุขภาพ  การใช้พลังงาน ไปจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิตสินค้าในโรงงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ            
การดูแลสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกมากมาย  

 กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกที่กำลังเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งบริบทภายในประเทศและ 
ในระดับโลก ทำให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนางานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปัจจุบันและที่จะ
เกิดในอนาคตมีพลวัตสูง หากสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงก็จะสามารถเปลี่ยนปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนางานของสำนักงานสถิติแห่งชาติและพัฒนาประเทศ โดยประเด็นการ
พัฒนางานที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติในช่วงของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๕) มีดังนี้ 



๒๗ 

 

 ๒.๕.๑ การพัฒนากระบวนงานผลิตสถิติให้ทันสมัย 

 จากสถานการณ์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แสดงให้เห็นถึง
การเพิ่มข้ึนของความต้องการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการผลิต
ข้อมูลสถิติด้วยวิธีการจัดทำสำมะโน/สำรวจแบบดั้งเดิม โดยใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บข้อมูลตาม
ครัวเรือนและสถานประกอบการ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและงบประมาณที่ใช้ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติในหลายประเทศจึงมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางการผลิต
ข้อมูล เพื่อลดภาระของผู้ให้ข้อมูลและลดงบประมาณในการจัดทำสำมะโน/สำรวจ ได้แก่ การใช้
ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ที่ไม่ใช่การสำมะโน/สำรวจ (non-traditional data sources) เช่น ข้อมูล
การบริหารงาน (administrative data) และข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) เป็นต้น  ซึ่ งในการ
ดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนากระบวนงานผลิตสถิติในทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผนเตรียมงาน 
การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการออกรายงานให้รองรับการผลิตข้อมูลสถิติจาก
แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ  ซึ่งทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะต้องพัฒนางานและองค์กรในหลายมิติ เช่น การพัฒนา
ระเบียบวิธี (methodology) การพัฒนามาตรฐานกระบวนงาน มาตรฐานข้อมูล และมาตรฐานการ
เช่ือมโยงข้อมูล การเข้าถึง เช่ือมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนา
กรอบการประเมินและรับประกันคุณภาพ เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการ
บริหารงาน (administrative data) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีดังนี้ 

 ๒.๕.๑.๑ ข้อมลูการบริหารงาน (Administrative Data) 

 ข้อมูลการบริหารงานหมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บโดยมีจุดประสงค์
หลักเพื่อใช้ในการบริหารงาน ข้อมูลการบริหารเป็นข้อมูลที่เกิดข้ึนในระหว่างการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ และถูกจัดเก็บเพื่อใช้ในงานทะเบียน การทำธุรกรรม และการ
จัดทำระเบียน ฐานข้อมูลการบริหารงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้อมูลการเกิด 
การตาย สวัสดิการ ภาษี สุขภาพ และการศึกษา เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลการบริหารงานถูกจัดเก็บ
โดยมีจุดประสงค์จำเพาะ ข้อมูลจึงถูกเช่ือมโยงกับข้อมูลอัตลักษณ์ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ 
ในทางกลับกัน การจัดเก็บข้อมูลสถิติโดยทั่วไปมักไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลหรือ
หนว่ยธุรกิจที่ถูกจัดเก็บข้อมูล  

 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการบริหารงานมีข้อได้เปรียบหลายประการสำหรับ
หน่วยสถิติและนักวิเคราะห์นโยบาย  ในปัจจุบันความต้องการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิต
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิม่ขึ้นอย่างมาก ความต้องการที่เพิ่มข้ึนน้ีมักเกิดข้ึนพร้อมกับข้อจำกัดทาง 
ด้านงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีความกังวลที่เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับภาระของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลอาจมี
ความรู้สึกในด้านลบเมื่อต้องให้ข้อมูลเดิมอีกครั้ง หากเคยให้ข้อมูลนั้นไปแล้วกับงานทะเบียนหรือ
โครงการสำรวจอื่นๆ เนื่องจากข้อมูลการบริหารงานเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จึงไม่ทำให้เกิดต้นทุน
เพิ่มเติมในการจัดเกบ็และไม่สรา้งภาระให้กับผู้ใหข้้อมูล  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนช่วยอย่าง
มากในการทำให้หน่วยสถิติสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผล
ทั้งหมดนี้ ข้อมูลการบริหารงานจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นในงานด้านสถิติ 

 ๒.๕.๑.๒ ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

 Big Data หมายถึงการก่อตัวของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนจนไม่สามารถ
ประมวลผลได้ด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม  Big Data ถูกสร้างข้ึนอยู่ตลอดเวลาด้วย
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กระบวนการทางดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดข้อมูล เช่น การใช้สื่อสังคม 
(social media) และการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่เกิดข้ึนเองจากระบบ (system) และ
เซ็นเซอร์ (sensor) การเกิดข้ึนของ Big Data จากแหล่งข้อมูล มีความเร็ว (velocity) ขนาด 
(volume) และความหลากหลาย (variety) ในระดับสูงมาก จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารจัดการ
และผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ข้อมูล Big Data ไม่ได้เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการดำเนินการและการตัดสินใจขององค์กรได้ทั้งหมด จึงต้องมีการสกัดข้อมูลเฉพาะส่วน
ที่มีประโยชน์จาก Big Data ซึ่งต้องอาศัยทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีพลังในการประมวลผลสูง และ
ทักษะความสามารถของบุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง 

 คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission: 
UNSD) ได้มีข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔๕ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน Global Working Group (GWG) on Big Data for Official Statistics 
เพื่อศึกษาประโยชน์และความท้าทายที่ เกิดจาก Big Data รวมถึงศึกษาศักยภาพของ Big Data 
สำหรับใช้ในการติดตามและรายงานผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) คณะทำงานฯ ให้ความสำคัญของประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data เช่น ระเบียบวิธี 
คุณภาพ เทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัว (privacy) การจัดการและการเงิน 
เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียในการใช้ประโยชน์จาก Big Data  

 คณะทำงาน Big Data for Official Statistics ได้มีการรวบรวมข้อมูลโครงการ
ศึกษาเกี่ยวกับ Big Data เช่น โครงการวิจัย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการต้นแบบ เป็นต้น 
และมีการตั้งคณะทำงานย่อย (task team) ๘ ด้าน ได้แก่  
 ๑) การเข้าถึงและสร้างเครือข่าย (Access and Partnerships) 
 ๒) Big Data กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Big Data and Sustainable 
Development Goals)  
 ๓) ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Data) 
 ๔) ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Satellite Imagery and Geo-
Spatial Data) 
 ๕) ข้อมูลจากเครื่องสแกน (Scanner Data) 
 ๖) ข้อมูลสื่อสังคม (Social Media Data) 
 ๗) การฝึกอบรม ทักษะ และการเพิ่มพูนขีดความสามารถขององค์กร (Training, 
Skills and Capacity-Building) 
 ๘) การสร้างแพลทฟอร์มกลางสำหรับข้อมูล บริการ และแอพพลิเคช่ัน (Global 
Platform for Data, Services and Applications)  

 ในประเทศไทย ความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลมีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
เพื่อสอดรับการวางนโยบาย และแก้ปัญหาที่เหมาะสม หากมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้สะดวกและถูกต้องมากขึ้น  

 ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติภายใต้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจที่สำคัญด้านการบริหารจัดการระบบสถิติของ
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ประเทศ มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติในการวางแผนและกำหนดนโยบาย ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจ               
เพื่อการพัฒนา ดังนั้นการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ
ของประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages) 
ข้อมูลสถิติภาครัฐของประเทศไทย ทำให้ทราบแหล่งที่มาของข้อมูล ระดับช้ันความลับ ประเภทและ
รูปแบบของข้อมูล พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นจดุเริม่ต้นพื้นฐานของการพฒันาระบบข้อมูลภาครฐั
ที่มีมาตรฐานมีการจัดการเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถต่อยอดไปถึงการบูรณาการใหบ้รกิาร และ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog)  
เป็นรูปธรรมมากขึ้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ “หน่วยงานภาครัฐร่วมมือ
กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำรายการข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog)  และระบบนามานุกรม (Directory Services)” 

ปัจจุบัน สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการกำหนด
บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรฐานและคู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  รวมทั้ง
สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและธรรมาภิบาลการจัดการข้อมูลภาครัฐ  ยกระดับประสิทธิภาพในการ
จัดการข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐผลิตมาบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้บรกิารสืบค้นข้อมูลภาครัฐแก่
ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้
ดำเนินการจัดทำโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญพร้อมคำอธิบายบัญชีข้อมูล (Metadata) ภายในหน่วยงาน 
ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม 
(Directory Services) เพื่อเป็นระบบต้นแบบแพลตฟอร์ม (Platform) กลางในการรวบรวมชุดข้อมูล
ต่างๆ จากระบบบัญชีข้อมูลระดับหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการ
สืบค้นและการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๒.๕.๒ การพัฒนาบทบาทในการเทียบวัด ติดตามและประเมินผล  

 นอกจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางด้านสถิติของประเทศแล้ว ยังมี
บทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลของประเทศไทย เพื่อการเทียบวัด (Benchmarking) ติดตาม 
(Monitoring) และประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้ประเทศมีตัวช้ีวัดและข้อมูลที่สามารถช้ีสภาพ    
ในเรื่องหรือประเด็นทีส่ำคัญต้องติดตามเพื่อแสดงถึงสถานภาพของประเทศ และยังถูกใช้เป็นเครื่องวัด
เพื่อการเปรียบเทียบในระดับต่างๆ ตัวช้ีวัดและข้อมูล  เพื่อการเทียบวัด ติดตามและประเมินผล          
ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดทำแล้ว เช่น 

• ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs: Millennium Development Goals 
โดย UNSD: United Nations Statistics Division 
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• ตัวช้ีวัดการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (WC: World Competitiveness 
โดย IMD: International Institute for Management Development) 

• ตัวช้ีวัดระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (NRI: 
Networked Readiness Index โดย WEF: World Economic Forum) 

• ตัวช้ีวัดดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก  (GCI: Global Competitive 
Index โดย WEF: World Economic  Forum) 

• ตัวช้ีวัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (WTID: World 
Telecommunication/ICT Indicators Database โดย ITU : International Telecommunications 
Union) 

 ในระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ เพื่ อให้ เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การ
สหประชาชาต ิจึงได้กำหนดเปา้หมายการพัฒนาข้ึนใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ 
(dimensions) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเช่ือมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนา           
ที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย ซึ่งผู้นำทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทยได้ลงมติยอมรับในเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ และได้ถูกขับเคลื่อนอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖ ได้แก่  

 เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
 เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีข้ึน 

และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ ๓ ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

ของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
 เป้าหมายที่ ๔ ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
 เป้าหมายที่ ๕ บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสรา้งพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิง

ทุกคน 
 เป้าหมายที่ ๖ ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมี

สภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน 
 เป้าหมายที่ ๗ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เช่ือถือได้ตาม

กำลังซื้อของตน 
 เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่าง

ยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว 

ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 



๓๑ 

 

 เป้าหมายที่ ๑๒ ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบรโิภคที่ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

 เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ ๑๕ พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที ่พึ ่งของส่วนรวม                       
มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

 เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ในการขับเคลื่อนขององค์การสหประชาชาติ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้วาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) นอกจากจะมีการ
กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แล้ว ยังมีการขับเคลื่อนการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 
(Financing for Development: FfD) ซึ่งเป็นกรอบเชิงนโยบายเพือ่ให้ประเทศต่างๆ สร้างข้อกำหนด
ที่เป็นรูปธรรมในการจัดหาและใช้เงินทุน ความรู้ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา และการใช้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ 

 ตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และ NECTEC                               
เป็นเลขานุการ และสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นคณะอนุกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ                               
ในคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนา                  
ที่ยั่งยืน กำหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของไทย รวมถึงกำหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 
 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

บทท่ี ๓ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔)   
 
๓.๑ ภาพรวม 

     ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์  

   เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

     ๓.๑.๒ พันธกิจ  

๑. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ  

๒. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับองค์ความรู้
วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 

๓. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
๔. บูรณาการ เช่ือมโยงสถิติและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานสากล 
๕. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ  
๖. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการ

ให้ข้อมูล 
 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 การดำเนินงานภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แล้วนั้น จะนำเอามาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน            
ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

  สำหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ภาพรวม 
 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ Flagship ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
ตัวชี้วัด     ๑. จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๔ ๑๕ เล่ม) 
              ๒. ระดับความสำเร็จที่หน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ (หน่วยนับ จำนวนหน่วยงาน) (ปี ๒๕๖๔ ๒๐ หน่วย) 

๓. ร้อยละของเอกสารรายงานสถิติหรือข้อมูลสถิติที่เผยแพร่สาธารณะได้ตามคาบปฏิทินเผยแพร่ (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๔)  
กลยุทธ์ ๑.๑  พฒันากระบวนการ  
ผลิตและการบริการด้านสถิติให้
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๑  โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  สศ. ๓๕.๒๑๓๔ 
๑.๑.๒  โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม  สค. ๖๐.๔๙๘๒ 
๑.๑.๓  โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สม. ๑๓.๙๔๒๐ 
๑.๑.๔  โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ สค. 31.9027 
๑.๑.๕  โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ สศ. ๒๕๙.๒๙๒๔ 
๑.๑.๖ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล พก.  ๐.๖๖๐๐ 
๑.๑.๗ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศท. ๑๘.๙๓๒๒ 

๑.๑.๘ โครงการจัดซื้อแบตเตอรีเ่ครือ่งสำรองไฟทดแทน ศท. ๑.๑๗๗๐ 

๑.๑.๙ โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey Platform) ศท. ๘.๑๖๘๕ 
๑.๑.๑๐ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ 
ศท. ๔.๓๑๔๑ 

๑.๑.๑๑  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) สศ. ๔.๔๗๕๔ 

๓๓ 



 

 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ Flagship ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กลยุทธ์ ๑.๑  พฒันากระบวนการ  
ผลิตและการบริการด้านสถิติให้
ทันสมัย 

๑.๑.๑๒ โครงการการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้วยรูปแบบใหม่) 

สศ. ๑๐.๒๕๖๔ 

๑.๑.๑๓ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ *** ศท. ๓๑.๖๑๒๐ 
๑.๑.๑๔ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ *** ศท. ๑๕.๘๒๓๗ 
๑.๑.๑๕ โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 

(Register-based census) *** 
สค. ๑๐.๗๐๐๐ 

๑.๑.๑๖ โครงการปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง (ฐานข้อมูลเขตแจงนับ) *** นว. ๐.๕๐๐๐ 
๑.๑.๑๗ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ *** ศท. ๓.๐๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์  ประเทศมีสถิติและข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด   ๑.  ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๕) 

๒.  ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Data Catalog) (ปี ๒๕๖๔ จัดทำบัญชีข้อมูลภายใต้ภารกิจหลัก ผลิตข้อมูลสถิติ (๔ โครงการ) และมีระบบ
บัญชีข้อมูล พร้อมจัดทำข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด) 

๓.  ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) (ปี ๒๕๖๔ มีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบ
นามานุกรม (Directory Services) และมีหน่วยงานลงทะเบียน ๓๐ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด ) 
กลยุทธ์ ๒.๑ พัฒนาระบบฐาน  
ข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ศย. ๒.๘๙๒๖ 

๒.๑.๒ โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ *** ศท. ๑๐๒.๖๕๓๐ 

๒.๑.๓ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog) ศย. , บส.  - 
๒.๑.๔ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) *** 

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

ศย. , บส.  ๒๐.๐๐๐๐ 



 

 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ Flagship ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศภาครัฐให้มี
คุณภาพ และมาตรฐาน  

๒.๒.๑  โครงการบริหารจัดการระบบแผนแม่บทระบบสถิติ  บส. ๑๙.๑๗๖๕ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์  บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด   ๑.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๘) 
              ๒.   ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๖) 
กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรของ 
ภาครัฐให้มีขีดความสามารถสูง
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 
ระบบสถิติและสารสนเทศของ
ประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 

๓.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี นว. ๐.๖๐๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  ประชาชนตระหนักรู้ มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถิติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้

ในการวางแผนและตัดสินใจ 
ตัวชี้วัด   ๑. จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน (ปี ๒๕๖๔ ๔๘๐,๐๐๐ ครั้ง) 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล (ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๗)  
กลยุทธ์ ๔.๑ สนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านสถิติและสารสนเทศ  

๔.๑.๑ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ พก. ๘.๔๗๑๔ 

๔.๑.๒ โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและอนาคต *** พก. ๒๕.๐๐๐๐ 

หมายเหตุ : *** เป็นโครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๓๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๖ 



๓๗ 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ลำดับ แผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ สศ. 
๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสงัคม สค. 
๓ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับสถานการณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
สม. 

๔ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ สค. 
๕ โครงการสำมะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ สศ. 
๖ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมลู พก. 
๗ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศท. 
๘ โครงการจัดซื้อแบตเตอรีเ่ครือ่งสำรองไฟทดแทน ศท. 
๙ โครงการพฒันาระบบบรกิารสำรวจสาธารณมตอิอนไลน์ (E-Survey Platform) ศท. 

๑๐ โครงการจ้างทีป่รกึษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
สำนกังานสถิติแหง่ชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ 

ศท. 

๑๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้
เป็นฐานข้อมลูกลาง (Common Frame) 

สศ. 

๑๒ โครงการการจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ โดยการบูรณาการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ด้วยรูปแบบใหม่) 

สศ. 

๑๓ โครงการเช่ือมโยงและบรูณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ศย. 
๑๔ โครงการจัดทำบัญชีข้อมลูของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ (NSO Data Catalog) ศย. และ บส. 
๑๕ โครงการบริหารจัดการระบบแผนแมบ่ทระบบสถิติ บส. 
๑๖ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำป ี นว. 
๑๗ โครงการสง่เสรมิการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ พก. 

แผนงาน/โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๘ โครงการบรูณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ ศท. 
๑๙ โครงการปรับปรงุระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติ

แห่งชาติ 
ศท. 

๒๐ โครงการขยายระบบติดตามบรหิารจัดการผู้ใช้และการรกัษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ศท. 
๒๑ โครงการการศึกษาและพฒันาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 

จากฐานข้อมลูทะเบียน (Register-based census) 
สค. 

๒๒ โครงการปรับปรงุระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุม่ตัวอย่าง 
(ฐานข้อมูลเขตแจงนบั) 
 

นว. 



๓๘ 
 

 

ลำดับ แผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๒๓ โครงการจัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ              

ในปัจจบุันและแผนการดำเนินงานในอนาคต 
พก. 

๒๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที ่ ศท. 
๒๕ โครงการจัดทำบัญชีข้อมลูภาครัฐ (Government Data Catalog) 

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

ศย. และ บส. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

 

๑. โครงการ “จัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกจิ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ   โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๓๒ 
 นางอุมาพร ดีบุกคำ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๓๗๖ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๔  E-mail : umaporn.d@nso.mail.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง          
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจการของสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ สำหรับ
ให้หนว่ยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ 
ในการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา สถานการณ์ข้อมูลในด้านต่างๆ และใช้ติดตามประเมินผลการดำเนิน
นโยบาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนา เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยประกอบด้วยการจัดทำโครงการสำรวจต่าง ๆ ดังนี้  

-  โครงการสำรวจทุกปี ได้แก่ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน
และสถานประกอบการ) สำรวจยอดขายรายไตรมาส การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 

-  โครงการสำรวจทุก ๒ ปี ได้แก่ สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า  สำรวจ
ที่พักแรม สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 

-  โครงการสำรวจทุก ๕ ปี ได้แก่ สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า 
สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 

๒. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบดว้ย  

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการ
ประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ  เพื่อศึกษาแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส  

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้งที่เป็นอาคารโรงเรือนและ
สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการรสะสมทุน 
และคำนวณมูลค่าการก่อสร้างวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวช้ีวัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 
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- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของ   
สถานประกอบการในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีช้ีวัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการ
ประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย 

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

- การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภท 
ธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้า
เพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National 
Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) 

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

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง 
- ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

- การเก็บรวบรวมข้อมลูเกีย่วกับลักษณะทัว่ไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบ 
การจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ 
และจำนวนบุคลากรประเภทต่างๆ ที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

๓. เป้าหมาย 

ดำเนินการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจทีม่ีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
 ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการ 
ใช้จ่ายของครัวเรือน การสะสมทุน การคํานวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ การสร้างตารางปัจจัย 
การผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) การจัดทําตัวช้ีวัดที่อยู่อาศัย การติดตาม
ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนใช้ในการติดตามผล
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับสากล เช่น ตัวช้ีวัด SDGs (Sustainable Development Goals) 
ตัวช้ี วัด ITU (International Telecommunication Union) ตัวช้ี วัด UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) การจัดทำตัวช้ีวัดที่จำเป็นสำหรับการประเมินผล
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นต้น 
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๔.๒  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห ์วางแผน
และกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมในการปรับตัว ภายใต้ระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑   เชิงปริมาณ 
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 

๕.๒  เชิงคณุภาพ 
           - 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติของประเทศเพื่อ
กำหนดทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดวางโครงสรา้งพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาด้านโลจสิติกสข์องประเทศ ใช้เป็นฐานข้อมลูประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply 
ของสาขาบริการที่เกีย่วข้องกบัการทอ่งเที่ยว รวมถึงภาพรวมของสาขาบริการทั้งประเทศ เป็นดัชนีช้ีวัด 
ถึงความก้าวหน้า รวมถึงการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นประโยชน์กับเจ้าของและผู้ประกอบการในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
กิจการ การวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนการขยายกิจการ ขยายสาขา เป็นต้น  

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี   

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี     
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี   
๔/๒๕๖๔ 

๑.  การจัดทำข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจ 

๑.๑ สำรวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน
ครัวเรือน 

     

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี   

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี     
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี   
๔/๒๕๖๔ 

๑.๒ สำรวจการมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารใน 
สถานประกอบการ 

 

๑.๓ สำรวจยอดขาย
รายไตรมาส 
 

๑.๔ การประมวล
ข้อมูลพื้นที่การ
ก่อสร้าง 
 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน ๑๐,๘๓๘,๖๐
๐ 

๖,๗๑๔,๕๐๐ ๑๐,๐๑๗,๓๐๐ ๗,๖๔๒,๙๖๐ ๓๕,๒๑๓,๓๖๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 
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๒. โครงการ “จัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม  โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๕๒ 
 นางสาวภัสธารีย์ ปานม ี   โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๘๑ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๖  E-mail : pastharee@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านสังคมสำหรับให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ
ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตั ดสินใจลงทุน         
การขยายกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา สถานการณ์ข้อมูล
ในด้านต่างๆ และใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินนโยบาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ      
ภาคส่วนต่างๆ โดยประกอบด้วยการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆ ดังนี้ 

- โครงการสำรวจทุกปี ได้แก่ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำรวจภาวะ 
การทำงานของประชากร สำรวจการย้ายถ่ินของประชากร สำรวจการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชากร สำรวจแรงงานนอกระบบ  

- โครงการสำรวจทุก ๒ ปี ได้แก่ สำรวจอนามัยและสวัสดิการ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
ประชากร 

- โครงการสำรวจทุก ๓ ปี ได้แก่ สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำรวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทย สำรวจการอ่านของประชากร สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย 

- โครงการสำรวจทุก ๕ ปี ได้แก่ สำรวจความพิการ 

- โครงการจัดทำทุก ๑๐ ปี ได้แก่ สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 

 - โครงการขอความร่วมมือ (ไม่ประจำ) ได้แก่ สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย สำรวจ 
การติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำ 
บัญชีประชาชาติ เส้นความยากจน แผนที่ความยากจน และดัชนีช้ีวัดด้านสังคมของครัวเรือนใช้เป็น
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แนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนให้ประชาชน   
มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลัง
แรงงาน ใช้เป็นตัวช้ีวัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ำ และ
โครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณ
การกำลังแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม 

- การเก็บรวบรวมข้อมลูทีส่ำคัญด้านการย้ายถ่ิน เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและ
จัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถ่ินฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถ่ิน
ของประชากร 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ความต้องการให้รัฐบาล
ช่วยเหลือ และอาชีพที่ต้องการทำ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนจัดทำนโยบาย และติดตาม
ประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่ อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึง
แรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่
ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม  
มีความมั่นคงจากการทำงาน 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว 
(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) การจัดการระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและสมบูรณ์เพิ่มขึ้น การจัด
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดทำรายงานสถานการณ์การใช้
แพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการใช้ยาไทยและยาสมุนไพร 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อติดตามและ 
ประเมินปัจจัยด้านสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ  เพื่อศึกษาความชุกจากปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่   
การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย และเป็นข้อมูล
สนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและลดจำนวนการ
เจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเด็กและสตรี เพื่อใช้ประกอบการคำนวณดัชนีความยากจน
หลายมิติของเด็กในประเทศไทย การประเมินผลแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ ๕ ปี จัดทำ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จัดทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จัดทำ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดทำตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ
นโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณะ จัดทำดัชนีช้ีวัดด้านประชากรสูงอายุ 
ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย  
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- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการอ่าน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่มวัย จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน จัดหาสถานที่อ่านให้แพร่หลายและเพียงพอกับประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการทำงานของเด็ก เพื่อผลิตข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับ
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ สำหรับใช้วัดผลความสำเร็จของนโยบายและการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการกับปัญหาแรงงานเด็ก ให้เกิดการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผล
การดำเนินงานได้ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพือ่ลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความพิการ เพื่อใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการ และ
จัดบริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้ แก่  การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์   
การสาธารณสุข และสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพให้ผู้พิการได้สามารถดำรงชีวิต
และประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน 
การวางแผน กำหนดนโยบายด้านประชากรของประเทศ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของประชากรใน
อนาคต ศึกษาวิจัยด้านประชากร คำนวณมาตรวัดประชากร ประเมินความครอบคลุมของการจด
ทะเบียนเกิด และการตายของประเทศ และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรในอนาคต 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพจิต เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิต (ความสุข) 
ของคนไทย และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข ไปสู่การวางแผนและมาตรการเพิ่มระดับสุขภาพจิต 
(ความสุข) คนไทย 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินผลและการจัดทำนโยบายด้านการเงิน ติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน และใช้
ประกอบการวิเคราะห์เชิงประมาณ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่ เกี่ยวข้อง  
การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคครัวเรือน 

๓. เป้าหมาย 

๑) มีข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
๒) จัดทำตัวช้ีวัดด้านสังคมที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) ภาครัฐ สามารถนำข้อมูลสถิติที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ  
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
 ๒) ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำข้อมูลสถิติมาใช้ในเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรม หรือสามารถนำข้อมูลสถิติใช้ในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 
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๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
 ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม 

๕.๒ เชิงคณุภาพ 
            - 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๑) หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ 

๒) ภาคเอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นับตั้งแต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๖๐,๔๙๘,๑๘๐ บาท  

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

๙.๒ งบประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๔๑,๒๖๑,๑๘๐ บาท   

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี 

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี 
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
๔/๒๕๖๔ 

๑.  การจัดทำข้อมูลสถิติ
ด้านสังคม 

     

๑.๑ สำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 
๒๕๖๓/๒๕๖๔ 
(สศส.) 
 
๑.๒ สำรวจภาวะการ 
ทำงานของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ 
(สรง.)  

     

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี 

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี 
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
๔/๒๕๖๔ 

๑.๓ สำรวจการย้าย
ถิ่นของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ 

 

๑.๔ สำรวจความ
ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
๑.๕ สำรวจแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๖ สำรวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (สอส.) 
 

๑.๗ สำรวจพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของ
ประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๘ สำรวจ
สถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (MICS) 
 

๑.๙ สำรวจประชากร 
สูงอายุในประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๑๐ สำรวจการ
อ่านของประชากร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 

  
 

  

๑.๑๑ สำรวจ
สุขภาพจิต (ความสุข) 
คนไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑.๑๒ สำรวจการ
ติดตามระดับความรู้
และการเข้าถึงบริการ 
ทางการเงินของ
ครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

    

(ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ม.ค. – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔) 
 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(เม.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ก.ค. – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ – มิ.ย. ๖๔) 
 



๔๘ 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี 

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี 
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
๔/๒๕๖๔ 

งบประมาณภายใน ๑๓,๒๔๖,๘๘๐  ๑๓,๑๑๙,๑๙๖  ๑๐,๓๑๙,๗๖๖  ๔,๕๗๕,๓๓๘  ๔๑,๒๖๑,๑๘๐  

งบประมาณภายนอก ๑๐,๕๑๙,๐๐๐  ๘,๓๒๑,๐๒๐  ๑๓๗,๐๐๐  ๒๕๙,๙๘๐  ๑๙,๒๓๗,๐๐๐  

แผนการใช้จ่ายเงิน ๒๓,๗๖๕,๘๘๐  ๒๑,๔๔๐,๒๑๖  ๑๐,๔๕๖,๗๖๖  ๔,๘๓๕,๓๑๘  ๖๐,๔๙๘,๑๘๐  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

 

๓. โครงการ “จัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติสาธารณมติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวสุวรรณี วังกานต์  โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๖๘ 
 นางนันทาฉวี หงษ์นุสนธ์ิ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๗๙ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๘  E-mail : nantavee@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ
สถิติตัวเลข รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ  ของรัฐบาล เพื่อสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์  
ปัจจุบัน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคมต่อไป  

๒.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

๓. เป้าหมาย 

มีข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่ วประเทศ ในเรื่องต่างๆ ในแต่ละห้วงเวลา เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
   รายงานการสำรวจความคิดของประชาชน 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีการนำเสนอในระดับภาคและทั่วประเทศ ใช้ในการ

วางแผนบริหารจัดการ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปริมาณ 
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 



๕๐ 
 

 

    ๕.๒  เชิงคุณภาพ   
       - 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ  

๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นับตั้งแต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๑๓,๙๔๒,๐๐๐ บาท 

๙.๑ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท 
๑) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมสีุขและความพร้อมสำหรับอนาคต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (จากสถาบันนโยบายสาธารณะและการพฒันา
(IPPD)) 

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

การทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (จากสถาบัน
พระปกเกล้าฯ) 

๔) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (จาก ป.ป.ส.) 

๙.๒ งบประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (รายจ่ายอ่ืน) ๖,๓๙๒,๐๐๐ บาท   

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี    
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๓ 

๑. การจัดทำข้อมูลสถิติ 
ด้านประเมินความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
สถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

 

    ๑.๑ สำรวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ต่อการปรับเปลี่ยน
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ 
(new normal life) 
พ.ศ ๒๕๖๓ 

     

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. - พ.ย. ๖๓) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔

๖๔ 



๕๑ 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี    
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๓ 

๑.๒ สำรวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ต่อความอยู่ดีมีสุข
และความพร้อม
สำหรับอนาคต   
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑.๓ สำรวจความ
ต้องการของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

     

๑.๔ สำรวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ต่อการบริหารงาน
ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๕ สำรวจการมีส่วน
ร่วมของประชาชน        
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๖ การติดตาม
และประเมินผล
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๗ การสำรวจ
ความเดือดร้อนและ
ความต้องการของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  
พ.ศ ๒๕๖๔ 
 

๑.๘ สำรวจความ
คิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับความพึงพอใจ
ต่อการบริการ
สาธารณะและการ
ทำงานของหน่วยงาน
ต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

     

(พ.ย. ๖๓ - ก.พ ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ต.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔) 
 

(ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ก.ค. - ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖

๔ 

(พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(พ.ย. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ม.ค. - ส.ค. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖

๔ 



๕๒ 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี    
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๓ 

 

๑.๙ สำรวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๑๐  สำรวจ
ความสุขความเสี่ยง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๑.๑๑ สำรวจ
วัฒนธรรม ค่านิยม 
ทัศนคติ และ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์
สุจริตของ
ประชาชน พ.ศ.
2564 
 
๑.๑๒ สำรวจ
พฤติกรรมที่ยึดม่ัน
ในความซ่ือสัตย์
สุจริต ของเด็กและ
เยาวชนไทย พ.ศ.
2564 
 
 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน  ๒,๙๑๕,๙๒๕ ๒,๔๐๕,๙๒๕ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๑๒๐,๑๕๐ ๑๓,๙๔๒,๐๐๐ 

 
 
 

 
 

 
 

(มี.ค. - ส.ค ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖

๔ 

(พ.ค. - ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔

๖๔ 

(มิ.ย. - ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔

๖๔ 

(มิ.ย. - ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔

๖๔ 



๕๓ 
 

 

๔. โครงการ “สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ์  โทรศัพท ์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๕๔ 
 นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล โทรศัพท ์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๕๕ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๖  E-mail : pannee@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 
สำมะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดทำข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

ทุกคนเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย โดยการนับจำนวนและจำแนกลักษณะของประชากร 
ตามที่อาศัยอยู่จริง (ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน) ทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด 
รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากร โดยข้อมูลอ้างอิง ณ วันสำมะโน การจัดทำ
โครงการสำมะโนประชากรดำเนินการครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย เรียกว่า 
“สำรวจสำมะโนครัว”  

สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการจดัทำสำมะโนประชากรในปี ๒๕๐๓ เป็นครั้งแรกที่สำนักงานสถิติ 
แห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ต่อมาในปี ๒๕๑๓ ได้จัดทำสำมะโนเคหะไปพร้อมกับสำมะโน
ประชากร จึงเรียก สำมะโนประชากรและเคหะ และได้จัดทำทกุระยะ ๑๐ ปี ในปีคริสต์ศักราชทีล่งท้าย 
ด้วย “๐” สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) ที่ต้องการให้ทุกประเทศ 
มีข้อมูลประชากรที่สามารถเปรยีบเทยีบกันได้ ครั้งที่ผ่านมาได้จดัทำในปี ๒๕๕๓ สำหรับปี ๒๕๖๓ เป็น 
การจัดทำสำมะโนประชากรครัง้ที ่๑๒ และสำมะโนเคหะครัง้ที่ ๖ ของประเทศไทย สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 
ดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสถิติ เพื่อให้ประเทศ
มีฐานข้อมูลด้านประชากรตามทีอ่ยู่จรงิในระดับพื้นทีย่่อย เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้กำหนดนโยบาย 
และวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้อง เป็นจริง ตรงตามพื้นที่ต่อไป 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่อยู่ 
จริงในวันสำมะโน (ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีช่ือในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและลักษณะ 
ต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร 

๒.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดทำการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศในอนาคต (Population Projection) 

๒.๓ เพื่อจัดทำตัวช้ีวัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ
ประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี 
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 ๓. เป้าหมาย 

มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม        
ในระดับประเทศและท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่  ที่สามารถนำไปใช้เพื่อจัดเตรียม
งบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการข้ันพื้นฐานต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ละพื้นที่ใช้              
ในการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคตซึ่  งจำนวนประชากรที่ได้จากการ
คาดประมาณได้นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณตัวช้ีวัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
๑. มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อ
จัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการข้ันพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแต่ละ
พื้นที่ ใช้ในการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจำนวนประชากรที่ได้
จากการคาดประมาณได้นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณตัวช้ีวัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ 

๒. รายงานผลข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย รายงานผล
เบื้องต้น (ระดับจังหวัด) รายงานผลล่วงหน้า (ระดับทั่วราชอาณาจักร) รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (ทั่วราช 
อาณาจักร ภาค และรายจังหวัด) 

๓. รายงานสรุปตัวช้ีวัดที่สำคัญของประชากรและทีอ่ยู่อาศัย (ทั่วราชอาณาจักร ภาค และรายจังหวัด) 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยต้ังแต่แรกเกิดถึงวัยชราได้รับความอยู่ดีมีสุข เป็นผลมาจากได้รับ

โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่ใช้
ข้อมูลในการวางแผนและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม พอเพียงและทั่วถึง โดยเฉพาะข้อมูลโครงสร้าง
ทางอายุ และเพศของประชากรในระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
(Leave no one behind) เช่น 

๑. การจัดหา/การเข้าถึง สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมและสุขอนามัยของประชาชน เช่น ที่อยู่อาศัย น้ำประปา/ ไฟฟ้า การบริการด้าน
สาธารณสุขพื้นฐาน รถประจำทาง ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ 

๒. การจัดเตรียมวัคซีนสำหรับเด็กแต่ละวัยอย่างเพียงพอทุกพื้นที่  รวมทั้งแผนงานด้าน
สาธารณสุขต่างๆ 

๓. การให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ 
๔. การสร้างเสริมอาชีพและสวัสดิการสำหรับประชากรวัยทำงาน การเข้าถึงแหล่งงานแหล่ง

เงินทุน รวมทั้งสามารถส่งเสริมการทำงานของสตรีด้วย 
๕. การจัดสวัสดิการให้เพียงพอกับกลุ่มคนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง (คนชรา คนพิการ) 

เช่น การทราบจำนวนผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้สามารถสนับสนุน บริหารจัดการหรือจัดสรร
งบประมาณเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูล/ตัวช้ีวัด
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แสดงให้เห็นแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย 
(aging society) ภาครัฐจึงต้องวางนโยบายเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๖. การผลิตสินค้าและผลติภัณฑ์ที่เหมาะสมกบัประชากรทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยหรือกลุม่เป้าหมาย
แต่ละพื้นที่ 

๗. ผลจากการใช้ข้อมูลในการศึกษาวิจัย สะท้อนสู่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้กำหนดนโยบาย นำไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา กำหนดนโยบาย ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และประเทศมีความเจริญก้าวหน้า 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓  

๕.๒ เชิงคณุภาพ 
- 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๖.๑ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทุกคนจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมกัน (ประมาณ 
๒๑ ล้านครัวเรือน) ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเป็นรายครัวเรือน สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างครบถ้วนทุกพื้นที่ไมต่กหลน่หรือซ้ำซอ้น โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

๖.๒ มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่ 

๖.๓ มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้            
เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการข้ันพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม              
แต่ละพื้นที่ 

๖.๔ ใช้ข้อมูลในการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจำนวน
ประชากรที่ได้จากการคาดประมาณได้นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณตัวช้ีวัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ 

๖.๕ ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของประเทศ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน รวม 
ไตรมาสท่ี  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
๔/๒๕๖๓ 

 

๑. โครงการสำมะโน
ประชากรและเคหะ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

     

๑.๑ การเตรียมงาน
และวางแผน  
 

(ต.ค. - พ.ย. ๖๓)     

๑.๒ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 

     

๑.๓ การประมวลผล
ข้อมูล 
 

     

๑.๔ การวิเคราะห์
ข้อมูลและนำเสนอผล 
 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน ๑๕,๕๒๓,๒๐๐ ๑๔,๒๗๙,๘๐๐ ๘๗๕,๐๐๐ ๑,๒๒๔,๗๐๐ ๓๑,๙๐๒,๗๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔) 

(ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔)
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(ม.ค. – เม.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

(เม.ย. - ก.ย. ๖๔) 
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 
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๕. โครงการ “สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกจิ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ  โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๓๒ 
  นายบุญสิทธ์ิ สทุธินุ่น โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๓๖ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๔  E-mail : supaporn@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

ภาคการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและ
รับบทบาทเป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในแง่
มูลค่าผลผลิต ที่ในแต่ละปีสร้างมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
และก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านคน แต่ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา               
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กลับมีอัตราที่ชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสามารถ
ด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดในแง่การสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้มีราคาสูงข้ึน และความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับกระแส 
ความท้าทายที่รุนแรงมากยิ่งข้ึน อาทิ ความขัดแย้งทางการค้าโลก และการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-
๑๙ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งปรับตัว และร่วมมือกันแก้ปัญหา  โดยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับ
กฎระเบียบ ปรับโครงสร้างแรงจงูใจ และปรับนโยบายการแข่งขันทางการค้า เพื่อทำให้ผู้ประกอบการ
ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเท่าเทียมต่างประเทศและเติบโตได้ ดังนั้นข้อมูลสถิติจากสำมะโนธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใหป้ระเทศมีโครงสรา้งพื้นฐานด้านข้อมลูทาง
เศรษฐกิจสำหรับภาครัฐ และภาคเอกชนใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ กำหนดนโยบาย และ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ตลอดจนยกระดับศักยภาพ 
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว สำหรับการจัดทำข้อมลูด้านเศรษฐกิจนี้ องค์การสหประชาชาต ิ
ได้ให้ข้อเสนอแนะประเทศทีก่ำลังพัฒนา ควรมีการจัดทำข้อมูลสถิติในรูปแบบการจัดทำสำมะโนอย่าง
น้อยทุก ๕ - ๑๐ ปี เพื่อเป็นฐานข้อมลูในการศึกษาการกระจายตัวการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งธุรกจิและ 
อุตสาหกรรมและภาวการณ์การดำเนินกิจการ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และสำมะโน
อุตสาหกรรม ทุก ๑๐ ปีตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่
สำคัญทางด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลติอย่างต่อเนื่อง โดยสำมะโน 
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ได้จัดทำมาแล้ว ๔ ครั้ง ในปี ๒๕๐๙ ปี ๒๕๓๑ ปี ๒๕๔๕ 
และปี ๒๕๕๕ ส่วนสำมะโนอุตสาหกรรมได้จัดทำมาแล้ว ๕ ครั้ง ในปี ๒๕๐๗ ปี ๒๕๔๐ ป ี๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๕ 
และ ปี ๒๕๖๐ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการปรับระยะเวลาการจัดทำสำมะโน
อุตสาหกรรม เป็นประจำ ทุก ๕ ปี เนื่องจากหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 



๕๘ 
 

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอให้ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจดัทำสำมะโน 
อุตสาหกรรมจากทกุ ๑๐ ป ีเป็นจัดทำทุก ๕ ป ีเนื่องจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกทำใหโ้ครงสรา้ง 
การดำเนินธุรกจิและอุตสาหกรรมมีการเปลีย่นแปลง อย่างรวดเรว็ จึงมีความจำเปน็ต้องใช้ข้อมูลทีท่ันสมัย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ประกอบกบัประเทศ 
ต่างๆ ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำสำมะโนด้านเศรษฐกิจ ทุก ๕ ปี ดังนั้น ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งครบรอบ ๑๐ ปี 
ในการจัดสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และครบรอบ ๕ ปี ในการจัดทำสำมะโน
อุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้บูรณาการโครงการสำมะโนดังกล่าวไว้ด้วยกัน ภายใต้ช่ือ 
“สำมะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม” ซึ่งนับเปน็ครัง้แรกของการบรูณาการโครงการสำมะโนด้านเศรษฐกิจ 
ของประเทศ สำหรับในปี ๒๕๖๕ นี ้จะครบรอบในการจัดทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทาง 
การบริการ ครั้งที่ ๕ และสำมะโนอุตสาหกรรมครั้งที่ ๖ ของประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้
กำหนดแผนการบูรณาการโครงการฯ ด้วยกันอีกครั้ง 

โดยโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี นับตั้งแต่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการดำเนินงาน ดังนี้  

ปี ๒๕๖๔ : ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
๒) วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การออกแบบสอบถาม การอบรม/

ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงาน 
๓) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยใช้ 

Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ปี ๒๕๖๕ :  ๑) ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผล โดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับ

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ 
๒) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า 

ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วประเทศ  
ปี ๒๕๖๖ :  ๑)  ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ  

๒) นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ            
ในอุตสาหกรรมการผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ  

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานที่แสดงใหเ้หน็โครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ 
ประเภทต่าง ๆ  เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ 
การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น  

 

๒.๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและ
ขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทน
แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ 
เปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น 
๓. เป้าหมาย 

๑) ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ              
ในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน 



๕๙ 
 

 

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

การค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต 
๔) สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS) 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 

ระยะเวลา ผลผลิต (Output) 
ทั้งโครงการ ๑) มีฐานข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ  และ

อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นปัจจุบัน 
๒) มีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สถานประกอบการด้านธุรกิจทางการค้า 

ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต 
๓) รายงานการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) ระดับจังหวัด ภาค 

และทั่วประเทศ 
๔) มีฐานข้อมูลรายละเอียดการประกอบการของสถานประกอบการธุรกิจทาง 

การค้า และธุรกิจทางการบริการ 
๕) รายงานการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม : ธุรกิจทางการค้า และธุรกิจทาง 

การบริการ (ข้อมูลรายละเอียด) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ 
๖)  มีฐานข้อมูลรายละเอียดการประกอบการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
๗)  รายงานการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการผลิต (ข้อมูล 

รายละเอียด) ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ 
รายปี (๒๕๖๔) 

 

๑) มีฐานข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และ
อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นปัจจุบัน 

๒) มีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สถานประกอบการด้านธุรกิจทางการค้า 
     ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ (Outcome) 
ทั้งโครงการ ๑) มีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และ 

อุตสาหกรรมการผลิต สำหรับให้ภาครัฐ ภาคเอกชนใช้ในการวางแผนกำหนด   
  นโยบาย และเป็นเครื่องช้ีนำทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน 

๒) มีข้อมูลรายละเอียดการประกอบการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า 
 ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตที่นำไปใช้ในการ 

        - วางแผนและกำหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิทัง้ในระดบัประเทศ และ 
ระดับท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขัน 
ได้ในภูมิภาคอาเซียน และเวทีการค้าโลก 

         - จัดทำดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์การดำเนินกิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวม ตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงาน
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น 



๖๐ 
 

 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ (Outcome) 
        - จัดทำแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ 
        - ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ 

เพื่ อส่ งเส ริมและกำหนดทิ ศทางของภาคเอกชนให้ เป็ น ไปตาม
แนวนโยบายที่กำหนดไว้ 

        - วางแผนจัดหาโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ 
        - การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 
       - วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหารและควบคุมการดำเนินกิจการ             
ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

        -  เปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดำเนินงานของตนเองกับกิจการอื่นๆ  
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

       -  ศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รายปี (๒๕๖๔) 

 

มีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และ
อุตสาหกรรมการผลิต สำหรับให้ภาครัฐ ภาคเอกชนใช้ในการวางแผน กำหนด
นโยบาย และเป็นเครื่องช้ีนำทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

ระยะเวลา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
ทั้งโครงการ - เชิงปริมาณ  

      ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี  
   - เชิงคุณภาพ 

 ร้อยละความถูกต้องและสมบรูณ์ของผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการ
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละปี  

รายปี (๒๕๖๔) 

 

   - เชิงปริมาณ  
      ๑) ร้อยละของเขตแจงนับ (Enumeration Area: EA) ที่ได้ดำเนินการปรับปรุง 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการจากฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
      ๒) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานจาก
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
   - เชิงคุณภาพ  
๑) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ในการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถาน
ประกอบการจากฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

 

 

 



๖๑ 
 

 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

ภาครฐั 
๑) ใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ

ท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและเวที
การค้าโลก  

๒) ใช้ในการจัดทำดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์การดำเนินกิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

๓) ใช้ในการจัดทำแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 
(SMEs) ของประเทศ  

๔) ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ 
กำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ 

๕) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการ 

๖) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
๗) ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สำหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ ของหน่วยสถิติต่าง ๆ 

ภาคเอกชน 
๑) ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการดำเนินกิจการเป็นเครื่องมือสำหรับการ

วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา 
บริหาร และควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒) ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดำเนินงานของตนเองกับ
กิจการอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

๓) สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา นำไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่างๆ              
ที่เกี่ยวข้อง 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

     หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๘.๑ ท้ังโครงการ : ๓ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

๘.๒ ปี ๒๕๖๔    : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

        วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ บาท 

 



๖๒ 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

รวม ไตรมาสท่ี  
๑/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี   
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี     
๔/๒๕๖๔ 

 
๑. การวางแผนและ  
    เตรียมงาน 

     
 
 
  

๒. การเก็บรวบรวม 
   ข้อมูล 

    

 

๓. การประมวลผล  
    ข้อมูล 
 

    

แผนการใช้จ่ายเงิน ๒๕,๐๙๘,๓๐๕ ๖๔,๐๔๘,๘๒๖ ๘๘,๙๙๗,๗๗๙ ๘๑,๑๔๗,๔๙๐ ๒๕๙,๒๙๒,๔๐๐ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔ 

พ.ค. – ส.ค. 64
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

ก.ย. ๖๔ 



๖๓ 
 

 

๖. โครงการ “ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางหทัยชนก  ชินอุปราวัฒน ์ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๔๘๒ 
 นางภาวิตา ทรงกลดสกลุ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๔๘๓ 

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๐  E-mail : pawita.s@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม มีภารกิจ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ จัดทำสถิติและการประสานการรวบรวมข้อมูลสถิติ 
เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึง 
การให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
กระบวนการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน ซึ่ง สสช. 
ให้บริการข้อมูลสถิติิและสารสนเทศแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารรายงาน และ
ซีดีรอม ตามช่องทางการให้บริการต่่างๆ ได้แก่การติดต่อด้วยตัวเอง ติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล์ จดหมาย และเว็บไซต์ของ สสช.(www.nso.go.th) 

๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติให้แพร่หลาย 

2.2 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสูผู่้รบับริการในรปูแบบที่เข้าใจ
ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว 

2.3 เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน 
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก 

๓. เป้าหมาย 

3.1 ให้บริการและเผยแพรข้่อมูลสถิติที่มคุีณภาพ น่าเช่ือถือ และทันสมัยให้กับผูร้ับบรกิารทุกกลุม่ 
3.2 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิติ

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
         มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิติ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 



๖๔ 
 

 

    ๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป รับรู้ เข้าใจ ไว้วางใจ 

มั่นใจ ในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่่งชาติ และมีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล
สถิติมากยิ่งขึ้น 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    ๕.๑ เชิงปริมาณ 
− จำนวนการใหบ้รกิารข้อมลูแก่ทกุภาคส่วน 
− ร้อยละของเอกสารรายงานสถิติทีเ่ผยแพรส่าธารณะได้ตามคาบปฏิทินเผยแพร่  

๕.๒ เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมลู  

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจาก สสช. ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  ๖๖๐,๐๐๐ บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

รวม 
ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

๑. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล 
 

     

๒. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/
เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 
 

    

๓. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 
 

    

๔. การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติ 
ให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช.  
 

    

แผนการใชจ้่ายเงิน ๕,๐๐๐ ๑๒๐,๓๖๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๑๙๙,๖๔๐ ๖๖๐,๐๐๐ 

 

ต.ค. ๖๓ – ก.ย. 64
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

ต.ค. ๖๓ – ก.ย. 64
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

ต.ค. ๖๓ – ก.ย. 64
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 

ต.ค. ๖๓ – ก.ย. 64
๖๔๖๔๖๔๖๔๖๔ 



๖๕ 
 

 

๗. โครงการ “จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท์๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
  นายสมพงศ์ ไพเมือง โทรศัพท์๐๒-๑๔๑-๗๓๗๘ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๕  E-mail : sompongp@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูล
เพื่อผลิตข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประกอบการตัดสนิใจ การบริหารงาน การกำหนด
นโยบายของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของประเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบันเป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถรองรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ 
นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่มาก ทำให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเริม่เสียหายและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก
สานักงานสถิติแห่งชาติมีการทำสำมะโน/สำรวจหลายโครงการ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการ 
นำเสนอข้อมูล การสืบค้นแผนที่ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงานเกี่ยวกับข้อมูลที่
มีลักษณะข้อมูล เชิงพื้นที่ และแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพที่มีความละเอียดสูง จึงจำเป็นต้องมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสนับสุนนการ ทำงานและการผลิตข้อมูลของโครงการสำมะโนและสำรวจโครงการ 
ต่าง ๆ ของ สสช. ในหน่วยงาน สสช. ได้มีการพัฒนา Software ที่ใช้เฉพาะในงานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้อง
ใช้การประมวลผลข้อมูลสูง เช่น โปรแกรม CS Pro, Fox Pro, เป็นต้น จึงมีความต้องการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับการประมวลผลข้อมูล
เพื่อผลิตข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำลง เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จัดหาในโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี ทำให้การตอบสนองงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปัจจุบัน 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี 
ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 

๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล
และผลิตข้อมูลสถิติ 

 

mailto:sompongp@nso.go.th


๖๖ 
 

 

 ๓. เป้าหมาย 

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและ
เสียบ่อยครั้ง 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 
๔.๑ ผลผลิต (Output) 

ได้รับครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทีม่ีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
ลดจำนวนเครื่องทดแทนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการทำงาน 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

 ๕.๑ เชิงปรมิาณ 
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้ใน

การปฏิบัตงิานทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ 

  ๕.๒ เชิงคุณภาพ 

-  

 ๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 เพิ่มประสทิธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และลดจำนวนเครื่อง 
ทดแทนที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแหง่ชาติมีครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอรท์ี่มปีระสิทธิภาพสำหรบัใช้ในการปฏิบัติงาน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๙ เดอืน นับตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔  

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ บาท   

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
 ๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

๑. เริ่มดำเนินโครงการ 
 

     

๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน 

     

๓. การดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

    

แผนการใช้จ่ายเงิน - - ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ - ๑๘,๙๓๒,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. ๖๓ – พ.ย. 6๓ 
๓๓๓๓๓๖๔๖๔๖๔๖

๔๖๔ ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔ 

ก.พ. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔ 



๖๘ 
 

 

๘. โครงการ“จัดซื้อแบตเตอร่ีเคร่ืองสำรองไฟฟ้าทดแทน” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรมอุประวงศา โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
 นายไชยวัฒน์ นระแสน โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๔๕ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๕  E-mail : nchaiwat@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศ  เพื่อให้บริการ
สารสนเทศสถิติต่อผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมี
เป้าประสงค์ที่ต้องการให้สังคมทุกภาคส่วนมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
สามารถนำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นฐานสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงต้องสามารถ
ให้บริการได้ตลอดเวลา เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Bluelineรุ่น STP100-HIP ขนาด 100 KVA ซึ่งติดตั้ง
อยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แบตเตอรี่ที่ติดต้ังภายในเครื่องสำรองไฟตั้งแต่
ปี ๒๕๕๙ มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การเก็บสำรองไฟ มีประสิทธิภาพลดลง จำเป็นต้อง
จัดหาแบตเตอรี่ใหม่ทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดให้บริการสารสนเทศสถิติต่อผู้ใช้บริการ
จากเหตุไฟฟ้าดับ 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อจัดหาแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) ทดแทนแบตเตอรี่เดิม ที่เสื่อมสภาพ หมดอายุ
การใช้งาน 

 ๒.๒ เพื่อลดความเสี่ยงในการหยุดให้บริการสารสนเทศสถิติ อันเนื่องจากไฟฟ้าดับ 

 ๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) สามารถสำรองไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ความมั่ นคงปลอดภัย            
จากเหตุไฟฟ้าดับ 

 ๓.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการระบบสารสนเทศสถิติได้ตลอดเวลา 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ระบบสารสนเทศรองรับกับภารกิจและการให้บริการของสำนักงาน

โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันในการพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานและการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล 



๖๙ 
 

 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่มีประสิทธิภาพ รองรับ

การทำงานของระบบอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย จากเหตุ
ไฟฟ้าดับทำให้ระบบสารสนเทศสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

 ๕.๑ เชิงปรมิาณ 
ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทนแบตเตอรี่ เดิม                       

ที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน  

๕.๒ เชิงคณุภาพ 

- 

 ๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ๖.๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่มีประสิทธิภาพรองรับ
การทำงานของระบบ 
 ๖.๒ ระบบสารสนเทศสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

ประชาชนทั่วไป, นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๙ เดอืน นับตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔  

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน รวม 

ไตรมาสท่ี  
๑/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
 ๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

 

๑. เริ่มดำเนินโครงการ 
 

     

๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน 

 

    

๓. การดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

    

แผนการใช้จ่ายเงิน   ๑,๑๗๗,๐๐๐  ๑,๑๗๗,๐๐๐ 

 
 

ต.ค. – ธ.ค. 6๓ 
๓๓๓๓๓๖๔๖๔

๖๔๖๔๖๔ ต.ค. – ธ.ค. 6๓ 

ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔ 
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๙. โครงการ “พัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์  
(E-Survey Platform)” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
 นางวิลาวัลย์ ศิริบญุ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๕  E-mail : wilawan@nso.mail.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่จัดทำประมวลผล วิเคราะห์และประสานการจัดเก็บข้อมูล
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลใช้
ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผลและตัดสินใจ รวมถึงจัดทำ ประมวลผล วิเคราะห์ และประสาน
การจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนและการบริหารงาน โดยกระบวนการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นต้องการความรวดเร็วในการ
ดำเนินการ เนื่องจากต้องการข้อมูลอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปวางแผน กำหนดมาตรการในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนต่อไป เมื่อพิจารณาการดำเนินงานในส่วนน้ีแล้ว พบว่ามีบางข้ันตอนที่ต้องใช้เวลา
ในการเตรียมการมาก เช่น ข้ันตอนการทำแบบสอบถาม ข้ันตอนการประมวลผล เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของรัฐบาลได้อย่างทันท่วงที สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีระบบการสร้าง
แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างแบบสอบถามได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานตาม
ข้อกำหนดของกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 
สามารถตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในเขตแจงนับ 
(Enumeration Area : EA) และสามารถนำเสนอข้อมูลสถิติในเบื้องต้น มีความน่าเช่ือถือ และมี
ประสิทธิภาพทันต่อความต้องการได้       

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถตอบสนองการผลิตข้อมูลสถิติที่ต้องการความรวดเร็วในการ
ดำเนินการได ้ 

๒.๒ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถจัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์จากระบบสารสนเทศที่เป็น 
Platform กลาง สำหรับใช้สร้างแบบสอบถามในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๒.๓ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขต
แจงนับ (Enumeration Area : EA) ได ้

๒.๔ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถสรา้งแบบสอบถามจากระบบสารสนเทศที่เป็น 
Platform กลาง สำหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้  
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๒.๕ เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติในเขตแจงนับ (EA) และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่               
ที่ปฏิบัติงานในเขตแจงนับ (EA) นั้นได ้

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ มีระบบสารสนเทศที่เป็น Platform กลาง ในการให้บริการจัดทำแบบสอบถามในการสำรวจ
และผลิตข้อมูล 

๓.๒ ระบบบรหิารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ (E-survey Platform) 
๓.๓ บุคลากรของสำนักงานสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ เพิ่มทักษะทางดิจิทัล 

ในการสร้างแบบสำรวจออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง (self service) 
๓.๔ มีกระบวนการผลิตข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
ระบบบรหิารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ (E-survey Platform) ทีเ่ป็น Platform กลางในการ 

ให้บรกิารจัดทำแบบสอบถามในการสำรวจและผลิตข้อมลูสถิติ 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey Platform)                    

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร และมมีาตรฐานตามข้อกำหนดของกระบวนการผลิต
ข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
   สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ (E-Survey Platform)                 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันได้ ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติสำหรับโครงการต่าง ๆ ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๑ ระบบ    
 ๕.๒ เชิงคณุภาพ 

- 

 ๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มี Platform กลาง ที่ใช้บริหารจัดการและจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ 
และมีความพร้อมในการสำรวจและผลิตข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อตอบสนองการจัดทำ
ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจตามนโยบาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจให้กับทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีความน่าเช่ือถือ  

๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติและประชาชนทุกภาคสว่น 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๘ เดอืน นบัตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

         วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
 ๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

๑. เริ่มดำเนินโครงการ 
 

     

๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน 

 

    

๓. การดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

 

    

แผนการใช้จ่ายเงิน  ๘๑๖,๘๕๐ ๗,๓๕๑,๖๕๐  ๘,๑๖๘,๕๐๐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย ๖๓ - ม.ค. ๖๔ 
๓๓๓๓๓๖๔๖๔๖๔๖
๔๖๔ 

ธ.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔ 
๓๓๓๓๓๖๔๖๔๖๔๖
๔๖๔ 

พ.ย ๖๓ - ม.ค. ๖๔ 
๓๓๓๓๓๖๔๖๔๖๔๖
๔๖๔ 
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๑๐. โครงการ “จ้างท่ีปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
 นางสาวธัญลกัษณ์  มณีวัฒนา โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๔๒ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๕  E-mail : mthanya@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการจัดทำข้อมูลโดยวิธีสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง และ
การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ แต่ด้วยมีประกาศพระราชบัญญัติที่ประกาศบังคับใหม่     
๓ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยงานรัฐต้องปรับปรุง ระบบดิจิทัลขององค์กร ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสถิติให้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง ในด้านภารกิจการบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ตามคำสั่ง หนังสือ ที่ นร. ๐๕๐๕/๑๗๒๐๓ ลงวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ 
(Government Catalog)  เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ และในด้านภารกิจ
การผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง ด้วยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อันประกอบด้วย นวัตกรรมการประมวลผลแบบกลุ่ม (Cluster 
Computing)  นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)  นวัตกรรมการบริการแบบคลาวด์ (Cloud 
Service) และ นวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ล้วนกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตข้อมูล
สถิติด้วยวิธีสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง   

จากการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ตามบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุค
ข้อมูลขนาดใหญ่ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องการมีการจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดระเบียบ และอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ต้องวิเคราะห์ภารกิจองค์กร เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรแบบ
ใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจองค์กร เพื่อให้มีทิศทางเดียวกันที่ชัดเจนในการสร้างระบบเทคโนโล ยี
ดิจิทัลแบบบูรณาการขององค์กร มีการวางทิศทางแผนการดำเนินงาน (roadmap) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่
สถานะเป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร 

การดำเนินงานโครงการ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงานสถิติ
แห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ จึงเป็นความจำเป็นยิ่งเพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวการ
เปลี่ยนผ่านสำนักงานสถิติแห่งชาติไปสู่สำนักงานสถิติยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 
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๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงาน 
(business) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (data and information) ด้านระบบงานและโปรแกรม
ประยุกต์ (system and application) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (technology and 
infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security) และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และมุมมองด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๒.๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและเป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร (gap 
analysis)   

๒.๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน  (roadmap) ที่ ส่งผลต่อการบรรลุ ถึงสถานะอนาคตของ
สถาปัตยกรรมองค์กร (future state of enterprise architecture)  

๒.๔ จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๘) สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางการปรับปรุงกระบวนงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
๓.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางเดียวกันที่ชัดเจนในการจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ 

บูรณาการ  
๓.๓. บุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและ

แผนพัฒนาดิจิทัล 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
๑. สถาปัตยกรรมองค์กรสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งสถาปัตยกรรมปัจจุบัน 

สถาปัตยกรรม เป้าหมาย และแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กร ในมุมมองสถาปัตยกรรมด้านการ
ดำเนินงาน สถาปัตยกรรมข้อมูลสารสนเทศ สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน สถาปัตยกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และมุมมองเชิงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. แผนการดำเนินงาน (roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุสถานะเป้าหมายของสถาปัตยกรรม
องค์กร (future state of enterprise architecture) 

๓. แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ ๔ ป ีสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรสถิติยุคใหม่ มีการสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทลัแบบบูรณาการ 

ข้ามหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารร่วมกันจนเกิดการประหยัดจากการลงทุนที่ไม่ซ้ำซ้อน 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ตามแผนที่กำหนด          
ในแต่ละปี 
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๕.๒ เชิงคณุภาพ 
      - 

 ๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรสถิติยุคใหม่ มีการสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ   
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารร่วมกันจนเกิดการประหยัดจากการลงทุนที่ไม่ซ้ำซ้อน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามสถาปัตยกรรมและแผนพัฒนาดิจิทัล สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

ประชาชนทุกภาคส่วนและบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นับตั้งแต ่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

         วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท 
     - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ = ๑,๗๒๕,๖๔๐ บาท 
     - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ = ๒,๕๘๘,๔๖๐ บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
 ๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

๑. เริ่มดำเนินโครงการ 
 

     

๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน 

 

    

๓. การดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

 

    

แผนการใช้จ่ายเงิน   ๖๔๗,๑๑๕ ๑,๐๗๘,๕๒๕ ๑,๗๒๕,๖๔๐ 

 
 
 
 

 
 

ต.ค. 6๓ 
๓๓๓๓๓
๖๔๖๔๖
๔๖๔๖๔ 

ธ.ค. ๖๓ -  ก.ย. ๖๔ 

ต.ค.- ธ.ค. ๖๓ 
๓ 

๓๓๓๓๓๖๔๖
๔๖๔๖๔๖๔ 
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๑๑. โครงการ “พัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกจิ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ  โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๓๒ 
 นางสาวสกลุกานต์  ขันแข็ง โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๓๒๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๔  E-mail : sakulkarn@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์และ
ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand ๔.๐ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งจะนำ
ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ประกอบกับในยุคปัจจบุัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีบทบาท
ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการไปสู่
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ป ีในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยข้อมูล
ของภาครัฐที่จัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล ให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้   
โดยข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data-driven economy) ซึ่งจะใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรฐัในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลัก
วิชาการในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๗) ยังได้กำหนดให้มีหน้าที่
ในการประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็น
ปัจจุบันของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒             
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ที่ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นการบูรณาการสถิติ
จากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสำรวจ และการเช่ือมโยงสถิติ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มี
การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงาน และข้อมูลจากการสำรวจ เพื่อให้มีความครบถ้วน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ลดความซ้ำซ้อน การจัดเก็บข้อมูลสถิติ การส่งเสริมการเช่ือมโยงสถิติ
ระหว่างสาขา และระดับพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management 
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Information System: MIS) ของทุกส่วนราชการ รวมทั้ง ให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ 
เพื่อนำข้อมูลดังกลา่วมาใช้ประกอบการตัดสนิใจในการดำเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ  ของรัฐบาล ข้อสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ลง
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานจัดทำเป็นภาพรวมและ
แผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง) กำกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย และข้อคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๕/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ทำการแต่งตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)” ข้ึน 
โดยมอบหมายให้พลอากาศเอกประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดกระทรวง ๑๙ 
กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเปน็กรรมการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นฝ่ายเลขานุการ 
และผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแหง่ชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ 
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ กำหนดโจทย์ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ติดตาม
การดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเดินหน้าสร้าง
ศูนย์ข้อมูล Big Data บูรณาการการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐข้ามกระทรวง 

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม ทุก ๕ ปี และสำมะโนธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ ทุก ๑๐ ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับให้ภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผน 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าการทำสำมะโนดังกล่าวจะได้ฐานข้อมูลสถานประกอบการที่
ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้
งบประมาณ บุคลากร และเวลาในการดำเนินการมาก รวมทั้งปัญหาของการไม่ได้รับความร่วมมือจาก
สถานประกอบการ ซึ่งผลทำใหฐ้านข้อมูลสถานประกอบการจากการทำสำมะโนฯ ยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/นโยบายระดับชาติ 
และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในการทำให้ประเทศมีฐานข้อมลู 
ที่สำคัญจำเป็นของสถานประกอบการที่มีการบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อนำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน กองสถิติเศรษฐกิจจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยน 
วิธีการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสำมะโน/สำรวจแบบดั้งเดิม เป็นการเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
จากทะเบียนให้เพิ่มมากข้ึน ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้แนะนำให้ใช้ข้อมูลจาก
สำมะโนเศรษฐกิจหรือสำมะโนด้านสถานประกอบการ และข้อมูลทะเบียนธุรกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและเป็นสากล รวมทั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติจากเดิมที่เน้นการผลิตข้อมูลมาเป็นการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
ให้มากขึ้นตามนโยบายระดับชาติและนโยบาย การบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ (Business Register) หรือข้อมูลทะเบียนของสถานประกอบการมีความสำคัญ 
ทางด้านสถิติโดยใช้เป็นกรอบตัวอย่างในการสำรวจตัวอย่างและเป็นเกณฑ์ในการประมาณค่าของ
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ประชากรธุรกิจที่สะท้อนภาพภาคการผลิต การค้า และการบริการของประเทศให้ถูกต้องแม่นยำ การนำ 
ข้อมูลทะเบียนธุรกิจมาใช้ประโยชน์ในทางสถิติจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากประหยัดงบประมาณ 
ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลและลดภาระผู้ตอบข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานสถิติของประเทศ
ต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน สำหรับประเทศไทยซึ่งมีระบบสถิติ
แบบกระจายงาน มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนของสถานประกอบการ
จากการจดทะเบียนดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ การขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
การขอจดทะเบียนนิติบุคคล การขอรับการส่งเสริม การลงทุน การขออนุญาตดำเนินการ และการทำ
ธุรกรรมกับทางราชการตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ันยังมีความซ้ำซ้อน ไม่มีมาตรฐาน
ที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกันได้ และยังมีปัญหาด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบในการเผยแพร่ข้อมูล  

ดังนั้นกองสถิติเศรษฐกิจ จึงมีแผนดำเนินการศึกษารายการข้อมูลสถานประกอบการ ทั้งในส่วนที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐอื่นเป็นผู้ผลิต แนวทางในการเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล
สถานประกอบการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) ที่มีมาตรฐาน 
ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ กำหนดนโยบายจัดทำแผน      
การประเมินผล และส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง 
(Common Frame) มีระยะเวลาดำเนินงาน ๖ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการดำเนินงาน 4 ระยะ ดังนี้  

       ระยะที่ 1 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563  
จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

       ระยะที่ 2 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลของ
โครงการฯ (ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4.4754 ล้านบาท) 

       ระยะที่ 3 : ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ โดยใช้แนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมลู
จากระยะที่ 2 (งบประมาณขอตั้ง 7.4792 ล้านบาท) 

       ระยะที่ 4 : ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป 
           ปรับปรงุข้อมูลในฐานข้อมูลกลางให้เป็นปจัจุบัน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 ( Thailand 
Standard Industrial Classification : TSIC 2009) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมกับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒.เพื ่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที ่เป็น
มาตรฐานสำหรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล ( Update) 
ให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๓ เพื่อบูรณาการการทำงานรว่มกนัของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ 
๒.๔ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการ 

สำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ สามารถแลกเปลีย่น เช่ือมโยง และ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
๓.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS) 
๓.๔ มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และท้องถ่ิน เพื่อประสานการทำงาน

ร่วมกันแบบบูรณาการ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 

ระยะเวลา ผลผลิต (Output) 
ทั้งโครงการ ๑. ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) ที่มีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจครอบคลุมอย่างน้อย ๑2 หมวดใหญ่      
๒. ระบบ และ Platform ที่เป็นมาตรฐานกลางสามารถเช่ือมโยง และแลกเปลีย่น

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
รายปี (๒๕๖๔) 

 

๑. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนเศรษฐกจิ (Economics Census) และ
ทะเบียนหรอืทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานต่างประเทศ 

๓. รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ
จากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมและข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ (Outcome) 
ทั้งโครงการ ๑.  หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการสำหรับใช้ในการ   

วางแผนและกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับทอ้งถ่ิน 
๒. หน่วยงานภาครัฐมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และมีเครือข่ายพันธมิตร

ระหว่างหน่วยงาน 
รายปี (๒๕๖๔) 

 

 -  สำนักงานสถิติแห่งชาติมีผลการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกลาง 
    ด้านสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำและพัฒนาระบบการ 
    เช่ือมโยงข้อมูลด้านสถานประกอบการของประเทศ 
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๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

ระยะเวลา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
ทั้งโครงการ - เชิงปริมาณ 

1. จำนวนรายการข้อมูลในฐานข้อมูลที่สามารถเช่ือมโยงร่วมกนัไม่น้อยกว่า    
    10 รายการ 
2. ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเช่ือมโยงร่วมกันไม่น้อยกว่า  
    5 หน่วยงาน    

  - เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

รายปี (๒๕๖๔) 

 

๑. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนเศรษฐกจิ (Economics Census) และ
ทะเบียนหรอืทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานต่างประเทศ 

๓.  รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ   
จากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมและข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๑) มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
สามารถนำไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการ 
เพื่อภาครัฐใช้วางแผนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก 

๒) หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถ 
แลกเปลี่ยนเช่ือมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน  

๓) มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้สามารถ
แข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตัวเองได้ 

๔) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อ  
ประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ได้ 

๕) เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้าน 
สถานประกอบการต่าง ๆ 

๖) ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการ
จัดทำข้อมูลสถิติ 

๗) มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น  
  ๑) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  ๒) สำนักงานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
  ๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
  ๔) สำนักงานประกันสังคม  
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  ๕) กรมส่งเสริมการเกษตร     
  ๖) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
  ๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

๘.๑ ท้ังโครงการ : ๖ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖7 

๘.๒ ปี ๒๕๖๔  : นบัตั้งแต่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

   วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท 
     - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ = ๒,๑๔๑,๐๐๐ บาท 
     - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ = ๒,๓๓๔,๔๐๐ บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน รวม 

ไตรมาสท่ี  
๑/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
 ๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

 

๑. จัดจ้างที่ปรึกษา 
    โครงการฯ 
 

     
 

๒. ที่ปรึกษาดำเนินการ
ศึกษาและออกแบบ
ฐานข้อมูลโครงการฯ 
ตามที่กำหนดใน
ข้อเสนอโครงการ 
รวมทั้งจัดทำรายงาน 
สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ระยะที ่2 
และ (ร่าง) เอกสาร
ข้อเสนอโครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ภาครัฐ * 

    

แผนการใช้จ่ายเงิน ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๑,๙๑๐,๐๐๐ ๒,๑๔๑,๐๐๐ 

 
หมายเหต ุที่ปรกึษาดำเนินงาน ๙ เดือน  (คาบดำเนินงานรวมกับคาบการเบิกจ่ายเงนิของงานงวดสุดท้าย 

 มี.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔) และไดก้ันเงินเหลือ่มปจีำนวน ๒,๓๓๔,๔๐๐ บาท เพื่อเบกิจ่ายงาน 
 งวดสุดท้าย 

 

 

(มี.ค. 63 – ก.ย. 64) 

(ต.ค. 63 - ก.พ. 6๔) 
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๑๒. โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศ  
โดยการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำสำมะโน

การเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้วยรูปแบบใหม่)” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกจิ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ  โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๓๒ 
                    นางสาวสมคิด  ทุมวงศ์ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๖๔ 
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๔  E-mail : somkid@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลและบริหารจัดการสารสนเทศ 
รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์/วิจัย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐ 
และเอกชน และยังเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการสารสนเทศภาครัฐโดยการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน 
ข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งให้การส่งเสริมและพัฒนาสถิติของภาครัฐ 
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดทำสถิติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
ระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงาน หน่วยงานต่างๆ มีการผลิตข้อมูลสถิติ/สารสนเทศ
ตามภารกิจของตน ซึ่งอาจเกิดความซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่ได้มาตรฐาน และขาดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น 
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ 
สสช. จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งต่อเนื่องมาจากแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 (2554-2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารและข้อมูล 
การสำรวจเพื่อให้มีความครบถ้วน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ 
ข้อมูลสถิติ และส่งเสริมการเช่ือมโยงสถิติ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน  

ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 จะสอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในคราวที่ สสช. เสนอร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อาทิ  กระทรวงมหาดไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยเห็นควรให้มีการบูรณาการการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรด้วยการใช้ข้อมูลจาก
ทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำการสำรวจและสำมะโนการเกษตร รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยกำหนดขอบข่ายให้ครอบคลุมเกษตรกรและการทำการเกษตรทุกประเภท 
ทุกลักษณะ ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมีข้อมูลสำหรับ
กำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัด
งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย   
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ดังนั้น การมีข้อมูลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในทุกภาคส่วนจึงเป็น
ความสำคัญเร่งด่วนสำหรับภารกิจของผู้ผลิตข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาทั้งรูปแบบการจัดเก็บและการ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙              
ที่ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับ (หากจำเป็น) เพื่อให้มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ครบทุกหน่วยงาน โดยใช้เลขบัตรประจำตัว ๑๓ หลัก เป็นดัชนี             
ในการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงข้อมูลผู้ทำการเกษตรจากทะเบียนทุกฐานของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร (Farmer Registration 
Base) ของกรมส่งเสรมิการเกษตร ฐานข้อมูลผู้เลี้ยงปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ฐานข้อมูลผู้ทำการประมง 
และเพาะเลี้ยงชายฝั่งของกรมประมง ฐานข้อมูลผู้ปลูกยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ฐานข้อมูล 
ผู้ทำนาเกลือสมุทรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และฐานข้อมูลผู้เลี้ยงหม่อนไหมของกรมหมอ่นไหม 
เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลในลักษณะอื่นๆ เช่น ข้อมูลจาก GIS ข้อมูลจากรายงาน (report) และข้อมูลจาก
การบริหารงาน (Administrative) เป็นต้น ซึ่ง สสช. ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนดังกล่าว 
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยเฉพาะการนำข้อมูลจากแหล่งดังกล่าว 
มาสนับสนุน (Suppliment) การทำสำมะโนการเกษตร ซึ่งเป็นการจดัเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
ที่ สำคัญของประเทศ ประกอบกับในหลาย ๆ ประเทศ ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดทำสำมะโนและ
สำรวจ โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Collection) เช่น ข้อมูลจากการ
ทะเบียน (Registration) รายงานจากหน่วยบริหาร (Report) และจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ 
นำมาใช้เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนารูปแบบการทำสำมะโนและการสำรวจทางการเกษตร ทั้งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลได้   

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีในการบรหิารจัดการข้อมูล (Data Management) ในปัจจุบัน ยังเอื้อ 
ต่อการเช่ือมโยงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่ายข้ึน จากความสำคัญจำเป็นของการมีข้อมูล 
ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและเหตุปจัจยัดังกล่าว สสช. จึงได้จัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร 
ของประเทศ โดยเริ่มจากการบูรณาการข้อมูลทะเบียนจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) 
มาสร้างเป็น “ฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร” เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้น ในการทำสำมะโน 
การเกษตร ซึ่งการนำข้อมูลจากทะเบยีนหรอืข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ มาใช้ประโยชน์น้ันมีกระบวนการ 
ที่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงข้อมูลระดับบุคคลที่มาจากแต่ละฐานข้อมูลที่ต้องยืนยัน
ว่าเป็นรายเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากวิธีการจดัเกบ็ที่ต่างกัน ดังนั้น 
เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาผลิตเป็นข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีการ
ทวนสอบข้อมูลสำคัญกับผู้ใหข้้อมูลในระดับย่อยที่สุด เช่น กิจกรรมการเกษตร การถือครองที่ดิน และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบความครบถ้วนตามขอบข่ายของสำมะโนการเกษตร 
ที่ต้องนับรวมผู้ถือครองที่อยู่นอกทะเบียนด้วย ซึ่งจำเป็นต้องทราบว่าในแต่ละพื้นที่มีมากน้อยเพียงใด 
เพื่อใช้ในการวางแผนสำหรับการเก็บข้อมูลผู้ที่อยู่นอกระบบทะเบียนให้ครบถ้วน   

การนำข้อมลูจากหลายแหลง่มาใช้ประโยชน์มีกระบวนการทีซ่ับซ้อนและใช้เวลาในการดำเนินงาน 
จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้  
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- ระยะท่ี ๑ (ดำเนินการในปี ๒๕๖๒) ขอใช้ข้อมูลทะเบียนจากเจ้าของข้อมูล กำหนด
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้  

- ระยะท่ี ๒ (ดำเนินการในปี ๒๕๖๓) ทดลองใช้และเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนกับข้อมูล 
สำมะโนการเกษตร จัดทำฐานข้อมูลต้นแบบ และทวนสอบข้อมูลรายบุคคลในระดับ
พื้นที่ย่อย  

- ระยะท่ี ๓ (ดำเนินการในปี ๒๕๖4) ทวนสอบข้อมูลรายบุคคลในระดับพื้นที่ย่อย 
(ต่อ) ทวนสอบจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียนในระดับพื้นที่ย่อย จัดทำ
ฐานข้อมูลจากทะเบียน (ทั้งประเทศ) และหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครอง
ทำการเกษตรที่อยู่นอกระบบทะเบียน 

เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้ง ๓ ระยะแล้ว จะทำให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียนที่
เช่ือมโยงกับข้อมูลจากสำมะโนการเกษตร สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการสนับสนุนการจัดทำสำมะโน 
การเกษตร ซึ่งสามารถลดภาระการนับจดเพื่อหาผู้ทำการเกษตร ลดการซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานได้ และได้มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน พร้อมทั้งได้
ข้อเสนอในการทำสำมะโนการเกษตรรูปแบบใหม่สำหรับใช้ในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖  

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อทวนสอบข้อมูลทะเบียนและหาความเหมาะสมของการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้สนับสนุน
การจัดทำสำมะโนการเกษตร 

2.2 เพื่อหาแนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน 

๒.3 เพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรตั้งต้น สำหรับใช้สนับสนุนการจัดทำสำมะโน
การเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒.4 เพื่อจัดทำข้อเสนอและกำหนดแนวทางการจัดทำสำมะโนการเกษตรรูปแบบใหม่ 

 ๓. เป้าหมาย 

มีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียนของทั้งประเทศ และแนวทางการรวบรวมข้อมูล  
ผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน  

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 
 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
 

ระยะเวลา ผลผลิต (Output) 
ทั้งโครงการ ๑. ฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศจากทะเบียนที่เช่ือมโยงกับ

ข้อมูลสำมะโนการเกษตร 
๒. สรุปผลการทวนสอบคุณภาพข้อมูลจากทะเบียน โดยเปรียบเทียบกับขอบข่าย

และคุ้มรวมของสำมะโนการเกษตร  
3. แนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน 
4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการทำสำมะโนการเกษตรรปูแบบใหม่ 

รายปี (๒๕๖๔) 
 

๑. ฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศจากทะเบียนที่เช่ือมโยงกับ
ข้อมูลสำมะโนการเกษตร 
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ระยะเวลา ผลผลิต (Output) 
๒. สรุปผลการทวนสอบคุณภาพข้อมูลจากทะเบียน โดยเปรียบเทียบกับขอบข่าย

และคุ้มรวมของสำมะโนการเกษตร  
3. แนวทางในการรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองที่อยู่นอกระบบทะเบียน 
4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการทำสำมะโนการเกษตรรูปแบบใหม่ 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ (Outcome) 
ทั้งโครงการ ๑. การบรูณาการข้อมลูขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน 

๒. การจัดทำสำมะโนการเกษตรของประเทศมกีารพฒันาและปรบัเปลี่ยนรปูแบบให้
สอดคล้องกบับริบทของประเทศ 

รายปี (๒๕๖๔) 
 

๑. การบรูณาการข้อมลูขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน 
๒. การจัดทำสำมะโนการเกษตรของประเทศมกีารพฒันาและปรบัเปลี่ยนรปูแบบให้

สอดคล้องกบับริบทของประเทศ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 

ระยะเวลา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
ทั้งโครงการ - เชิงปริมาณ 

๑) ร้อยละของความสำเรจ็ของการทวนสอบข้อมูลทะเบียนให้ครบถ้วนในแต่ละ
พื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน)  

๒) ร้อยละของความสำเร็จในการเช่ือมโยงข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจาก
ทะเบียนและสำมะโนการเกษตร 

- เชิงคุณภาพ 
๑) ร้อยละของความครบถ้วนของผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาความสอดคลอ้ง

กันของข้อมลูจากทะเบียนและข้อมลูในพื้นที่จริง 
๒) ร้อยละของความถูกต้องของข้อมลูผู้ถือครองทำการเกษตรจากการเช่ือมโยง

ข้อมูลจากทะเบียนและสำมะโนการเกษตร 
รายปี (๒๕๖๔) 

 
- เชิงปริมาณ 

๑) ร้อยละของความสำเรจ็ของการทวนสอบข้อมูลทะเบียนให้ครบถ้วนในแต่ละ
พื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน)  

๒) ร้อยละของความสำเรจ็ในการเช่ือมโยงข้อมลูผู้ถือครองทำการเกษตรจาก
ทะเบียนและสำมะโนการเกษตร  

- เชิงคุณภาพ 
๑) ร้อยละของความครบถ้วนของผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาความสอดคลอ้ง

กันของข้อมลูจากทะเบียนและข้อมลูในพื้นที่จริง 
๒) ร้อยละของความถูกต้องของข้อมลูผู้ถือครองทำการเกษตรจากการเช่ือมโยง

ข้อมูลจากทะเบียนและสำมะโนการเกษตร 
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๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑) ประเทศมีฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจากทะเบียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการจัดทำ
สำมะโนการเกษตร 
 ๒) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงาน และลดภาระของผู้ตอบข้อมูล  
 ๓) ไดม้ีรูปแบบการทำสำมะโนในรูปแบบใหม่ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนอย่างเหมาะสม 
 ๔) สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั ตอบสนองผู้ใช้ทุกภาคส่วน ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล และให้เกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกร 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เช่น  

      ๑) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
      ๒) กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัด  
      ๓) กรมประมง  
      ๔) กรมปศุสัตว์  
      ๕) กรมหม่อนไหม  
      ๖) การยางแห่งประเทศไทย  
      ๗) ผู้ถือครองทำการเกษตร/สถานประกอบการเกษตร 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  
      ๘.๑ ท้ังโครงการ : ๓ ปี นับตัง้แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
      ๘.๒ ปี ๒๕๖๔    : นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

      วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี    

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี   
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี   
๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี   
๔/๒๕๖๔ 

๑. ขั้นการออกแบบ 
    - ฐานข้อมูล 
    - การทวนสอบข้อมูล 
 

     

๒. ขั้นการพัฒนาระบบ 
    - ฐานข้อมูล 
    - โปรแกรมสำหรับ 

ทวนสอบข้อมูล 
 

     

๓. ขั้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

   - เชื่อมโยงและ  
 นำเข้าข้อมูล 

   - อบรมผู้ปฏิบัติงาน 
     สนาม 

   - ปฏิบัติงานสนาม     
     ทวนสอบข้อมูล  

  - ปฏิบัติงานสนามเพื่อ   
หาข้อมูลเพิ่มเติมใน
กรณีที่ผลทวนสอบ
แตกต่างกันมาก   

 

     

4. ขั้นการวิเคราะห์ 
   - ผลการทวนสอบ  

 ข้อมูล 
 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน 660,๐๐๐ 6,698,0๐๐ 2,874,4๐๐ 24,000 ๑๐,๒๕๖,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ต.ค. 6๓ – ม.ค. 64) 

(พ.ย. 6๓ – ก.พ. 6๔) 

(มี.ค.– เม.ย. 6๔)  

(ธ.ค. 6๓ – พ.ค. 6๔) 

(ม.ค.– ก.ย. 6๔)  

(พ.ค.– ก.ย. 6๔)  

(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

(พ.ค.– มิ.ย. 6๔)  

(16-28 ก.พ. 6๔)  
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๑๓. โครงการ “เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
ของหน่วยงานภาครัฐ” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายทรงพล  ใหมส่าล ี โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๙๓ 
   นางสาวอังคณา  แย้มอุบล โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๙๙ 
โทรสาร  ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๘  E-mail: angkhanapum@gmail.com 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงาน (Decentralization) แต่ละหน่วยงาน
มีการผลิตข้อมูลสถิติรองรับภารกิจของหน่วยงาน ทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนและขาดการบูรณาการ การใช้ 
ข้อมูลร่วมกันสำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านสถิติของประเทศ มีภารกิจที่สำคัญใน
การพัฒนางานด้านสถิติ ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญตัิสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้สำนักงานสถิติ 
แห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของหน่วยงานภาครฐัให้สอดคลอ้งกับนโยบาย 
และแผนการพัฒนาประเทศ และจากการดำเนินงานที่ผา่นมาได้ทำการประสานงานกับหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องในการนำแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไทยไปสูก่ารปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
สารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการพัฒนาข้อมูลสถิติทางการรายสาขา
และการพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสร้าง
ความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้การบริการภาครัฐ 
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลัตามแผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลัขยายวงกว้าง และครอบคลุมผู้ใช้ 
บริการเพิ่มมากข้ึน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงดิจิทัล                
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านข้อมูลสถิติ และผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม ซึ่งใน
การสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องมีการดำเนินการบูรณาการ
เช่ือมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่สำคัญจำเป็นของประเทศเข้าสู่ศูนย์กลางข้อมูลทางสถิติของ
ประเทศเพื่อที่จะนำไปสู่การแบ่งปันข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการเช่ือมโยง ด้วยนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง กรม และระดับพื้นที่ 

๒.๒ รวบรวม บูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลและรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๒.๓ จัดทำสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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๓. เป้าหมาย 

ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
มีฐานข้อมูลของข้อมูลสถิติทางการและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและ  

เป็นปัจจุบัน   

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒ เชิงคณุภาพ 

- 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล                
ที่ถูกต้อง ทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๒,๘๙๒,๖๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี ๓/
๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

กิจกรรมท่ี ๑ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน 

1. บูรณาการข้อมูล
สถิติทางการรายสาขา 

 

     

2. จัดทำชุดสารสนเทศ
และชุดตัวชี้วัดทั้งใน
ประเทศ ต่างประเทศ 
และเชิงพื้นที่  

     

(ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4) 

(ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4) 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี ๓/
๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

๓. การจัดทำฐานข้อมูล
สถิติทางการ 21 
สาขา 

  
   

แผนการใช้จ่ายเงิน
(กิจกรรมท่ี ๑) 

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ 

      

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี ๓/
๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

กิจกรรม บริหารจัดการระบบสารสนเทศภาครัฐ 

1. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

 

     

2. การจัดทำข้อมูลเพื่อ
ให้บริการด้วย
มาตรฐาน SDMX 

 

     

3. การให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมูลทาง 
website 
(www.nic.go.th) 

 

     

4. การส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
สถิติด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน 

 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน
(กิจกรรมท่ี ๒) 

134,650 43,150 33,670 521,130 732,600 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
(รวมกิจกรรมท่ี ๑ และ 

๒)  
๖๗4,650 ๕๘๓,๑50 ๕๗๓,6๗0 ๑,๐๖๑,๑๓0 ๒,๘๙๒,๖๐0 

 
 

(ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4) 

(ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4) 

(ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4) 

(ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4) 

(ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4) 

http://www.nic.go.th/
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๑๔. โครงการ “จัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
(NSO Data Catalog)”   

หน่วยงานรบัผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ  
กองบริหารจัดการระบบสถิติ  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ                

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายทรงพล  ใหมส่าล ี โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๙๓ 
    นางกาญจนา  ภู่มาลี โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๓๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๑๗  E-mail : songpon.m@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

ตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล  (Data Governance) เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ  
ทั้ งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ นำไปปรับใช้ให้ เข้ากับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนิน
นโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ “หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำรายการข้ อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog)  และระบบนามานุกรม (Directory Services)”  

สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงนำนโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติ จัดทำบัญชีข้อมูลและ Metadata 
ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ในระบบ NSO Data 
catalog นำเสนอบนเว็บไซต์ http://catalog.nso.go.th/ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูล
ภายในสำนักงานและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่
อยู่ของข้อมูล ในระบบ NSO Data catalog เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูลภายใน
สำนักงานและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป 

๓. เป้าหมาย 

มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของ
ข้อมูล ในระบบ NSO Data catalog ครบทุกโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปจัจบุันของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 
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๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
๑. บัญชีรายการข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ นำข้ึนระบบ 

NSO Data Catalog  
๒. จัดการข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ เป็น CSV ไฟล์ พร้อมไฟล์คำอธิบาย field 

สำหรับชุดข้อมูลที่อยู่ในระบบ NSO Data Catalog 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 มีชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐ  
 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 

ระยะเวลา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

 
ตัวชี้วัด ระดับความสำเรจ็ของการจัดทำบญัชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

(Data Catalog)  

๕.๑ เชิงปริมาณ 

 

 

๕.๒ เชิงคณุภาพ 

- จัดทำบัญชีข้อมูลภายใต้ภารกิจหลัก ผลิตข้อมูลสถิติ (๔ โครงการ) และมีระบบ
บัญชีข้อมูล พร้อมจัดทำข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อย
ละ ๕๐ ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด 

- 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีชุด
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

ผู้ใช้ข้อมูลทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นับตั้งแต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ......................-.............. บาท   
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๔ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี 
 ๓/๒๕๖๔ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๔ 

๑. สนับสนุนเจ้าของ
โครงการเพื่อจัดทำ
สเปคตาราง ข้อมูล
สถิติจากโครงการ
สำมะโน/สำรวจ 
(สถิติทางการและ
ข้อมูลโครงการ 

    สำมะโน/สำรวจทั่วไป)  
 

     
 

๒. สนับสนุน ศท.เพื่อ
จัดทำ CSV ไฟล์
ตามสเปคตาราง 
ข้อมูลสถิติจาก
โครงการสำมะโน/
สำรวจ (สถิติทางการ 
และข้อมูลโครงการ
สำมะโน/สำรวจ
ทั่วไป) ที่กำหนด  

 

     

๓. นำเข้า CSV ไฟล์ข้อมูล 
สถิติจากโครงการ
สำมะโน/สำรวจ  
(สถิติทางการและ
ข้อมูลโครงการสำ
มะโน/สำรวจทั่วไป) 
เข้าสู่ระบบ NSO 
Data Catalog 

 

    

๕. บริหารจัดการระบบ 
NSO Data Catalog 

     

๕. ประชุมคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
คณะทำงานบริกรข้อมูล 

 

     

๖. กำกับดูแลการ
ดำเนินงาน บริหาร
จัดการบัญชีข้อมูล
บนระบบบัญชี
ข้อมูลสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน - - - - - 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ม.ค. 6๔) (พ.ค. 6๔) (ก.ย. 6๔) 
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๑๕. โครงการ “บริหารจัดการระบบสถิติ” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางกาญจนา  ภู่มาลี โทรศัพท ์๐ ๒๑๔1 7437 
  นายคำภา ศรีดาพันธ์ โทรศัพท ์๐ ๒๑๔๒ ๑๓๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๒๒ E-mail : Policy.nso@gmail.com 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีหน้าที่จัดทำแผนแม่บท
เกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญ จำเป็นต่อการ
วางแผน และประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยสถิติภาครัฐมีสมรรถนะในการ
จัดทำข้อมูลสถิติที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยการดำเนินการนี้อยู่ภายใต้แผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทยฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เพื่อให้ระบบสถิติประเทศไทยเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา 
ประเทศอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูล          
ที่จำเป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

๓. เป้าหมาย 

ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผนและพัฒนาประเทศ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
  ชุดข้อมูลสถิติทางการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นสำหรบัการวางแผนและพัฒนาประเทศ ที่มีระบบการ

ผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ เพื่อให้ได้สถิติที่มีมาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดไว้ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย  

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ร้อยละ 100 
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๕.๒ เชิงคณุภาพ 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแมบ่ทระบบสถิติประเทศไทย ฉบบัที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ร้อยละ 90 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๑. รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันสมัย  
๒. ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำ      

ในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖4 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖4 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖4 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖4 

๑. การดำเนินโครงการพฒันา
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด 
 

     

๒. การดำเนินโครงการพฒันา
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา 
 

    

แผนการใช้จ่ายเงิน  ๔,๗๙๔,๑๒๕ ๔,๗๙๔,๑๒๕ ๔,๗๙๔,๑๒๕ ๔,๗๙๔,๑๒๕ ๑๙,๑๗๖,๕๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 
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๑๖. โครงการ “พัฒนาบุคลากรประจำปี” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์  โทรศัพท ์๐ ๒๑๔๑ ๗๔๑๓ 
  นางสาวนลินี ทองสว่าง โทรศัพท ์๐ ๒๑๔๒ ๑๒๙๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๐ E-mail: nalinee@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ (๙) กำหนดหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้
เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ เกี่ยวกับสถิติ และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติ  
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร
ทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบงานภารกิจดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติ และเป็นการเพิ่ม
สัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสถิติในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญ 
ในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ที่หลากหลาย 

๓. เป้าหมาย 

ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดจิิทลัมาประยุกต์ใช้ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
  บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ  
และองค์การมหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ๑. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการสถิติมากข้ึน 
 ๒. บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. บุคลากรสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาพยากรณ์สภาวการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  
พร้อมรับมือกับทิศทางการพัฒนาของประเทศได้อย่างดี 
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๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
๑. ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการอบรมทีม่ีความพึงพอใจต่อหลักสตูรในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ ๘๘ 

  ๒. รอ้ยละของผูส้ำเรจ็การอบรมหลกัสูตรด้านสถิติที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรบัใช้ 
ในการปฏิบัติงาน รอ้ยละ ๘๖ 

๕.๒ เชิงคณุภาพ 
  - 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

บุคลากรภาครัฐสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และองค์การมหาชน)  

ผู้ที่ได้รบัประโยชน์ : ภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๖๐๕,๐๐๐ บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
 ๔/๒๕๖๓ 

๑. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่      

๒. หลักสูตรความรู้ ความสามารถ 

 ด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล 

    

๓. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
 ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    

๔. หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
 ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

    

๕. การจัดรายการศึกษาดูงาน 
  ให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ 

    

แผนการใช้จ่ายเงิน  ๖๐,๒๐๐ ๓๓๖,๗๖๐ ๑๓๗,๗๒๕ ๗๐,๓๑๕ ๖๐๕,๐๐๐ 

 
 

(ม.ค. - ก.ค. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 
 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. - ธ.ค. 6๓) (เม.ย. - มิ.ย. 6๔) 
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๑๗. โครงการ “ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางหทัยชนก  ชินอุปราวัฒน ์ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๘๒ 
 นางโสนน้อย  บรุาเจริญ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๔๙๖ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๒  E-mail : sanonoi@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมมีภารกจิ 
ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ จัดทำสถิติและการประสานการรวบรวมข้อมูลสถิติ 
เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึง 
การให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ 
บริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านความถูกต้อง รวดเร็ว 
และอำนวยความสะดวกต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ยังมีภารกิจในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของ
การให้ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านสถิติ ในขณะเดียวกัน หากประชาชนมี
ความตระหนักรู้ มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ จะเกิดการนำข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อการนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในระดับ
นโยบาย การวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

สำนักงานสถิติแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของยุคของการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูล
มหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะ 
สื่ออินโฟกราฟิกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมา
ทำให้เข้าใจง่ายและสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่าย
ในเวลาอันรวดเร็ว และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอัน
จำกัด  ซึ่งปัจจุบันการออกแบบในแนวอินโฟกราฟิกได้พัฒนามาเรือ่ย ๆ จนเกิดอินโฟกราฟิกแบบขยับ
หรือเคลื่อนไหวได้ ที่เรียกว่า Motion Infographic และแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่า Interactive 
Infographic ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากยิ่งข้ึน ดังนั้นหากสามารถนำข้อมูลสถิติและ
องค์ความรู้ด้านสถิติ มาสื่อสารในรูปแบบอนิโฟกราฟิกและร้อยเรียงความรู้ทางด้านสถิติมาเล่าเรื่องใน
รูปแบบ Story telling ในเรื่องที่ใกล้ตัวหรือที่เกีย่วข้องกับชีวิตประจำวัน จะช่วยดึงดูดความสนใจและ
ช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มอียู่มากมายได้ในเวลาอันจำกัด และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

นอกเหนือจากการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic 
มาช่วยในการนำเสนอและเผยแพรข้่อมูลสถิติแลว้ การสร้างการรับรู้ ความไว้วางใจ และความมั่นใจใน
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บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การรับรู้รับทราบถึงการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่
อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการ
นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ  ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงมีแนวคิดในการ
จัดงานนิทรรศการวิชาการและการเสวนาด้านสถิติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
รับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของข้อมูลสถิติ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้
ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาประเทศ  

โดยโครงการสง่เสรมิการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ มีระยะเวลาดำเนินงาน ๔ ปี 
นับตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้  

  ระยะท่ี 1 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
- ประสานและจัดทำความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน 

เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
- ศึกษารูปแบบและแนวทางการนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติ     

ในรูปแบบใหม่ขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีการนำเสนอด้านข้อมูลสถิติ 
- จัดการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ  
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่

ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มสื่อมวลชน               
กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ มนักวิจัย
ภาคเอกชน เป็นต้น  

- จัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
วีดีโอกราฟฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 

ระยะท่ี 2 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
- ประสานและจัดทำความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน 

เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
- ศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติ

แห่งชาติไปใช้ประโยชน์ โดยผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าร่วมเผยแพร่งานวิจัยด้วย
ตนเองได้ 

- จัดการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ  
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่

ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มสื่อมวลชน      
กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนัก วิจัย
ภาคเอกชน เป็นต้น  

- จัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น 
วีดีโอกราฟฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 

- จัดการประกวดสื่อวีดีโอกราฟฟิกเกี่ยวกับการใช้และการนำเสนอข้อมลูสถิติ 
ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
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- จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอข้อมูลสถิติและการเล่าเรื่อง 
ทักษะการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก ให้แก่บุคลากรของ สสช. 

- จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยภาพเคลื่อนไหว
บนเว็บไซต์ (animation website) ให้แก่บุคลากรของ สสช. 

- จัดหาเครื่องมือและซอฟแวร์สำหรับการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วย
ภาพเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์และการจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบ
ใหม่ๆ 

- จัดทำบทความเผยแพร่งานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ไปใช้ประโยชน์ ในวารสารสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ระยะท่ี 3 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 
- ประสานและจัดทำความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน 

เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
- ศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลคำศัพท์ทางสถิติ (Glossary of Statistical 

Terms)   
- จัดการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ  
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่

ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนักวิจัยภาคเอกชน 
เป็นต้น 

- จัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น 
วีดีโอกราฟฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 

- จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอข้อมูลสถิติและการเล่าเรื่อง 
ทักษะการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก ให้แก่บุคลากรของ สสช.  

- จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยภาพเคลื่อนไหว
บนเว็บไซต์ (animation website) ให้แก่บุคลากรของ สสช. 

- จัดทำสื่อและช่องทางการนำเสนอความรู้ด้านสถิติและพัฒนารูปแบบการ
เผยแพร่เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทำเพจ Student Corner เป็นต้น 

- จัดหาเครื่องมือและซอฟแวร์สำหรับการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วย
ภาพเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์และการจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบ
ใหม่ ๆ 

- จัดทำบทความเผยแพร่งานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ไปใช้ประโยชน์ ในวารสารสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ระยะท่ี 4 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 
- ประสานและจัดทำความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน 

เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
- จัดการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ  
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- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้แก่
ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนักวิจัยภาคเอกชน 
เป็นต้น 

- จัดการประกวดสือ่วีดีโอกราฟฟิก เกี่ยวกับการใช้และการนำเสนอข้อมูลสถิติ 
ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

- จัดทำสื่อการนำเสนอข้อมูลสถิติและความรู้ด้านสถิติในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น 
วีดีโอกราฟฟิก สื่อการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 

- จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอข้อมูลสถิติและการเล่าเรื่อง 
ทักษะการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก ให้แก่บุคลากรของ สสช. 

- จัดทำบทความเผยแพร่งานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ไปใช้ประโยชน์ ในวารสารสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติให้แพร่หลาย 

๒.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว  

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ การเข้าใจ และนำไปสู่การใช้ข้อมูลเป็น ในประชาชนทุกภาคส่วน 
๒.๔ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน 

การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงลึก 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติในรูปแบบสื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic) บนเว็บไซต์ 
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๓.๒ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Infographic Storytelling) บนเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๓.๓ มีการจัดงานนิทรรศการและการเสวนาด้านสถิติ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ  

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 

ระยะเวลา ผลผลิต (Output) 
ทั้งโครงการ - สื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic) นำเสนอข้อมูลสถิติและการ

นำข้อมูลไปใช้ ของการสำรวจ/สำมะโนแต่ละโครงการ เผยแพร่ในเว็บไซต์
สำนักงานสถิติแห่งชาต ิและช่องทาง Social media ของสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

- สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Infographic Storytelling) ที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรม 
เผยแพร่ในเว็บไซตส์ำนักงานสถิติแหง่ชาติ 
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ระยะเวลา ผลผลิต (Output) 
- เว็บเพจนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ทางสถิติแบบ Animation 
- บุคลากรที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติและการเล่าเรื่อง 

ทักษะการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก และการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วย
ภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ (animation website) 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำข้อมูล
สถิติไปใช้ประโยชน์ 

- ผู้เข้าสมัครร่วมการประกวดสื่อวีดีโอกราฟฟิก เกี่ยวกับการใช้และการนำเสนอ
ข้อมูลสถิต ิ

- ข้อมูลงานวิจัย และรายการคำศัพท์ทางสถิติที่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

- ความร่วมมือในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ 
รายปี (๒๕๖๔) 

 

- สื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic)  
- สื่อการเรียนรูป้ระโยชน์ของข้อมลูสถิติในรปูแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ 

(Interactive Infographic Storytelling)  
- ความร่วมมือในการส่งเสริมการนำข้อมลูสถิติไปใช้ประโยชน์  

๔.๒  ผลลัพธ์ (Outcome) 
ระยะเวลา ผลลัพธ์ (Outcome) 
ทั้งโครงการ - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป รู้จัก เข้าใจ 

และสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานด้านการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติ 

รายปี (๒๕๖๔) 
 

- จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติเพิ่มข้ึน 
- การรู้จักและเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิต ิ
- ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้สื่อวีดีโอกราฟฟิกและสื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของ

ข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ 
- การบอกต่อ/การแนะนำของผู้เข้าใช้/เข้าชมแก่บุคคลอื่นในการนำข้อมูลสถิติ

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
ระยะเวลา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
ทั้งโครงการ - เชิงปริมาณ 

• ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

• การเพิ่มจำนวนสื่อวีดีโอกราฟฟิก และสื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ
ในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ 

• การเพิ่มข้ึนของงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้
ประโยชน์ 
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- เชิงคุณภาพ 
• ได้สื่อวีดีโอกราฟฟิกและสื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่า

เรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
• การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการ

นำข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติไปใช้ประโยชน์ 
• บุคลากรมีทักษะในการนำเสนอข้อมูลสถิติและการเล่าเรื่อง ทักษะการ

สื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก 
• บุคคลากรมีทักษะการนำเสนอข้อมูลสถิติด้วยภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ 

(animation website) 
• ความพงึพอใจของผู้ใช้ข้อมูลตอ่การใหบ้รกิารข้อมลูสถิติของสำนักงานสถิติ

แห่งชาต ิ
• การรู้จักและเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ 
• การบอกต่อ/การแนะนำของผูใ้ช้ข้อมูลแก่บคุคลอื่นในการนำข้อมูลสถิติของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ 
รายปี (๒๕๖๔) 

 
- เชิงปริมาณ 

• จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อวีดีโอกราฟฟิก และสื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง 

• สื่อวีดีโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic) อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 
• สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์  

(Interactive Infographic Storytelling) อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
• จำนวนความร่วมมือในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์        

ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน/องค์กร 
- เชิงคุณภาพ 

• ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
• การบอกต่อ/การแนะนำของผูใ้ช้ข้อมูลแก่บคุคลอื่นในการนำข้อมูลสถิติของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๖.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี 
๖.๒ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากข้ึน 
๖.๓ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไป

ใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้น ได้รับ
ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน 

๖.๔ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ               
สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖.๕ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูล
ด้วยภาพกราฟฟิก และการทำ Animation website 

๖.๖ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง  
๖.๗ จำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น 
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๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
๘.๑ ท้ังโครงการ : ๔ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
๘.๒ ปี ๒๕๖๔ : นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 รวม 
ไตรมาสท่ี  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
 ๔/๒๕๖๓ 

๑. เริ่มดำเนินโครงการ      

๒. กำหนดร่างขอบเขตงาน     

๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ     

แผนการใช้จ่ายเงิน - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๔๗๑,๔๐๐ ๘,๔๗๑,๔๐๐ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(พ.ย. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. 6๓) 

(ต.ค. 6๓) 
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๑๘. โครงการ “บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ” 

หนว่ยงานรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
 นายไชยวัฒน์ นระแสน โทรศัพท ์๐๒-๑๔๗-๗๓๔๕ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๒ E-mail : nchaiwat@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

“ข้อมูลสถิติ” ถือเป็นเครือ่งมอืสำคัญของทุกภาคส่วนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงาน กำหนด 
นโยบาย และใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถิติข้ึน
เป็นฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ยังคงกำหนดอำนาจ หน้าที่ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการบริหารจัดการ
ด้านข้อมูลสถิติของประเทศและเพิ่มภารกิจจากการเป็นหน่วยงาน “ผู้ผลิตและผู้ให้บริการสถิติ” เป็น
หน่วยงาน “ผู้บริหารจดัการระบบสถิติของประเทศ” อีกบทบาทหนึ่ง เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทย 
เป็นแบบกระจายงาน (Decentralization) มีหน่วยงานจำนวนมากผลิตข้อมูลสถิติตามภารกิจของตน 
ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการการใช้ข้อมลูร่วมกัน ประกอบกบัข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Management Information System: MIS) ของทุกส่วนราชการ รวมทั้งให้มีการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายใน
ด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
และ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม [สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นเจ้าภาพในการรวบรวม 
ข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ของทุกหน่วยงานจัดทำเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ และ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ (NECTEC) สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
และข้อคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๕/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ทำการแต่งตั้ง 
“คณะกรรมการขับเคลือ่นการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)” ข้ึน โดยมอบหมายให้พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดกระทรวง ๑๙ กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ 

โครงการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 



๑๐๖ 
 

 

กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ 
กำหนดโจทย์ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ติดตามการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล แก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเดินหน้าสร้างศูนย์ข้อมูล Big Data บูรณาการการเช่ือมโยง
ข้อมูลภาครัฐข้ามกระทรวง  

การขับเคลื่อนภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติได้
จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๔) โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนา 
ระบบสถิติของประเทศให้เป็นฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
ลดความซ้ำซ้อนและเติมเต็มข้อมูลสถิติ ที่สำคัญแต่ยังไม่มีการจัดทำ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในการขับเคลื่อนแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศไทย อาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลสถิติ
ครอบคลุมข้อมูลสถิติครบทั้ง ๒๑ สาขา โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่เป็นเอกภาพ 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ซึ่งได้ดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) การขับเคลื่อนแผน
แม่บทดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้ตั้งเป้าหมายเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกันภายในประเทศเทา่น้ัน แต่ยังได้คำนึงถึงบทบาทของข้อมลูที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการสนับสนุนการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ตลอดจนสามารถวัดสถานการณ์และ
ระดับการพัฒนาของประเทศเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น การวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) การวัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Competitiveness) เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ข้อมูลสถิติมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และสามารถเปรียบเทียบกันในทุกระดับ เพื่อให้การบ่งช้ีสถานะของประเทศเป็นไปอย่าง
ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง จากการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติดังกล่าว 
ทำให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ข้อมูลของประเทศที่ยังคงมีช่องว่าง (Data Gap) ทั้งในด้านรายการ
ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นแต่ไม่มีการจัดทำ และด้านคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการ
ประสานงานระหว่างพืน้ที่กับพื้นที่ และพื้นที่กับส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลสถิติที่มีให้
รวมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบข้อมลูสถิติของประเทศที่มใีนปัจจุบนัยังไม่เพียงพอและอยู่กระจัดกระจาย 
ทำให้ไม่สามารถจะสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ 
บริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และมั่นคง จึงจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลที่จะทำหน้าที่รวบรวมและบูรณาการข้อมูลสถิติทั้งในระดับ 
ประเทศและระดับพื้นที่ (จังหวัด) โดยต้องมีระบบงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมยั เอื้อต่อการใช้งานและ
สนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าวได้สะดวก และรวดเร็ว  

การดำเนินงานเพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับให้บริการแก่ทุกภาคส่วนน้ัน
ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Base)  
ที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ทางสถิติของประเทศ ที่สามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญ
และจำเป็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแต่ละด้านได้ ตลอดจน 
การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์อนาคต เอื้อประโยชน์ ถึงสิ่งที่ควรดำเนินการ  
เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการตัดสินใจและกำหนดนโยบายก็จะส่งผลให้ระบบสถิติของประเทศสามารถ
สร้างคุณประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในปัจจุบัน 



๑๐๗ 
 

 

นอกจากนี้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและข้อมูลมีการพัฒนาไปอย่างมาก การดำเนินการของสำนักงาน
สถิตแิห่งชาต ิจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล
เพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
บริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขยายวงกว้าง และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการ เพิ่มมากข้ึน สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจำเป็นต้องจัดหาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน Data Gap, 
การบูรณาการข้อมูลสถิติ ตลอดจน เครื่องมือเพื่อเข้าถึงการใช้งานสถิติอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการ
กำหนดมาตรฐานข้อมูลทางสถิติเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือของข้อมูล นอกจากนั้นยังเป็นการปรับปรุง
กระบวนการจัดทำข้อมูลให้มีความรวดเร็ว และทันต่อเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนจบ ทั้งการ
พัฒนาบุคลากรด้าน Data Science และการขยายผลเพื่อการจัดทำ Data Model/Set สำหรับการ
ทำ AI และ Machine Learning ในอนาคต การจัดทำ “บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ” 
นอกจากจะเป็นการนำเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ข้อมูลทันสมัยรองรับการทำงานในอนาคตที่ข้อมูลเป็น
หัวใจที่ใช้ในการบริหารงานแล้ว ยังเป็นศูนย์กลาง มาตรฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศที่มี 
“ข้อมูลสถิติคุณภาพ” ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ และสะท้อนภาพที่แท้จริงของการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย วางแผนงานเพื่อการ
ขับเคลื่อนประเทศต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติ
ของประเทศ ที่บริหารจัดการในลกัษณะของการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน (Data Driven) รองรับการ
เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐ 

๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดทำ Data Catalog ข้อมูลสถิติ ให้ได้มาซึ่งข้อมูล          
ที่ถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลสถิติเพื่อการ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนำเสนอสารสนเทศของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด สำหรับการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่างๆ 
ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

๒.๔ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 
ให้กับบุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลด้านสถิติที่มี
ประสิทธิภาพ 

๓. เป้าหมาย 

ให้สำนักงานสถิติแหง่ชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติของประเทศ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ              
ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๐๘ 
 

 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบและเครื่องมือให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อการ

จัดทำข้อมูล และสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานเดียวกัน รองรับการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล
สถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

๒. มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ ข้อมูลในมิติต่าง ๆ   
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ โดยการใช้สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานได้ทั้งแบบ On-Cloud 
และ On-Premise เพื่อการประมวลผลลักษณะ On-Demand 

๓. รัฐบาลได้ข้อมูลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงาน ที่ใช้ National Statistical Data Catalog ร่วมกัน เพื่อการประเมนิ วิเคราะห์และ
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด SDGs ทั้ง ๑๗ Goals 

๔. ภาคเอกชน เช่นกลุ่ม SMEs ไทยทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  

๕. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
   ร้อยละความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐให้สามารถรองรับการ

เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๕.๒ เชิงคุณภาพ 
-  

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

มีฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพื่อบริหารจัดการสถิติสำคัญของประเทศ มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน 
และให้บริการข้อมูลสถิติเพื่อการวิเคราะห์ มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ที่มีความรู้ 
และทักษะในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ สามารถสนับสนุนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา ต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ ด้วยการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๑02,653,000 บาท (จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 
๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท ปรับลดเนื่องจากมีการลดจำนวนบุคลากรในการดำเนินการโครงการ) 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๓/
๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
 ๔/๒๕๖๓ 

๑. เริ่มดำเนินโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

     

๒. กำหนดร่างขอบเขตงาน     

๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ     

แผนการใช้จ่ายเงิน - 
๓๐,๗๙๕,๙๐

๐ 
๓๐,๗๙๕,๙๐๐ ๔๑,๐๖๑,๒๐๐ ๑๐๒,๖๕๓,๐๐๐ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ต.ค. - ธ.ค. 6๓) 
 

(ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. - ธ.ค. 6๓) 
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๑๙. โครงการ “ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ” 

หน่วยงานรบัผดิชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
 นายไชยวัฒน์ นระแสน โทรศัพท ์๐๒-๑๔๗-๗๓๔๕ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๒ E-mail : nchaiwat@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และเสริมสร้าง ศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ จัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการ
ด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่าง 
ประเทศในงานด้านสถิติ ในการดำเนินกิจกรรมตามภาระงานด้านต่างๆ ของสำนักงานล้วนเกี่ยวข้อง
กับงานระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นสำคัญ ซึ่งต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้าน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติสถิติ มารองรับกับภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง และสำนักงานสถิติ
จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ที่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากเกินกว่า ๗ ปี และผู้ให้บริการขายหรือเจ้าของ 
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถบำรุงรกัษา หรือตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา เปลี่ยนอะไหล่ หรือรับรองการ
ใช้งานหรือให้บรกิารได้ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ในปัจจุบันของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น ได้พัฒนาไปเกนิกว่าระบบฯหรอือุปกรณ์ที่สำนักงาน 
สถิติแห่งชาติใช้งานอยู่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมถึง
ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิมของสำนักงานที่มีอายุเกิน 
๗ ปี เพื่อรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ ภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ 
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ 
ด้านสถิต ิ

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอรท์ดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับหอ้ง Data Center 
เดิมที่มีอายุเกิน ๗ ปี 

๒.๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรบัหอ้ง Data Center ให้รองรับและสอดคลอ้งกบั
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

โครงการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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 ๓. เป้าหมาย 

สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลสถิติ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ทดแทนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายุมากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของ
สำนักงานในรูปแบบ Cloud Computing รองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการสำรวจ
และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติของ ประเทศ พร้อมให้บริการระบบรับรองความปลอดภัยการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ (SSL) และสามารถ ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึงการบริการจัดการ
ข้ออมูลทางด้านสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการ
สำรองข้อมูลสารสนเทศเมื่อระบบเกิดขัดข้อง 

๒. สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่าน
เทคโนโลยี VoIP รองรับการเช่ือมต่อระบบสื่อสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิม          
ที่ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถ ใช้งานได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กร 

๓. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อตรวจสอบและนำข้อมูล 
เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้รองรับการภาระงานของสำนักงาน  

๔. สำนักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายรองรับการใช้บริการ ระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ

สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
   ร้อยละความสำเรจ็ในการปรับปรงุเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

     ๕.๒ เชิงคุณภาพ 
          - 

 ๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และการปฏิบัติงาน      
ผ่านเครือข่าย 

 ๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 



๑๑๒ 
 

 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

         วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๓๑,๖๑๒,๐๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
 ๔/๒๕๖๓ 

๑. เริ่มดำเนินโครงการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

     

๒. กำหนดร่างขอบเขตงาน 

- กำหนดร่างขอบเขตงาน (ครั้งที ่๓) 

    

๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ     

แผนการใช้จ่ายเงิน - ๑๒,๖๔๔,๘๐
๐ 

๖,๓๒๒,๔๐
๐ 

๑๒,๖๔๔,๘๐๐ ๓๑,๖๑๒,๐๐๐ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(ต.ค. - ธ.ค. 6๓) 
 

(ธ.ค. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. - ธ.ค. 6๓) 
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๒๐. โครงการ “ขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัย 
ระบบสารสนเทศ” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
 นายไชยวัฒน์ นระแสน โทรศัพท ์๐๒-๑๔๗-๗๓๔๕ 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๔๒ E-mail : nchaiwat@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการ
ด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศในงานด้านสถิติ 

ในการดำเนินกิจกรรมตามภาระงานด้านต่างๆ ของสำนักงานล้วนเกี่ยวข้องกับงานระบบจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลเป็นสำคัญ ซึ่งต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลตามพระราชบัญญัติสถิติ 
มารองรับกับภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง และสำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด 
ซึ่งมีระบบใช้งานมากกว่า ๗๔ ระบบ และสำนักงานสถิติไม่ได้ดำเนินการต่ออายุสัญญาการบำรุงรักษา 
เนื่องจากใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาเมื่อเทียบลำดับความสำคัญกับ
ระบบงานที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจเร่งด่วน ภาระงานที่ต้องรองรับ ตรวจสอบ และป้องกันความ
ปลอดภัยให้ข้อมูลด้านสถิติและระบบสารสนเทศที่เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานข้อมูลสถิติ นักเรียน
นักศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลสถิติในการพัฒนาองค์กร และประเทศชาติ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ สำนักงานฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาระบบงานและอุปกรณ์เพื่อรองรับการ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานและให้บริการ อีกทั้งสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
จังหวัด เพื่อรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลระบบสถิติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบงานข้อมูลสถิติ
ขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อไป 

 

 

โครงการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 



๑๑๔ 
 

 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ จัดหาระบบการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเเบบรวมศูนย์ เพื่อสนับสนุน, จัดการ, 
และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ไม่ว่าจะเป็น desktop, tablet, หรือ mobile ให้พร้อมใช้
งานในการปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา 

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

๒.๓ จัดหาระบบ Application Performance เเละ Transaction Monitoring เป็นระบบติดตาม
ผู้ใช้งาน และการเฝ้าระวังความผิดปกติของระบบที่จะกระทบต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศของ
สำนักงานสถิติ เพื่อวิเคราะห์ถึงต้นเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ลดการหยุดการให้บริการภารกิจ
งานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ 

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

๒.๕ ขยายระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Conference) เนื ่องจากระบบการประชุม
ทางไกลของสำนักฯ ได้มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันได้
มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการประชุมทางไกลให้รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (Mobile Device) 
และเพื่อขยายจากระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓. เป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความปลอดภัย และสามารถขยายผล 
พร้อมติดตามตรวจสอบการให้บริการระบบต่าง ๆ ได้และเมื่อเกิดระบบขัดข้องสามารถดำเนินการ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและเกิด
ประสิทธิผลต่อการดำเนินงานด้านสถิติของประเทศ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิตจิังหวัดมีครุภัณฑค์อมพิวเตอรเ์พื่อสนับสนุนและ

รองรับการใหบ้รกิารระบบสารสนเทศของสำนักงาน ดังนี้ 
๑๒.๑ ระบบการจัดการเครื่องลูกข่ายเเบบรวมศูนย์ (Desktop Management) จำนวน ๑ ชุด 
๑๒.๒ ระบบสำหรบัใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์เสมอืน (VDI) จำนวน ๑ ชุด 

๑๒.๒.๑ เครื่องลกูข่ายระบบสารสนเทศ (Thin Client) จำนวน ๑๐ ชุด 
๑๒.๒.๒ ซอฟต์แวรบ์รหิารจัดการเครื่องลกูข่ายระบบสารสนเทศ (Thin Client)   
           จำนวน ๑๐ ชุด 



๑๑๕ 
 

 

๑๒.๒.๓ ซอฟต์แวร์ Microsoft RDS CAL สำหรบัเครื่องลูกข่ายระบบสารสนเทศ  
           (Thin Client) จำนวน ๑๐ ชุด 
๑๒.๒.๔ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที ่๒  
           (๓๓ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง 

๑๒.๓ ระบบ Application Performance เเละ Transaction Monitoring จำนวน ๑ ชุด 
๑๒.๔ ระบบป้องกัน Advanced Persistent Threat (APT) เเบบ Sandboxing จำนวน ๑ ชุด 
๑๒.๕ ขยายการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Conference) จำนวน ๑ ระบบ 
๑๒.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายพร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๘๐ ชุด 

๑๒.๗ ระบบ Privileged Access Management จำนวน ๑ ระบบ 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

สำนักงานจะมีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ ที่มีความปลอดภัยในการ
ให้บริการ สามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการ และการใช้งาน รวมถึงการบริหารจัดการกับข้อมูล
ทางด้านสถิติ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
ร้อยละความสำเร็จในการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

๕.๒ เชิงคณุภาพ 
- 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถิติได้ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๙ เดือน นับตัง้แต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

      วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 15,823,695 บาท (จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 
27,664,200 บาท) 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 

 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
 ๔/๒๕๖๓ 

 

๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน - - ๑๕,๘๒๓,๖๙๕ - ๑๕,๘๒๓,๖๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. 6๔) 



๑๑๗ 
 

 

 
 
๒๑. โครงการ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 

จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ ์ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๕๔ 
  นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล โทรศัพท ์๐๒-๑๔๒-๑๒๕๕ 
โทรสาร   ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๖ E-mail : pannee@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการจัดทำสำมะโน 

หรือการสำรวจตัวอย่าง หรืออำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ การจัดทำสำมะโน
ประชากรและเคหะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกครัวเรือน
ตามที่อยู่จริง ณ วันสำมะโน โดยไม่คำนึงว่าประชากรนั้นจะมีช่ือในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรื อไม่ 
รวมทั้งจำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร ทั้งนี้เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านประชากร
ตามที่อยู่จริงของประเทศในระดับพื้นที่ย่อยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำนโยบายวางแผน
พัฒนาประเทศต่อไป  

สำมะโนประชากรและเคหะเป็นแหล่งข้อมูลหลักด้านประชากรที่นำมาใช้ในการวางแผนกำหนด
นโยบายด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศ  แต่เนื่องจากสำมะโนประชากรและเคหะเป็น
โครงการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับลักษณะของประชากรทุกคน ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ละจังหวัด 
ทั่วประเทศและต้องดำเนินการใหค้รบถ้วนภายในเวลาทีจ่ำกัด ขณะที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา  ซึ่งปัจจุบันลักษณะความเป็นอยู่ของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากที่อยู่อาศัยใน
พื้นราบเป็นตึกสูงทำให้เข้าถึงยาก และประชาชนมีความเป็นส่วนตัวสูง มีความไว้วางใจผู้อื่นน้อยลง 
ทำให้ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยใช้พนักงานสัมภาษณ์แบบ face-to-face มีน้อยลง เช่นเดียว 
กับประเทศอื่น ๆ  ที่การดำเนินงานโครงการสำมะโน สำรวจทำได้ยากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนที่มีความ
เป็นเมืองสูง นอกจากนี้สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทั่วโลกไม่สามารถดำเนินการจัดทำสำมะโนและสำรวจโดยวิธีการแบบดั้งเดิม 
(Traditional census) หรือการสัมภาษณ์โดยพนักงานแบบ face-to-face ได้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
จึงจำเป็นต้องมีการปรบัตัวเพือ่พัฒนางานด้านข้อมูลประเทศ โดยเฉพาะช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หรือการให้ข้อมูลของประชากร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

โครงการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องกำหนดวิธีการบริหารจัดการโครงการฯ อย่างเหมาะสม และวางแผน 
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง
ด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค และวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งต่อไป ซึ่งการจัดทำสำมะโนประชากรและ
เคหะที่ผ่านมาแต่ละครั้งใช้วิธีดั้งเดิม (Traditional census) ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 
ที่สูงมาก แต่เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งข้อมูลด้านประชากรที่สำคัญและมีคุณภาพอีกแหล่งหนึ่ง
นอกจากการสำมะโนคือ ข้อมูลจากระบบทะเบียนต่างๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ซึ่งองคการ
สหประชาชาติ (United Nation) ไดแนะนําวาสามารถใชประโยชน์รวมกันได้ ประกอบกับประเทศไทย            
มีฐานขอมูลอยูแลวหลายฐาน ถ้าสามารถนำมาเช่ือมโยงกันไดก็จะสามารถไดคลังขอมูลเบื้องตนที่มี           
ขอมูลที่เปนประโยชนมาก จึงควรทำการศึกษาและหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนมา
จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) นอกจากนี้ฐานข้อมูลที่ได้ยังสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่างสำหรับการ
จัดทำการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วย 

ขณะนี้มีหลายประเทศที่นำข้อมูลจากทะเบียนมาเป็นฐานในการจัดทำสำมะโนประชากร เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการทำสำมะโน (cost) ลดภาระงานของผู้ตอบ (response burden) เพิ่มคุณภาพ 
ของข้อมูล (quality of census outputs) สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีการเตรียมการ     
และวางแผนการดำเนินงาน ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดทำสำมะโนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลและได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน 
และกำหนดนโยบายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงควรทำการศึกษาการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)      

 ๒. วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลจากฐานทะเบียนของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย 
2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบาย หรือกฎหมาย        

ที่เกี่ยวข้องในการขอใช้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)      

2.3 เพื่ อศึกษาและออกแบบแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลทะเบียน             
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census) 

2.4 เพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางหรือวิธีการในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 
พร้อมทั้งระบุเทคโนโลยีในการดำเนินการเช่ือมโยงฐานข้อมูล  

2.5 เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูล
ทะเบียน (Register-based census)     

2.6 เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูระหว่างข้อมูลที่ได้
จากการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census)        
และข้อมูลจากการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบดั้งเดิม (Traditional Census)  
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2.7 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความรู้ และทักษะ
ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) 

 ๓. เป้าหมาย 

 เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 
(Register-based census) ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้ง สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจอื่นๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
 รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน 

(Register-based census) ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง/วิธีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ          
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) การวิเคราะห์ ข้อสรุป และแผนภาพรวมขั้นตอน
รายละเอียดในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based 
census) รวมทั้ง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ               
จากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา               
และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้ง โครงการสำมะโน/สำรวจ
อื่นๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
  รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบีย น 

(Register-based census) 

๕.๒ เชิงคณุภาพ 
- 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

๖.1 สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 
รวมทั้งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำสำมะโน (Census methodology) ซึ่งจะส่งผลถึงการลด
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดทำสำมะโน (Cost) ลดภาระการตอบคำถามของผู้ตอบ (Response 
burden) ทำให้มีโอกาสได้รับความร่วมมือมากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูล (Quality of output)        
และตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลได้ทันเวลา (shortening data release time)  

๖.2 สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ในการจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจอื่นๆ ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยสามารถใช้เปน็แนวทางในการจัดทำสำมะโนอื่น ๆ ด้วยฐานข้อมูลทะเบียน  

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
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๗.๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
7.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นับตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน รวม 

ไตรมาสท่ี 

๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี   

๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาส 

๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี    

  ๔/๒๕๖๓ 

 

๑. งวดงานที่ ๑      

๒. งวดงานที่ ๒     

๓. งวดงานที่ ๓     

๔. งวดงานที่ ๔     

แผนการใช้จ่ายเงิน 5๓๕,000 4,280,000 4,280,000 1,605,000 10,7๐0,0๐๐ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(พ.ย. ๖๓ - มี.ค. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓) 

(เม.ย. - มิ.ย. 6๔) 

(มิ.ย. - ก.ย. 6๔) 



๑๒๑ 
 

 

 

 
๒๒. “โครงการปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและ 

ระบบงานสุ่มตัวอย่าง (ฐานข้อมลูเขตแจงนับ)” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔16 
 นางสาววรัญญา สุขวงศ์ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔18 
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ 1301 E-mail : warunyas@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

การจัดทำโครงการสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ระดับประเทศเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยในปัจจุบนั สำนักงานสถิติแห่งชาติมกีารใช้งานระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบ 
งานสุ่มตัวอย่างเป็นระบบสารสนเทศหลักในการจัดการข้อมูลข้างต้น ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยฐานข้อมูลภายในหลายฐานข้อมลู ได้แก่ ฐานข้อมูลเขตการปกครอง ฐานข้อมูลเขตแจงนบั 
และฐานข้อมูลสถานประกอบการ รวมถึงสามารถเลือกตัวอย่างด้านครวัเรือนและสถานประกอบการได้ 
ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลจะมีการกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน และทำงานเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ในการรองรับการ
จัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และได้มีการใช้งานเพื่อตอบสนองภารกิจ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเป็นระยะเวลานาน 

ระบบฐานข้อมูลเขตแจงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศข้างต้น และเป็นส่วนที่
ใช้ในการจัดการข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวนครัวเรือน จำนวนประชาชน 
ที่อาศัยอยู่จริง เป็นต้น รวมถึงการจัดการพื้นที่เขตแจงนับให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่จริงของประเทศไทย 
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เปน็พื้นฐานทีส่ำคัญในการจัดการพื้นทีท่ี่จะทำสำมะโน/สำรวจของโครงการ 
ต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
บริบททางสังคม ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ก้าวไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว และได้ทำให้จำนวน
เขตแจงนับที่ต้องมีการจัดการเพิ่มข้ึนเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันระบบสารสนเทศได้จัดเก็บข้อมูล
จนเต็มประสิทธิภาพที่ได้ออกแบบรองรับไว้แล้ว นอกจากข้อจำกัดด้านจำนวนเขตแจงนับ การดำเนินงาน 
ในการจัดการข้อมูลพืน้ที่เขตแจงนับก็มีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การเปลีย่นแปลงพื้นที่ทั้งในเขตพื้นที่ 
เทศบาล และพื้นที่นอกเขตเทศบาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น ระบบรายงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศนี้จะช่วยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

โครงการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนการดำเนินการโครงการสำมะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 ซึ่งปัจจุบันระบบการจดัการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง
ไม่สามารถรองรับเขตแจงนับปัจจุบนัที่เป็น 4 หลักได้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบดังกล่าวในส่วน
ของฐานข้อมูลบัญชีแจงนับอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำเขตแจงนับไปใช้ในโครงการสำมะโนประชากร 
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการสำมะโนอื่นไดอ้ย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำไปเป็น
กรอบสำหรับเลือกเขตแจงนับตัวอย่างของโครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ และโครงสร้างของฐานข้อมูลในส่วนของระบบฐานข้อมูลกรอบ
ตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง โดยทำการปรับปรุงฐานข้อมูลเขตแจงนับสำหรับใช้ในโครงการสำมะโน 
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการสำมะโนอื่น รวมถึงนำไปเป็นกรอบสำหรับเลือกเขตแจงนับ 
ตัวอย่างของโครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับลักษณะ 
ของพื้นที่เมืองที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบันทึกข้อมูล และการออกรายงานเขตแจงนับในรูปแบบต่าง ๆ 

๓. เป้าหมาย 

มีระบบฐานข้อมูลเขตแจงนับที่ถูกต้อง และรองรับการใช้งานที่มากข้ึนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันภายในระบบสารสนเทศสามารถรองรับข้อมูลที่มากข้ึนเช่นเดียวกัน 
ตลอดจนรองรบัการจัดการแก้ไขพืน้ที่เขตแจงนับได้สอดคลอ้งกับการทำงานของผู้ใช้งาน และมีรายงาน 
ที่เหมาะสมในการนำไปใช้ประกอบการดำเนินโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ระบบจดัการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุม่ตัวอย่างที่รองรับการจัดการรหัสเขตแจงนับ 
ความกว้าง ๔ หลัก และรองรับการทำงานการจัดการพื้นที่เขตแจงนับ ตลอดจนระบบรายงานเขตแจงนับ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

๕.๑   เชิงปริมาณ 

- 

๕.๒  เชิงคณุภาพ 
มีระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่างที่รองรับการทำงาน การจัดการ 

พื้นที่เขตแจงนับอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

ได้ฐานข้อมูลเขตแจงนับที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ฐานข้อมูลเขตแจงนับที่เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเช่นเดียวกัน และสามารถใช้เป็นกรอบตัวอย่าง
สำหรับการเลอืกหน่วยตัวอย่างของโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแหง่ชาติและสำนักงาน
สถิติจังหวัด 
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๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๖ เดือน นับตั้งแต ่๑ ตุลาคม 2563 - ๓๑ มีนาคม 2564  

(ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาในเดือนกันยายน พ.ศ. 256๓) 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  500,0๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
 ๔/๒๕๖๓ 

๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

๑.1  ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ 
ระบบ 

๑.2  ออกแบบฐานข้อมูล 
๑.3  ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ 
๑.4  ทดสอบการทำงานของระบบ 
๑.5  ติดตั้งระบบ 
๑.6  จัดทำรายงานและคู่มือการ

ใช้ระบบ 
๑.7  ส่งมอบงาน 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน - ๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 
 

 
 
 

(ต.ค. 6๓ - มี.ค. ๖๔) 
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๒๓. โครงการ “จัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากร

และเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นางหทัยชนก  ชินอุปราวัฒน ์ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๘๒ 
 นางโสนน้อย  บรุาเจริญ โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๔๙๖ 

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๒ E-mail : sanonoi@nso.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือ การจัดหาข้อมูลสถิติ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ซึ่งการจัดหานั้น หมายรวมถึง การผลิตข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการสำมะโน (Census survey) และการสำรวจตัวอย่าง (Sample survey) อีกทั้งการนำข้อมูลทุติยภูมิ 
ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากระบบทะเบียน (Registration data) หรือระบบบริหารงาน (Administrative 
data) ของหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ หรือนำมาทำการประมวลผลเป็นสถิติที่จำเป็นและสำคัญของประเทศ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำนักงานสถิติ
แห่งชาติยังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลสถิติของประเทศ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันประชาชน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่าง ๆ ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็น 
และความสำคัญของข้อมูลสถิติสำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือการบริหาร
จัดการทั้งในระดับประเทศ ท้องถ่ิน ภาคเอกชน จนถึงระดับชุมชน และประชาชนทั่วไป  

ในการผลิตข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติน้ัน จะประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ
คือการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เพื่อทำให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างประชากรของประเทศ 
จำแนกตามลักษณะต่างๆ ซึ่งการทำสำมะโนประชากรและเคหะนั้น ตามกำหนดจะต้องดำเนินการจัดทำ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงทำให้ต้องเลื่อนการ
ดำเนินการจัดทำสำมะโนดังกล่าวออกไป และโดยที่วิธีการของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะแบบ 
ดั้งเดิมนั้น ใช้แบบสอบถามที่เป็นกระดาษ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรง (Personal 
interview หรือ Face to face interview) เพื่อพัฒนาทางเลือกของการดำเนินการสำมะโนประชากร 
และเคหะ ลดต้นทุนต่อหน่วยในการสำรวจ ลดข้อผิดพลาดประเภทต่าง ๆ ที่เกิดจากมนุษย์ (Human 
error) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต 
จึงต้องมีการพัฒนาช่องทางหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
เพื่อความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธี (Multi-mode)     
ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการตอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบเว็บแอพพลิเคช่ันผ่าน URL หรือ QR code 
วิธีการสัมภาษณ์โดยพนักงานผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic questionnaire)                   

โครงการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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บนเครื่องมือ Mobile devices เช่น Tablet หรือ Smart phone เป็นต้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อม
ในการสื่อสาร เพื่อการสร้างการรับรู้ของทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
การดำเนินงานสำมะโนประชากรและเคหะให้มากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  

ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน สำนักงานสถิติแห่งชาติต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ 
ต่าง ๆ  รวมถึงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบสถิติของประเทศ ภารกิจ และผลการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานสถิติหลักของประเทศ ซึ่งก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ดังนั้นควรเริ่มดำเนินการให้เกิด
ความต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านการตลาด (Marketing) ซึ่งรวมถึงการทำการประชาสัมพันธ์ 
การสรา้งแบรนด์ทีม่ีความโดดเด่นด้านวิชาการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการตระหนักถึงความจำเป็นและ 
สำคัญของการมีข้อมูลสถิติ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน จนถึงระดับการพัฒนาประเทศ  

๒. วัตถุประสงค ์

2.1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของโครงการสำมะโน
ประชากรและเคหะ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแหง่ชาติ เพื่อนำไปสูก่ารได้รบัความร่วมมือ 
จากประชาชน และได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ 

2.2  เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานทีส่ำคัญเกี่ยวกับการจดัทำโครงการสำมะโนประชากรและ
เคหะ เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ การเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่กลุ่มเปา้หมายต่างๆ 
เป็นต้น 

2.3 เพื่อใหส้ื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสมัพันธ์ 
2.4 เพื่อใหห้น่วยงานทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และใหก้ารสนบัสนุนการดำเนินงาน 

๓. เป้าหมาย 

1.1 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและ
แผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย 

1.2 มีสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวีดีทัศน์ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากร 
และเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

1.3 มีการจัดกิจกรรมเสวนา (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ) เกี่ยวกับแนวทางการทำสำมะโน 
/สำรวจ ภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

1.4 มีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงาน        
ในอนาคต รวมทั้งบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

1.5 มีภาพประเภทเวกเตอร์ (Vector) สำหรับนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
กราฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบัน   
และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ช้ิน 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
สื่อประชาสมัพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบและช่องทาง 
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๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป รับรู้ เข้าใจ ไว้วางใจ มั่นใจ 

ในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ และให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการดำเนินงานด้านสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปริมาณ 
ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโน

ประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต 

๕.๒ เชิงคุณภาพ 
−  

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

6.1 ประชาชนรับรู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ รวมถึงบทบาท
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติกับประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการให้ข้อมูล และให้
ความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งผลให้ข้อมูลสถิติที่ผลิต
ได้มีคุณภาพ 

6.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็นที่ประเทศจะต้องมีข้อมลูในการพัฒนาประเทศ และพร้อมร่วมเป็นเครือข่ายในการสร้างการรับรู้
สู่กลุ่มเป้าหมาย                 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ๖ เดอืน นับตั้งแต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔   

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
รวม ไตรมาสท่ี  

๑/๒๕๖๓ 
ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๓/
๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี 
 ๔/๒๕๖๓ 

๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 
     

แผนการใช้จ่ายเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘,๗๕๐,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

(ต.ค. 6๓ - มี.ค. ๖๔) 
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๒๔. โครงการ “จ้างท่ีปรึกษาศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 

ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นท่ี” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔ 
  นางสาวจุฑารัตน์ หงส์จันภู โทรศัพท ์๐๒-๑๔๑-๗๓๗๔ 
  นายณชพัฒน์ ไชยคำ                   โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๗๖ 
โทรสาร ๐๒๑๔๑๗๓๗๔  E-mail : chutarat.hong@nso.mail.go.th 

รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวช้ีวัดต่าง ๆ 
ของจังหวัดที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโน สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ 
เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปไดน้ำข้อมูลสถิต ิ
ไปใช้ในการกำหนดนโยบายวางแผน การตัดสินใจ และอ้างอิงต่างๆ ในระดับพื้นที่ในรูปแบบรายงาน
สถิติจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี ้ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอ สรุปข้อมูลทั่วไปของแต่ละจังหวัด 
แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจโดยนำเสนอในรูปอินโฟกราฟฟิก สว่นที่สอง เป็นการนำเสนอ
ข้อมูลสถิติในรปูของตาราง  และตัวช้ีวัดที่สำคัญของจังหวัด  เพื่อใหผู้้ใช้มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน สะดวก
ในการนำไปใช้  โดยได้นำเสนอข้อมลูตามสาขาสถิติ ๒๐ สาขา คือ สถิติประชากรศาสตร ์ประชากรและ 
เคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม 
สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการ
ปกครอง บัญชีประชาชาติ สถิติเกษตร และประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการค้า และ
ราคา สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยวและ
กีฬา สถิตกิารเงนิ การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการคลัง สถิตทิรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจัดทำและจัดเก็บในรูปแบบตาราง MS Excel เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ในรูปแบบตาราง
รายงาน จึงทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แท้จริง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องการพัฒนา
ศักยภาพด้านข้อมูลโดยการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลแบบ multi-dimensional database 
และจัดเก็บเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ รวมถึงให้ดำเนินการขยายผลไปยังข้อมูลย้อนหลังที่มี         
ในรายงานสถิติจังหวัดจำนวน ๑๗ ปี และเตรียมกระบวนการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลอดีต 
ปัจจุบัน และสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลในอนาคตเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง

โครงการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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ระดับพื้นที่แบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศระดับพื้นที่และฐานข้อมูลให้
สามารถเช่ือมโยงแหล่งข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถใช้ประโยชน์รว่มกัน ซึ่งทางสำนักงานสถิติแหง่ชาติ มีความประสงค์ให้ดำเนินการ
จ้างที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูล ให้เป็นมาตรฐานสำหรับพัฒนาศูนย์
ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ 

ทั้งนี้ โครงการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพฒันาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ ประกอบด้วยการศึกษา 
วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการทำงาน การเตรียมฐานข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลย้อนหลงั และจัดเตรยีม 
การเช่ือมต่อแบบอัตโนมัติ สำหรับ“การพัฒนาระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ”  ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการทำงาน การเตรียมฐานข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบ 
สถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลกลาง พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่เพื่อนำไปสูก่ารพัฒนาเป็น Big Data 
ระดับประเทศ รวมถึงออกแบบแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ   
การเผยแพร่ข้อมูลและการเช่ือมต่อ รวมถึงการพัฒนาระบบต้นแบบ การติดตั้ง การทดสอบการใช้งาน
ของระบบต้นแบบ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ โดยทำการ 
ศึกษาความต้องการใช้งานข้อมูลสถิติจากผู้ใช้งานสถิติระดับพื้นที่ ๓ จังหวัดต้นแบบ เพื่อให้ได้กรอบการ 
ดำเนินงานสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ในอนาคต 

๒.๒ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการแปลงข้อมลูสำหรบัการนำเข้าข้อมูลสถิติจากรายงาน
สถิติจังหวัดไม่น้อยกว่า ๑๗ ปีย้อนหลัง ประกอบด้วยข้อมูล ๒๐ สาขา สู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่
โดยมีการออกแบบให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสาขา พร้อมทั้งออกแบบแนวทางการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูล 

๒.๓ เพื่อศึกษาและจดัทำแนวทางการแปลงข้อมูลสำหรบัฐานข้อมลู ๒๐ สาขา จากการจัดเก็บของ 
ระบบรายงานสถิติจังหวัด (SPB) โดยอาศัยชุดข้อมูลปี ๒๕๖๑ เป็นต้นแบบในการวิเคราะห์ ออกแบบ 

๒.๔ เพื่อพัฒนาการเช่ือมโยงศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่กับฐานข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดต้ังแต่   
ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒.๕ เพื่อพัฒนารปูแบบการแปลงข้อมลูและนำเข้าข้อมูลสูศู่นย์ข้อมลูกลางระดับพื้นทีแ่บบอัตโนมตั ิ
และสามารถรองรับการแปลงและนำเข้าสำหรับชุดข้อมูลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต   

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ได้แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลในพื้นที่ ๓ จังหวัดต้นแบบ ประกอบด้วยขอบเขต 
ข้อมูล กระบวนการทำงาน รูปแบบการเช่ือมต่อจากแหลง่ข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปตาม 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

๓.๒ ได้ข้อมูลสถิติ จากรายงานสถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ ปี เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓.๓ ได้แนวทางและกระบวนการแปลงข้อมูล สำหรับฐานข้อมูล ๒๐ สาขา จากการจัดเก็บของระบบ 
รายงานสถิติจังหวัด (SPB) รูปแบบการแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เข้าสู่ศูนย์ข้อมูล 
กลางระดับพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 



๑๒๙ 
 

 

๓.๔ ได้แนวทางและกระบวนการเช่ือมโยงข้อมลูจากศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่และข้อมูลรายงาน 
สถิตจิังหวัดต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ และที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๓.๕ ได้สถาปัตยกรรมการออกแบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ 
๓.๖ ได้ระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที ่ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และจาก

ความต้องการใช้งานระบบต้นแบบ โดยเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System 
& Software Implementation) เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล ๑๗ ปี

ย้อนหลัง ประกอบด้วยข้อมูล ๒๐ สาขา และที่จะเกิดข้ึนในอนาคตนำเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางระดับพืน้ที่  
 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๔.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบต้นแบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที ่โครงสร้างฐานข้อมูล 

กระบวนการทำงาน รูปแบบการเช่ือมต่อจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนระดับพื้นที่สำหรับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด 

๔.๒ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ มฐีานข้อมลูรายงานสถิติจงัหวัดย้อนหลังของประเทศจนถึงข้อมลู 
ปัจจุบนั เพือ่นำไปเป็นข้อมลูหลักในการสนบัสนุนการศึกษาวิจัย ตลอดจนการวางแผน การสรา้งโมเดล 
และการพยากรณ์ด้วยการใช้สถิติ รวมถึงสนบัสนุนการพฒันาแผนยุทธศาสตรร์ะดับจังหวัด 

๔.๓ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับ 
ที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์และการหาความต้องการของผู้ใช้ 
งานข้อมูลทางสถิติเพื่อการสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนในระดับผู้บริหารของจังหวัด และได้รับ
ความรู้ในการแปลงข้อมูลจากรูปแบบเดิมเข้าสู่รูปแบบฐานข้อมูล 

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

๕.๑ เชิงปรมิาณ 
  จำนวนข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ ปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๐ สาขา 

และทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตจัดเกบ็เป็นฐานข้อมลูในระบบศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่   
๕.๒ เชิงคณุภาพ 

          -  

 ๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดที่จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๒. สามารถบริหารศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดและนำไปสู่การพัฒนาเป็น Big Data ระดับประเทศ 

รวมถึงออกแบบแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูล
และการเช่ือมต่อกันในอนาคต 

๓. เป็นข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้ในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

ประชาชนทุกภาคส่วนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : นบัตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

         วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

รวม ไตรมาสท่ี 

๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี   

๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาส 

๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี    

  ๔/๒๕๖๓ 

๑. งวดงานที่ ๑      

๒. งวดงานที่ ๒     

๓. งวดงานที่ ๓     

๔. งวดงานที่ ๔     

แผนการใช้จ่ายเงิน 300,000 ๙00,000 ๙00,000 ๙00,000 ๓,๐๐0,0๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. 6๔) 

(ต.ค. - พ.ย. ๖๓) 

(ก.พ. - เม.ย. 6๔) 

(พ.ค. - ก.ย. 6๔) 
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๒๕. โครงการ “จัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)”  
โครงการระยะท่ี ๒ “การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลาง

ภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม  
(Directory Services)” 

หน่วยงานรบัผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแหง่ชาติ  
กองบริหารจัดการระบบสถิติ  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ                

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ – นามสกุล  นายทรงพล  ใหมส่าล ี โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๙๓ 
    นางกาญจนา  ภู่มาลี โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๓๓๑ 
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รายละเอียดโครงการ 

๑. หลักการและเหตผุล 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ                 
โดยอำนาจหน้าที่ของ สสช. ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ สสช. เป็นหน่วยงาน
กลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ ตามมาตรา 6 (1)  จัดทำแผนแม่บท
เกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ  (5) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผน
กำหนดความรับผดิชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผนแมบ่ทตาม (1) และ (7) ประสานกับหนว่ยงาน 
ในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ จึงได้
จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยข้ึนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 และแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2559 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ข (2) “ให้มีบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน” ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินสำคัญในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล จึงให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนยุทธศาสตร์ และแก้ปัญหา
ต่างๆ แต่ด้วยระบบข้อมูลประเทศไทยมีลักษณะกระจายอยู่ตามหน่วยงาน การที่หน่วยงานรัฐ เอกชน 
และประชาชนจะใช้ข้อมูลจึงเป็นเรื่องยาก ต้องสืบค้นหาแหล่งข้อมูล ติดต่อทีละหน่วยงานเพื่อร้องขอ
ข้อมูลข้ามหน่วยงาน มีขั้นตอนที่ซับซ้อนแตกต่างกัน เกิดความล่าช้า ดังนั้นภาครัฐจึงต้องจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบโดยพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ1 (Government Data Catalog) และระบบ

 
1
 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ คือ ระบบงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ 
รวมถึงระบบนามานุกรมที่ให้บริการสืบค้นบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ  

โครงการกนัเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เปรียบเสมือนเป็นสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้
ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา ระดับช้ันความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูลที่แสดงอยู่
ในคำอธิบายข้อมูลหรอืเมทาดาตา (Metadata) และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

ด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และเห็นชอบให้ “หน่วยงานภาครัฐ
ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในการจัดทำ
รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)  และระบบนามานุกรม (Directory Services) 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ”  

ในการพัฒนาการให้บริการร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ สำนักงานสถิติ 
แห่งชาติได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมรายการชุดข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาสร้างเป็นระบบ 
บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GDC) และพัฒนากลไกการสืบค้นเพื่อให้บริการ 
สืบค้นข้อมูล (Directory Service) ที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐดังกล่าว ถือเป็นส่วน 
สำคัญในการบูรณการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) 
และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดังภาพ  

 
ภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการข้อมลู 

ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศและหน่วยงานที่ได้รับข้อสั่งการให้ดำเนนิการตามมติ ครม.  จึงได้จัดทำโครงการบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Catalog) ข้ึนเพื่อสนับสนุนหน่วยงานให้มีการจัดทำบัญชีข้อมูล 

โดยมีแผนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐทั้งสิ้น 3 ระยะ (2563-2565) ดังนี ้
ระยะท่ี 1 วางแผน (2563):  
- กำหนดบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- กำหนดมาตรฐานและคู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ  
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- ออกแบบและจัดทำข้อกำหนด เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ อัน
ประกอบด้วยระบบลงทะเบียน และระบบบริการสืบค้นข้อมูล  

ระยะท่ี 2 พัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) 
และระบบนามานุกรม (Directory Services) และนำร่องหน่วยงาน (2564):  
- พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และ

ระบบนามานุกรม (Directory Services) อันประกอบด้วยระบบลงทะเบียน และ
ระบบบริการสืบค้นข้อมูล  

- ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้สามารถจัดทำบญัชีข้อมูล (Data Catalog) 
หน่วยงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

ระยะท่ี 3 พัฒนาระบบบัญชีขอ้มูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และส่งเสริม
หน่วยงานจัดทำบัญชีข้อมูลท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน (2565):  

- พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
- ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้จัดทำบัญชีข้อมูลของตนเองทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
- ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูล

ภาครัฐ  (Government Data Catalog) ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในปี 2565 
- ให้บริการระบบทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ  

หมายเหตุ : ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GDC) คือ ระบบงานที่ทำ
หน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐมารวบรวมและจัดหมวดหมู่ รวมถึงระบบนามานุกรมที่
ให้ บริการสืบ ค้นบัญ ชีรายการข้อมูลภาครัฐ ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งในระบบบัญ ชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog) 

โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปเมื่อปีงบประมาณ  2563 โดยได้
กำหนดบทบาทการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจัดทำบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) จัดทำมาตรฐานคำอธิบายข้อมูล (Metadata) และคู่มือ 
แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐที ่สสช. จัดทำข้ึนร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เพื่อให้
สามารถรวบรวมและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่สำคัญหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog) และสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐระดับกรมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘๒ หน่วยงาน และจัดประชุมหน่วยงานเพื่อนำเสนอแนวทาง 
การดำเนินงาน Government Data Catalog ไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 

โดยในระยะที่ 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีแผนดำเนินการจัดทำโครงการการศึกษาและพัฒนา
ต้นแบบระบบบญัชีข้อมูลกลางภาครฐั (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory 
Services) ข้ึน เพื่อดำเนินตามภารกิจที่คณะรฐัมนตรีได้มอบหมาย  รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ
และองค์การมหาชนให้มีการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน  ที่กำหนดการ
ดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ และเป็นส่วนสนับสนุนการจัดทำสำมะโนประชากรและ 
เคหะด้วยฐานข้อมูลทางทะเบียน (Register-based census) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถิติ           
ในรูปแบบ ใหม่ทดแทนการจัดทำสถิติด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม (traditional census) ได้อีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 

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

 ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานภาครัฐมรีะบบบัญชีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชุดข้อมูล
ในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ด้วยข้อกำหนดเดียวกัน 

 2.๓ ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ประโยชน์บัญชี
ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog)   

 ๒.๔ มีศูนย์กลางการให้บริการสืบค้นข้อมูลของภาครัฐที่สะดวกรวดเร็ว ลดกระบวนการ ข้ันตอน 
และความล่าช้า สำหรับในการร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๒.๕ มีชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และชุดข้อมูลทางทะเบียน 
เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๓. เป้าหมาย 
ประเทศมีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม 
(Directory Services) ที่เหมาะสมเพื่อนำไปพัฒนาเป็นระบบ บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog) ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงาน
ภาครัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดชันีชี้วัดความสำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 

ระยะเวลา ผลผลิต (Output) 

ทั้งโครงการ มีบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานภาครัฐทั้ งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยมีหน่วยงานลงทะเบียน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่มีระบบ
บัญชีข้อมูล  

รายปี (๒๕๖๔) 

 

1. มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ของหน่วยงานภาครัฐ และมีหน่วยงาน
ลงทะเบียน 30 หน่วยงาน และ 3 จังหวัดนำร่อง 

๒. มีระบบต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และ
ระบบนามานุกรม (Directory Services) 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

ระยะเวลา ผลลัพธ์ (Outcome) 

ทั้งโครงการ มีหน่วยงานลงทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูล 
(Government Data Catalog) ให้ภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์  



๑๓๕ 
 

 

รายปี (๒๕๖๔) 

 

หน่วยงานภาครัฐ ๓๐ หน่วยงาน และ 3 จังหวัดนำร่อง มีระบบบัญชีข้อมูลที่
สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการชุดข้อมูลในภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้สามารถทำงานร่วมกันได้  

๕. ดัชนชีี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

ระยะเวลา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

 
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมลูภาครัฐ (Government Data Catalog) 

ทั้งโครงการ - เชิงปริมาณ 
มีหน่วยงานลงทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่มีระบบบัญชี

ข้อมูล  
(ส่วนกลาง = หน่วยงานภาครัฐ ๑๕๒ หน่วยงาน และ ส่วนภูมิภาค = ๗๖ จังหวัด) 

- เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 

Data Catalog) (ร้อยละ๗๐) 
 

รายปี (๒๕๖๔) 

 

- เชิงปริมาณ 
มีต้นแบบระบบบญัชีข้อมูลกลางภาครฐั (Government Data Catalog) 

และระบบนามานุกรม (Directory Services) และมหีน่วยงานลงทะเบียน ๓๐ 
หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด 

  - เชิงคุณภาพ 
- 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

ประเทศมีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีตัวอย่างกระบวนการการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเพื่อใช้กำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที เพื่อนำระบบต้นแบบที่ได้สู่การพัฒนาเป็นระบบบัญชี
ข้อมูลกลางภาครัฐต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม และมีชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และชุดข้อมูลทางทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๗. กลุม่เปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

 หน่วยงานภาครัฐ ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ใช้ประโยชนบ์ัญชีข้อมลูกลางภาครฐัร่วมกัน 

 



๑๓๖ 
 

 

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   

๘.๑ ท้ังโครงการ :  3 ปี นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 

๘.๒ ปี ๒๕๖๔ : นับตัง้แต่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  20,000,000 บาท   

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

 รวม 
ไตรมาสท่ี  
๑/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๓/๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี  
๔/๒๕๖๓ 

1. พัฒนาระบบต้นแบบ
ระบบบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ ประกอบด้วย
ระบบลงทะเบียน 
และระบบบริการ
สืบค้นข้อมูล 

 

     

2. นำร่องหน่วยงานจัดทำ 
บัญชีข้อมูลของตนเอง 
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอย่างน้อย 
30 หน่วยงานและ 
3 จังหวัด 

 

     

3. นำร่องให้บริการสืบค้น
ข้อมูล (Show case) 
การให้บริการชุดข้อมูล
ตามโจทย์ยุทธศาสตร์ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

     

4. จัดทำระบบการให้ 
บริการและสนับสนุน
ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน (Help desk) 

     

แผนการใช้จ่ายเงิน 1,000,000 7,000,000 7,000,000 5,000,000 20,000,000 

 

 

(ก.พ. ๖๔ - ก.ค. 6๔) 

(พ.ย. ๖๓ - ก.ย. 6๔) 

(ต.ค. ๖๓ - ก.ค. 6๔) 

(ธ.ค. ๖๓ - ก.ค. 6๔) 



๑๓๗ 
 

 

 

ตารางสรุปแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 

/ค่าเป้าหมาย 
แผน

ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
จัดทำข้อมูล
สถิติด้าน
เศรษฐกิจ 

ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำโครงการจัดทำ
ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 

แผนดำเนินงาน 
การจัดทำข้อมูลสถิติดา้นเศรษฐกิจ 

- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  
- สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ  

- สำรวจยอดขายรายไตรมาส  
- การประมวลข้อมูลพ้ืนที่การก่อสร้าง  

 งบประมาณปี 
64 

สศ.  

แผนการใช้จ่าย 10.8386 6.7145 10.0173 7.6430 35.2134 

2 โครงการ
จัดทำข้อมูล
สถิติด้าน
สังคม 

ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำโครงการจัดทำ
ข้อมูลสถิติด้านสังคม 

แผนดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลสถิติดา้นสังคม 
- สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน พ.ศ. 2563/2564 (สศส.) 

- สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563/2564 (สรง.) 
- สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563/2564 

- สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 
- สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 

- สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 (สอส.) 
- สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 

- สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 (MICS) 
- สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 

- สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2564 
- สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563 

- สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 

 งบประมาณปี 
64 (รวมงบฯ 
60.4982  
ล้านบาท โดย
ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจาก
สำนักงาน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
จำนวน 18  ล้านบาท 
และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
(ธปท.) จำนวน 
1.2370 ล้าน
บาท) 

สค.  

แผนการใช้จ่าย 23.7659 21.4402 10.4568 4.8353 60.4982 



๑๓๘ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ
จัดทำข้อมูล
สถิติด้าน
ประเมิน
ความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ
สถานการณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และ
การเมือง 

ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำโครงการจัดทำ
ข้อมูลสถิติด้านประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับสถานการณ์ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

แผนดำเนินงาน 
การจัดทำข้อมูลสถิติดา้นประเมินความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
- การสำรวจความคดิเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal life) พ.ศ 2563 

- การสำรวจความคดิเห็นของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขและความพร้อมสำหรับอนาคต พ.ศ. 2563 
- การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 

- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2564 
- การสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. 2564 
- การติดตามและประเมินผลศูนยด์ิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 

- การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ 2564 
- การสำรวจความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงาน

ต่างๆ พ.ศ 2564 
- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ 2564 

- การสำรวจความสุขความเส่ียง พ.ศ 2564 
- สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตของประชาชน พ.ศ 2564 

- สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต ของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ 2564 
 

 งบประมาณปี 64 
(รวม งบฯ 

13.9420 ล้าน
บาท โดยได้รับ

สนับสนุน 
งบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน 
จำนวน 7.55 

ล้านบาท  
(จาก 4 หนว่ยงาน  
ได้แก่ IPPD = 

2.55 ล้านบาท / 
สดช. = 1 ล้าน
บาท / สถาบัน
พระปกเกล้าฯ = 
1.7 ล้านบาท และ 
ป.ป.ส. = 2.3 

ล้านบาท)) 

สม.  

แผนการใช้จ่าย 2.9159 ๒.๔๐๕๙ 6.๕๐๐๐ ๒.๑๒๐๒ 13.9420 

4 โครงการ 
สำมะโน
ประชากร
และเคหะ 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละความสำเร็จใน
การดำเนินงานโครงการ
สำมะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563 
 

แผนดำเนินงาน 1. การเตรียม
งานและ
วางแผน 

2. การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  

 งบประมาณปี 
64 

สค.  

 3. การประมวลผลข้อมูล  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผล 

แผนการใช้จ่าย 15.5232 14.2798 0.8750 1.2247 31.9027 



๑๓๙ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการ  
สำมะโน
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2565 

1. ร้อยละของเขตแจงนับ 
(Enumeration Area : 
EA) ที่ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของสถานประกอบการ 
จากฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน  

2. ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ได้
ดำเนินการปรับปรุง
ข้อมลูพ้ืนฐานจาก
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

แผนดำเนินงาน 

1. การวางแผนและเตรียมงาน 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การ
ประ 

มวลผล
ข้อมูล 

 งบประมาณปี 
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สค.  

แผนการใช้จ่าย 25.0983 64.0488 88.9978 81.1475 259.2924 

6 โครงการ
ให้บริการ
และเผยแพร่
ข้อมูล 

1.จำนวนการให้บริการ
ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน  

    (480,000 ครั้ง) 

2. ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้ข้อมูล 
(ร้อยละ 87) 

แผนดำเนินงาน 
1. การจัดการ/บูรณาการข้อมูล 

2. การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 

3. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล 

4. การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช. 
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พก.  

แผนการใช้จ่าย 0.0050 0.1204 0.3350 0.1996 0.6600 

7 โครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ์
เพ่ือทดแทน 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดหาครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทดแทนเครื่องเดิมที่
เส่ือมสภาพ 

แผนดำเนินงาน 1. เร่ิมดำเนิน
โครงการ 

2. กำหนดร่างขอบเขตงาน  
 งบประมาณปี 

64 
ศท.  

 3. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ  

แผนการใช้จ่าย - - 18.9322 - 18.9322 



๑๔๐ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการ
จัดซ้ือ
แบตเตอรี่
เครื่องสำรอง
ไฟทดแทน 

ร้อยละความสำเร็จ        
ในการจัดซ้ือแบตเตอรี่
เครื่องสำรองไฟฟ้า
ทดแทนแบตเตอรี่เดิม                       
ที่เส่ือมสภาพ หมดอายุ
การใช้งาน  

แผนดำเนินงาน 1.  เร่ิมดำเนินโครงการ 

2. กำหนดร่างขอบเขตงาน 
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ศท.  

 3. การดำเนนิการตามระเบียบพัสดุ  

แผนการใช้จ่าย - - 1.1770 - 1.1770 

9 โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
สำรวจ 
สาธารณมติ
ออนไลน์  
(E-Survey 
Platform) 
 

มีระบบบริการสำรวจ 
สาธารณมติออนไลน์  
(E-Survey Platform)  
ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ร่วมกันได้  
ในกระบวนการผลิต
ข้อมูลสถิติสำหรับ
โครงการต่าง ๆ ของ
สำนักงานฯ จำนวน  
1 ระบบ 

แผนดำเนินงาน 

 
1. เร่ิมดำเนินโครงการ 

2. กำหนดร่าง     
ขอบเขตงาน 
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ศท.  

 3. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ  

แผนการใช้จ่าย - 0.8168 7.3517 - 8.1685 

10 โครงการจ้าง
ที่ปรึกษาจัดทำ
สถาปัตยกรรม 
องค์กร 
(Enterprise 
Architecture)  
สำนักงานสถิติ
แห่งชาติเพ่ือ 
การเปลี่ยน
ผ่านสู่องค์กร 
สถิติยุคใหม ่

ร้อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินงานโครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดทำ
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรสถิตยิุคใหม่ตาม
แผนที่กำหนดในแต่ละปี 
 

แผนดำเนินงาน 1. 
เร่ิม

ดำเนิน
โครง 
การ 

 

 งบประมาณปี 64 
(ได้รับงบฯ จำนวน 
4.3141 ล้านบาท 
โดยใช้งบฯ ในการ
ดำเนินงานปี 64 = 
1.7256 ล้านบาท 
และ ในปี 65 = 

2.5885 ล้านบาท) 

ศท.  

2. กำหนดร่างขอบเขตงาน  

 3. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

แผนการใช้จ่าย - - 0.6471 1.0785 1.7256 



๑๔๑ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการ
พัฒนา
ฐานข้อมูล
สถาน
ประกอบ 
การจาก 
สำมะโน
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ให้เป็น
ฐานข้อมูล
กลาง 
(Common 
Frame) 

1. รายงานผลการศึกษา 
วิเคราะห์สถานภาพ
ปัจจุบันของฐานข้อมูล
สถานประกอบการ
ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. รายงานผลการศึกษา
การจัดทำสำมะโน
เศรษฐกิจ 
(Economics 
Census) และ
ทะเบียน หรือทะเบียน
ธุรกิจ (Business 
Registers) ของ
หน่วยงานต่างประเทศ 

3. รายงานผลการ
วิเคราะห์และออกแบบ 
ฐานข้อมูลกลางด้าน
สถานประกอบการ
จากสำมะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมและ
ข้อมูลของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

แผนดำเนินงาน 

1. จัดจ้างที่ปรึกษา 
โครงการฯ 

 

2. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลโครงการฯ 
ตามที่กำหนดในข้อเสนอโครงการ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 และ (ร่าง) เอกสารข้อเสนอโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 

 งบประมาณปี 64 
(ได้รบังบฯ จำนวน 
4.4754 ล้านบาท 
โดยใช้งบฯ ในการ
ดำเนินงานปี 64 = 
2.1410  ล้านบาท 

และ ในปี 65 = 
2.3344 ล้านบาท) 

สศ.  

แผนการใช้จ่าย 0.0035 0.0035 0.2240 1.9100 2.1410 



๑๔๒ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการการ 
จัดทำฐาน 
ข้อมูลผู้ถือ
ครองทำการ 
เกษตรของ
ประเทศ โดย 
การบูรณาการ
ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ 
เพ่ือใชเ้ป็น
ฐานในการ
จัดทำสำมะโน
การเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ดว้ยรูปแบบ
ใหม่) 

1) ร้อยละของ
ความสำเร็จของการทวน
สอบข้อมูลทะเบียนให้
ครบถ้วนในแต่ละพ้ืนที่
ย่อย (หมู่บ้าน)   

2) ร้อยละของความ 
สำเร็จในการเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้ถือครองทำ
การเกษตรจากทะเบียน
และสำมะโนการเกษตร  
 

แผนดำเนินงาน 1. ขั้นการออกแบบ 
- ฐานข้อมูล 

- การทวนสอบข้อมูล 

 
 งบประมาณปี 

64 
สศ.  

 
2. ขั้นการพัฒนาระบบ 

- ฐานข้อมูล 
- โปรแกรมสำหรับทวนสอบข้อมูล 

 

 
 

3. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- เช่ือมโยงและนำเข้าข้อมูล 
- อบรมผู้ปฏิบัติงานสนาม 

- ปฏิบัติงานสนามทวนสอบข้อมูล 
- ปฏิบัติงานสนามเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่ผลทวนสอบแตกต่างกันมาก 

 
4. ขั้นการวิเคราะห์ 

- ผลการทวนสอบข้อมูล 

แผนการใช้จ่าย 0.6600 6.6980 2.8744 0.0240 10.2564 

13 โครงการ
เช่ือมโยงและ
บูรณาการ 
ข้อมูลสถิติ
และ
สารสนเทศ
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ร้อยละของข้อมูลสถิติใน
ฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ 
จำเป็น มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย 
สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(ร้อยละ 95) 

แผนดำเนินงาน กิจกรรม เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน 
1. บูรณาการข้อมูลสถิติทางการรายสาขา 

2. จัดทำชุดสารสนเทศและชุดตัวชี้วดัทัง้ในประเทศ ต่างประเทศ และเชิงพ้ืนที่ 
3. การจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการ 21 สาขา 
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ศย.  

กิจกรรม บริหารจัดการระบบสารสนเทศภาครัฐ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภาครัฐ 

2. การจัดทำข้อมูลเพ่ือให้บริการด้วยมาตรฐาน SDMX 
3. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทาง website (www.nic.go.th) 

4.การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
 

 

แผนการใช้จ่าย 0.6746 0.5832 0.5737 1.0611 2.8926 

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


๑๔๓ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการ
จัดทำบัญชี
ข้อมูลของ
สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 
(NSO Data 
Catalog) 

ระดับความสำเร็จของ
การจัดทำบัญชีข้อมูลของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(NSO Data Catalog) 

(จัดทำบัญชีข้อมูลภายใต้
ภารกิจหลักผลิตข้อมูลสถิติ  
(๔ โครงการ) และมีระบบ 
บัญชีข้อมูล พร้อมจัดทำ
ข้อมูลเปิดที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่สาธารณะอย่าง 
น้อยร้อยละ ๕๐ ของชุด
ข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
แบบเปิดที่ สพร.กำหนด) 

แผนดำเนินงาน 1. สนับสนุนเจ้าของโครงการเพ่ือจัดทำสเปคตาราง ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ  
(สถิตทิางการและข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจทั่วไป) 

2. สนับสนุน ศท. เพ่ือจัดทำ CSV ไฟล์ตามสเปคตารางข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ 
(สถิตทิางการและข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจทั่วไป) ที่กำหนด 

3. นำเข้า CSV ไฟล์ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ 
(สถิตทิางการและข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจทั่วไป) เข้าสู่ระบบ NSO Data Catalog 

4. บริหารจัดการระบบ NSO Data Catalog 
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ศย. และ 
บส. 

ดำเนิน
โครง
การ
โดย
ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

 

5.
ประชุม
คณะ 
กรรม
การ 

ธรรมา 
ภิบาล
ข้อมูล
สำนัก
งาน
สถิติ
แห่งชาต ิ
คณะ 
ทำงาน
บริกร
ข้อมูล  

 

5.
ประชุม
คณะ 
กรรม
การ 

ธรรมา 
ภิบาล
ข้อมูล
สำนัก
งาน
สถิติ
แห่งชาต ิ
คณะ 
ทำงาน
บริกร
ข้อมูล  

 

5.
ประชุม
คณะ 
กรรม
การ 

ธรรมา 
ภิบาล
ข้อมูล
สำนัก
งาน
สถิติ
แห่งชาต ิ
คณะ 
ทำงาน
บริกร
ข้อมูล  

6. กำกับดูแลการดำเนินงาน บริหารจัดการบัญชีข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ  

แผนการใช้จ่าย - - - - 0.0000 



๑๔๔ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการ
บริหาร
จัดการระบบ 
แผนแม่บท
ระบบสถิติ 

ร้อยละของกิจกรรมที่
ดำเนินการตามแผนงานที่
กำหนดตามแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 
2564) 

แผนดำเนินงาน 
1. การดำเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด 

2 การดำเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา 

 งบประมาณปี 
64 

บส.  

แผนการใช้จ่าย 4.7941 4.7941 4.7941 4.7942 19.1765 

16 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
ประจำปี 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร 

   ในระดับดีถึงดีมาก 
   (ร้อยละ 88) 

2. ร้อยละของผู้สำเร็จการ
อบรมหลักสูตรดา้น
สถิติที่ได้นำความรู้และ
ประสบการณ ์มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน 

   (ร้อยละ 86) 

แผนดำเนินงาน 
หลักสูตรการพัฒนา

สมรรถนะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 

หลักสูตรปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ 

 

หลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 

หลักสูตรปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ 

 

 งบประมาณปี 
64 

นว.  

 หลักสูตรความรู้ ความสามารถด้านสถติิและเทคโนโลยดีิจิทัล  

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ 

แผนการใช้จ่าย 0.0602 0.3368 0.1377 0.0703 0.6050 



๑๔๕ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการ
ส่งเสริมการ
นำข้อมูล
สถิติและ
สารสนเทศ
ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละความสำเร็จการ
จัดทำโครงการส่งเสริม
การนำข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ตามแผน 

ที่กำหนด 

แผนดำเนินงาน 1. 
เร่ิม

ดำเนิน
โครง 
การ 
2. 

กำหนด 
ร่าง
ขอบ 
เขต
งาน 

3. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

 งบประมาณปี 
64 

พก.  

แผนการใช้จ่าย - 3.0000 4.0000 1.4714 8.4714 

โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

18 โครงการ
บูรณาการ
ข้อมูลสถิติ
และ
สารสนเทศ
ภาครัฐ 

ร้อยละความสำเร็จใน
การบูรณาการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศภาครัฐให้
สามารถรองรับการ
เช่ือมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลสถิติระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แผนดำเนินงาน 
1.  เร่ิมดำเนินโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรการฯ 

2. กำหนดร่างขอบเขตงาน 

 

 ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

ศท.  

 3. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

แผนการใช้จ่าย - 30.7959 30.7959 41.0612 102.6530 



๑๔๖ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
และระบบ
สารสนเทศ
ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาต ิ

ร้อยละความสำเร็จใน
การปรับปรุงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 

แผนดำเนินงาน 1.  เร่ิมดำเนินโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรการฯ 

2. กำหนดร่างขอบเขตงาน 
- กำหนดร่างขอบเขตงาน 

(ครั้งที่ 3) 

 

 ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

ศท.  

 3. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

แผนการใช้จ่าย  12.6448 6.3224 12.6448 31.6120 

20 โครงการขยาย 
ระบบติดตาม
บริหารจัดการ 
ผู้ใช้และการ
รักษาความ
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละความสำเร็จใน
การขยายระบบติดตาม
บริหารจัดการผู้ใช้และ
การรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ 

แผนดำเนินงาน 

การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

  ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

ศท.  

แผนการใช้จ่าย - - 15.8237 - 15.8237 

21 โครงการ
การศึกษา
และพัฒนา
ต้นแบบการ
จัดทำสำมะ
โนประชากร
และเคหะจาก
ฐานข้อมูล
ทะเบียน 
(Register-
based 
census) 

รายงานผลการศึกษาการ
จัดทำสำมะโนประชากร
และเคหะจากฐานข้อมูล
ทะเบียน (Register-
based census) 

แผนดำเนินงาน 

งวด
งานที่ 

1 
งวดงานที่ ๒ งวดงานที่ 3 งวดงานที่ 4 

 ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

สค.  

แผนการใช้จ่าย 0.5350 4.2800 4.2800 1.6050 10.7000 



๑๔๗ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการ
ปรับปรุง
ระบบการ
จัดการ
ฐานข้อมูล
กรอบตัวอย่าง 
และระบบ 
งานสุ่มตัวอย่าง 
(ฐานข้อมูล
เขตแจงนับ) 

มีระบบจัดการฐานข้อมูล
กรอบตัวอย่างและ
ระบบงานสุ่มตัวอย่าง 
ที่รองรับการทำงานการ
จัดการพ้ืนที่เขตแจงนับ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนดำเนินงาน การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 
1. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2. ออกแบบฐานข้อมูล 
3. ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ 

4. ทดสอบการทำงานของระบบ 
5. ติดตั้งระบบ 

6. จัดทำรายงานและคู่มือการใช้ระบบ 
7. ส่งมอบงาน 

  ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

นว.  

แผนการใช้จ่าย - 0.5000 - - 0.5000 

23 โครงการ
จัดทำประชา 
สัมพันธ์การ
ดำเนินงาน
โครงการ 
สำมะโน
ประชากร
และเคหะใน
ปัจจุบันและ
แผนการ
ดำเนินงาน
ในอนาคต 

ร้อยละความสำเร็จการ
จัดทำโครงการจัดทำ
ประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานโครงการ        
สำมะโนประชากรและ
เคหะในปัจจุบันและ
แผนการดำเนินงาน         
ในอนาคต 

แผนดำเนินงาน 

การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

  ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

พก.  

แผนการใช้จ่าย 6.2500 18.7500 - - 25.0000 



๑๔๘ 
 

 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัด 
/ค่าเป้าหมาย 

แผน
ดำเนินงาน 
/แผนการใช้

จ่าย 

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 

หมาย
เหตุ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังสิ้น  

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการจ้าง
ที่ปรึกษา
ศึกษา 
วิเคราะห์
แนวทางการ
พัฒนาศูนย์
ข้อมูลกลาง
ระดับพ้ืนที่ 

จำนวนข้อมูลรายงาน
สถิติจังหวัดย้อนหลัง ๑๗ 
ปี ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล
สถิติรายสาขา ๒๐ สาขา 
และที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลในระบบศูนย์
ข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ 

แผนดำเนินงาน 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 

 ปรับโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

ศท.  

แผนการใช้จ่าย 0.3000 0.9000 0.9000 0.9000 3.0000 

25 โครงการ
จัดทำบัญชี
ข้อมูลภาครัฐ
(Government 
Data 
Catalog)  
โครงการ
ระยะที่ 2 
“การศึกษา
และพัฒนา
ต้นแบบ
ระบบบัญชี
ข้อมูลกลาง
ภาครัฐ 
(Government 
Data Catalog) 
และระบบ
นามานุกรม 
(Directory 
Services)” 

ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data 
Catalog) 
 
(มีต้นแบบระบบบัญชี
ข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data 
Catalog) และระบบนา
มานุกรม (Directory 
Services) และมี
หน่วยงานลงทะเบียน 
๓๐ หน่วยงาน และ ๓ 
จังหวัด)             
 

แผนดำเนินงาน 
1. พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ อันประกอบด้วยระบบลงทะเบียน และระบบ

บริการสืบค้นข้อมูล  
 ปรับโอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี 

63 และกันเงิน
เหลื่อมปี 

ศย. และ 
บส. 

 

 
2. นำร่องหน่วยงานจัดทำบัญชีข้อมูลของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่าง

น้อย 30 หน่วยงานและ 3 จังหวัด  

 
3.นำร่องให้บริการสืบคน้ข้อมูล (Show case) การให้บริการ

ชุดข้อมูลตามโจทยย์ุทธศาสตร์ อยา่งน้อย 1 เร่ือง  

 4. จัดทำระบบการให้บริการและสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Help desk) 

แผนการใช้จ่าย 1.0000 7.0000 7.0000 5.0000 20.0000 



๑๔๙ 
 

 

 
บทท่ี ๔ 

การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 

 
๔.๑ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัต ิ

 แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ฉบบันีจ้ะถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

 ๔.๑.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 สำนักงาน กพร. จะพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และคัดเลือกตัวช้ีวัด
เพื่อมานำใช้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในภาพรวม 

 ๔.๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัตริาชการรายบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติพิจารณามอบหมายงานและถ่ายทอดตัวช้ี วัดการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สู่ศูนย์/กอง กลุ่ม/ฝ่าย งาน และรายบุคคล ตามความ
รับผิดชอบและลำดับการบังคับบัญชา  

๔.๒ การติดตามและประเมินผล 

 ๖.๒.๑ การติดตามผลการดำเนินการและผลเบิกจ่ายโครงการท่ีดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนฯ 
ตลอดจนโครงการสำคัญอื่นๆ ที่มีการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาส 
สำหรับโครงการงบลงทนุหรืออื่นๆ ที่ต้องเร่งรดัการเบิกจ่ายในไตรมาสแรก อาจพิจารณาติดตามรายเดือน  

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานจะจัดทำผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
หรือรายเดือน เสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้รายงาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 ๖.๒.๒ การจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จะพิจารณาการจัดทำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เสนอโดยศูนย์/กอง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ให้กับศูนย์/กอง  โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ                      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกด้วย 

 ๖.๒.๓ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 



๑๕๐ 
 

 

 ผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะถูกใช้เพื่อ
คาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต และใช้ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

  
 

 



 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
บูรณาการ เชื่อมโยง และ

แลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลท่ีสำคัญ
และจำเป็นของประเทศให้มี

คุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
พัฒนากระบวนการผลิตและ

การบริการด้านสถิติให้มี
คุณภาพตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
สร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชน และส่งเสริม
การนำข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
พัฒนาบุคลากรทางด้าน
สถิติของประเทศให้มี
ความเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนท่ีแสดงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรส์ านักงานสถิติแห่งชาติกบัแผนระดบัต่าง ๆ ของประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ป ี

 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ 

 ยุทธศาสตร์  
แผนฯ ๑๒ 

 ยุทธศาสตร ์ 
แผนฯ DE 

 ยุทธศาสตร ์ 
แผนฯ DE 

 ยุทธศาสตร ์ 
สสช 


