
รายละเอียดคำขอโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. ชื่อโครงการ คาใชจายในการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

2. ขอมูลทั่วไปของโครงการ  

2.1 หลักการและเหตุผล 
        อำนาจหนาตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กำหนดใหสำนักงานสถิติแหงชาติมีหนาที่ในการ

จัดทำสำมะโน หรือการสำรวจตัวอยาง หรืออำนวยการใหมีการสำรวจดานตางๆ ของประเทศและขอมูลสถิติมี
ความสำคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ สำนักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทำขอมูล จึง
ไดจัดทำโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดานรายได รายจาย และ
ภาวะหนี้สินของครวัเรือน และการสำรวจโครงการดังกลาวมีความจำเปนที่จะตองจัดทำตอเนื่องทุกป(เริ่มตั้งแต
ป 2549 เปนตนมา) ซึ่งเปนการสำรวจครัวเรือนเก่ียวกับขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมบูรณที่สุดของ
ประเทศ เพ่ือสนองความตองการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา 
สถาบันการวิจัย  

2.2 ท่ีมาและความสำคัญของโครงการ (หากเกิดจากมติ ครม. ขอสั่งการฯ ตางๆ ใหระบุวันท่ี 
พรอมแนบหลักฐาน) 

 พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6(4) กำหนดใหสำนักงานสถิติแหงชาติมีหนาที่ในการจัดทำสำมะโนหรือ
การสำรวจตัวอยาง หรืออำนวยการใหมีการสำรวจดานตาง ๆ ของประเทศ 
  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1306/ว7474 ลงวันที่ 25 
กรกฎาคม 2540 ใหสำนักงานสถิติแหงชาติ จัดทำขอมูลเศรษฐกิจรายไตรมาส ใหกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เพ่ือใชในการจัดทำผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรายไตรมาส   

2.3 วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่สำคัญดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เชน รายได คาใชจาย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย โครงสรางของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยูอาศัย การยายถ่ิน
และการสงเงิน ตลอดจนการไดรบัสวัสดิการ/ความชวยเหลือจากรัฐ และใชบริการของภาครัฐ  เปนตน 

2.4 เปาหมายของโครงการ มีตัวชี้วัด และความสำเร็จของโครงการทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
สามารถดำเนินงานโครงการไดตามระยะเวลาที่กำหนด 

2.5 ลักษณะโครงการ  เปนการสำรวจครัวเรือนตัวอยางเกี่ยวกับขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 

 2.6 แหลงของเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร  งบรายจายอื่น 

2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ป 9 เดือน (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2564 สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566) 

2.8 พื้นท่ีดำเนินโครงการ        ทั่วประเทศ  

2.9 ภาพรวมการดำเนินโครงการ 

ปงบประมาณ                   การดำเนินงาน 

           ป 2565 สศส. 64 

-  เก็บรวบรวมขอมูล (ต.ค.- ธ.ค.) 
-  ประมวลผลขอมูล 
-  วิเคราะหขอมูลและจัดทำรายงาน 
-  นำเสนอผลและเผยแพรผลการสำรวจ 



ปงบประมาณ                   การดำเนินงาน 

สศส. 65 

-  วางแผนและเตรียมงาน  
-  อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสนาม 
-  เก็บรวบรวมขอมูล 
-  ประมวลผลขอมูล 
-  วิเคราะหขอมูลและจัดทำรายงาน 
-  นำเสนอผลและเผยแพรผลการสำรวจ 

2.10 รายละเอียดตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

          2565                    2566 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 (7 ฉบับ) 

            7                         

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  -                      - 

3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 3.1 กลุมเปาหมาย 

  ผูใชขอมูลและการนำขอมูลไปใชประโยชน (ระบุการนำไปใชประโยชนของผูใชทุกราย 
พรอมแนบหลักฐาน) 

ผูใชขอมูล การนำไปใชประโยชน 

1.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  (NESDC) 

1.1 ใชในการจัดทำขอมูล/ตัวชี้วัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำ 
เชน เสนความยากจน สัดสวนคนจน และคาสัมประสิทธ์ิจิน ี      
เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการประเมินสถานการความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำในสังคม       

1.2 ประกอบในการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติของประเทศท้ังสถิติ
รายปและรายไตรมาส บัญชีเศรษฐกิจเงนิทุนและสถติิผลิตภัณฑภาค      
และจังหวัด เพ่ือใชเปนเคร่ืองช้ีวัดฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ

  

ผูใชขอมูลและการนำขอมูลไปใชประโยชน (ระบุการนำไปใชประโยชนของผูใชทุกราย 
พรอมแนบหลักฐาน) (ตอ) 

ผูใชขอมูล การนำไปใชประโยชน 

2.กระทรวงสาธารณสุข                                                          
                                                                      

 

3.กระทรวงพาณิชย   

 

- ใชในการทำบัญชีสุขภาพ  ตลอดจนใชในการวิเคราะหการใช 

  จายในการารักษาพยาบาลของครัวเรือนในกลุมเดไซลตางๆ
  

- ใชประกอบในการจัดทำดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) 

 



4.ธนาคารแหงประเทศไทย   

   

                              

5..กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย      

- เพ่ือประเมินภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน การดำเนิน 

  นโยบายการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน 

 

- ใชประกอบในการจัดทำรายงานความมั่นคงของมนุษยระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ  

  

   

 3.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย อิทธิพลที่มีผลตอโครงการ การบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนวยงานตาง ๆ  
ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และ
สถาบันการศึกษา สถาบัน
การวิจัย ทั้งในประเทศและ
องคการระหวางประเทศ  

1. เปนผูใชขอมูลสถิต ิ
2. เสนอความตองการในการจดัหา

ขอมูลสถิตเิพ่ิมเติม 
3. เปนผูขอความชวยเหลือทางวิชาการ

และขอความอนุเคราะหใหจัดทำ
โครงการสำรวจในดานเศรษฐกิจ
และสังคม 

 

1. ประชุมรวมกับกลุมผูใชขอมูลเพ่ือสอบถามความ
ตองการใชขอมูล 

2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
โครงการสำรวจดวยตัวอยาง ที่หนวยงานตาง ๆ 
ขอความอนุเคราะหใหจัดทำ 

3. ใหความชวยเหลือดานความรูและวิชาการ 
รวมท้ังใหคำปรึกษาทางวิชาการ 

  

 



วางแผน สศส.        สศส.  

 สศส.  
    สศส.  

 สศส.   และ  สศส.  

4. แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ (ปงบประมาณ 2565) 

ตัวชี้วัด/งบประมาณ/กิจกรรม 
  

หนวย
นับ 

รวม ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

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

ตัวชี้วัดระดับโครงการ (ระบุคาตัวชี้วัดเปนจำนวน หรือรอยละ) 

  เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถิติ
ดานสังคม    

เลม 7       1   1 2 3 

  เชิงคุณภาพ สำนักงานสถิติแหงชาติมี
กระบวนการผลติขอมูล ทีไ่ดจากการ
สำรวจ ไดอยางสะดวกรวดเร็วและมี
คุณภาพ    

 
 

                        

งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร (จำแนกงบประมาณในแตละเดอืน) 

งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร  
แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส ลานบาท 19.3175 7.279 0.763 2.9539 0.763 0.763 0.763 0.888 0.763 1.402 0.95 1.263 0.763 

กิจกรรมภายใตโครงการและขั้นตอนการดำเนนิการ 

1. กิจกรรม การจัดทำขอมูลสถิตดิานสังคม 

โครงการ คาใชจายในการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน 

  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. การวางแผนและเตรียมงาน               

2. การเก็บรวบรวมขอมูล     
  

                    

3. การประมวลผลขอมูล                             

4. การนำเสนอผลและการเผยแพร   

ผลการสำรวจ 

              

หมายเหตุ 1) ขอมูลในสวนของงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ใหกรอกตัวเลขเปนทศนิยม 4 จุด หนวยลานบาท (0.0000 ลานบาท) 



5. ผลผลิตและผลลัพธ Output and Outcomes) 

5.1 ผลผลิต (Output) 

 1) รายงานสรุปผลที่สำคัญ 

 2) รายงานผลฉบับสมบูรณ 

2) รายงานผลระดับจังหวัด 

 5.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

 มีฐานขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใชในการประเมินความเหลื่อมล้ำดานตางๆ เชน
ความเหลื่อมล้ำดานรายได คาใชจายของประชากรกลุมตางๆ ความเหลื่อมล้ำดานการศึกษา เปนตน และ
หนวยงานที่เก่ียวของสามารถนำไปวางแผนมาตรการและกำหนดนโยบายตางๆ ได 

 

6.  ผลกระทบ (ถามี) 

  6.1 เชิงบวก หนวยงานภาครัฐ มีขอมูลในการวางแผน เพ่ือกำหนดนโยบายและมาตรการตางๆลงไปสู
ประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

  6.2 เชิงลบ การเก็บรวบรวมขอมูลยากขึ้นเนื่องจากเปนการเก็บขอมูลสวนบุคคล และในปจจุบันความ
เปนสวนตัวของประชาชนก็มีมากขึ้น 

  

7. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและการบริหารความเส่ียง (ถามี) 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยง 

เจาหนาที่เก็บขอมูลขาดความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานสนาม 

 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสรางความรู 
ความเขาใจใหแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสนาม 
อยางเขมขน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ  

 

 

8. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

การไมใหความรวมมือจากครัวเรือนตัวอยางที่เกิดจากหลายๆ
ปจจัย 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธโครงการกอนท่ีจะเริ่มทำการสำรวจ เพ่ือ
เปนการชี้แจงใหประชาชนไดทราบถึงวัตถุประสงค และการ
นำขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการวางแผน กำหนดนโยบาย 
และมาตรการตางๆ เพื่อยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนใหดีข้ึน  ซึ่งการสำรวจโครงการดังกลาวจะตองขอ
ความรวมมือจากครัวเรือนที่ตกเปนครัวเรอืนตัวอยางในการ
ตอบสัมภาษณ ดังน้ัน จึงจำเปนตองสรางการรบัรู ความ
เขาใจกอนท่ีจะมีเจาหนาที่ของสำนักงานสถิติแหงชาติลงไป
ทำการเก็บรวบรวมขอมลูตามคาบการปฏิบัติงานสนามจริง 



9. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. หนวยงานภาครฐันำไปใชประโยชนในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และติดตามประเมินผล 

นโยบาย และแผนงานพัฒนาตาง ๆ  

 2. หนวยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใชประโยชนในการวิเคราะห วิจัยในมิติตาง ๆ  

 3. องคการระหวางประเทศใชประโยชนในการติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยในมิติตาง ๆ   

รวมท้ังประเมินผลการดำเนินงานและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 


