
แบบฟอรม๑(ดท.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท. 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางสาวกุลลักษณ  เลิศภัทรพงศ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ 
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗ 

๒.นางสาวสุพาพร  อรุณรักษสมบัติ ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดให สํานักงานสถิติแหงชาติ มีหนาท่ีจัดทําแผนแมบท
เก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเปาหมายหลักใหประเทศมีสถิติท่ีสําคัญ จําเปนตอการวางแผน และ
ประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมท้ังสนับสนุนใหหนวยสถิติภาครัฐมีสมรรถนะในการจัดทําขอมูลสถิติท่ีมี
มาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังการใชประโยชน
รวมกันของทุกภาคสวน โดยการดําเนินการนี้อยูภายใตแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๔ สอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2559- 2564) 
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมท้ังยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหระบบสถิติ
ประเทศไทยเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ  ใหประเทศมีขอมูลท่ีเปน

เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช  รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน  และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ 

๓. เปาหมายของโครงการ 
๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ท่ีประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดตามหลัก

วิชาการทางสถิติ ซ่ึงไดแก สถิติท่ีใชในการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ  สถิติท่ีมีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานท่ีมีความพรอม   สถิติท่ีมาจากระบบการผลิต ท่ีถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู 
และมาตรฐานคุณภาพ ท่ีกําหนด  และสถิติท่ีรับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย 
โดยสถิติทางการอาจไดมาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

- การทําสํามะโนของสิ่งนั้นๆ
- การสํารวจดวยตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ
- งานทะเบียนท่ีไดจากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ

๓.๒ บูรณาการและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี ่ยนขอมูลสถิติ
ระหวางหนวยงาน รวมท้ังการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนและขอมูลสถิติเชิงพ้ืนท่ี 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๐



- ๒ - 

๓.๓ มีชุดขอมูลขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตรและนโยบาย
ตางๆ ของรัฐบาลได 

๔. กลุมเปาหมาย 
๑) กลุมเปาหมายหลัก หนวยงานภาครัฐ 
๒) กลุมเปาหมายรอง องคกรหรือหนวยงานภาคเอกชน ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของ 

๕. วิธีดําเนนิงาน 
- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาสถิติทางการในระดับภารกิจ

ระดับพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
- สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสถิติใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) บริหารจัดการแผนแมบท
ระบบสถิติ 

ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐ 19.9240 

๒) เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐ 2.9474 

๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท) 
ต.ค. ๕๙ พ.ย. ๕๙ ธ.ค. ๕๙ ม.ค. ๖๐ ก.พ. ๖๐ มี.ค. ๖๐ เม.ย. ๖๐ พ.ค. ๖๐ มิ.ย. ๖๐ ก.ค. ๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย. ๖๐ 

7.5027 5.1604 5.7896 4.4187 

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนกลาง 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ )

รอยละ ๗๕ 
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 

ชุดขอมูลสถิติทางการท่ีตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ 
๑๒. งบประมาณ 

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๒๒.๘๗๑๔ ลานบาท 



- ๓ - 

รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑. งบดําเนินงาน 2,632,3๐๐ 
๑.๑ คาตอบแทน 1,694,4๐๐ 

๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม - 
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา - 
๑.๑.๓ คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) - 

๑.๒ คาใชสอย 362,4๐๐ 
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ - 
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน - 
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ - 
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา - 
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ - 
๑.๒.๖ คาใชสอยอ่ืนๆ (คารับรองและพิธีการ) - 

    (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานราชการ) 

- 

๑.๓ คาวัสด ุ 575,5๐๐ 
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน - 
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร - 
๑.๓.๓ คาวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) - 

๑.๔ คาสาธารณูปโภค - 
๑.๔.๑ คาโทรศัพท - 
๑.๔.๒ คาน้ําประปา - 
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข - 
๑.๔.๔ คาไฟฟา - 
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ) - 

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) - 
๒.๑ คาครุภัณฑ 

๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) ** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร 

๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) 
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) 
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) 
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ) 

๒.๒ คาท่ีดิน 
๒.๓ คาสิ่งกอสราง 
3. งบเงินอุดหนุน - 
      3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ) 



- ๔ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 
4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 20,239,100 
4.1 คาจางท่ีปรึกษา 
      4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
      4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.2  คาใชจายสมทบ 
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 
4.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว 
๔.๕ คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 

๑๗,๑๖๑,๗๐๐ 

๔.๖ คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพ้ืนท่ีของหนวยงานภาครัฐ 21 สาขา 

๙๑๗,๔๐๐ 

๔.๗ คาใชจายในการจัดทําโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติ
รวมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อยางมีมาตรฐาน 

2,๑๖๐,000 

๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศมีขอมูลสถิติท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ ท่ีมีระบบการผลิตท่ี

ถูกตองตามหลักวิชาการสถิติ เพ่ือใหไดสถิติท่ีมีมาตรฐานคุณภาพตามท่ีกําหนดไว  พรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงสถิติทางการใหใชประโยชนรวมกันไดท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 



แบบฟอรม๑(ดท.) 
 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นายอานนท  จันทวิช ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒ 
๒.นางสาวสกุลกานต  ขันแข็ง ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสถิติสถานประกอบการ 2 โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒40 

 สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด
มา   โดยในแตละปมีมูลคาผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และมูลคาการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมตอมูลคาการสงออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณทาง
เศรษฐกิจในปจจุบันของประเทศไทยและของโลกมีความผันผวน ประกอบกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทําใหโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาทิ อัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ซ่ึงเปนกลไกการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ  การรวมกลุมเศรษฐกิจของภูมิภาคใน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท่ี 38ทําใหเกิดตลาดในภูมิภาค
ขนาดใหญ เพ่ือ36สรางอํานาจการตอรองและศักยภาพในการแขงขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก และการกาว
กระโดดทางเทคโนโลยีซ่ึงเชื่อมโยงไปสูการเกิดนวัตกรรมใหมๆ ท่ีมีผลตอคุณสมบัติ คุณภาพและตนทุนสินคาของ
อุตสาหกรรม เปนตน 36ดังนั้นขอมูลสถิติและสารสนเทศโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรมจึงมี
ความสําคัญและจําเปนสําหรับภาครัฐ และเอกชน ใชในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงใหเห็นโครงสราง และการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทตาง ๆ เชน สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ การกอสราง 
การขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสารและ  โรงพยาบาลเอกชน เปนตน 

2) เพ่ือเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจํานวนและขนาดของ
สถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน คาใชจายในการผลิตและ
ดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินคาคงเหลือ มูลคาของสินทรัพยถาวร
ของสถานประกอบการ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิต 

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   โครงการใหม ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
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๓. เปาหมายของโครงการ 
มีขอมูลสถิติดานอุตสาหกรรมท่ีถูกตอง  ครบถวน ไดมาตรฐาน  และเปนปจจุบัน  ตรงตามความตองการ

ของผูใชขอมูลท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมท้ังสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว  
ท่ัวถึง ตอเนื่อง และสะดวกตอผูใช 

 
๔. กลุมเปาหมาย 

๑) กลุมเปาหมายหลัก สถานประกอบการท่ัวประเทศ 
๒) กลุมเปาหมายรอง - 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ: การนับจด (Listing) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานของสถานประกอบการตามขอบขายคุมรวมท่ัว
ประเทศ เชน ชื่อสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/
ทางเศรษฐกิจ การรวมลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ จํานวนคนทํางาน จํานวนลูกจางเปนตน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด: การแจงนับ (Enumeration) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเฉพาะของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
โดยสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกสถาน-ประกอบการ 
(Complete enumeration survey) สวนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 1 - 10 คน (ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก) จะ
ใชวิธีการสาํรวจดวยตัวอยาง (Sample survey หรือ Partial enumeration survey) 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณ 

(ลานบาท) 

-  ขอมูลพ้ืนฐาน   

-  เก็บรวบรวมขอมูลนอกเขตเทศบาล ตั้งแต ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ธันวาคม 25๕๙  

-  ประมวลผลขอมูลพ้ืนฐาน ตั้งแต กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ถึง เมษายน 2560  

-  นําเสนอผลขอมูลพ้ืนฐาน ตั้งแต ธันวาคม 25๕๙ ถึง มิถุนายน 256๐  

-  ขอมูลรายละเอียด   

-  เตรียมงาน และวางแผน ตั้งแต ตุลาคม 255๙ ถึง สิงหาคม 25๖๐  

-  เก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแต เมษายน 25๖๐ ถึง กรกฎาคม 25๖๐  

-  ประมวลผลขอมูล ตั้งแต กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน 25๖๑  

-  วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผล ตั้งแต พฤษภาคม 256๑ ถึง กันยายน 256๑  

207.6424 
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๗. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 
ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙ ธ.ค.๕๙ ม.ค.๕๙ ก.พ.๕๙ มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙ พ.ค.๕๙ มิ.ย.๕๙ ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙ ก.ย.๕๙ 
  98.1731   29.0538   24.0286   56.3869 

 
๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ใชเวลาท้ังสิ้น ๓ ป  ตั้งแตป ๒๕๕๙-๒๕๖๑  ดังนี้ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ศึกษาคนควาขอมูลและขอปญหา พรอมท้ังวางแผนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
 - วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมขอมูล 
 - ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ และ กทม. 
 - ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผล โดยจัดทํารายงานขอมูลพ้ืนฐาน : ระดับจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการนอกเขตเทศบาลท่ัวประเทศ  
 -      ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผล โดยจัดทํารายงานขอมูลพ้ืนฐาน : ระดับภาคและท่ัว

ประเทศ 
 - ทําการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด เฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตท่ัว

ประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประมวลผลขอมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและท่ัวประเทศ 

 - นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม 
การผลิตระดับจังหวัด ภาค และท่ัวประเทศ 
 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สถานประกอบการท่ัวประเทศ 

 
๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
- ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๖๐ 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
- ภาครัฐมีขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน

ตอประเทศ 
- ภาคเอกชน และประชาชน มีขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลในการเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ รวมท้ัง

การสรางนวัตกรรม 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการ จํานวนเงิน ๓16.9847  ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๒07.6424  ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
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๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใชขอมูลท้ังในภาครัฐบาลและเอกชนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
ภาครัฐ 
1) ใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในระดับประเทศ

และระดับทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันไดในภูมิภาคอาเซียน และ
เวทีการคาโลก 

2) ใชในการจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณการดําเนินกิจการ เชน ผลิตภัณฑมวลรวม ตารางปจจัย
การผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดสวนแรงงานในภาคการผลิต เปนตน 

3) ใชในการจัดทําแผนวิเคราะหสถานการณในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ
ประเทศ 

4) ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและกําหนด
ทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตใหเปนไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไว 

5) เปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิตของประเทศ 

6) ใชในการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
7) ใชประโยชนในทางสถิติเพ่ือจัดทํากรอบตัวอยาง (Sampling Frame) สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

สถานประกอบการของหนวยสถิติตาง ๆ 
ภาคเอกชน 
1) ผู ประกอบการใชขอมูลพื้นฐานและขอมูลการดําเนินกิจการ เปนเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห

สถานการณดานเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหาร
และควบคุมการดําเนินกิจการในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2) ใชขอมูลเปนฐานเพ่ือเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดําเนินงานตนกับกิจการอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันหรือขนาดตาง ๆ 

3) สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา นําไปศึกษาวิเคราะหตอยอดสรางนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนสงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีอยูในความสนใจ และเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 



แบบฟอรม ๑(ดท.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาชุดขอมูลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางสาวกุลลักษณ  เลิศภัทรพงศ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ 
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗ 

๒.นางสาวสุพาพร  อรุณรักษสมบัติ ตําแหนงผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 
 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รับทราบผลการประชุมระหวาง
ประเทศ ครั้งท่ี ๓ วาดวยการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา1 (Third International Conference on Financing 
for Development (FfD))และไดมอบหมายหนวยงานตางๆ ดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ “กําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผล
การดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ” 

การระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ(Financing for Development :FfD) เปนกรอบเชิงนโยบายเพ่ือให
ประเทศตางๆ สรางขอกําหนดท่ีเปนรูปธรรมในการจัดหาและการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาและการใหความชวยเหลือตางๆ ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ รวมถึงตองการให
เห็นความสําคัญตอประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีตองการความชวยเหลือในการระดมทรัพยากร เงินทุน ความรู 
ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี เพ่ือใชในการพัฒนาภายในประเทศของตนเอง 

เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ท่ีจําเปนตองมี “ทุน” ท่ีตองใชเปนจํานวนมหาศาล โดยตองระดมทุนจากประเทศร่ํารวยสู
ประเทศยากจนเพ่ือใหเกิดการทํางานควบคูกันระหวาง SDGs และFfD อยางมีประสิทธิภาพ ผานการรับรอง
เอกสารผลลัพธฯ ขอตกลงแอดดิส อาบาบา ของการประชุมระหวางประเทศ ครั้งท่ี ๓ วาดวยการระดมทุนเพ่ือ
การพัฒนา ซ่ึงทุนในท่ีนี้ไมใชแค “ตัวเงิน” ท่ีไดจากการชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการหรือ Official 
Development Assistance (ODA) และทุนท่ีไดจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเทานั้น แตยังรวมถึง
ความรู เทคโนโลยี และปจจัยสําคัญคือ นโยบายของภาครัฐท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีชวย
สนับสนุนและสงเสริมสภาพแวดลอมของการไหลเวียนของทุนท้ังในประเทศและระหวางประเทศและ 
การดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล เพ่ือใหมีทุนท่ีเพียงพอในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน 

                                                 
1การประชุม FfD คร้ังที่ ๓ จัดข้ึนที่สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย ณ กรุงแอดดิสอาบาบา ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘

เพ่ือติดตามความคืบหนาของการดําเนินการตามผลลัพธจากการประชุมที่ผานมาและหารือปญหาอุปสรรคและความทาทายที่เกิดข้ึนใหม 
รวมถึงการระดมทุนเพ่ือการตอบสนองตอวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post – ๒๐๑๕ Development Agenda) 

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   โครงการใหม ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 
 
 

 



- ๒ - แบบฟอรม ๑(ดท.) 

วาระการปฏิบั ติการ แอดดิส  อาบาบา(Addis Ababa Action Agenda) ได กําหนดสาขาของ 
การปฏิบัติการ (Action areas) เพ่ือการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ๗ สาขาคือ 

๑. แหลงเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ 
๒. การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชนภายในประเทศและระหวางประเทศ 
๓. ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
๔. การคาระหวางประเทศในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนา 
๕. หนี้และการบริหารจัดการหนี้อยางยั่งยืน 
๖. การแกไขประเด็นเก่ียวกับระบบ 
๗. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรางศักยภาพ 

โดยภายใตท้ัง ๗ สาขาประกอบดวยขอตกลง (commitments) และรายการปฏิบัติการ (action items) 
ท่ีเปนกรอบใหประเทศสมาชิกดําเนินการขับเคลื่อนการระดมทุนผานนโยบายของภาครัฐหรือผานงานโครงการ
ของหนวยงานตางๆ ท่ีเปนการมองภาพการดําเนินงานในลักษณะภาพตัดขวาง (Cross-cutting issues) ของการ
กําหนดนโยบายการระดมทุนท่ีสงผลกระทบในหลายดาน เชน นโยบายความรวมมือระหวางประเทศท่ีเปนการ
ใหความชวยเหลือจากปญหาหรือผลกระทบจากสิ่งแวดลอม อุบัติภัย การกอการราย การอพยพ อาชญากรรม 
ความเทาเทียมมิติหญิงชายของการไดรับความชวยเหลือ เปนตน  ซ่ึงภายใตการดําเนินงานของท้ัง ๗ สาขา
จําเปนตองมีการติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินการ อุปสรรค และสิ่งทาทายในการดําเนินการ ซ่ึงจําเปนตองใชขอมูลท่ีมีคุณภาพเพ่ือเปนเครื่องมือ
ติดตามและวัดผลการดําเนินงาน เนื่องจากขอมูลท่ีมีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหประเทศสามารถ
ตัดสินใจและกําหนดนโยบายอยางถูกตองภายใตการดําเนินงานท่ีโปรงใส โดยขอมูลท่ีใชมีท้ังขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปน open data ขอมูลในระบบสถิติ หรือขอมูลทะเบียน  

ดังนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาชุดขอมูลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการ
ระดมทุนเพ่ือการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีข้ึน เพ่ือดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมีมติท่ี
เปนหนวยงานรับผิดชอบ “กําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ” 
ซ่ึงภารกิจดังกลาว เปนเรื่องใหมท่ีประเทศไทยตองดําเนินการเปนครั้งแรก และเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการโดย
ทีมงานและบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ท้ังการบริหารจัดการโครงการ การติดตาม
และประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร การเงินและการคลัง การคาและการลงทุน และสังคม เปนตน เพ่ือทํางาน
รวมกับบุคลากรดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกําหนดแนวทางการติดตามและวัดผลการ
ดําเนินงานการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังตองสรางขอตกลงความรวมมือผานกลไกการทํางาน
รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development

Sustainable Development Goals: SDGs Financing for Development :FfD 

การระดมทุนเพ่ือการพัฒนา 



- ๓ - แบบฟอรม ๑(ดท.) 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

๒.๑. เพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ
ประเทศไทยท่ีจัดทําข้ึนอยางมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

- กรอบการดําเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุน
ท่ีมีประสิทธิภาพ

- ขอมูล สถิติ และสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุน
ท่ีมีประสิทธิภาพ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก เทาเทียม และนําขอมูลไปใชไดอยาง
ถูกตอง

๒.๒. เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความรูความเขาใจของผูท่ีเก่ียวของในการกําหนดแนวทางการติดตาม
และการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๓. เพ่ือใหทราบสถานการณของประเทศเพ่ือเตรียมการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ี
มีประสิทธิภาพ และขอเสนอแนะถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการ 

๒.๔. เพ่ือใหทราบสถานการณการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศ ท่ีเปนจุดเริ่มตนการดําเนินการ
ระดมทุนเพ่ือใชเปรียบเทียบความกาวหนาการดําเนินงานในอีก ๑๕ ปขางหนา 

๓. เปาหมายของโครงการ 

เพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีนาเชื่อถือ 
ผานการศึกษาและวิเคราะหจากการดําเนินงานในระดับสากลหรือระดับภูมิภาค แลวนํามาปรับใหเหมาะสมกับ
ประเทศไทย 

๔. กลุมเปาหมาย 
๔.๑ กลุมเปาหมายหลัก: กระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนนโยบายท้ังสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานกํากับดูแลทางดานการเงินการคลัง องคกรระหวาง
ประเทศดานการเงินและการธนาคาร ภาคสังคม ภาคเอกชน และสถาบัน การศึกษา ฯลฯ 

๔.๒ กลุมเปาหมายรอง - 

๕. วิธีดําเนินการ 
จัดจางท่ีปรึกษา 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณ 

๑) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๙ - 

๒) ตรวจรับงานงวด ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ๑,๕๑๖,๐๒๐.๐๐ 

๓) ตรวจรับงานงวด ๒ พ.ค. ๒๕๖๐ ๔,๐๔๒,๗๒๐.๐๐ 

๔) ตรวจรับงานงวด ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ ๓,๕๓๗,๓๘๐.๐๐ 

๕) ตรวจรับงานงวด ๔ ก.ย. ๒๕๖๐ ๑,๕๑๐,๖๘๐.๐๐ 



- ๔ - แบบฟอรม ๑(ดท.) 
 

๗. แผนการใชจายงบประมาณ 
ลานบาท 

 
ต.ค. ๕๙ พ.ย. ๕๙ ธ.ค. ๕๙ ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 

   ๑.๕๑๖๐    ๔.๐๔๒๗   ๓.๕๓๗๓ ๑.๕๑๐๖ 

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
รายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
แนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

นําไปดําเนินการ ระดมทุนเพ่ือการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๒. งบประมาณ 
จํานวนเงิน  ๑๐.๖๐๖๘ ลานบาท 

รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑. งบดําเนินงาน -  
๑.๑ คาตอบแทน   

๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม   
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา   
๑.๑.๓ คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ)   

๑.๒ คาใชสอย   
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ   
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน   
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ   
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา   
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ   
๑.๒.๖ คาใชสอยอ่ืนๆ (คารับรองและพิธีการ)   
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ คาวัสด ุ   
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน   
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร   
๑.๓.๓ คาวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ)   

๑.๔ คาสาธารณูปโภค   



- ๕ - แบบฟอรม ๑(ดท.) 
 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑.๔.๑ คาโทรศัพท   
๑.๔.๒ คาน้ําประปา   
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข   
๑.๔.๔ คาไฟฟา   
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ)   

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ คาครุภัณฑ   

๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) ** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร 

๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)   
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)   
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ คาท่ีดิน   
๒.๓ คาสิ่งกอสราง   
๓. งบเงินอุดหนุน -  
๓.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ)   
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
๔. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) ๑๐,๖๐๖,๘๐๐  
๔.๑คาจางท่ีปรึกษา ๑๐,๑๐๖,๘๐๐  

๔.๑.๑ คาจางท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาชุดขอมูลเพ่ือติดตามและ
วัดผลการดําเนินการระดมทุนเพ่ือการพัฒนาตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

๑๐,๑๐๖,๘๐๐  

๔.๑.๒ คาจางท่ีปรึกษาโครงการ(ระบุ) -  
๔.๒คาใชจายสมทบ -  
๔.๓ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
๔.๔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว -  
๔.๕ งบดําเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐  

๔.๕.๑ คาจางลูกจางชั่วคราว -  
๔.๕.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ๕๐๐,๐๐๐  

- คาวัสดุสํานักงาน ๕๐๐,๐๐๐  

หมายเหตุ  :  งบประมาณท่ีตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางท่ีปรึกษา และคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศ 

 
 
 



- ๖ - แบบฟอรม ๑(ดท.) 

๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๓.๑ ประเทศมีแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจัดทําข้ึน

อยางมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
- กรอบการดําเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุน

ท่ีมีประสิทธิภาพ
- ขอมูล สถิติ และสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ี

มีประสิทธิภาพ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก เทาเทียม และนําขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง
๑๓.๒ ผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมและความรูความเขาใจในการกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผล

การดําเนินการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑๓.๓ ทราบสถานการณของประเทศเพ่ือเตรียมการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และขอเสนอแนะถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการ 
๑๓.๔ ทราบสถานการณการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศ ท่ีเปนจุดเริ่มตนการดําเนินการ

ระดมทุนเพ่ือใชเปรียบเทียบความกาวหนาการดําเนินงานในอีก ๑๕ ปขางหนา 



แบบฟอรม๑(ดท.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท. 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการผลิตขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นายอานนท จันทวิช ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒ 
๒.นางปทมา  อมรสิริสมบูรณ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสถิติสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
๓.นางสาวสุวรรณี  วังกานต ตําแหนง นักวิชาการสถิติ ชํานาญการพิเศษ สํานักสถิติสาธารณมติ  

โทร 0 2142 1279 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐  กําหนดใหสํานักงานฯ มีหนาท่ีในการจัดทําสํามะ
โนหรือการสํารวจตัวอยาง หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตาง ๆ ของประเทศและขอมูลสถิติมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลสถิติ จึงได
จัดทําขอมูลสถิติท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนองความตองการของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ดวยการจัดทําโครงการสํารวจดวยตัวอยางรวมท้ังจัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ตอนโยบายหลักของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ปละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
๑) จัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สําหรับใช

ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล 
๒) จัดทําขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพ่ือสนองความตองการของผูใชขอมูล ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๓. เปาหมายของโครงการ 
มีขอมูลสถิติท่ีถูกตอง  ครบถวน ไดมาตรฐาน  และเปนปจจุบัน  ตรงตามความตองการของผูใชขอมูลท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมท้ังสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว  ท่ัวถึง ตอเนื่อง 
และสะดวกตอผูใช 

๔. กลุมเปาหมาย 
๑) กลุมเปาหมายหลัก ครัวเรือนสวนบุคคล และสถานประกอบการ 
๒) กลุมเปาหมายรอง - 

๕. วิธีดําเนินการ 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจ 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
 โครงการใหม ปงบประมาณ  ๒๕๖๐



- ๒ - 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณ 

(ลานบาท) 

1) การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕๕๙ -  กันยายน ๒๕๖๐ ๒๑๑.๒๑๑๒ 

2) การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๕๙ -  กันยายน ๒๕๖๐ 2.5306 

๗. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 
ต.ค.5๙ พ.ย.5๙ ธ.ค.5๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐ 

5๓.4๓๕๕ 5๓.4๓๕๕ 5๓.4๓๕๕ 5๓.4๓๕๕ 

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมไมนอยกวา ๑๘ เรื่อง

เชิงคุณภาพ
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ (Relative Standard Error: RSE) ไมเกินรอยละ ๑๐

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
- ภาครัฐสามารถนําขอมูลสถิติท่ีไดมาใชในการวางแผนเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน

ตอประเทศ
- ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนําขอมูลสถิติมาใชในเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ รวมท้ังการสราง

นวัตกรรม
- นักศึกษา และนักวิจัยสามารถนําขอมูลสถิติใชในการวิจัย และพัฒนาองคความรู

๑๒. งบประมาณ 
 งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน  ๒๑๓.๗๔๑๘  ลานบาท 

รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1. งบดําเนินงาน 102,248,6๐๐ 
1.1 คาตอบแทน 1,137,700 

1.1.1 คาเบี้ยประชุม 
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา 
1.1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

1.2 คาใชสอย 78,848,900 
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 



 - ๓ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1.2.2 คาเชาทรัพยสิน 
1.2.3 คาจางเหมาบริการ 
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
1.2.6 คาใชสอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.3 คาวัสด ุ ๙,๕๙๓,800  
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 
1.3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 
1.3.3  คาวัสดุอ่ืน ๆ (ระบุ) 

  

1.4 คาสาธารณูปโภค 12,668,200  
1.4.1 คาโทรศัพท 
1.4.2 คาน้ําประปา 
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 
1.4.4 คาไฟฟา 
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
2.1 คาครุภัณฑ  

2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) 
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) 
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) 
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) 
2.1.5 คาครุภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ) 

** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 

2.2 คาท่ีดิน  
2.3 คาสิ่งกอสราง  
3. งบเงินอุดหนุน -  

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 111,493,2๐๐  
4.1  คาจางท่ีปรึกษา  

4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
คาตอบแทนบุคลากร 
คาใชจายดําเนินงาน 

 

4.2 คาใชสมทบ  
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)  

4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาต ิ  
4.4  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ  
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รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

ชั่วคราว 
๔.๕  คาใชจายในการสํารวจขอมูลสถิติโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเศรษฐกิจและสังคม 

๖๒,๕๓๗,๘๐๐  

๔.๖  คาใชจายในการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๓๕,๐๓๕,๐๐๐  

๔ .๗  ค าใชจ ายในการสํ ารวจการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเกษตร 

4,815,500  

๔.๘ คาใชจายในการสํารวจเพ่ือติดตามภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (โดยใชตัวอยางซํ้า) พ.ศ.2560 

4,339,300  

๔.๙ คาใชจายในการจัดทําโครงการประเมินความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

4,765,600  

 
หมายเหตุ  :  งบประมาณท่ีตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางท่ีปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ 
 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- - หนวยงานภาครัฐ ใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ  และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตาง ๆ 

- - เอกชน ประชาชน ใชประโยชนในการวิเคราะหเพ่ือการลงทุน หรือใชประโยชนในการศึกษาวิจัย
ตอยอดองคความรู 



แบบฟอรม๑(ดท.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท. 

‘ 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางปทมา  อมรสิริสมบูรณ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสถิติสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
๒.นางสาวพรรณี  พัฒนประดิษฐ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสถิติประชากร โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
     สํานักสถิติสังคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยไดมีการทําสํามะโนประชากรและเคหะทุก ๑๐ ป ดังนั้นในชวงกลางระหวางป 
สํามะโนจึงไดจัดทําโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรโดยเปนการจัดทําในครั้งท่ี ๘ 
เพ่ือท่ีจะไดมีขอมูลประชากรอยางตอเนื่อง ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของประชากรท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบ
ตอขนาด โครงสราง และการกระจายตัวของประชากร เชนขอมูลการเกิด การตาย และการยายถ่ิน ซ่ึง
ขอมูลเหลานี้มีความจําเปนตองนํามาใชในการพิจารณากําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาดาน
ประชากรและสังคมของประเทศ 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
๑) เพ่ือทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพ่ิมของประชากร 
๒) เพ่ือทราบขอมูลท่ีสําคัญของประชากรดานภาวะเจริญพันธุ ภาวะการณตาย การวางแผน

ครอบครัว เชน อัตราเจริญพันธุตางๆ อัตราการการตายของทารก อัตราการการตายของเด็กท่ีมี
อายุต่ํากวา ๕ ป อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด การคุมกําเนิด เปนตน 

๓) เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะ โครงสรางประชากร และแนวโนมของประชากรในป
ระหวางสํามะโน (Intercensal period) และใชในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งตอไป 

๔) เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลดานประชากร ในการวางแผนจัดทําสํามะโนครั้งตอไป 
๓. เปาหมายของโครงการ 

มีขอมูลสถิติท่ีถูกตอง  ครบถวน ไดมาตรฐาน  และเปนปจจุบัน  สามารถใชวางแผน 
๔. กลุมเปาหมาย 

๑) กลุมเปาหมายหลัก ครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทคนงาน ทุกครัวเรือน
ท่ีอยูในเขต 
แจงนับตัวอยางจํานวน ๑,๕๘๐ เขตแจงนับ คิดเปนครัวเรือนตัวอยางท้ังสิ้นประมาณ๒๑๘,๘๘๘ 
ครัวเรือน 

๒) กลุมเปาหมายรอง - 
๕. วิธีดําเนินการ 

สํารวจดวยตัวอยาง 
 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
   โครงการใหม ปงบประมาณ  .......... 
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๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณ 

(ลานบาท) 

1) ประมวลผลขอมูลสถิติ ตุลาคม ๒๕๕๙ -  กันยายน ๒๕๖๐ 
0.6421 

2) นําเสนอและเผยแพร ตุลาคม ๒๕๕๙ -  กันยายน ๒๕๖๐ 

 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 

ต.ค.5๙ พ.ย.5๙ ธ.ค.5๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐ 
  0.1605   0.1605   0.1605   0.1605 

 
๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
รอยละของความสําเร็จของการจัดทําขอมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจํานวน ๑ เรื่อง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอยละ ๔๐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ รอยละ ๔๐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ รอยละ ๒๐ 
 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
ประเทศมีขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงประชากร สําหรับใชในการกําหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาดานประชากรและสังคมของประเทศ 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการจํานวนเงิน ๒๗.๘๒๓๗ ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๐.๖๔๒๑  ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
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รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน 

1.1.1 คาเบี้ยประชุม 
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา 
1.1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

1.2 คาใชสอย 
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน 
1.2.3 คาจางเหมาบริการ 
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
1.2.6 คาใชสอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.3 คาวัสด ุ
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 
1.3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 
1.3.3  คาวัสดุอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.4 คาสาธารณูปโภค 
1.4.1 คาโทรศัพท 
1.4.2 คาน้ําประปา 
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 
1.4.4 คาไฟฟา 
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ระบุ) 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
2.1 คาครุภัณฑ 

2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) 
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) 
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) 
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) 
2.1.5 คาครุภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ) 

** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 

2.2 คาท่ีดิน 
2.3 คาสิ่งกอสราง 
3. งบเงินอุดหนุน

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) ๖๔๒,๑๐๐ 
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รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

4.1  คาจางท่ีปรึกษา  
4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
คาตอบแทนบุคลากร 
คาใชจายดําเนินงาน 

 

4.2 คาใชสมทบ  
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)  

4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  
4.4  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
ชั่วคราว 

 

๔.๕ คาใชจายในการสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

๖๔๒,๑๐๐ 

หมายเหตุ  :  งบประมาณท่ีตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางท่ีปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- หนวยงานภาครัฐ ใชเปนแนวทางในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับตอไป 

- เอกชน ประชาชน ใชประโยชนในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของ
ประชากร และองคประกอบของครัวเรือนในชวงปตางๆ รวมท้ังการศึกษาดานประชากรศาสตร เชน 
ภาวะเจริญพันธุ ภาวะสมรสภาวะการตาย แนวโนมประชากรในอนาคต 

- สํานักงานสถิติแหงชาติสามารถศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลของการเปลี่ยนแปลงประชากรจาก
ฐานทะเบียนตางๆ 



แบบฟอรม๑(ดท.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท. 

‘ 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายทดแทน 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑. นายธารธรรม  อุประวงศา ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 

๒. นายธเนส โกมลวิภาต ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการผลิตขอมูลสถิติของประเทศเพ่ือ ใหบริการสารสนเทศ
สถิติตอผูใชท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไปและจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมีเปาประสงคท่ีตองการ
ใหสังคมทุกภาคสวนมีขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพใชในการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถนําไปพัฒนาประเทศ
ใหเกิดความเจริญกาวหนา สรางความเปนอยูท่ีดีตอสังคม 

ระบบคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณเครือขาย อุปกรณตอพวงและอุปกรณดานความม่ันคงปลอดภัย  
เปนทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนใหการดําเนินงานท่ีกลาวมาขางตนบรรลุวัตถุประสงค จึงตองสามารถใชงาน
ใหบริการไดตลอดเวลา เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงการหยุดใหบริการสารสนเทศสถิติตอผูใชบริการ สํานักงาน
สถิติแหงชาติจึงจําเปนตองจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายท่ีทันสมัยท่ีสามารถติดต้ัง
ซอฟตแวรเวอรชั่นใหมและสามารถรองรับ IPv6 ติดตั้งใชงานในศูนยคอมพิวเตอรสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอสื่อสารมีความสํา คัญเปนอยางยิ่ ง โดยเฉพาะ 
การใหบริการระบบสารสนเทศแกหนวยงานภายในและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ท่ีใหบริการระบบอินเตอรเน็ตระบบอินทราเน็ต ระบบงานสารบรรณ ระบบงาน Back Office และระบบงาน
สนับสนุนตางๆ รวมท้ังอุปกรณเครือขายของสํานักงานสถิติแหงชาติ จําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
บริหารจัดการติดตามการทํางาน (Net Monitor) และสามารถแจงเตือนการทํางานของเครือ่งคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณเครือขายท่ีใหบริการระบบงานดังกลาว ปจจุบันสํานักงานสถิติแหงชาติใชโปรแกรม  
Opp manager ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีหนวยความจําเพียง 4 Gb. และมีอายุการใชงานมากกวา 
9 ป มีประสิทธิภาพการใชงานลดลงเนื่องจากมีอายุการใชงานมานาน 

ดังนั้น เพ่ือใหบริหารจัดการติดตามการทํางาน (Net Monitor) และสามารถแจงเตือนการทํางานของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายท่ีใหบริการระบบงานดังกลาว มีประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถใหดียิ่งข้ึน จึงจําเปนตองจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เดิมใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการอุปกรณความม่ันคงปลอดภัย (Firewall 
Management)  ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีหนวยความจํา 4 Gb. และอายุการใชงาน 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
   โครงการใหม ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
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มากกวา 9 ป ซ่ึงปจจุบันการใชงาน CPU ทํางาน 100 % ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานจึง
จําเปนตองมีทรัพยากรของเครื่องมากข้ึนตามคุณสมบัติของ Software 

ดังนั้น เพ่ือใหระบบบริหารจัดการอุปกรณความม่ันคงปลอดภัย (Firewall Management) ทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถใหดียิ่งข้ึน  สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาอุปกรณเดิมท่ีมีอยู 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
๑) เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนของเดิมท่ีมีอายุใชงานเกิน 5 ป และประสิทธิภาพ

ต่ําเพ่ือใหรองรับระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณระบบเครือขายท่ีทันสมัยและสามารถรองรับ 

IPV6 
๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานสถิติแหงชาติและลด

ความเสี่ยงในการหยุดใหบริการ 
๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือขายและอุปกรณความม่ันคงปลอดภัยของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๕) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสารสนเทศสถิติแกผูใชท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป 

และบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

๓. เปาหมายของโครงการ 
๑) สํานักงานสถิติแหงชาติมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณระบบเครือขายท่ีทันสมัยและ

สามารถรองรับ IPV6 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือขายและอุปกรณความม่ันคงปลอดภัย
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

๒) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานสถิติแหงชาติสามารถใหบริการสารสนเทศสถิติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๔. กลุมเปาหมาย 
๑) กลุมเปาหมายหลัก สํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง 
๒) กลุมเปาหมายรอง - 

๕. วิธีดําเนินการ 
การจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรตามระเบียบวิธีพัสดุ 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณ 

(ลานบาท) 
1) เตรียมงานและวางแผน พฤศจกิายน ๒๕59 

0.๙๐๐๐ 2) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๓) ตรวจรับงาน มกราคม – กุมภาพันธ 2560 
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๗. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 
ต.ค.5๙ พ.ย.5๙ ธ.ค.5๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐ 

0.๙๐๐๐ 

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน ๓ เดือน 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มกราคม 2560 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สวนกลาง 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการระบบเครือขาย 
(Network Management)  จํานวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการ
อุปกรณความม่ันคงปลอดภัย และอุปกรณเครือขายจํานวน 1 เครื่อง 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
สํานักงานสถิติแหงชาติมีสมรรถนะในการบริหารติดตามงาน สามารถแจงเตือนการทํางานและสามารถ

บริหารจัดการอุปกรณความม่ันคงปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ี
ทันสมัยรองรับ IPv6 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการจํานวนเงิน ๐.๙๐๐๐ ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๐.๙๐๐๐  ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 

รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน 

1.1.1 คาเบี้ยประชุม 
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา 
1.1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

1.2 คาใชสอย 
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน 
1.2.3 คาจางเหมาบริการ 
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
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รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1.2.6 คาใชสอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 
1.3 คาวัสด ุ

1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 
1.3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 
1.3.3  คาวัสดุอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.4 คาสาธารณูปโภค 
1.4.1 คาโทรศัพท 
1.4.2 คาน้ําประปา 
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 
1.4.4 คาไฟฟา 
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ระบุ) 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) ๙๐๐,๐๐๐ 
2.1 คาครุภัณฑ ๙๐๐,๐๐๐ 

2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) 
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) 
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) 
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) 
2.1.5 คาครุภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ) 

๙๐๐,๐๐๐ 

2.2 คาท่ีดิน 
2.3 คาสิ่งกอสราง 
3. งบเงินอุดหนุน

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1  คาจางท่ีปรึกษา 

4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
คาตอบแทนบุคลากร 
คาใชจายดําเนินงาน 

4.2 คาใชสมทบ 
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ) 

4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 
4.4  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
ชั่วคราว 
๔.๕ คาใชจายในการสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
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หมายเหตุ  :  งบประมาณท่ีตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางท่ีปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ 

๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑) สํานักงานสถิติแหงชาติมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีทันสมัยสามารถรองรับ IPV6 และสามารถ

ทําหนาท่ีบริหารจัดการติดตามการทํางาน (Net Monitor) และสามารถแจงเตือนการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) สํานักงานสถิติแหงชาติมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีทันสมัยสามารถรองรับ IPV6 และสามารถ
ทําหนาท่ีบริหารจัดการอุปกรณความม่ันคงปลอดภัย (Firewall Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



แบบฟอรม 1 (ดท.) 

รายละเอียดโครงการประจําป 2560 ของ ดท. 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ  โครงการเตรียมความพรอมระบบขอมูลศูนยสารสนเทศแหงชาติ 
หนวยงานรับผิดชอบ. สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางสาวสุพาพร อรุณรักษสมบัติ ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 
โทร 0 2141 7393 

๒.นายเชิดชัย  สุพร  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมคลังขอมูลภาครัฐ 
โทร ๐ ๒๑๔1 7404 ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทาง

การดําเนินงานท่ีสําคัญคือการสงเสริมใหมีระบบศูนยขอมูลเพ่ือจัดเก็บและบริหารฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือ
รองรับ ความตองการและความจําเปนในการใชงานหรือการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน การพัฒนาคลังขอมูลและฐานขอมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู รวมท้ังการสงเสริมเพ่ือใหมี
ระบบการใหบริการท่ีทันสมัยเอ้ือตอการนําไปใชประโยชนในรูปแบบท่ีเหมาะกับยุคสมัย   จากท่ีกลาวมานี้
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกลางดานสถิติของประเทศ ซ่ึงภารกิจสําคัญดานการพัฒนางานสถิติ
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือการจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย โดยไดมีการดําเนินการ
จัดทําแผนแมบทระบบสถิติของประเทศ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 2554-2558) และกําลังดําเนินการแผนฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือบริหารจัดการขอมูลสถิติใหเปนเอกภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานสถิติ ลดความ
ซํ้าซอนของขอมูลท่ีหนวยงานจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีในการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานภาครัฐตางๆ 
เพ่ือใหไดฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศในภาพรวมของประเทศ และระดับพ้ืนท่ีสําหรับการบริหารราชการ
แผนดิน และการวางแผนการตัดสินใจของผูบริหารภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 ในการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554-2558 อาศัย
กลไกสําคัญของการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐท่ีสําคัญ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน (ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ 
และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เปนประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวง/ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ/ผูทรงคุณวุฒิ และมีผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนเลขานุการ และคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา ๒๑ สาขา โดยแตละสาขาไดมีการจัดทํารายการขอมูลสถิติและแผนพัฒนาสถิติรายสาขา เพ่ือใหแต
ละกระทรวง/กรมนําไปกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงระบบขอมูลในหนวยงาน เพ่ือใหประเทศ
มีขอมูลสถิติท่ีสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย/แผนงานตางๆ 
 ขณะเดียวกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสถิติท่ีมีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งข้ึน สํานักงานสถิติแหงชาติจึง
ไดดําเนินงานแผนสถิติระดับพ้ืนท่ี ท้ังในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยความรวมมือระหวางสํานักงานสถิติ
แหงชาติและกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดทําสถิติทางการในระดับพ้ืนท่ีสําหรับใชในการตอบโจทยยุทธศาสตร
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด เกิดผังสถิติทางการสําหรับผลิตภัณฑ ท่ี มี ศักยภาพ (Product Champion) 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
 โครงการใหม ปงบประมาณ  2560
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และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถิติระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทําหนาท่ีกํากับ ดูแลการ
พัฒนาขอมูลของพ้ืนท่ี เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีขอมูลเพียงพอสําหรับการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการใชขอมูลเชิงประจักษ 
(Evidence Base for Decision Making) การกําหนดทิศทางการพัฒนา การวางตําแหนงยุทธศาสตร การ
พัฒนาเปาหมายแผนงาน และการกําหนดโครงการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดการจัดสรร
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัดอยางเหมาะสม พรอมท้ังสามารถใชเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของการดําเนินการ
โครงการในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม 
 นอกจากนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการโครงการจัดทําสารสนเทศและตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ภายใตการสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ โดยเปนการจัดทําชุดตัวชี้วัดท่ีเปนภาพรวมของระดับ
การพัฒนาประเทศในดานตางๆ เพ่ือใชในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของประเทศ และสามารถใชใน
การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
 การดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานสถิติแหงชาติดังกลาว ทําใหเห็นภาพรวมของสถานการณขอมูลของ
ประเทศ ท้ังในดานภารกิจของกระทรวง/กรมในสวนกลาง (Function Base) และพ้ืนท่ี (Area Base) ซ่ึงยังคง
มีชองวาง จุดออน ท้ังในดานรายการขอมูลท่ีจําเปนแตยังไมมีการจัดทํา และดานคุณภาพของขอมูลท่ีมีการ
จัดทําอยู นอกจากนั้น ยังมีปญหาดานการประสานงานระหวางพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีกับสวนกลาง ทําใหไม
สามารถบูรณาการขอมูลท่ีมีใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน และเปนภาพรวมของประเทศท่ีสมบูรณได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพบวา ระบบขอมูลสถิติของประเทศเทาท่ีเปนอยูไมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
รัฐบาล โดยขอมูลของหนวยงานตางๆ ท่ีนํามาใชสวนใหญเปนขอมูลจากการทะเบียน การรายงาน หรือการ
สํารวจตามภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงถือเปนฐานขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสําคัญของประเทศท่ีสามารถ
นํามาใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดังนั้น 
เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางม่ันคงและยั่งยืน จึงจําเปนท่ีจะตองมีแหลงรวบรวมและบูรณาการขอมูล
ทุกดาน ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงตองมีระบบงานและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เอ้ืออํานวยและชวย
สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศไดสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือการบูรณาการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูล สําหรับสนับสนุนขอมูลใหผูบริหารและผูเก่ียวของทุกภาคสวนใชในการตัดสินใจ สามารถมองเห็นภาพ
การบริหารจัดการท้ังระยะสั้น ระยะยาว และกําหนดนโยบายบริหารประเทศท้ังเชิงรุกและเชิงรับอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเปนการตัดสินใจภายใตขอมูลท่ีมีอยูจริง 
 ในการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการเปนหนวยงานกลางในการบูรณาการขอมูลสถิติอยางแทจริงท่ีสามารถ
สนับสนุนขอมูลสถิติและสารสนเทศแกทุกภาคสวน สําหรับใชประกอบการตัดสินใจในการเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น สํานักงาน
สถิติแหงชาติจึงจําเปนตองมีการวางสถาปตยกรรมดานระบบฐานขอมูลกลางของประเทศ รวมท้ังตองมีการ
พัฒนาระบบท่ีสามารถบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความหลากหลายท้ังในมิติของเนื้อหา (สถิติรายสาขา) มิติของ
การนําเสนอ (ระดับประเทศ ระดับกระทรวง/กรม ระดับพ้ืนท่ี และระดับนานาชาติ) ประกอบกับความ
หลากหลายของรูปแบบขอมูลและสารสนเทศในแตละหนวยงานใช จึงจําเปนตองมีฐานขอมูลสถิติ/สารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร หนวยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนสามารถเขาถึงและใชงานไดในหลากหลายรูปแบบ 
นอกจากนี้  เพ่ือใหเกิดความคุมคาในแงของการใชทรัพยากรรวมกัน จึงจําเปนตองมีการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานสากล (Statistical Data and Metadata Exchange: SDMX) เพ่ือใหเกิด
การบูรณาการขอมูลและแบงปนขอมูลและสารสนเทศซ่ึงกันและกัน ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางความรูความ
เขาใจใหผูเก่ียวของทุกระดับในการจัดการขอมูล และและการแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานสากลระหวาง
หนวยงาน เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางขัอมูลของอาเซียนในอนาคต 
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2. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพ่ือเปนฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศสําหรับรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญและจําเปน
2) เพ่ือบูรณาการขอมูลสถิติระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยจัดรูปแบบและแปลงขอมูลใหอยูใน

มาตรฐานเดียวกัน 
3) เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังในระดับกระทรวง/กรม และระดับพ้ืนท่ีตามโครงสรางของผัง

สถิติทางการ 21 สาขา 
4) เพ่ือบริหารจัดการขอมูล ท้ังการนําเขา การสืบคน การเผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5) เพ่ือสนับสนุนขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ สําหรับใช

ประกอบการตัดสินใจเพ่ือตอบสนองนโยบายตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง/กรม 
และระดับพ้ืนท่ี 

6) เพ่ือสงเสริมความรู และสรางความเขาใจในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติตาม
มาตรฐานสากลใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของระดับกระทรวง/กรม และระดับพ้ืนท่ี 

3. เปาหมายของโครงการ
1) มีระบบฐานขอมูลกลางของประเทศท่ีมีขอมูลสถิติท่ีสําคัญและจําเปน
2) มีโครงสรางของขอมูลสาหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานสากล โดยเปนขอมูล

ระดับกระทรวง/กรม และระดับพ้ืนท่ีท่ีอยูในรูปแบบตามโครงสรางของผังสถิติทางการ 21 สาขา
3) มีระบบท่ีรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสานักงาน

สถิติแหงชาติ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ
4) มีขอมูลสถิติท่ีสาคัญและจําเปนท่ีอยูในรูปแบบมาตรฐานสากล เพ่ือใหบริการแกทุกภาคสวน
5) บุคลากรภาครัฐระดับกระทรวง/กรม และระดับพ้ืนท่ี มีความรู และความเขาใจในการจัดการขอมูล

และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติตามมาตรฐานสากล

4. กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก

- สํานักงานสถิติแหงชาติและหนวยงานระดับกรมท่ีรับผิดชอบดําเนินงานจัดการขอมูลสถิติตาม
ผังสถิติทางการท้ัง 21 สาขา 

- หนวยงานระดับพ้ืนท่ี (จังหวัด) ท่ีดําเนินงานสถิติตามผังสถิติทางการระดับจังหวัด รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและรอบระยะเวลาการเก็บขอมูลท่ี
สอดคลองกันและทันตอสถานการณ 

- หนวยงานภาครัฐท่ีใชสารสนเทศในดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ สามารถนําไปใชใน
การบริหารและวางแผนเพ่ือการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ท้ัง
ระดับประเทศและตางประเทศ 

2. กลุมเปาหมายรอง บุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะ (skill)
ในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ 

5. วิธีดําเนินการ
จัดจางพัฒนาระบบ
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6. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
๑๒ เดือน (งบประมาณป พ.ศ.2560)

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
1) จัดหาตามระเบียบพัสดุ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559  ถึง 3๐ พฤศจิกายน 2559 

2) กํากับการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต 1 ธันวาคม 25๕๙ สิ้นสุด 30 กันยายน 256๐ 

7. แผนการใชจายงบประมาณ

ต.ค.5๙ พ.ย.5๙ ธ.ค.5๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐ 
19.1531 22.0194 22.0194 32.3506 

8. ระยะเวลาการดําเนนิงาน
36๕ วัน (สามรอยหกสิบหาวัน)

9. ระยะเวลาการดําเนนิงาน
๑๒ เดือน (งบประมาณป พ.ศ.2560)

10. ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต
1. มีระบบฐานขอมูลกลาง
2. จํานวนโครงสรางขอมูลตามมาตรฐานสากล เชน SDMX ที่ใชในแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติทางการอยาง

นอย 3 สาขา
11. ผลลัพธ

ประเทศมีระบบฐานขอมูลกลาง ที่มีขอมูลสถิติสําคัญและจาํเปน
12. งบประมาณ

จํานวนเงิน  95.5425 ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
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รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ 
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

ปงบประมาณ 2560 

รวม 95,542,500 
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน 

1.1.1 คาเบี้ยประชุม 
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา 
1.1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

1.2 คาใชสอย 
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน 
1.2.3 คาจางเหมาบริการ 
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
1.2.6 คาใชสอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.3 คาวัสด ุ
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 
1.3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 
1.3.3  คาวัสดุอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.4 คาสาธารณูปโภค 
1.4.1 คาโทรศัพท 
1.4.2 คาน้ําประปา 
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 
1.4.4 คาไฟฟา 
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ระบุ) 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
2.1 คาครุภัณฑ 

2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) 
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) 
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) 
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) 
2.1.5 คาครุภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.2 คาท่ีดิน 
2.3 คาสิ่งกอสราง 
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 



- ๖ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ 
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

ปงบประมาณ 2560 

4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 95,542,500 
4.1 คาใชจายในการจัดทําโครงการเตรียมความพรอมระบบขอมูล 
ศูนยสารสนเทศแหงชาติ 

95,542,500 

4.1.1 งบดําเนินงาน 8,000,000 
1) คาตอบแทน
2) คาใชสอย

2.1) คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาระบบบริหารจัดการ
ขอมูล (ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
- หลักสูตรมาตรฐานขอมูล SDMX เวลา ๕ วัน จํานวน ๒๔0 คน 
- หลักสูตรการใชงานระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ขอมูลภาครัฐ เวลา ๓ วัน จํานวน ๒๔0 คน
- ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกแบบ Web

Services และ Data Distribution Services เวลา ๓ วัน

8,000,000 

- จํานวน ๕0 คน
- เครื่องมือสําหรับระบบฐานขอมูล เวลา ๓ วัน จํานวน ๑0 คน
- เครื่องมือท่ีใชพัฒนาระบบ Web Application เวลา 4 วัน

จํานวน ๑0 คน
- มาตรฐานเพ่ือการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง

ขอมูลตามมาตรฐาน SDMX เวลา ๔ วัน จํานวน 10 คน
- ระบบเชื่อมโยงขอมูลกับสวนกลาง เวลา ๒ วัน จํานวน ๑0 คน
- การจัดการบัญชีผูใชงาน ท้ังในระดับกระทรวง กรม และ

ระดับพ้ืนท่ี เวลา ๒ วัน จํานวน ๑0 คน
- ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS)  เวลา ๒ วัน

จํานวน ๑0 คน
- ระบบ Web Portal เวลา ๒ วัน จํานวน ๑0 คน

3) คาวัสดุ
๔) คาสาธารณูปโภค

4.1.2 งบลงทุน 
1) คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ)

1.1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรและคาพัฒนาระบบ
- คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ

ชุดคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Web และจัดเก็บ
ขอมูล 
ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
แบบท่ี ๓ ขนาด ๔๒U 
อุปกรณกระจายสัญญาณ (L๓ Switch)  
ขนาด ๔๘ ชอง 
อุปกรณสํารองไฟฟา 

87,542,500 
๑๐,0๔0,000 



- ๗ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ 
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

ปงบประมาณ 2560 

1.2) ครุภัณฑซอฟตแวร 
- ชุดซอฟตแวรสําหรับจัดเก็บขอมูล
- ชุดซอฟตแวรสําหรับการจัดการฐานขอมูล
- ชุดซอฟตแวรการแลกเปลี่ ยนเชื่ อมโยงขอมูลตาม

มาตรฐานสากล
- ชุ ดซอฟต แวร สํ าห รั บ พั ฒ นาระบบสารสน เทศ

(Development Tools)

๓๔,0๖๒,๕๐๐ 

1.3) การจัดทําและพัฒนาระบบ 
- พัฒนาระบบ Web Portal สําหรับการใหบริการขอมูล

ทางสถิติ
- พัฒนา Web Service ตามมาตรฐานสากล
- ฐานขอมูลสําหรับ Web Portal และ Web Service

43,440,000 

2) คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)
3) คาครุภัณฑไฟฟา (ระบ)ุ
4) คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)
5) คาครุภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)

4.1.3 งบเงินอุดหนุน 
4.1.4 งบรายจายอ่ืน 

4.2 คาใชสมทบ 
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ) 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ประเทศมีฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปน ท่ีมีเอกภาพ ไดมาตรฐาน
2. มีระบบสําหรับใชในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ลดการซํ้าซอน

และการใชประโยชนรวมกัน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานในทุกภาคสวนใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ เกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและม่ันคง 

3. หนวยงานภาครัฐสามารถเขาใชขอมูลสถิติ/สารสนเทศ สําหรับนําไปปฏิบัติงานไดจริง โดยเปนการ
ตัดสินใจภายใตฐานขอมูลท่ีมีอยูจริง 

4. มีฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ และระดับพ้ืนท่ี



ยุทธศาสตร สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล

เปาประสงค หนวยงานภาครัฐมีการเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและเอกชน(ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ)

ตัวชี้วัดเปาประสงค จํานวนการใหบริการขอมูลสถิติภาครัฐแกทุกภาคสวนผานหนวยงานกลางดานสถิติ

1

แผนการใชจาย 53,435,500 53,435,500 53,435,500 53,435,500 213,741,800 

2

แผนการใชจาย 160,500 160,500 160,500 160,500 642,100

3

แผนการใชจาย 7,502,700 5,160,400 5,789,600 4,418,700 22,871,400 

4 แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย 1,516,020 4,042,720 3,537,380 1,510,680 10,606,800 

โครงการผลิต

ขอมูลสถิติดวย

วิธีการสํารวจ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา

ชุดขอมูลเพื่อ

ติดตามและ

วัดผลการ

ดําเนินการระดม

ทุนเพื่อการ

พัฒนา ตามมติ

คณะรัฐมนตรี

สสช.

สสช.ตรวจรับงาน

งวดที่ 2

 การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
จํานวนขอมูลสถิติ

พื้นฐานดานเศรษฐกิจ

และสังคมไมนอยกวา 

๑๘ เรื่อง

ม.ีค.ม.ค. ก.พ.

แผนดําเนินงาน

ตรวจรับงาน

งวดที่ 3

ตรวจรับงาน

งวดที่ 4

รายงานแนวทางการ

ติดตามและการวัดผล

การดําเนินการระดมทุน

ที่มีประสิทธิภาพ จํานวน

 ๑ เลม

การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ
ตรวจรับงาน

งวดที่ 1

สสช.แผนดําเนินงาน

มา
ตร

กา
ร

แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

ความ
สอดคลอง
 นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

แบบฟอร์ม 2

หมายเหตุ

สสช.

 รวมทั้งสิ้น

เม.ย.

แผนดําเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ /

คาเปาหมาย
แผนการ

ดําเนินงาน/
แผนการใช

จาย

 แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ

 พ.ศ. 2559

การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ

 พ.ศ. 2560

พ.ค. ม.ิย.

มาตรการ 1สงเสริมการบริหารจัดการในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ส.ค. ก.ย.พ.ย. ก.ค.ธ.ค.

โครงการบริหาร

จัดการขอมูล

สถิติและ

สารสนเทศของ

ประเทศ

ความสําเร็จในการ

ดําเนินงานไดตามแผน

แมบทระบบสถิติประเทศ

ไทย ฉบับที่ ๒ คิดเปน

รอยละ ๗๕

รอยละของความสําเร็จ

ของการจัดทําขอมูลสถิติ

การเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรคิดเปนรอยละ

 ๒๐

 การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ

การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ

โครงการสํารวจ

การเปลี่ยนแปลง

ของประชากร 

พ.ศ. 

2558-2559

 การบริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ

การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

ต.ค.



หนวยงาน
รับผิดชอบ

ม.ีค.ม.ค. ก.พ.

มา
ตร

กา
ร

แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

ความ
สอดคลอง
 นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

หมายเหตุ

 รวมทั้งสิ้น

เม.ย.

ตัวชี้วัดโครงการ /

คาเปาหมาย
แผนการ

ดําเนินงาน/
แผนการใช

จาย

 แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560

พ.ค. ม.ิย. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ก.ค.ธ.ค.ต.ค.

5 แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย 18,776,100 12,489,700 12,489,700 10,317,500 54,073,000

6 แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย 900,000 900,000

7

แผนการใชจาย 19,153,100 22,019,400 22,019,400 323,506 95,542,500 

* รายละเอียดรหัสและชื่อนโยบาย/ตัวชี้วัด (ตามเอกสารแนบ)

สสช.ตรวจรับงานโครงการการ

จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรแม

ขายและอุปกรณ

เครือขายทดแทน

สํานักงานสถิติแหงชาติ มี

เครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายสําหรับบริหาร

จัดการระบบเครือขาย 

(Network 

Management)  จํานวน

 1 เครื่อง เครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย

สําหรับบริหารจัดการ

อุปกรณความมั่นคง

ปลอดภัย และอุปกรณ

เตรียม

งานและ

วางแผน

การดําเนินการ

จัดจางตาม

ระเบียบพัสดุ

โครงการสํามะโน

อุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2560

สสช.
การเตรียมงาน และวางแผน(ขอมูลรายละเอียด)

การเก็บรวบรวมขอมูล(ขอมูลรายละเอียด)

รอยละของความสําเร็จ

ของการจัดทําขอมูลสถิติ

สํามะโนอุตสาหกรรม

จํานวน ๑ เรื่องคิดเปน

รอยละ ๖0 การประมวลผลขอมูล(ขอมูลรายละเอียด)

โครงการเตรียม

ความพรอม

ระบบขอมูลศูนย

สารสนเทศ

แหงชาติ

- จํานวนโครงสราง

ขอมูลตามมาตรฐาน

สากล อยางนอย 3 

สาขา

แผนดําเนินงาน สสช.

 จัดหาตามระเบียบพัสดุ  กํากับการดําเนินงานโครงการ
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