แบบฟอรม๑(ดท.)

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

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางสาวกุลลักษณ เลิศภัทรพงศ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗
๒.นางสาวสุพาพร อรุณรักษสมบัติ ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติส ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดให สํานักงานสถิติแห งชาติ มีห นาที่ จัดทํ าแผนแมบ ท
เกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเปาหมายหลักใหประเทศมีสถิติที่สําคัญ จําเปนตอการวางแผน และ
ประเมิ นผลการพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ งสนั บสนุ นให หน วยสถิติ ภาครั ฐมี สมรรถนะในการจัดทํ าข อมู ลสถิ ติ ที่ มี
มาตรฐานและมี คุณภาพ สามารถนํ ามาใช ประกอบการตั ดสิ นใจของผูบริ หารทุ กระดับ รวมทั้ งการใช ประโยชน
รวมกันของทุกภาคสวน โดยการดําเนินการนี้อยูภายใตแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๔ สอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559- 2564)
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมทั้งยุทธศาสตรแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหระบบสถิติ
ประเทศไทยเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่ อกํ าหนดกรอบความรับ ผิดชอบของแตล ะหนวยงานในการจัดทําสถิติ ใหป ระเทศมีขอมูล ที่เปน
เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ

๓. เปาหมายของโครงการ

๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามหลัก
วิช าการทางสถิติ ซึ่งได แก สถิติ ที่ใชในการกําหนดนโยบายเพื่ อการพั ฒ นาประเทศ สถิติที่มีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานที่มีความพรอม สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู
และมาตรฐานคุณภาพ ที่กําหนด และสถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย
โดยสถิติทางการอาจไดมาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้
- การทําสํามะโนของสิ่งนั้นๆ
- การสํารวจดวยตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ
- งานทะเบียนที่ไดจากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
๓.๒ บู ร ณาการและสนั บ สนุ น ใหห นว ยงานภาครัฐ สามารถเชื่อ มโยงและแลกเปลี ่ย นขอ มูล สถิติ
ระหวางหนวยงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนและขอมูลสถิติเชิงพื้นที่
รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท.

-๒๓.๓ มีชุดขอมูลขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตรและนโยบาย
ตางๆ ของรัฐบาลได
๔. กลุมเปาหมาย

๑) กลุมเปาหมายหลัก หนวยงานภาครัฐ
๒) กลุมเปาหมายรอง องคกรหรือหนวยงานภาคเอกชน ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ

๕. วิธีดําเนินงาน

- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสถิติทางการในระดับภารกิจ
ระดับพื้นที่ ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
- สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน

ชวงเวลา

งบประมาณ
(ลานบาท)

ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐

19.9240

ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐

2.9474

ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) บริหารจัดการแผนแมบท
ระบบสถิติ
๒) เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

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
7.5027
5.1604
5.7896

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน
๙.
๑๐.

๑๑.
๑๒.

ส.ค.๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
พื้นที่ดําเนินการ
สวนกลาง
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามแผนแมบทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ )
รอยละ ๗๕
ผลลัพธ (Outcomes)
ชุดขอมูลสถิติทางการที่ตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ
งบประมาณ
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๒๒.๘๗๑๔ ลานบาท

ก.ย. ๖๐
4.4187

-๓รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา
๑.๑.๓ คาตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ คาใชสอย
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ
๑.๒.๖ คาใชสอยอื่นๆ (คารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานราชการ)
๑.๓ คาวัสดุ
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร
๑.๓.๓ คาวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ คาสาธารณูปโภค
๑.๔.๑ คาโทรศัพท
๑.๔.๒ คาน้ําประปา
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข
๑.๔.๔ คาไฟฟา
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๒.๑ คาครุภัณฑ
๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ)
๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ คาที่ดิน
๒.๓ คาสิ่งกอสราง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
2,632,3๐๐
1,694,4๐๐
362,4๐๐
575,5๐๐
** ใชเกณฑราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร

-

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 คาจางที่ปรึกษา
4.1.1 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 คาใชจายสมทบ
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว
๔.๕ คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
๔.๖ คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ของหนวยงานภาครัฐ 21 สาขา
๔.๗ คาใชจายในการจัดทําโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติ
รวมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อยางมีมาตรฐาน
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
20,239,100

๑๗,๑๖๑,๗๐๐
๙๑๗,๔๐๐
2,๑๖๐,000

ประเทศมีขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนสําหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ ที่มีระบบการผลิตที่
ถูกตองตามหลักวิชาการสถิติ เพื่อใหไดสถิติที่มีมาตรฐานคุณภาพตามที่กําหนดไว พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงสถิติทางการใหใชประโยชนรวมกันไดทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

แบบฟอรม๑(ดท.)

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๙
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : 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
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต นั บ เป น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ สาขาหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด
มา โดยในแตละปมีมูลคาผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และมูลคาการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมตอมูลคาการสงออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณทาง
เศรษฐกิจในปจจุบันของประเทศไทยและของโลกมีความผันผวน ประกอบกับปจจัย การเปลี่ยนแปลงทั้ งด าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทําใหโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาทิ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ซึ่งเปนกลไกการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การรวมกลุมเศรษฐกิจของภูมิภาคใน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่ ทําใหเกิดตลาดในภู มิ ภ าค
ขนาดใหญ เพื่อ สรางอํานาจการตอรองและศักยภาพในการแขงขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก และการกาว
กระโดดทางเทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงไปสูการเกิดนวัตกรรมใหมๆ ที่มีผลตอคุณสมบัติ คุณภาพและตนทุนสินคาของ
อุตสาหกรรม เปนตน ดังนั้นขอมูลสถิติและสารสนเทศโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมจึงมี
ความสําคัญและจําเปนสําหรับภาครัฐ และเอกชน ใชในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจให
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก
38
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๒.

วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่ อเก็ บรวบรวมข อมู ลพื้ นฐานที่ แสดงใหเห็ นโครงสราง และการกระจายตั วของสถานประกอบการ
ประเภทตาง ๆ เชน สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ การกอสราง
การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสารและ โรงพยาบาลเอกชน เปนตน
2) เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจํานวนและขนาดของ
สถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน คาใชจายในการผลิตและ
ดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินคาคงเหลือ มูลคาของสินทรัพยถาวร
ของสถานประกอบการ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต
รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท.

-๒๓.

เปาหมายของโครงการ
มีขอมูลสถิติดานอุตสาหกรรมที่ถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ
ของผูใชขอมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว
ทั่วถึง ตอเนื่อง และสะดวกตอผูใช
๔.

กลุมเปาหมาย
๑) กลุมเปาหมายหลัก
๒) กลุมเปาหมายรอง

๕.

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ: การนับจด (Listing)

สถานประกอบการทั่วประเทศ
-

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานของสถานประกอบการตามขอบข ายคุ มรวมทั่ ว
ประเทศ เชน ชื่อสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/
ทางเศรษฐกิจ การรวมลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ จํานวนคนทํางาน จํานวนลูกจางเปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด: การแจงนับ (Enumeration)
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเฉพาะของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
โดยสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกสถาน-ประกอบการ
(Complete enumeration survey) สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 - 10 คน (ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก) จะ
ใชวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample survey หรือ Partial enumeration survey)
๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

งบประมาณ
(ลานบาท)

- ขอมูลพื้นฐาน
- เก็บรวบรวมขอมูลนอกเขตเทศบาล

ตั้งแต ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ธันวาคม 25๕๙

- ประมวลผลขอมูลพื้นฐาน

ตั้งแต กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง เมษายน 2560

- นําเสนอผลขอมูลพื้นฐาน

ตั้งแต ธันวาคม 25๕๙ ถึง มิถุนายน 256๐

- ขอมูลรายละเอียด

207.6424

- 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

-๓๗.

แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

ต.ค.๕๙ พ.ย.๕๙

๘.

๙.

ธ.ค.๕๙
98.1731

ม.ค.๕๙

ก.พ.๕๙

มี.ค.๕๙ เม.ย.๕๙
29.0538

พ.ค.๕๙

มิ.ย.๕๙
24.0286

ก.ค.๕๙ ส.ค.๕๙

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ใชเวลาทั้งสิ้น ๓ ป ตั้งแตป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ศึกษาคนควาขอมูลและขอปญหา พรอมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
- วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมขอมูล
- ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานสถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ และ กทม.
- ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผล โดยจัดทํารายงานขอมูลพื้นฐาน : ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ทําการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานสถานประกอบการนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ
- ประมวลผลขอมูลและนําเสนอผล โดยจัดทํารายงานขอมูลพื้นฐาน : ระดับภาคและทั่ว
ประเทศ
- ทําการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด เฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่ว
ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประมวลผลขอมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ
- นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานขอมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
พื้นที่ดําเนินการ
สถานประกอบการทั่วประเทศ

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- ขอมูลสถิติสํามะโนอุตสาหกรรมจํานวน ๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๖๐
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
- ภาครัฐมีขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน
ตอประเทศ
- ภาคเอกชน และประชาชน มีขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้ง
การสรางนวัตกรรม
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณทั้งโครงการ จํานวนเงิน ๓16.9847 ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๒07.6424 ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)

ก.ย.๕๙
56.3869

-๔๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใชขอมูลทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนที่สําคัญ ดังนี้
ภาครัฐ
1) ใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น เพื่อเสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันไดในภูมิภาคอาเซียน และ
เวทีการคาโลก
2) ใชในการจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณการดําเนินกิจการ เชน ผลิตภัณฑมวลรวม ตารางปจจัย
การผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดสวนแรงงานในภาคการผลิต เปนตน
3) ใชในการจัดทําแผนวิเคราะหสถานการณในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ
ประเทศ
4) ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมและกําหนด
ทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตใหเปนไปตามแนวนโยบายที่กําหนดไว
5) เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิตของประเทศ
6) ใชในการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม
7) ใชประโยชนในทางสถิติเพื่อจัดทํากรอบตัวอยาง (Sampling Frame) สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
สถานประกอบการของหนวยสถิติตาง ๆ
ภาคเอกชน
1) ผูป ระกอบการใชขอ มูล พื้น ฐานและขอ มูล การดํา เนิน กิจ การ เปน เครื่อ งมือ สํา หรับ การวิเ คราะห
สถานการณดานเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหาร
และควบคุมการดําเนินกิจการในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ใชขอมูลเปนฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดําเนินงานตนกับกิจการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันหรือขนาดตาง ๆ
3) สํ าหรั บนั กวิ ชาการ นั กวิ จั ย และสถาบันการศึกษา นําไปศึกษาวิเคราะหตอยอดสรางนวัตกรรม เพื่ อ
สนับสนุนสงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในความสนใจ และเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม ๑(ดท.)

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๙

 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาชุดขอมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนา
ตามมติคณะรัฐมนตรี
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางสาวกุลลักษณ เลิศภัทรพงศ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗
๒.นางสาวสุพาพร อรุณรักษสมบัติ ตําแหนงผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รับทราบผลการประชุมระหวาง
ประเทศ ครั้งที่ ๓ วาดวยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 1 (Third International Conference on Financing
for Development (FfD))และไดมอบหมายหนวยงานตางๆ ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ “กําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผล
การดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ”
การระดมทุน ที่มีประสิทธิภาพ(Financing for Development :FfD) เป นกรอบเชิงนโยบายเพื่อให
ประเทศตางๆ สรางขอกําหนดที่เปนรูปธรรมในการจัดหาและการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาและการใหความชวยเหลือตางๆ ทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ รวมถึงตองการให
เห็ นความสําคัญตอประเทศที่กําลังพัฒ นาที่ตองการความชวยเหลือในการระดมทรัพยากร เงิน ทุน ความรู
ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี เพื่อใชในการพัฒนาภายในประเทศของตนเอง
เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ที่ จํ าเป น ตองมี “ทุ น” ที่ ต องใชเปนจํ านวนมหาศาล โดยตองระดมทุ นจากประเทศร่ํารวยสู
ประเทศยากจนเพื่อใหเกิดการทํางานควบคูกันระหวาง SDGs และFfD อยางมีประสิทธิภาพ ผานการรับรอง
เอกสารผลลัพธฯ ขอตกลงแอดดิส อาบาบา ของการประชุมระหวางประเทศ ครั้งที่ ๓ วาดวยการระดมทุนเพื่อ
การพัฒนา ซึ่งทุนในที่นี้ไมใชแค “ตัวเงิน” ที่ไดจากการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการหรือ Official
Development Assistance (ODA) และทุ น ที่ไดจ ากหนว ยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนเท านั้ น แตยังรวมถึ ง
ความรู เทคโนโลยี และปจจัยสําคัญคือ นโยบายของภาครัฐทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ชวย
สนั บ สนุ น และส งเสริ ม สภาพแวดล อ มของการไหลเวี ย นของทุ น ทั้ งในประเทศและระหว างประเทศและ
การดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล เพื่อใหมีทุนที่เพียงพอในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน
1การประชุม

FfD ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย ณ กรุงแอดดิสอาบาบา ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘
เพื่อติดตามความคืบหนาของการดําเนินการตามผลลัพธจากการประชุมที่ผานมาและหารือปญหาอุปสรรคและความทาทายที่เกิดขึ้นใหม
รวมถึงการระดมทุนเพื่อการตอบสนองตอวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post – ๒๐๑๕ Development Agenda)
รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท.

-๒-

แบบฟอรม ๑(ดท.)

๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development

Sustainable Development Goals: SDGs

เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Financing for Development :FfD
การระดมทุนเพื่อการพัฒนา

วาระการปฏิ บั ติ ก าร แอดดิ ส อาบาบา(Addis Ababa Action Agenda) ได กํ า หนดสาขาของ
การปฏิบัติการ (Action areas) เพื่อการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ ๗ สาขาคือ
๑. แหลงเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ
๒. การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชนภายในประเทศและระหวางประเทศ
๓. ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
๔. การคาระหวางประเทศในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
๕. หนี้และการบริหารจัดการหนี้อยางยั่งยืน
๖. การแกไขประเด็นเกี่ยวกับระบบ
๗. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรางศักยภาพ
โดยภายใตทั้ง ๗ สาขาประกอบดวยขอตกลง (commitments) และรายการปฏิบัติการ (action items)
ที่เปนกรอบใหประเทศสมาชิกดําเนินการขับเคลื่อนการระดมทุนผานนโยบายของภาครัฐหรือผานงานโครงการ
ของหนวยงานตางๆ ที่เปนการมองภาพการดําเนินงานในลักษณะภาพตัดขวาง (Cross-cutting issues) ของการ
กําหนดนโยบายการระดมทุนที่สงผลกระทบในหลายดาน เชน นโยบายความรวมมือระหวางประเทศที่เปนการ
ใหความชวยเหลือจากปญหาหรือผลกระทบจากสิ่งแวดลอม อุบัติภัย การกอการราย การอพยพ อาชญากรรม
ความเทาเทียมมิติหญิงชายของการไดรับความชวยเหลือ เป นตน ซึ่งภายใตการดําเนิ นงานของทั้ง ๗ สาขา
จําเปนตองมีการติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความกาวหนาในการ
ดําเนินการ อุปสรรค และสิ่งทาทายในการดําเนินการ ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลที่มีคุณภาพเพื่อเปนเครื่องมือ
ติ ด ตามและวั ด ผลการดํ าเนิ น งาน เนื่ องจากข อมู ล ที่ มี คุ ณ ภาพเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ช ว ยให ป ระเทศสามารถ
ตัดสินใจและกําหนดนโยบายอยางถูกตองภายใตการดําเนินงานที่โปรงใส โดยขอมูลที่ใชมีทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปน open data ขอมูลในระบบสถิติ หรือขอมูลทะเบียน
ดังนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาชุดขอมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดําเนินการ
ระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้น เพื่อดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมีมติที่
เปนหนวยงานรับผิดชอบ “กําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ”
ซึ่งภารกิจดังกลาว เปนเรื่องใหมที่ประเทศไทยตองดําเนินการเปนครั้งแรก และเปนเรื่องที่ตองดําเนินการโดย
ทีมงานและบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งการบริหารจัดการโครงการ การติดตาม
และประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร การเงินและการคลัง การคาและการลงทุน และสังคม เปนตน เพื่อทํางาน
ร ว มกั บ บุ ค ลากรด า นสถิ ติ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการกํ า หนดแนวทางการติ ด ตามและวั ด ผลการ
ดําเนินงานการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังตองสรางขอตกลงความรวมมือผานกลไกการทํางาน
รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพ

-๓-

แบบฟอรม ๑(ดท.)

๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับ

ประเทศไทยที่จัดทําขึ้นอยางมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย
- กรอบการดําเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
- ขอมูล สถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ตามและการวั ด ผลการดํ า เนิ น การระดมทุ น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพที่ ผู ใช ส ามารถเขาถึ งขอมูล ไดส ะดวก เท าเที ย ม และนํ าขอมู ล ไปใชไดอยาง
ถูกตอง
๒.๒. เพื่อสรางการมีสวนรวมและความรูความเขาใจของผูที่เกี่ยวของในการกําหนดแนวทางการติดตาม
และการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
๒.๓. เพื่อใหทราบสถานการณของประเทศเพื่อเตรียมการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่
มีประสิทธิภาพ และขอเสนอแนะถึงสิ่งที่ตองดําเนินการ
๒.๔. เพื่อใหทราบสถานการณการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพของประเทศ ที่เปนจุดเริ่มตนการดําเนินการ
ระดมทุนเพื่อใชเปรียบเทียบความกาวหนาการดําเนินงานในอีก ๑๕ ปขางหนา
๓. เปาหมายของโครงการ

เพื่ อกําหนดแนวทางการติดตามและการวัด ผลการดํ าเนิ นการระดมทุน ที่ มีประสิทธิภาพที่น าเชื่อถื อ
ผานการศึกษาและวิเคราะหจากการดําเนินงานในระดับสากลหรือระดับภูมิภาค แลวนํามาปรับใหเหมาะสมกับ
ประเทศไทย
๔. กลุมเปาหมาย
๔.๑ กลุมเปาหมายหลัก: กระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนนโยบายทั้งสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานกํากับดูแลทางดานการเงินการคลัง องคกรระหวาง
ประเทศดานการเงินและการธนาคาร ภาคสังคม ภาคเอกชน และสถาบัน การศึกษา ฯลฯ
๔.๒ กลุมเปาหมายรอง ๕. วิธีดําเนินการ

จัดจางที่ปรึกษา

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ขั้นตอน/กิจกรรม
การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ
ตรวจรับงานงวด ๑
ตรวจรับงานงวด ๒
ตรวจรับงานงวด ๓
ตรวจรับงานงวด ๔

ชวงเวลา
ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๙
ม.ค. ๒๕๖๐
พ.ค. ๒๕๖๐
ส.ค. ๒๕๖๐
ก.ย. ๒๕๖๐

งบประมาณ
๑,๕๑๖,๐๒๐.๐๐
๔,๐๔๒,๗๒๐.๐๐
๓,๕๓๗,๓๘๐.๐๐
๑,๕๑๐,๖๘๐.๐๐

-๔-

แบบฟอรม ๑(ดท.)

๗. แผนการใชจายงบประมาณ
ต.ค. ๕๙ พ.ย. ๕๙ ธ.ค. ๕๙

ม.ค. 60
๑.๕๑๖๐

ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60
๔.๐๔๒๗

ลานบาท
มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
๓.๕๓๗๓ ๑.๕๑๐๖

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๙. พื้นที่ดําเนินการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ
รายงานแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)

แนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปดําเนินการ ระดมทุนเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒. งบประมาณ

จํานวนเงิน ๑๐.๖๐๖๘ ลานบาท

รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา
๑.๑.๓ คาตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ คาใชสอย
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ
๑.๒.๖ คาใชสอยอื่นๆ (คารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)
๑.๓ คาวัสดุ
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร
๑.๓.๓ คาวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ คาสาธารณูปโภค

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
-

-๕-

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
๑.๔.๑ คาโทรศัพท
๑.๔.๒ คาน้ําประปา
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข
๑.๔.๔ คาไฟฟา
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๒.๑ คาครุภัณฑ
๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ)
๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ คาที่ดิน
๒.๓ คาสิ่งกอสราง
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
๔. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๔.๑คาจางที่ปรึกษา
๔.๑.๑ คาจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุดขอมูลเพื่อติดตามและ
วัดผลการดําเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติ
คณะรัฐมนตรี
๔.๑.๒ คาจางที่ปรึกษาโครงการ(ระบุ)
๔.๒คาใชจายสมทบ
๔.๓ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
๔.๔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว
๔.๕ งบดําเนินงาน
๔.๕.๑ คาจางลูกจางชั่วคราว
๔.๕.๒ คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน

แบบฟอรม ๑(ดท.)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)

** ใชเกณฑราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร

๑๐,๖๐๖,๘๐๐
๑๐,๑๐๖,๘๐๐
๑๐,๑๐๖,๘๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางที่ปรึกษา และคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศ

-๖-

แบบฟอรม ๑(ดท.)

๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๓.๑ ประเทศมีแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่จัดทําขึ้น

อยางมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย
- กรอบการดําเนินงานและกลไกขับเคลื่อนในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
- ขอมูล สถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่
มีประสิทธิภาพ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพที่
ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก เทาเทียม และนําขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง
๑๓.๒ ผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมและความรูความเขาใจในการกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผล
การดําเนินการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
๑๓.๓ ทราบสถานการณ ของประเทศเพื่อเตรียมการติดตามและการวัดผลการดําเนินการระดมทุนที่มี
ประสิทธิภาพ และขอเสนอแนะถึงสิ่งที่ตองดําเนินการ
๑๓.๔ ทราบสถานการณ การระดมทุน ที่ มีประสิ ทธิภาพของประเทศ ที่ เป น จุดเริ่มต นการดํ าเนิ นการ
ระดมทุนเพื่อใชเปรียบเทียบความกาวหนาการดําเนินงานในอีก ๑๕ ปขางหนา

แบบฟอรม๑(ดท.)

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

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : 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
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหสํานักงานฯ มีหนาที่ในการจัดทําสํามะ
โนหรือการสํารวจตัวอยาง หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตาง ๆ ของประเทศและขอมูลสถิติมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลสถิติ จึงได
จัดทํ าขอมูล สถิ ติทั้งดานเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อสนองความตองการของทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ดวยการจัดทําโครงการสํารวจดวยตัวอยางรวมทั้งจัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ตอนโยบายหลักของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ปละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ
๒.

วัตถุประสงคของโครงการ
๑) จัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สําหรับใช
ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล
๒) จัดทําขอมูลสถิติที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๓.

เปาหมายของโครงการ
มีขอมูลสถิติที่ถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการของผูใชขอมูลทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง
และสะดวกตอผูใช
๔. กลุมเปาหมาย
๑) กลุมเปาหมายหลัก ครัวเรือนสวนบุคคล และสถานประกอบการ
๒) กลุมเปาหมายรอง
๕.

วิธีดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจ

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท.

-๒๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

1) การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

งบประมาณ
(ลานบาท)

2) การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐
๗.

แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

๘.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๙.

พื้นที่ดําเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ต.ค.5๙ พ.ย.5๙ ธ.ค.5๙ ม.ค.๖๐
5๓.4๓๕๕

ก.พ.๖๐

๒๑๑.๒๑๑๒
2.5306

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

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมไมนอยกวา ๑๘ เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ (Relative Standard Error: RSE) ไมเกินรอยละ ๑๐
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
- ภาครัฐสามารถนําขอมูลสถิติที่ไดมาใชในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน
ตอประเทศ
- ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนําขอมูลสถิติมาใชในเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้งการสราง
นวัตกรรม
- นักศึกษา และนักวิจัยสามารถนําขอมูลสถิติใชในการวิจัย และพัฒนาองคความรู
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๒๑๓.๗๔๑๘ ลานบาท
รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1.1.1 คาเบี้ยประชุม
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา
1.1.3 คาตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
1.2 คาใชสอย
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
102,248,6๐๐
1,137,700

78,848,900

-๓รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน
1.2.3 คาจางเหมาบริการ
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ
1.2.6 คาใชสอยอื่น ๆ (ระบุ)
1.3 คาวัสดุ
๙,๕๙๓,800
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน
1.3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร
1.3.3 คาวัสดุอื่น 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 คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)
2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
2.1 คาครุภัณฑ
2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ)
** ใชเกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)
2.1.5 คาครุภัณฑอื่น ๆ (ระบุ)
2.2 คาที่ดิน
2.3 คาสิ่งกอสราง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
111,493,2๐๐
4.1 คาจางที่ปรึกษา
4.1.1 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
คาตอบแทนบุคลากร
คาใชจายดําเนินงาน
4.2 คาใชสมทบ
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 ค าใช จ ายในการเดิ น ทางไปราชการต างประเทศ

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
ชั่วคราว
๔.๕ คาใชจายในการสํารวจขอมูลสถิติโครงสรางพื้นฐาน
๖๒,๕๓๗,๘๐๐
ดานเศรษฐกิจและสังคม
๔.๖ คาใชจายในการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๕,๐๓๕,๐๐๐
และการสื่อสาร
๔.๗ ค า ใช จ า ยในการสํ า รวจการเปลี่ ย นแปลงทาง
4,815,500
การเกษตร
๔.๘ ค าใช จ ายในการสํ ารวจเพื่ อติ ดตามภาวะเศรษฐกิจ
4,339,300
และสังคมของครัวเรือน (โดยใชตัวอยางซ้ํา) พ.ศ.2560
๔.๙ คาใชจายในการจัดทําโครงการประเมินความรู ความ
4,765,600
เข า ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมือง
หมายเหตุ : งบประมาณที่ตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางที่ปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- - หน ว ยงานภาครั ฐ ใช ป ระโยชน ในการกํ าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติ ด ตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตาง ๆ
- - เอกชน ประชาชน ใชประโยชนในการวิเคราะหเพื่อการลงทุน หรือใชประโยชนในการศึกษาวิจัย
ตอยอดองคความรู

แบบฟอรม๑(ดท.)

‘

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๙
 โครงการใหม ปงบประมาณ ..........

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : 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.

๒.

๓.
๔.

๕.

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได มีการทํ าสํ ามะโนประชากรและเคหะทุ ก ๑๐ ป ดังนั้ น ในช วงกลางระหวางป
สํ ามะโนจึ งได จั ด ทํ า โครงการสํ ารวจการเปลี่ ย นแปลงของประชากรโดยเป น การจั ด ทํ าในครั้ งที่ ๘
เพื่อที่จะไดมีขอมูลประชากรอยางตอเนื่อง ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่สําคัญที่มีผลกระทบ
ตอขนาด โครงสราง และการกระจายตัวของประชากร เชนขอมูลการเกิด การตาย และการยายถิ่น ซึ่ง
ข อมู ล เหล า นี้ มีค วามจํ าเป น ต องนํ ามาใชในการพิ จ ารณากํ าหนดนโยบาย และวางแผนพั ฒ นาด า น
ประชากรและสังคมของประเทศ
วัตถุประสงคของโครงการ
๑) เพื่อทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มของประชากร
๒) เพื่ อ ทราบข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของประชากรด า นภาวะเจริญ พั น ธุ ภาวะการณ ต าย การวางแผน
ครอบครัว เชน อัตราเจริญพันธุตางๆ อัตราการการตายของทารก อัตราการการตายของเด็กที่มี
อายุต่ํากวา ๕ ป อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด การคุมกําเนิด เปนตน
๓) เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสรางประชากร และแนวโนมของประชากรในป
ระหวางสํามะโน (Intercensal period) และใชในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งตอไป
๔) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบขอมูลดานประชากร ในการวางแผนจัดทําสํามะโนครั้งตอไป
เปาหมายของโครงการ
มีขอมูลสถิติที่ถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน สามารถใชวางแผน
กลุมเปาหมาย
๑) กลุมเปาหมายหลัก ครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทคนงาน ทุกครัวเรือน
ที่อยูในเขต
แจงนับตัวอยางจํานวน ๑,๕๘๐ เขตแจงนับ คิดเปนครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้นประมาณ๒๑๘,๘๘๘
ครัวเรือน
๒) กลุมเปาหมายรอง วิธีดําเนินการ
สํารวจดวยตัวอยาง

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท.

-๒๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

งบประมาณ
(ลานบาท)

1) ประมวลผลขอมูลสถิติ

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

2) นําเสนอและเผยแพร

ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

๗.

แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

๘.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๙.

พื้นที่ดําเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ต.ค.5๙ พ.ย.5๙

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

พ.ค.๖๐

0.6421

มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐
0.1605

ส.ค.๖๐

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
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)
ประเทศมีขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากร สําหรับใชในการกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาดานประชากรและสังคมของประเทศ
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณทั้งโครงการจํานวนเงิน ๒๗.๘๒๓๗ ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๐.๖๔๒๑ ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)

ก.ย.๖๐
0.1605

-๓รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1.1.1 คาเบี้ยประชุม
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา
1.1.3 คาตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
1.2 คาใชสอย
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน
1.2.3 คาจางเหมาบริการ
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ
1.2.6 คาใชสอยอื่น ๆ (ระบุ)
1.3 คาวัสดุ
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน
1.3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร
1.3.3 คาวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)
1.4 คาสาธารณูปโภค
1.4.1 คาโทรศัพท
1.4.2 คาน้ําประปา
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข
1.4.4 คาไฟฟา
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอื่น 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 คาครุภัณฑอื่น ๆ (ระบุ)
2.2 คาที่ดิน
2.3 คาสิ่งกอสราง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)

** ใชเกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร

๖๔๒,๑๐๐

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
4.1 คาจางที่ปรึกษา
4.1.1 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
คาตอบแทนบุคลากร
คาใชจายดําเนินงาน
4.2 คาใชสมทบ
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว
๔.๕ คาใชจ ายในการสํ ารวจการเปลี่ ย นแปลงประชากร ๖๔๒,๑๐๐
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
หมายเหตุ : งบประมาณที่ตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางที่ปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- หนวยงานภาครัฐ ใชเปนแนวทางในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับตอไป
- เอกชน ประชาชน ใชประโยชนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของ
ประชากร และองคประกอบของครัวเรือนในชวงปตางๆ รวมทั้งการศึกษาดานประชากรศาสตร เชน
ภาวะเจริญพันธุ ภาวะสมรสภาวะการตาย แนวโนมประชากรในอนาคต
- สํานักงานสถิติแหงชาติสามารถศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลของการเปลี่ยนแปลงประชากรจาก
ฐานทะเบียนตางๆ

แบบฟอรม๑(ดท.)

‘

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๙
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายทดแทน
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑. นายธารธรรม อุประวงศา ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒
๒. นายธเนส โกมลวิภาต
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.

หลักการและเหตุผล
สํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการผลิตขอมูลสถิติของประเทศเพื่อ ใหบริการสารสนเทศ
สถิติตอผูใชทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปและจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมีเปาประสงคที่ตองการ
ใหสังคมทุกภาคสวนมีขอมูลสถิติที่มีคุณภาพใชในการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถนําไปพัฒนาประเทศ
ใหเกิดความเจริญกาวหนา สรางความเปนอยูที่ดีตอสังคม
ระบบคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณเครือขาย อุปกรณตอพวงและอุปกรณดานความมั่นคงปลอดภัย
เปนทรัพยากรพื้นฐานที่สนับสนุนใหการดําเนินงานที่กลาวมาขางตนบรรลุวัตถุประสงค จึงตองสามารถใชงาน
ใหบริการไดตลอดเวลา เพื่อเปนการลดความเสี่ยงการหยุดใหบริการสารสนเทศสถิติตอผูใชบริการ สํานักงาน
สถิติแหงชาติจึงจําเปนตองจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายที่ทันสมัยที่สามารถติด ตั้ง
ซอฟตแวรเวอรชั่นใหมและสามารถรองรับ IPv6 ติดตั้งใชงานในศูนยคอมพิวเตอรสํานักงานสถิติแหงชาติ
ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการติ ด ต อ สื่ อ สารมี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง โดยเฉพาะ
การใหบริการระบบสารสนเทศแกหนวยงานภายในและหนวยงานที่เกี่ยวของ ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ที่ใหบริการระบบอินเตอรเน็ตระบบอินทราเน็ต ระบบงานสารบรรณ ระบบงาน Back Office และระบบงาน
สนับสนุนตางๆ รวมทั้งอุปกรณเครือขายของสํานักงานสถิติแหงชาติ จําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
บริหารจัดการติดตามการทํางาน (Net Monitor) และสามารถแจงเตือนการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอรแม
ข า ยและอุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยที่ ใ ห บ ริ ก ารระบบงานดั ง กล า ว ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ใ ช โ ปรแกรม
Opp manager ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่หนวยความจําเพียง 4 Gb. และมีอายุการใชงานมากกวา
9 ป มีประสิทธิภาพการใชงานลดลงเนื่องจากมีอายุการใชงานมานาน
ดังนั้น เพื่อใหบริหารจัดการติดตามการทํางาน (Net Monitor) และสามารถแจงเตือนการทํางานของ
เครื่ องคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยและอุ ป กรณ เ ครือ ขา ยที่ ใหบ ริ การระบบงานดั งกล าว มีป ระสิทธิภ าพ และขี ด
ความสามารถใหดียิ่งขึ้น จึงจําเปนตองจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เดิมใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ทําหนาที่บริหารจัดการอุปกรณความมั่นคงปลอดภัย (Firewall
Management) ติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยที่ มี ห น ว ยความจํ า 4 Gb. และอายุ ก ารใช ง าน

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๐ ของ ดท.

-๒มากกว า 9 ป ซึ่ ง ป จ จุ บั น การใช ง าน CPU ทํ า งาน 100 % ดั ง นั้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานจึ ง
จําเปนตองมีทรัพยากรของเครื่องมากขึ้นตามคุณสมบัติของ Software
ดังนั้น เพื่อใหระบบบริหารจัดการอุปกรณความมั่นคงปลอดภัย (Firewall Management) ทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถใหดียิ่งขึ้น สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายที่มีประสิทธิภาพสูงกวาอุปกรณเดิมที่มีอยู
วัตถุประสงคของโครงการ
๑) เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนของเดิมที่มีอายุใชงานเกิน 5 ป และประสิทธิภาพ
ต่ําเพื่อใหรองรับระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณระบบเครือขายที่ทันสมัยและสามารถรองรับ
IPV6
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานสถิติแหงชาติและลด
ความเสี่ยงในการหยุดใหบริการ
๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือขายและอุปกรณความมั่นคงปลอดภัยของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสารสนเทศสถิติแกผูใชทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

๒.

เปาหมายของโครงการ
๑) สํานักงานสถิติแหงชาติมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณระบบเครือขายที่ทันสมัย และ
สามารถรองรับ IPV6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือขายและอุปกรณความมั่นคงปลอดภัย
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
๒) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานสถิติแหงชาติสามารถใหบริการสารสนเทศสถิติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๓.

๔.
๕.
๖.

กลุมเปาหมาย
๑) กลุมเปาหมายหลัก สํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง
๒) กลุมเปาหมายรอง วิธีดําเนินการ
การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรตามระเบียบวิธีพัสดุ
ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
ชวงเวลา

1) เตรียมงานและวางแผน

พฤศจิกายน ๒๕59

2) การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ

ธันวาคม ๒๕๕๙

๓) ตรวจรับงาน

มกราคม – กุมภาพันธ 2560

งบประมาณ
(ลานบาท)
0.๙๐๐๐

-๓๗.

แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

๘.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ๓ เดือน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม 2560

๙.

พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สวนกลาง

ต.ค.5๙ พ.ย.5๙ ธ.ค.5๙

ม.ค.๖๐
0.๙๐๐๐

ก.พ.๖๐

มี.ค.๖๐

เม.ย.๖๐

พ.ค.๖๐

มิ.ย.๖๐

ก.ค.๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย.๖๐

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
สํ า นั กงานสถิ ติ แห งชาติ มี เ ครื่องคอมพิว เตอร แม ข ายสํา หรั บ บริห ารจัด การระบบเครื อ ข า ย
(Network Management) จํ า นวน 1 เครื่ อ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยสํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การ
อุปกรณความมั่นคงปลอดภัย และอุปกรณเครือขายจํานวน 1 เครื่อง
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
สํานักงานสถิติแหงชาติมีสมรรถนะในการบริหารติดตามงาน สามารถแจงเตือนการทํางานและสามารถ
บริหารจัดการอุปกรณความมั่นคงปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่
ทันสมัยรองรับ IPv6
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณทั้งโครงการจํานวนเงิน ๐.๙๐๐๐ ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๐.๙๐๐๐ ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1.1.1 คาเบี้ยประชุม
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา
1.1.3 คาตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
1.2 คาใชสอย
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน
1.2.3 คาจางเหมาบริการ
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
1.2.6 คาใชสอยอื่น ๆ (ระบุ)
1.3 คาวัสดุ
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน
1.3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร
1.3.3 คาวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)
1.4 คาสาธารณูปโภค
1.4.1 คาโทรศัพท
1.4.2 คาน้ําประปา
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข
1.4.4 คาไฟฟา
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)
2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๙๐๐,๐๐๐
2.1 คาครุภัณฑ
๙๐๐,๐๐๐
2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ)
๙๐๐,๐๐๐
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)
2.1.5 คาครุภัณฑอื่น ๆ (ระบุ)
2.2 คาที่ดิน
2.3 คาสิ่งกอสราง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 คาจางที่ปรึกษา
4.1.1 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (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

-๕หมายเหตุ : งบประมาณที่ตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางที่ปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑) สํานักงานสถิติแหงชาติมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ทันสมัยสามารถรองรับ IPV6 และสามารถ
ทําหนาที่บริหารจัดการติดตามการทํางาน (Net Monitor) และสามารถแจงเตือนการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) สํานักงานสถิติแหงชาติมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ทันสมัยสามารถรองรับ IPV6 และสามารถ
ทําหนาที่บริหารจัดการอุปกรณความมั่นคงปลอดภัย (Firewall Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แบบฟอรม 1 (ดท.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ 2560

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร ดท. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพรอมระบบขอมูลศูนยสารสนเทศแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบ. สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางสาวสุพาพร อรุณรักษสมบัติ ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
โทร 0 2141 7393
๒.นายเชิดชัย สุพร
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมคลังขอมูลภาครัฐ
โทร ๐ ๒๑๔1 7404 ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายระดั บ ชาติ วาด ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม โดยมี แ นวทาง
การดําเนินงานที่สําคัญคือการสงเสริมใหมีระบบศูนยขอมูลเพื่อจัดเก็บและบริหารฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่ อ
รองรับ ความตองการและความจําเปนในการใชงานหรือการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน การพัฒนาคลังขอมูลและฐานขอมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู รวมทั้งการสงเสริมเพื่อใหมี
ระบบการใหบริการที่ทันสมัยเอื้อตอการนําไปใชประโยชนในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย จากที่กลาวมานี้
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกลางดานสถิติของประเทศ ซึ่งภารกิจสําคัญดานการพัฒนางานสถิติ
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือการจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย โดยไดมีการดําเนินการ
จัดทําแผนแมบทระบบสถิติของประเทศ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2554-2558) และกําลังดําเนินการแผนฉบับที่ ๒
(พ.ศ. 2559-2564) เพื่ อบริห ารจัด การขอมูลสถิติให เปน เอกภาพมี คุณ ภาพตามมาตรฐานสถิ ติ ลดความ
ซ้ําซอนของขอมูลที่หนวยงานจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานภาครัฐตางๆ
เพื่อใหไดฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศในภาพรวมของประเทศ และระดับพื้นที่สําหรับการบริหารราชการ
แผนดิน และการวางแผนการตัดสินใจของผูบริหารภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554-2558 อาศัย
กลไกสําคัญของการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐที่ สําคัญ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวัน ที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน (ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ
และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร เป น ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด ว ยปลั ด กระทรวง/ผูบ ริห ารระดับ สู งของหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ/ผูทรงคุณวุฒิ และมีผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนเลขานุการ และคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา ๒๑ สาขา โดยแตละสาขาไดมีการจัดทํารายการขอมูลสถิติและแผนพัฒนาสถิติรายสาขา เพื่อใหแต
ละกระทรวง/กรมนําไปกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงระบบขอมูลในหนวยงาน เพือ่ ใหประเทศ
มีขอมูลสถิติที่สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย/แผนงานตางๆ
ขณะเดียวกัน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสถิติที่มีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น สํานักงานสถิติแหงชาติจึง
ไดดําเนินงานแผนสถิติระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยความรวมมือระหวางสํานั กงานสถิติ
แหงชาติและกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทําสถิติทางการในระดับพื้นที่สําหรับใชในการตอบโจทยยุทธศาสตร
ของจั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด เกิ ด ผั ง สถิ ติ ท างการสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ศั ก ยภาพ (Product Champion)
รายละเอียดโครงการประจําป 2560 ของ ดท.

-๒และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทําหนาที่กํากับ ดูแลการ
พัฒนาขอมูลของพื้นที่ เพื่อใหพื้นที่มีขอมูลเพียงพอสําหรับการตัดสินใจบนพื้นฐานของการใชขอมูลเชิงประจักษ
(Evidence Base for Decision Making) การกํ าหนดทิ ศทางการพั ฒ นา การวางตํ าแหน งยุทธศาสตร การ
พั ฒ นาเป า หมายแผนงาน และการกํ า หนดโครงการต า งๆ เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด การจั ด สรร
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถใชเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของการดําเนินการ
โครงการในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
นอกจากนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการโครงการจัดทําสารสนเทศและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ภายใตการสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ โดยเปนการจัดทําชุดตัวชี้วัดที่เปนภาพรวมของระดับ
การพัฒนาประเทศในดานตางๆ เพื่อใชในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของประเทศ และสามารถใชใน
การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
การดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานสถิติแหงชาติดังกลาว ทําใหเห็นภาพรวมของสถานการณขอมูลของ
ประเทศ ทั้งในดานภารกิจของกระทรวง/กรมในสวนกลาง (Function Base) และพื้นที่ (Area Base) ซึ่งยังคง
มีชองวาง จุดออน ทั้งในดานรายการขอมูลที่จําเปนแตยังไมมีการจัดทํา และดานคุณภาพของขอมูลที่มีการ
จัดทําอยู นอกจากนั้น ยังมีปญหาดานการประสานงานระหวางพื้นที่กับพื้นที่ และพื้นที่กับสวนกลาง ทําใหไม
สามารถบูรณาการขอมูลที่มีใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน และเปนภาพรวมของประเทศที่สมบูรณได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพบวา ระบบขอมูลสถิติของประเทศเทาที่เปนอยูไมเพียงพอที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
รัฐบาล โดยขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่นํามาใชสวนใหญเปนขอมูลจากการทะเบียน การรายงาน หรือการ
สํารวจตามภารกิจของหนวยงาน ซึ่งถือเปนฐานขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญของประเทศที่สามารถ
นํามาใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดังนั้น
เพื่อใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางมั่นคงและยั่งยืน จึงจําเปนที่จะตองมีแหลงรวบรวมและบูรณาการขอมูล
ทุกดาน ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งตองมีระบบงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออํานวยและชวย
สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศไดสะดวกและรวดเร็ว เพื่อการบูรณาการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูล สําหรับสนับสนุนขอมูลใหผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนใชในการตัดสินใจ สามารถมองเห็นภาพ
การบริหารจัดการทั้งระยะสั้น ระยะยาว และกําหนดนโยบายบริหารประเทศทั้งเชิงรุกและเชิงรับอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเปนการตัดสินใจภายใตขอมูลที่มีอยูจริง
ในการดําเนินการเพื่อนําไปสูการเปนหนวยงานกลางในการบูรณาการขอมูลสถิติอยางแทจริงที่สามารถ
สนั บ สนุ น ข อมู ลสถิ ติและสารสนเทศแก ทุกภาคสว น สําหรับ ใชป ระกอบการตัดสิน ใจในการเพิ่มมูล คาทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น สํานักงาน
สถิติแหงชาติจึงจําเปนตองมีการวางสถาปตยกรรมดานระบบฐานขอมูลกลางของประเทศ รวมทั้งตองมีการ
พัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการขอมูลที่มีความหลากหลายทั้งในมิติของเนื้อหา (สถิติรายสาขา) มิติของ
การนํ าเสนอ (ระดั บ ประเทศ ระดั บ กระทรวง/กรม ระดั บ พื้ น ที่ และระดั บ นานาชาติ ) ประกอบกั บ ความ
หลากหลายของรูปแบบขอมูลและสารสนเทศในแตละหนวยงานใช จึงจําเปนตองมีฐานขอมูลสถิติ/สารสนเทศ
สํ าหรั บ ผู บ ริ ห าร หน ว ยงานภาครั ฐ รวมถึงประชาชนสามารถเข าถึ งและใชงานได ในหลากหลายรูป แบบ
นอกจากนี้ เพื่ อ ให เกิ ด ความคุ ม ค า ในแง ข องการใช ท รั พ ยากรร ว มกั น จึ งจํ า เป น ต อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ ย นข อมู ล ตามมาตรฐานสากล (Statistical Data and Metadata Exchange: SDMX) เพื่ อ ให เกิ ด
การบูรณาการขอมูลและแบงปนขอมูลและสารสนเทศซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางความรูความ
เขาใจใหผูเกี่ยวของทุกระดับในการจัดการขอมูล และและการแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานสากลระหวาง
หนวยงาน เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางขัอมูลของอาเซียนในอนาคต

-๓2.

วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศสําหรับรวบรวมขอมูลที่สําคัญและจําเปน
2) เพื่อบูรณาการขอมูลสถิติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจัดรูปแบบและแปลงขอมูลใหอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน
3) เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งในระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ตามโครงสรางของผัง
สถิติทางการ 21 สาขา
4) เพื่อบริหารจัดการขอมูล ทั้งการนําเขา การสืบคน การเผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5) เพื่อสนับสนุนขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับการวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ สําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจเพื่อตอบสนองนโยบายตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง/กรม
และระดับพื้นที่
6) เพื่อสงเสริมความรู และสรางความเขาใจในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติตาม
มาตรฐานสากลใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่
3.

เปาหมายของโครงการ
1) มีระบบฐานขอมูลกลางของประเทศที่มีขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปน
2) มีโครงสรางของขอมูลสาหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานสากล โดยเปนขอมูล
ระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ที่อยูในรูปแบบตามโครงสรางของผังสถิติทางการ 21 สาขา
3) มีระบบที่รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสานักงาน
สถิติแหงชาติ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
4) มีขอมูลสถิติที่สาคัญและจําเปนที่อยูในรูปแบบมาตรฐานสากล เพื่อใหบริการแกทุกภาคสวน
5) บุคลากรภาครัฐระดับกระทรวง/กรม และระดับพื้นที่ มีความรู และความเขาใจในการจัดการขอมูล
และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติตามมาตรฐานสากล

4.

กลุมเปาหมาย
1. กลุมเปาหมายหลัก
- สํานักงานสถิติแหงชาติและหนวยงานระดับกรมที่รับผิดชอบดําเนินงานจัดการขอมูลสถิติตาม
ผังสถิติทางการทั้ง 21 สาขา
- หน ว ยงานระดั บ พื้ น ที่ (จั งหวัด ) ที่ ดําเนิ น งานสถิติ ต ามผั งสถิ ติท างการระดั บ จั งหวัด ร ว มกั บ
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง เพื่ อ ให ได ขอ มู ล ที่ ถูก ตอง ครบถว น มี มาตรฐานและรอบระยะเวลาการเก็ บ ข อ มู ล ที่
สอดคลองกันและทันตอสถานการณ
- หนวยงานภาครัฐที่ใชสารสนเทศในดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ สามารถนําไปใชใน
การบริ ห ารและวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศในมิ ติ ต า งๆ ได อ ย า งเหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง
ระดับประเทศและตางประเทศ
2. กลุ ม เป า หมายรอง บุ ค ลากรของหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ (skill)
ในการจัดการขอมูล และการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ
5.

วิธีดําเนินการ
จัดจางพัฒนาระบบ
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ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
๑๒ เดือน (งบประมาณป พ.ศ.2560)
1)
2)

7.
ต.ค.5๙ พ.ย.5๙

ขั้นตอน/กิจกรรม
จัดหาตามระเบียบพัสดุ
กํากับการดําเนินงานโครงการ

ชวงเวลา
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 3๐ พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต 1 ธันวาคม 25๕๙ สิ้นสุด 30 กันยายน 256๐

แผนการใชจายงบประมาณ
ธ.ค.5๙
19.1531

ม.ค.๖๐

ก.พ.๖๐

มี.ค.๖๐ เม.ย.๖๐ พ.ค.๖๐ มิ.ย.๖๐ ก.ค.๖๐
22.0194
22.0194

8.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
36๕ วัน (สามรอยหกสิบหาวัน)

9.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑๒ เดือน (งบประมาณป พ.ศ.2560)

ส.ค.๖๐

10. ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต
1. มีระบบฐานขอมูลกลาง
2. จํานวนโครงสรางขอมูลตามมาตรฐานสากล เชน SDMX ที่ใชในแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติทางการอยาง
นอย 3 สาขา
11. ผลลัพธ
ประเทศมีระบบฐานขอมูลกลาง ที่มีขอมูลสถิติสําคัญและจําเปน
12. งบประมาณ
จํานวนเงิน 95.5425 ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ก.ย.๖๐
32.3506

-๕รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
รวม

1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน
1.1.1 คาเบี้ยประชุม
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา
1.1.3 คาตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
1.2 คาใชสอย
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน
1.2.3 คาจางเหมาบริการ
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
1.2.6 คาใชสอยอื่น ๆ (ระบุ)
1.3 คาวัสดุ
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน
1.3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร
1.3.3 คาวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)
1.4 คาสาธารณูปโภค
1.4.1 คาโทรศัพท
1.4.2 คาน้ําประปา
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข
1.4.4 คาไฟฟา
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอื่น 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 คาครุภัณฑอื่น ๆ (ระบุ)
2.2 คาที่ดิน
2.3 คาสิ่งกอสราง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
ปงบประมาณ 2560
95,542,500

-๖รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
4. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 คาใชจายในการจัดทําโครงการเตรียมความพรอมระบบขอมูล
ศูนยสารสนเทศแหงชาติ
4.1.1 งบดําเนินงาน
1) คาตอบแทน
2) คาใชสอย
2.1) คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาระบบบริหารจัดการ
ขอมูล (ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ)
- 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
- จํานวน ๕0 คน
- เครื่องมือสําหรับระบบฐานขอมูล เวลา ๓ วัน จํานวน ๑0 คน
- เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบ Web Application เวลา 4 วัน
จํานวน ๑0 คน
- มาตรฐานเพื่อการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ขอมูลตามมาตรฐาน SDMX เวลา ๔ วัน จํานวน 10 คน
- ระบบเชื่อมโยงขอมูลกับสวนกลาง เวลา ๒ วัน จํานวน ๑0 คน
- การจัดการบัญชีผูใชงาน ทั้งในระดับกระทรวง กรม และ
ระดับพื้นที่ 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
แบบที่ ๓ ขนาด ๔๒U
อุปกรณกระจายสัญญาณ (L๓ Switch)
ขนาด ๔๘ ชอง
อุปกรณสํารองไฟฟา

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
ปงบประมาณ 2560
95,542,500
95,542,500
8,000,000
8,000,000

87,542,500
๑๐,0๔0,000

-๗รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
1.2) ครุภัณฑซอฟตแวร
- ชุดซอฟตแวรสําหรับจัดเก็บขอมูล
- ชุดซอฟตแวรสําหรับการจัดการฐานขอมูล
- ชุ ด ซอฟต แ วร ก ารแลกเปลี่ ย นเชื่ อ มโยงข อ มู ล ตาม
มาตรฐานสากล
- ชุ ดซอฟ ต แวร สํ าห รั บ พั ฒ นาระบบสารสนเท ศ
(Development Tools)
1.3) การจัดทําและพัฒนาระบบ
- พัฒนาระบบ Web Portal สําหรับการใหบริการขอมูล
ทางสถิติ
- พัฒนา Web Service ตามมาตรฐานสากล
- ฐานขอมูลสําหรับ Web Portal และ Web Service
2) คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)
3) คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)
4) คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)
5) คาครุภัณฑอื่น ๆ (ระบุ)
4.1.3 งบเงินอุดหนุน
4.1.4 งบรายจายอื่น
4.2 คาใชสมทบ
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
ปงบประมาณ 2560
๓๔,0๖๒,๕๐๐

43,440,000

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประเทศมีฐานขอมูลสถิติและสารสนเทศที่สําคัญและจําเปน ที่มีเอกภาพ ไดมาตรฐาน
2. มี ระบบสํา หรับ ใช ในการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ย นขอมูล ระหวางหนว ยงานตางๆ ลดการซ้ําซอน
และการใชประโยชนรวมกัน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในทุกภาคสวนใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ เกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและมั่นคง
3. หนวยงานภาครัฐสามารถเขาใชขอมูลสถิติ/สารสนเทศ สําหรับนําไปปฏิบัติงานไดจริง โดยเปนการ
ตัดสินใจภายใตฐานขอมูลที่มีอยูจริง
4. มีฐานขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ และระดับพื้นที่

แบบฟอร์ม 2

มาตรการ

ยุทธศาสตร สงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
เปาประสงค หนวยงานภาครัฐมีการเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและเอกชน(ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ)
ตัวชี้วัดเปาประสงค จํานวนการใหบริการขอมูลสถิติภาครัฐแกทุกภาคสวนผานหนวยงานกลางดานสถิติ
แผนงาน
ความ
/โครงการ/ สอดคลอง
กิจกรรม นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

ตัวชี้วัดโครงการ /
คาเปาหมาย

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใช
จาย

ต.ค.

พ.ศ. 2559
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

มาตรการ 1สงเสริมการบริหารจัดการในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
จํานวนขอมูลสถิติ
แผนดําเนินงาน
1 โครงการผลิต
ขอมูลสถิติดวย
วิธีการสํารวจ

การเปลี่ยนแปลง
ของประชากร
พ.ศ.
2558-2559

3 โครงการบริหาร
จัดการขอมูล
สถิติและ
สารสนเทศของ
ประเทศ

4

โครงการพัฒนา
ชุดขอมูลเพื่อ
ติดตามและ
วัดผลการ
ดําเนินการระดม
ทุนเพื่อการ
พัฒนา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

รอยละของความสําเร็จ
ของการจัดทําขอมูลสถิติ
การเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรคิดเปนรอยละ
๒๐

ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานไดตามแผน
แมบทระบบสถิติประเทศ
ไทย ฉบับที่ ๒ คิดเปน
รอยละ ๗๕

รายงานแนวทางการ
ติดตามและการวัดผล
การดําเนินการระดมทุน
ที่มีประสิทธิภาพ จํานวน
๑ เลม

หนวยงาน หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สสช.

การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ

พื้นฐานดานเศรษฐกิจ
และสังคมไมนอยกวา
๑๘ เรื่อง

การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ
แผนการใชจาย

2 โครงการสํารวจ

แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

53,435,500

53,435,500

แผนดําเนินงาน

53,435,500

53,435,500 213,741,800

สสช.

การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ

แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน

160,500

160,500

160,500

160,500

642,100

การบริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ

สสช.

การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย

ตรวจรับงาน
งวดที่ 1

ตรวจรับงาน
งวดที่ 2

ตรวจรับงาน
งวดที่ 3

4,418,700 22,871,400
ตรวจรับงาน
งวดที่ 4

1,516,020

4,042,720

3,537,380

1,510,680 10,606,800

7,502,700
การดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ

5,160,400

5,789,600

สสช.

มาตรการ

แผนงาน
ความ
/โครงการ/ สอดคลอง
กิจกรรม นโยบาย/
ตัวชี้วัด *

5 โครงการสํามะโน
อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560

6 โครงการการ

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณ
เครือขายทดแทน

7 โครงการเตรียม

ความพรอม
ระบบขอมูลศูนย
สารสนเทศ
แหงชาติ

ตัวชี้วัดโครงการ /
คาเปาหมาย

รอยละของความสําเร็จ
ของการจัดทําขอมูลสถิติ
สํามะโนอุตสาหกรรม
จํานวน ๑ เรื่องคิดเปน
รอยละ ๖0

สํานักงานสถิติแหงชาติ มี
เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายสําหรับบริหาร
จัดการระบบเครือขาย
(Network
Management) จํานวน
1 เครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
สําหรับบริหารจัดการ
อุปกรณความมั่นคง
ปลอดภัย และอุปกรณ
- จํานวนโครงสราง
ขอมูลตามมาตรฐาน
สากล อยางนอย 3
สาขา

แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการใช
จาย

ม.ค.

แผนดําเนินงาน

แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

หนวยงาน หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สสช.

การเตรียมงาน และวางแผน(ขอมูลรายละเอียด)
การเก็บรวบรวมขอมูล(ขอมูลรายละเอียด)
การประมวลผลขอมูล(ขอมูลรายละเอียด)

แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน

18,776,100
เตรียม การดําเนินการ ตรวจรับงาน
งานและ จัดจางตาม
วางแผน ระเบียบพัสดุ

แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน

900,000

12,489,700

12,489,700

10,317,500 54,073,000

900,000

จัดหาตามระเบียบพัสดุ

แผนการใชจาย
* รายละเอียดรหัสและชื่อนโยบาย/ตัวชี้วัด (ตามเอกสารแนบ)

ต.ค.

พ.ศ. 2559
พ.ย.
ธ.ค.

กํากับการดําเนินงานโครงการ

19,153,100

22,019,400

22,019,400

323,506 95,542,500

สสช.

สสช.

