แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นางน้าผึ้ง เชิดชูพงษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสถิตเิ ศรษฐกิจ โทร๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒
๒.นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสถิติสังคม
โทร๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒
๓.นางสาวสุวรรณี วังกานต์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสถิติสาธารณมติ โทร 0 2142 1279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้สานักงานฯ มีหน้าที่ในการจัดทาสามะโน
หรือการสารวจตัวอย่าง หรืออานวยการให้มีการสารวจด้านต่าง ๆ ของประเทศและข้อมูลสถิติมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการจัด ทาข้อมูลสถิติ จึงได้จัดทา
ข้อมูลสถิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ด้วยการจัดทาโครงการสารวจด้วยตัวอย่างรวมทั้งจัดทาโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย
หลักของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ปีละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ
๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) จัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สาคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สาหรับใช้
ในการวางแผน กาหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
๒) จัดทาข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๓.

เป้าหมายของโครงการ
มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง
และสะดวกต่อผู้ใช้
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และสถานประกอบการ
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง
๕.

วิธีดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสารวจ

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒-

๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ช่วงเวลา

1) การจัดทาข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสารวจ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

1๗๙.๗๓๓๘

2) การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

2.3862

3) อานวยการ

๔๐.๔๗๑๒

๗.

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ต.ค.๖๐ พ.ย.๖๐ ธ.ค.๖๐

ม.ค.๖๑

ก.พ.๖๑

55.4437

มี.ค.๖๑
55.4436

๘.

ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๙.

พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑

ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑

55.4437

55.4437

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จานวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ภาครัฐสามารถนาข้อมูลสถิติที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศ
- ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนาข้อมูลสถิติมาใช้ในเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม
- นักศึกษา และนักวิจัยสามารถนาข้อมูลสถิติใช้ในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๒๒๑.๗๗๔๗ ล้านบาท
รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน
1.1.1 ค่าเบี้ยประชุม
1.1.2 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
1.1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
1.2 ค่าใช้สอย

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
103,883,200
1,201,600

๘๐,๕๑๕,200

-๓-

รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
1.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
1.2.6 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)
1.3 ค่าวัสดุ
1.3.1 ค่าวัสดุสานักงาน
1.3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
1.3.3 ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
1.4.1 ค่าโทรศัพท์
1.4.2 ค่าน้าประปา
1.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
1.4.4 ค่าไฟฟ้า
1.4.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)
2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
2.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ)
2.1.2 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)
2.1.3 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)
2.1.4 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (ระบุ)
2.1.5 ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)
2.2 ค่าที่ดิน
2.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
๔.๑.๓ ค่าตอบแทนบุคลากร
๔.๑.๔ ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
4.2 ค่าใช้สมทบ
4.2.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ)
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)

๙,498,200

12,668,200

** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์

117,891,5๐๐

-๔-

รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
4.4 ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศ
ชั่วคราว
๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐาน
๖๒,๕๓๗,๘๐๐
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔.๖ ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๕,๐๓๕,๐๐๐
และการสื่อสาร
๔.๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการประเมินความรู้ความ
4,765,600
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมือง
๔.๘ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส ารวจการเปลี่ ย นแปลงทาง
4,748,600
การเกษตร พ.ศ. 2561
๔.๙ ค่าใช้จ่ายในการสารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
10,804,500
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องจัดทารายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
๒) เอกชน ประชาชน ใช้ ป ระโยชน์ ในการวิเคราะห์ เพื่ อ การลงทุ น หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓
๒.นางหทัยชนก พรรคเจริญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถิ ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ ก าหนดให้ ส านั ก งานสถิติ แ ห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ จั ด ทาแผนแม่บท
เกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศมีสถิติที่สาคัญ จาเป็นต่อการวางแผน และ
ประเมิ น ผลการพั ฒนาประเทศ รวมทั้ง สนั บสนุนให้ห น่ว ยสถิ ติ ภาครัฐ มี ส มรรถนะในการจั ดท าข้ อมู ล สถิ ติที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนามาใช้ประกอบการตัด สินใจของผู้บริ หารทุกระดับ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยการดาเนินการนี้อยู่ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๔ สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559- 2564)
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยุทธศาสตร์แผนพัฒ นาดิจิทั ลเพื่ อ เศรษฐกิจและสั ง คม เพื่อให้ระบบสถิ ติ
ประเทศไทยเป็นกลไกสนับสนุน การพั ฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อ ก าหนดกรอบความรั บผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ว ยงานในการจั ด ทาสถิ ติ ให้ ป ระเทศมี ข้ อมู ล ที่เป็น
เอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อ มโยงและ
แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ
๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อ มูลที่ เก็บรวบรวมได้ตา มหลั ก
วิชาการทางสถิ ติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อ การพัฒ นาประเทศ สถิติที่มีการผลิต อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความพร้อม สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่
และมาตรฐานคุณภาพ ที่กาหนด และสถิติที่รับรองให้ใช้ เป็นข้ อ มูลอ้า งอิ ง (Reference) สาหรับประเทศไทย
โดยสถิติทางการอาจได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
- การทาสามะโนของสิ่งนั้นๆ
- การสารวจด้วยตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ
- งานทะเบียนที่ได้จากการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
๓.๒ บู ร ณาการและสนั บ สนุ น ให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ สามารถเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถิ ติ
ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ย นและข้ อมู ลสถิ ติเชิ ง พื้นที่
รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒-

๓.๓ มีชุดข้อมูลข้อมูลสถิติและสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลได้
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก หน่วยงานภาครัฐ
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน
๕. วิธดี าเนินงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาสถิติทางการในระดับภารกิจ
ระดับพื้นที่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
- ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติให้ กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อ ง
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) บริหารจัดการแผนแม่บท
ระบบสถิติ
๒) เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล

ช่วงเวลา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖1

19.3926

ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖1

2.9364

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท)
ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑
5.5823
5.5823
5.5823

ส.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑
5.5823

๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2559-2564) ร้อยละ 70
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ชุดข้อมูลสถิติทางการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑จานวนเงิน ๒๒.3290 ล้านบาท

-๓-

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ ค่าอาหารทาการนอกเวลา
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่ารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานราชการ)
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสานักงาน
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์
๑.๔.๒ ค่าน้าประปา
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ)
๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ ค่าที่ดิน
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
22,329,๐๐0
1,126,8๐๐
395,4๐๐
567,7๐๐
** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์

-๔-

รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 ค่าใช้จ่ายสมทบ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว
๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
๔.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา
๔.๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ
ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
20,239,100

๑๗,๑๖๑,๗๐๐
๙๑๗,๔๐๐
2,๑๖๐,000

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รั บ
ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สาคัญและจาเป็นสาหรับการวางแผนและพั ฒนาประเทศ
ทีม่ ีระบบการผลิต ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ เพื่อให้ได้สถิติที่มีมาตรฐานคุณภาพตามที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ ย น
และเชื่อมโยงสถิติทางการให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นางน้าผึ้ง เชิดชูพงษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสถิติเศรษฐกิจ
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒
๒.นางสาวสกุลกานต์ ขันแข็ง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต นั บ เป็ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ สาขาหนึ่ ง ที่ มีค วามส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่ อนการเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมี บทบาทต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศไทยตลอด
มา โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมูลค่าการส่ ง ออก
สินค้ าอุ ตสาหกรรมต่อ มูล ค่าการส่งออกรวม มีอั ตราการขยายตัว เพิ่มขึ้น อย่า งรวดเร็ว เนื่อ งจากสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิ จ ในปั จจุ บั น ของประเทศไทยและของโลกมีค วามผั นผวน ประกอบกั บปั จ จั ยการเปลี่ ย นแปลงทั้ งด้ า น
เศรษฐกิ จ สังคมและการเมือ งที่ ส่งผลกระทบต่ อภาคอุต สาหกรรมของประเทศ ท าให้โครงสร้า งการด าเนิ นธุ รกิ จ
และอุ ตสาหกรรมเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ว อาทิ อั ต ราการขยายตั วเพิ่มขึ้น ของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) ซึ่งเป็น กลไกการเจริญ เติบโตในระบบเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิ จของภู มิภาคใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC) ที่ ทาให้ เ กิด ตลาดในภู มิภาค
ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างอานาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก และการก้าวกระโดด
ทางเทคโน โลยี ซึ่ ง เชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารเกิ ด นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ มีผ ลต่ อ คุ ณสมบั ติ คุ ณภาพและต้ น ทุ น สิ น ค้ า ของ
อุตสาหกรรม เป็น ต้น ดัง นั้น ข้อมู ลสถิติ และสารสนเทศโครงสร้างพื้น ฐานเกี่ ยวกั บการประกอบอุต สาหกรรมจึง มี
ความสาคัญและจาเป็นสาหรับภาครัฐ และเอกชน ใช้ในการกาหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศทั้ง ในระดั บประเทศและระดั บท้ องถิ่น เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิ จให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลพื้ นฐานที่แ สดงให้เห็ น โครงสร้า ง และการกระจายตั วของสถานประกอบการ
ประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้ า ง
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารและ โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น
2) เพื่อ เก็ บ รวบรวมรายละเอี ยดการด าเนิน งานของสถานประกอบการเกี่ ยวกั บจ านวนและขนาดของ
สถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จานวนคนทางาน ลูกจ้าง ค่า ตอบแทนแรงงาน ค่ า ใช้จ่ายในการผลิตและ
ดาเนินงาน มูล ค่าขายผลผลิต และรายรับ ส่ วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
ของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒-

๓.

เป้าหมายของโครงการ
มีข้อมูล สถิติด้า นอุตสาหกรรมที่ถูกต้ อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจ จุบัน ตรงตามความต้ องการ
ของผู้ใ ช้ข้ อมู ลทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง สามารถให้บ ริก ารข้อ มูล สถิ ติได้ อย่ างรวดเร็ ว
ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้
๔.

๕.

กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง

สถานประกอบการทั่วประเทศ
-

วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ: การนับจด (Listing)

เป็น การเก็บ รวบรวมข้อ มูลโครงสร้า งพื้น ฐานของสถานประกอบการตามขอบข่ ายคุ้ มรวมทั่ ว
ประเทศ เช่ น ชื่ อสถานที่ตั้ งของสถานประกอบการ หมายเลขโทรศั พท์/ โทรสาร รู ปแบบการจัดตั้ งตามกฎหมาย/
ทางเศรษฐกิจ การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จานวนคนทางาน จานวนลูกจ้างเป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอี ยด: การแจงนับ (Enumeration)
เป็นการเก็บรวบรวมข้ อมูลรายละเอี ยดเฉพาะของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิ ต
โดยสถานประกอบการที่ มีค นท างานมากกว่ า 10 คน จะท าการเก็บ รวบรวมข้ อมู ลจากทุก สถาน-ประกอบการ
(Complete enumeration survey) ส่ว นสถานประกอบการที่มีคนทางาน 1 - 10 คน (ซึ่งมีอ ยู่เป็น จานวนมาก)
จะใช้วิธีการสารวจด้วยตัวอย่าง (Sample survey หรือ Partial enumeration survey)
๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ช่วงเวลา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

- ประมวลผลข้อมูล

ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน 25๖๑

- วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผล

ตั้งแต่ พฤษภาคม256๑ ถึง กันยายน 256๑

๗.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ต.ค.60 พ.ย.60

๘.

39.4679

ธ.ค.60
9.8670

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61
9.8671

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61 ก.ค.๕๙ ส.ค.61 ก.ย.61
9.8669
9.8669

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ใช้เวลาทั้งสิ้น ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ศึกษาค้นคว้าข้อมู ลและข้ อปั ญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบั ติงานทุ กขั้นตอน
- วางแผนเตรียมงานเก็ บรวบรวมข้อมู ล
- ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ และ กทม.
- ประมวลผลข้อมูลและนาเสนอผล โดยจัดทารายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๐

-

ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ

-๓-

พ.ศ. ๒๕๖๑

๙.

-

ประมวลผลข้ อมู ล และน าเสนอผล โดยจัด ท ารายงานข้อ มูล พื้ นฐาน : ระดั บภาคและ
ทั่วประเทศ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด เฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิ ต
ทั่วประเทศ
ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ
นาเสนอผลโดยจัดทารายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

พื้นที่ดาเนินการ
สถานประกอบการทั่วประเทศ

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- ข้อมูลสถิติสามะโนอุตสาหกรรมจานวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ภาครั ฐมีข้ อมูลและใช้ประโยชน์ จากข้อมู ลในการวางแผนเพื่อ การบริห ารงานภาครัฐ ให้เกิ ดประโยชน์
ต่อประเทศ
- ภาคเอกชน และประชาชน มี ข้อมู ลและใช้ ประโยชน์จ ากข้ อมูล ในการเพิ่ มศั กยภาพของธุ รกิจ รวมทั้ ง
การสร้างนวัตกรรม
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณทั้งโครงการ จานวนเงิน ๓๐๑.๔๑๓๓ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน 39.4679 ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รั บ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนที่สาคัญ ดังนี้
ภาครัฐ
1) ใช้ ในการวางแผนและกาหนดนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ด้ า นอุต สาหกรรมการผลิ ต ทั้ง ใน
ระดับประเทศ และระดับท้อ งถิ่น เพื่ อเสริมสร้างศั กยภาพของอุต สาหกรรมให้ส ามารถแข่งขัน ได้ในภู มิภาคอาเซีย น
และเวทีการค้าโลก
2) ใช้ ในการจั ดท าดั ชนี ชี้ วั ดภาวะเศรษฐกิ จและภาวการณ์ การด าเนิ นกิ จการ เช่ น ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวม
ตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคการผลิต เป็นต้น
3) ใช้ใ นการจั ด ท าแผนวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ในการส่ งเสริ มวิส าหกิ จ ขนาดกลางแล ะขนาดย่ อ ม
(SMEs) ของประเทศ
4) ใช้ป ระกอบการพิจ ารณากาหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่ าง ๆ เพื่อ ส่ง เสริมและ
กาหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ กาหนดไว้
5) เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ในการวางแผน จั ด หาโครงสร้ างพื้ น ฐาน (Infrastructure) เพื่ อ สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

-๔-

6) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม
7) ใช้ป ระโยชน์ ในทางสถิ ติเพื่ อจั ดท ากรอบตั วอย่า ง (Sampling Frame) ส าหรับ การเก็ บรวบรวม
ข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ
ภาคเอกชน
1) ผู้ ป ระกอบการใช้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและข้ อ มู ล กา รด าเนิ น กิ จ กา ร เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ กา ร
วิเคราะห์ส ถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้ง การวางแผนตั ดสิ นใจเกี่ย วกั บการลงทุน ขยายกิจการ/สาขา บริ หาร
และควบคุมการดาเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ใช้ ข้อ มู ล เป็ น ฐานเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ (Benchmark) ผลการด าเนิ น งานตนกั บ กิ จการอื่น ๆ ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือขนาดต่าง ๆ
3) สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา นาไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่ อ
สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสถิติสังคม
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒5๒
๒.นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มสถิติประชากร โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒44
กองสถิติสังคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การจั ดท าส ามะโนประชากรเป็ น การจั ดท าข้ อ มูล สถิ ติที่ ได้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล เกี่ ยวกั บ
ประชากรของประเทศ หมายถึง การนับจานวนประชากรทั้งหมดที่อาศั ยอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้ครบถ้วน ซึ่ ง
ดาเนินการจัดทาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2452 และต่อมา พ.ศ. 2462 2472 2480 และ 2490 ซึ่งทั้ง 5 ครั้ง นี้ จั ด ท า
โดยกระทรวงมหาดไทย เรียกว่าสารวจสามะโนครัว สานักงานสถิติแห่งชาติ รับผิดชอบและดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้า นประชากรของประเทศในรูปแบบของการจั ดทาสามะโนประชากรครั้ งแรกเมื่อ พ.ศ. 2503 และต่อมาได้
จัดทาสามะโนประชากรทุกระยะ 10 ปี ในปีคริสตศักราชที่ลงท้ายด้วย “0” ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การ
สหประชาชาติที่ต้องการให้ข้อมูลสามะโนประชากรของแต่ละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได้ ครั้งต่อมาจัดทาในปี
พ.ศ. 2513 2523 2533 2543 และ 2553 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมาสานักงานสถิติแห่งชาติได้ จัดท า
สามะโนเคหะไปพร้อมกั บการทาสามะโนประชากรด้ว ย สาหรับปี 2563 เป็น การท าสามะโนประชากรครั้ งที่ 12
และเป็นการทาสามะโนเคหะครั้งที่ 6 ของประเทศไทยในการจัดทาสามะโนประชากรของประเทศไทยนั้น สานั ก งาน
สถิติแห่ง ชาติได้ด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่ในพระราชบั ญญัติส ถิติ ที่ได้ กาหนดให้สานัก งานสถิติ แห่งชาติมีหน้า ที่
หลัก สาคัญ ประการหนึ่ง คือ การจั ดท าส ามะโนของประเทศ เพื่ อให้ มีฐ านข้อมู ลด้ านประชากรตามที่ อยู่จ ริง ของ
ประเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป
๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่ จริง ณ วั น
สามะโนโดยไม่คานึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้ง จานวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของ
ประชากร โดยเก็บ รวบรวมข้ อมู ล จากทุ ก ครัว เรื อ นทั่ วประเทศเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ในระดั บ พื้ น ที่ ย่อ ย และเพื่ อ วั ด
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี
๓.

เป้าหมายของโครงการ
มีข้อ มูลสถิติด้ านประชากรและเคหะที่ ถูก ต้อง ครบถ้ว น ได้มาตรฐาน และเป็ นปัจ จุบั น ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใ ช้ข้ อมูล ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง สามารถให้ บริก ารข้อมู ลสถิติ ได้อ ย่า ง
รวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒-

๔.

กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก คนไทยทุ กคนที่ อาศัย อยู่ ในประเทศไทย และสถานที่ ที่ ใช้ เป็น ที่ อยู่ อาศั ยของ
ประชากรทุกแห่งทั่วประเทศในวันสามะโน
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง
๕.

วิธีดาเนินการ
พ.ศ. 2561 การวางแผนและเตรียมงานทุกขั้น ตอน
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบทเรียนจากการทาสามะโนประชากรและเคหะครั้งที่ผ่านมา
- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดทาโครงการทุกขั้นตอน
(เช่น จัดทาคาของบประมาณ จัดทาแผนการดาเนินงานทั้งโครงการ ประสานงานกับหน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ ง
ปรับปรุงแผนที่และบัญชีเขต ร่างแบบสอบถามและคู่มือการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ กาหนดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล กาหนดวิธอี บรม
ชี้แจงการปฏิบัตงิ าน จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ แผนการประมวลผลและการนาเสนอข้อมูล เป็นต้น)
- ศึกษาและทดลองการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน
(ศึกษาชุดข้อมูลทะเบียน วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการนาข้อมูลทะเบียนมาใช้ประโยชน์ทางสถิติ )
- ทาการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
พ.ศ2562จัดทาสามะโนประชากรและเคหะทดลอง (ทดลองการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน)
- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดทาโครงการทุกขั้นตอน
ปรับปรุงแผนการปฏิบั ติงานต่าง ๆ และการเตรีย มงานทุกขั้ นตอน (เช่น ประสานงานและจัดประชุ ม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแผนการดาเนินงาน ปรับปรุง แผนที่และบัญชีเขต ปรับปรุงแบบสอบถามและคู่มื อ
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล กาหนดผูป้ ฏิบตั ิงานในขั้นต่าง ๆ วิธีก ารอบรมชี้ แจงการปฏิบั ติ งาน
การประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบการประมวลผลและการนาเสนอข้อมูล เป็นต้น)
- ทาสามะโนประชากรและเคหะทดลอง
- ประมวลผลข้อมูล
- ถอดบทเรียนจากการทาสามะโนประชากรและเคหะทดลอง
- วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานทดลองเพื่อนามาปรับใช้กับงานจริง
- ปรับปรุงแบบสอบถาม/คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมู ลและเอกสารที่เ กี่ยวข้อง
พ.ศ 2563 จัดทาสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
- วางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอนและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(เช่น ด้า นบริหารงานโครงการ แผนการปฏิ บัติ งาน แผนการใช้ งบประมาณ แผนการบริห ารงานสนาม
แผนการประมวลผลและนาเสนอผลข้อมูล และแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้เกี่ย วข้อง
- เก็บรวบรวมข้อมูล (งานสนาม) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และติดตามประเมินผล
- สารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey :PES)
- ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นทุกพื้นที่ ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร
- นาเสนอผลข้อมูลระดับจังหวัด (รายงานผลเบื้องต้น)

-๓-

พ.ศ 2564 ประมวลผลและนาเสนอผลสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
- ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดทุกพื้นที่ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร
- จัดทารายงานผลล่วงหน้า (เสนอผลข้อมูลรายละเอียด ระดับทั่วราชอาณาจักร)
- จัดทารายงานผลฉบั บสมบรู ณ์ (เสนอผลข้อมู ลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร)
๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

- การวางแผนและเตรียมงาน
๗.

ช่วงเวลา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน25๖1

25.9060

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ต.ค.60 พ.ย.60

ธ.ค.60
6.4765

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61
6.4765

๘.

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี ตั้งแต่ปี ๒๕61-๒๕๖4

๙.

พื้นที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศ

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61
6.4765

ก.ค.๕๙ ส.ค.61

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- ข้อมูลสถิติสามะโนประชากรและเคหะจานวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ภาครั ฐมีข้ อมูลและใช้ประโยชน์ จากข้อมู ลในการวางแผนเพื่อ การบริห ารงานภาครัฐ ให้เกิ ดประโยชน์
ต่อประเทศ
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณทั้งโครงการ จานวนเงิน 1,395.8202 ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน 25.9060 ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รั บ
ข้อมูลจากสามะโนประชากรและเคหะทั้งรายละเอียดของโครงสร้ างทางประชากรและที่อยู่อาศัย มีประโยชน์
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สรุปได้ดังนี้

ก.ย.61
6.4765

-๔-

1) ใช้ในการกาหนดนโยบาย และวางแผนการพั ฒนาด้า นประชากร สั งคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อ มใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2) ใช้เพื่ อจั ดเตรีย มงบประมาณในการจั ดหาสาธารณู ปโภคและบริ การขั้น พื้น ฐานต่ างๆ ได้ ตรงตามความ
ต้องการและจาเป็นที่แท้จริงในพื้นที่ สอดคล้องกับจานวนและลักษณะของประชากรตามที่อยู่อาศัยที่ แท้จริง
3) ใช้เป็นฐานในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต (Population Projection)
4) ใช้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
5) ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling Frame) สาหรับการสารวจต่างๆ
6) ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ
7) ใช้ป ระกอบในการตั ดสิ นใจดาเนิ นธุ รกิจ ของเอกชน และการก าหนดลูก ค้ากลุ่มเป้ าหมาย เช่ น การตั้ ง
ร้านค้า การขยายกิจการ การผลิตสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ เป็นต้น
8) ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับความอยู่ดีมีสุข จากนโยบายภาครัฐด้านต่างๆ อย่างพอเพียงและทั่วถึง

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
SAN Switch

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นายธารธรรม อุประวงศา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔
๒.นายธเนส โกมลวิภาต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๔๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศสถิติต่อผู้ใช้
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้สังคมทุกภาคส่วน
มีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถนาไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม
ระบบการจัดเก็บข้อมูลจึงต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตของข้อมูลสารสนเทศ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้ ปัจจุบันสานักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บข้อมูลของระบบฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบ
SAN (Storage Area Network) ดังนี้
๑) ระบบฐานข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง และระบบงาน
สุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบด้ ว ย ฐานข้ อมู ล เขตการปกครอง ฐานข้ อมู ล เขตแจงนั บ และฐานข้ อมู ล สถาน
ประกอบการ
๒) ระบบฐานข้อมูลสาหรับการให้บริการข้อมูลภายใน ได้แก่ ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ได้จากการจัดทา
โครงการสามะโนและสารวจ (Microdata) ระบบการจัดการฐานข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ ยวกับโครงการ
สามะโนและสารวจ (Metadata)
๓) ระบบฐานข้อมูลสาหรับการให้บริการภายนอก ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลสถิติ (Data Warehouse) ระบบ
เว็บไซต์สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก HP StorageWorks 6000
EVA ขนาดความจุ ๒.๕ TB และ Sun StorEdge 3500 ขนาดความจุ ๘๔๖ GB ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๘ ปี มีการใช้
งานพื้นที่ของอุปกรณ์เต็มประสิทธิภาพแล้ว ไม่สามารถขยายความจุเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องได้อีก อุปกรณ์มีการจัดสรรพื้นที่ดิสก์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch
ยี่ห้อ HP StorageWorks และ Brocade 3850 ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๘ ปีเช่นกันทาให้ต้องจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ SAN Switch ใหม่เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ยังต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Unix Server จานวน ๑ เครื่อง และ Windows Server
จานวน ๑ เครื่อง เพื่อรองรับการย้ายระบบงานบางส่วนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายเดิมที่เชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์
หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกเดิมไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องใหม่ เพื่อเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์
หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกใหม่ที่จะจัดหาในครั้งนี้ เนื่องจากระบบยังต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง
รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ที่จัดหาในครั้งนี้ ได้แก่ ระบบ FTP Server ระบบ GIS ระบบ Log
ซึ่งจะทาให้มีพื้นที่บนอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกเดิมเหลือเพียงพอต่อการทางานของระบบที่ไม่สามารถย้ายได้
เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสานักงานสถิติแห่งชาติมีพื้นที่รองรับการเติบโตของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ SAN Switch ใหม่ โดยอุปกรณ์ที่จัดซื้อในครั้งนี้ต้องสามารถทางานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบเดิมและรองรับระบบใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
SAN Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทดแทนอุปกรณ์เดิม
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
๓. เป้าหมายของโครงการ
สานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มปี ระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับข้อมูลของ
สานักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กลุ่มเป้าหมาย

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ใช้งานของสานักงานสถิติแห่งชาติทงั้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง ๕. วิธีดาเนินงาน

- ดาเนินการจัดซื้อ
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม

ช่วงเวลา

๑) จัดทาข้อเสนอโครงการ
๒) ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการตรวจรับ

ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐
ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๘.๘๐๐๐

ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐
ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท)
ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑
๘.๘๐๐๐

๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ส.ค.๖๑

ก.ย. ๖๑

-๓๙. พื้นที่ดาเนินการ

ส่วนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงเวลา
ความสาเร็จในการดาเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่กาหนด
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างเพียงพอ
๑๒. งบประมาณ

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๘.๘๐๐๐ ล้านบาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ ค่าอาหารทาการนอกเวลา
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่ารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสานักงาน
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์
๑.๔.๒ ค่าน้าประปา
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
-

-๔รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ)
๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ ค่าที่ดิน
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 ค่าใช้จ่ายสมทบ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์

-

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล (SAN) ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒) สานักงานสถิติแห่งชาติมพี ื้นที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างเพียงพอ

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ขายและซอฟท์แวร์ตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นายธารธรรม อุประวงศา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔
๒.นายธเนส โกมลวิภาต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๔๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศสถิติ
ต่อผู้ใช้ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และจัดการระบบสถิติของประเทศโดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้สังคม
ทุ กภาคส่ว นมี ข้อมู ล สถิติ ที่ มีคุณ ภาพใช้ในการวางแผนและการตั ด สิน ใจ สามารถน าไปพั ฒ นาประเทศให้ เกิด ความ
เจริญก้าวหน้า สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม
๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทาและประกาศใช้นโยบาย
ในการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศของหน่ว ยงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง กาหนดแนวปฏิบัติใ นการ
ควบคุม การเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยให้มีการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติมี
กระบวนการตรวจสอบสิทธิในการเข้าสู่ระบบและและการใช้ข้อมูลจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของสานักงานสถิติแห่งชาติให้
เป็ น ไปโดยเอกภาพและไม่เกิดความซ้ าซ้อนโดยใช้ เทคโนโลยีการตรวจสอบสิ ท ธิตามมาตรฐาน LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) ติดตั้งใช้งานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Solaris บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN V240
มีผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากกว่า ๑,๕๐๐ ราย โดยยังขาดระบบบริหารจัดการในการ
ระบุตัวตนผู้เข้าใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทาให้ยากต่อการบริหารจัดการผู้ใช้และการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน
๑.๓ เพื่ อให้สานักงานสถิติแห่ งชาติสามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานที่กาหนดไว้ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดให้บริการอันเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
มีอายุการใช้งานมากกว่า ๙ ปีแล้ว สานักงานสถิติแห่งชาติจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องใหม่ทดแทน
เครื่องเดิ ม พร้อมกับ ติ ด ตั้ งระบบการตรวจสอบสิ ท ธิต ามมาตรฐาน LDAP ใหม่ โดยเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่า ยและ
ซอฟต์แวร์ LDAP ที่จะจัดซื้อและติดตั้งในครั้งนี้ต้องสามารถทางานร่วมกับระบบงานเดิมของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ LDAP ทดแทนระบบเดิม
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตวั ตนและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้ระบบ
สารสารสนเทศของสานักงานสถิติแห่งชาติ
๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติ
รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒-

๓. เป้าหมายของโครงการ
ส านั ก งานสถิ ติ แห่ ง ชาติ มี ระบบบริห ารจั ด การผู้ ใช้ ในการระบุ ตั ว ตนและการตรวจสอบสิ ท ธิก ารเข้า ใช้ ระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๔. กลุ่มเป้าหมาย

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้รับบริการของสานักงานสถิติแห่งชาติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง ๕. วิธีดาเนินงาน

- ดาเนินการจัดซื้อ
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม

ช่วงเวลา

๑) จัดทาข้อเสนอโครงการ
๒) ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการตรวจรับ

ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐
ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๘.๗๕๘๖

ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑
ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท)
ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑
๘.๗๕๘๖

๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. พื้นที่ดาเนินการ

ส่วนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงเวลา
ความสาเร็จในการดาเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่กาหนด
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ส.ค.๖๑

ก.ย. ๖๑

-๓-

๑๒. งบประมาณ

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๘.๗๕๘๖ ล้านบาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ ค่าอาหารทาการนอกเวลา
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่ารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสานักงาน
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์
๑.๔.๒ ค่าน้าประปา
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ)
๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ ค่าที่ดิน
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์

-๔รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 ค่าใช้จ่ายสมทบ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
-

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สานักงานสถิติแห่งชาติมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ LDAP ใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
รองรับ
๒) การบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการกาหนดสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศของสานักงานฯ
๓) สานักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการสารสนเทศสถิตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นายธารธรรม อุประวงศา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔
๒.นายธเนส โกมลวิภาต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๔๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศสถิติ
ต่อผู้ใช้ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้สังคมทุกภาคส่วน
มีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถนาไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า สร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม
๑.๒ Proxy Server ซึ่งทาหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่ให้บริการต่างๆ แทนเครื่อง Server จริงๆ
ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเรียกดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Web Browser ทาให้ผู้ใช้บริการ
รายต่อไปที่ต้องการค้นหาข้อมูลเดิมที่ผู้อื่นเรียกใช้บริการไว้ สามารถเรียกดูข้อมูลจาก Proxy Server ได้โดยตรง ทาให้การ
ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น
๑.๓ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เพื่ อ ควบคุ ม การใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของสานักงานฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผู้ใช้
จะต้องใส่รหั สผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ ถูกต้องก่อน Proxy จึงจะอนุญ าตให้ออกอิน เทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยัง
สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ไม่ให้ไปยังเว็บปลายทางที่ไม่ปลอดภัยได้ โดยในปัจจจุบัน
อุปกรณ์ Proxy Server ที่ใช้เป็นของยี่ห้อ Blue Coat รุ่น SG900-20 ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ผลิตได้ประกาศ
หยุดให้บริการอุปกรณ์รุ่นดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาให้สานักงานสถิติแ ห่ง ชาติมีความเสี่ย ง
หากอุป กรณ์มีก ารทางานผิด ปกติจ ะไม่ส ามารถซ่อ มแซมแก้ไ ขได้ เนื่อ งจากต้อ งการความรู้ค วามเชี่ย วชาญ จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ในการแก้ไขปัญหา ประกอบกั บเป็นอุปกรณ์ Appliance จะต้องจัดหาอุปกรณ์ตัวใหม่มาติดตั้งใช้งาน
แทน จึงจาเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิม เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์ของสานักงานฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance ที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ต้องสามารถรองรับจานวน
ผู้ใช้งานของสานักงานสถิติแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งมีมากกว่า ๑,๕๐๐ ราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต้องทางานร่วมกับระบบเครือข่ายของสานักงานสถิติแห่งชาติได้โดยสมบูรณ์
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของสานักงานสถิติแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒๓. เป้าหมายของโครงการ
สานักงานสถิติแห่งชาติมีอปุ กรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของสานักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กลุ่มเป้าหมาย

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ใช้งานของสานักงานสถิติแห่งชาติทงั้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง ๕. วิธีดาเนินงาน

- ดาเนินการจัดซื้อ
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม

ช่วงเวลา

๑) จัดทาข้อเสนอโครงการ
๒) ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการตรวจรับ

ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐
ภายในพ.ย. ๒๕๖๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒.๘๐๐๐

ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐
ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท)
ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑
๒.๘๐๐๐

๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. พื้นที่ดาเนินการ

ส่วนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงเวลา
ความสาเร็จในการดาเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่กาหนด
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้รับบริการได้รบั บริการได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
๑๒. งบประมาณ

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๒.๘๐๐๐ ล้านบาท

ส.ค.๖๑

ก.ย. ๖๑

-๓รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ ค่าอาหารทาการนอกเวลา
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่ารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสานักงาน
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์
๑.๔.๒ ค่าน้าประปา
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ)
๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ ค่าที่ดิน
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์

-

-๔รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
4. งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 ค่าใช้จ่ายสมทบ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
-

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ผู้ใช้ของสานักงานสถิติแห่งชาติสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
๒) สานักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ตาแหน่ง เลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๙๕
๒.นายสุริยา บัวเนียม
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๐๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ด้วยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑...ให้ ส่วน
ราชการจั ดทาบั ญ ชีล งเวลาการปฏิบั ติราชการของข้าราชการในสั งกัด โดยมีส าระส าคัญ ตามตัวอย่างท้าย
ระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ฯ และข้อ ๑๒... ส่วนราชการอาจนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลาสาหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน
หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงบุตรตามข้อ ๒๒ ก็ได้ฯ ดังนั้นกลุ่มการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดหา
ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน์ สาหรับจัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
พร้อมกับนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการลา ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
๑.๒ เนื่องจากเครื่องบันทึกเวลาฯ ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี เครื่องเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน จึงจาเป็นต้องจัดหาเครื่องมาทดแทนของเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ให้พร้อมจะ
ทางานร่วมกับระบบการลาออนไลน์ได้ด้วย
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อจัดหาระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ มาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนการทางานในด้านการบริหารงานบุคคลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลด
ปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อทดแทนระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๕ ปี
๒.๓ เพื่อจัดหาระบบการลาออนไลน์ สามารถบันทึกการลาประเภทต่างๆ และผู้บังคับบัญชาสามารถ
อนุมัติการลาทางออนไลน์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๕๕
๒.๔ เพื่อจัดหาระบบฐานข้อมูลบันทึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อ
ประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ให้ถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
๓. เป้าหมายของโครงการ

ให้มีเครื่องบันทึกเวลาการปฏิ บั ติราชการและระบบการลาออนไลน์ สาหรับบุคลากรในส านักงานสถิติ
แห่งชาติ
รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒-

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก บุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง ๕. วิธีดาเนินงาน

- จ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม

ช่วงเวลา

๑) จัดทาข้อเสนอโครงการ
๒) ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการตรวจรับ

ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐
ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๗๖๔๐

ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐
ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท)
ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑
๑.๗๖๔๐

ส.ค.๖๑

๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. พื้นที่ดาเนินการ

ส่วนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงเวลา
ความสาเร็จในการดาเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่กาหนด
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)

การตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๑๒. งบประมาณ

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๑.๗๖๔๐ ล้านบาท

ก.ย. ๖๑

-๓-

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ ค่าอาหารทาการนอกเวลา
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่ารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสานักงาน
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์
๑.๔.๒ ค่าน้าประปา
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ)
๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ ค่าที่ดิน
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์

-

-๔-

รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
4. งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 ค่าใช้จ่ายสมทบ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
-

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลบันทึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่มกี ารจัดการข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ให้ถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

แบบฟอร์ม๑(ดศ.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นายธารธรรม อุประวงศา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔
๒.นายสัมฤทธิ์ อินทศร
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มบริการและสนับสนุน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๗๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (โน๊ ต บุ๊ ค ) ที่ ใช้ ง านอยู่ ปั จ จุ บั น มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมากว่ า ๕ ปี
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ต่ าลง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เริ่ ม เสี ย หายและ
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ทาให้การตอบสนองงานของสานักงานสถิติ จังหวัด ในภาวะปัจจุบัน
เป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(โน๊ ตบุ๊ ค) ที่ใช้งานในสานั กงานสถิติจังหวัดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพส าหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อผลิ ตข้อมูล
สารสนเทศ
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี ที่ชารุดและ
เสื่อมสภาพ
๒.๒ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ
๓. เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ในสานักงานสถิติ จังหวัด มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ และเสียบ่อยครั้ง
๔. กลุ่มเป้าหมาย

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก บุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง ๕. วิธีดาเนินงาน

- ดาเนินการจัดซื้อ

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๖๑ ของ ดศ.

-๒๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดาเนินงาน

ขั้นตอน/กิจกรรม

ช่วงเวลา

๑) จัดทาข้อเสนอโครงการ
๒) ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดาเนินการตรวจรับ

ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐

๐.๕๔๖๐

ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑
ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท)
ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑
๐.๕๔๖๐

ส.ค.๖๑

๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๙. พื้นที่ดาเนินการ

ส่วนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงเวลา
ความสาเร็จในการดาเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่กาหนด
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes)

การปฏิบัติราชการของบุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๒. งบประมาณ

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๐.๕๔๖๐ ล้านบาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม
๑.๑.๒ ค่าอาหารทาการนอกเวลา
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
-

ก.ย. ๖๑

-๓รายละเอียดจาแนกตามหมวดงบประมาณ
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่ารับรองและพิธีการ)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสานักงาน
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่นๆ (ระบุ)
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์
๑.๔.๒ ค่าน้าประปา
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ)

จานวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์

๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ ค่าที่ดิน
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 ค่าใช้จ่ายสมทบ
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานสถิติแห่งชาติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-

แบบฟอร์ม 2

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
เป้าประสงค์ หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนและเอกชน(ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จานวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ
แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

ความ ตัวชี้วัดโครงการ / แผนการ
สอดคล้อง ค่าเป้าหมาย ดาเนินงาน/
นโยบาย/
แผนการ
ตัวชี้วัด *
ใช้จ่าย

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

มาตรการ 1ส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
1 โครงการผลิต
จานวนข้อมูล แผนดาเนินงาน
ข้อมูลสถิติด้วย
สถิติพื้นฐานด้าน
วิธีการสารวจ
เศรษฐกิจและ
สังคมไม่น้อยกว่า
20 เรื่อง
2 สามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ.
2563

โครงการบริหาร
จัดการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ของประเทศ

4 โครงการจัดซื้อ
หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลภายนอก
(External
Storage) และ
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ SAN
Switch

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย.

สสช.

การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ
อานวยการ

แผนการใช้จ่าย
ข้อมูลสถิติสามะ แผนดาเนินงาน

55,443,700

55,443,700

55,443,700

55,443,700 221,774,700

สสช.
การจัดทาข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสารวจ

โนประชากรและ
เคหะจานวน ๑
เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 15

การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ
6,476,500

6,476,500

ความสาเร็จใน แผนดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ได้ตามแผน
แม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย
ฉบับที่ ๒ คิด
เป็นร้อยละ ๗๕

มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นอย่าง
เพียงพอ

รวมทั้งสิ้น

การจัดทาข้อมูลสถิติด้วยวิธีการสารวจ

แผนการใช้จ่าย

3

ก.พ.

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

6,476,500

25,906,000
สสช.

การบริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ

การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล

5,582,300

แผนการใช้จ่าย
แผนดาเนินงาน

5,582,300

5,582,300

5,582,300

22,329,000
สสช.

จัดทา
ข้อเสนอ
โครงการ

แผนการใช้จ่าย

6,476,500

ดาเนินการ
จัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

880,000

880,000

หมายเหตุ

มาตรการ

แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

ความ ตัวชี้วัดโครงการ / แผนการ
สอดคล้อง ค่าเป้าหมาย ดาเนินงาน/
นโยบาย/
แผนการ
ตัวชี้วัด *
ใช้จ่าย

5 โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560

ร้อยละของ แผนดาเนินงาน
ความสาเร็จของ
การจัดทาข้อมูล
สถิติสามะโน
อุตสาหกรรม แผนการใช้จ่าย

6 โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนและ
เพิ่มศักยภาพ
คอมพิวเตอร์
(ส่วนภูมิภาค)

ความสาเร็จใน แผนดาเนินงาน
การดาเนินงาน
จัดซื้อจัดหาได้
ภายในเวลาที่
กาหนด

6 โครงการจัดซื้อ
เครื่องแม่ขายและ
ซอฟท์แวร์ตรวจ
สิทธิ์ตามมาตรฐาน
(LDAP)

ความสาเร็จใน แผนดาเนินงาน
การดาเนินงาน
จัดซื้อจัดหาได้
ภายในเวลาที่
กาหนด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

แผนการใช้จ่าย

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย.

สสช.
วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผล

9,866,900

9,866,900

9,866,900

9,866,900

39,467,900
สสช.

จัดทา
ข้อเสนอ
โครงการ

ดาเนินการ
จัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

546,000

546,000
สสช.

จัดทา
ข้อเสนอ
โครงการ

ดาเนินการ
จัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

8,758,600

แผนการใช้จ่าย

ความสาเร็จใน แผนดาเนินงาน
การดาเนินงาน
จัดซื้อจัดหาได้
ภายในเวลาที่
กาหนด

รวมทั้งสิ้น

ประมวลผลข้อมูล

แผนการใช้จ่าย

7 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ Proxy
Server ทดแทน

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

8,758,600
สสช.

จัดทา
ข้อเสนอ
โครงการ

ดาเนินการ
จัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

2,800,000

2,800,000

หมายเหตุ

มาตรการ
8

แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก
เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน์

ความ ตัวชี้วัดโครงการ / แผนการ
สอดคล้อง ค่าเป้าหมาย ดาเนินงาน/
นโยบาย/
แผนการ
ตัวชี้วัด *
ใช้จ่าย
ความสาเร็จใน แผนดาเนินงาน
การดาเนินงาน
จัดซื้อจัดหาได้
ภายในเวลาที่
กาหนด

แผนการใช้จ่าย

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

แผนการดาเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

รวมทั้งสิ้น
ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย.

สสช.
จัดทา
ข้อเสนอ
โครงการ

ดาเนินการ
จัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

1,764,000

1,764,000

หมายเหตุ

