แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางสาวสุวรรณี วังกานต ตําแหนง ผูอํานวยการกองสถิติสาธารณมติ โทร 0 2142 1279
2.นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสถิติสังคม
ผูอํานวยการกลุมสถิติประชากร
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒
3.นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสถิติเศรษฐกิจและสังคม
ผูอํานวยการกลุมสถิติธุรกิจการคาและบริการ
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหสํานักงานฯ มีหนาที่ในการจัดทําสํามะโน
หรือการสํารวจตัวอยาง หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตาง ๆ ของประเทศและขอมูลสถิติมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลสถิติ จึงไดจัดทํา
ขอมูลสถิติทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนองความตองการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ดวยการจัดทําโครงการสํารวจดวยตัวอยางรวมทั้งจัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบาย
หลักของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ปละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ
๒.

วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 จัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สําหรับ
ใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล
๒.2 จัดทําขอมูลสถิติที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๓.

เปาหมายของโครงการ
มีขอมูลสถิติที่ถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการของผูใชขอมูลทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง
และสะดวกตอผูใช
๔. กลุมเปาหมาย
4.1 กลุมเปาหมายหลัก ครัวเรือนสวนบุคคล และสถานประกอบการ
4.2 กลุมเปาหมายรอง -

๕.

วิธีดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจ

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช.

-๒๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

1) การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖2

219.0142

2) การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ

ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖2

6.7792

3) อํานวยการ

ตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน ๒๕๖2

56.6058

เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒

ส.ค.๖๒

๗.

แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑

ธ.ค.๖๑

114.0108

ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒

46.5899

๘.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๙.

พื้นที่ดําเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

มิ.ย.๖๒

46.1124

ก.ค.๖๒

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จํานวนขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมไมนอยกวา 20 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ (Relative Standard Error: RSE) ไมเกินรอยละ ๑๐
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
11.1 ภาครัฐสามารถนําขอมูลสถิติที่ไดมาใชในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน
ตอประเทศ
11.2 ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนําขอมูลสถิติมาใชในเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้งการ
สรางนวัตกรรม
11.3 นักศึกษา และนักวิจัยสามารถนําขอมูลสถิติใชในการวิจัย และพัฒนาองคความรู
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๒44.6804 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

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
103,506,200
1,309,600

๘๐,431,200

ก.ย.๖๒

37.9673

-๓รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
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)
4.1 คาจางที่ปรึกษา
4.1.1 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
๔.๑.๓ คาตอบแทนบุคลากร
๔.๑.๔ คาใชจายดําเนินงาน
4.2 คาใชสมทบ
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)

๙,394,500

12,370,900

** ใชเกณฑราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร

141,174,2๐๐

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
4.4 ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศ
ชั่วคราว
๔.๕ คาใชจายในการสํารวจขอมูลสถิติโครงสรางพื้นฐาน
๖๒,๕๓๗,๘๐๐
ดานเศรษฐกิจและสังคม
๔.๖ คาใชจายในการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓2,2๕0,6๐๐
และการสื่อสาร
๔.7 ค า ใช จ า ยในการสํ า รวจการเปลี่ ย นแปลงทาง
1,395,000
การเกษตร พ.ศ. 2561
๔.8 คาใชจายในการจัดทําโครงการสํารวจสถานการณ
15,562,600
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
๔.9 คาใชจายในการจัดทําโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
25,573,000
และสังคมของครัวเรือน
๔.10 ค า ใช จ า ยในการจั ด ทํ า โครงการประเมิ น ความรู
3,855,200
ความเขาใจเกีย่ วกับสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง
หมายเหตุ : งบประมาณที่ตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางที่ปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 หนวยงานภาครัฐ ใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตาง ๆ
13.2 เอกชน ประชาชน ใช ป ระโยชน ใ นการวิ เ คราะห เ พื่ อ การลงทุ น หรื อ ใช ป ระโยชน ใ นการ
ศึกษาวิจัยตอยอดองคความรู

แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางสาวสุพาพร อรุณรักษสมบัติ ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓
๒.นางหทัยชนก พรรคเจริญ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติส ถิ ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดให สํานักงานสถิติแหงชาติ มีห นาที่จัดทําแผนแมบท
เกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเปาหมายหลักใหประเทศมีสถิติที่สําคัญ จําเปนตอการวางแผน และ
ประเมิ นผลการพั ฒนาประเทศ รวมทั้ งสนั บสนุนใหหนวยสถิติภาครัฐมีสมรรถนะในการจั ดทํ าข อมู ลสถิ ติ ที่ มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุ กระดับ รวมทั้งการใชประโยชน
รวมกันของทุกภาคสวน โดยการดําเนินการนี้อยูภายใตแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๔ สอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559- 2564)
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมทั้งยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหระบบสถิติ
ประเทศไทยเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่ อกํ า หนดกรอบความรั บ ผิ ดชอบของแตล ะหนว ยงานในการจัด ทําสถิติ ใหป ระเทศมีขอมูล ที่ เ ป น
เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ

๓. เปาหมายของโครงการ

๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามหลัก
วิชาการทางสถิติ ซึ่งไดแก สถิติที่ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ สถิติที่มีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานที่มีความพรอม สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู
และมาตรฐานคุณภาพ ที่กําหนด และสถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย
โดยสถิติทางการอาจไดมาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้
- การทําสํามะโนของสิ่งนั้นๆ
- การสํารวจดวยตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ
- งานทะเบียนที่ไดจากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ
๓.๒ บูรณาการและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวาง
หนวยงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนและขอมูลสถิติเชิงพื้นที่
รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช.

-๒๓.๓ มีชุดขอมูลขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตรและนโยบาย
ตางๆ ของรัฐบาลได
๔. กลุมเปาหมาย

4.1 กลุมเปาหมายหลัก หนวยงานภาครัฐ
4.2 กลุมเปาหมายรอง องคกรหรือหนวยงานภาคเอกชน

๕. วิธีดําเนินงาน

5.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสถิติทางการในระดับ
ภารกิจ ระดับพื้นที่ ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
5.2 สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน

ชวงเวลา

งบประมาณ
(ลานบาท)

ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒

19.3512

ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒

2.9164

ขั้นตอน/กิจกรรม
๑) บริหารจัดการแผนแมบท
ระบบสถิติ
๒) เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท)

ต.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ มี.ค. ๖๒ เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ ก.ค. ๖๒
8.5609
4.3650
4.9767

ส.ค.๖๒

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๙. พื้นที่ดําเนินการ

สวนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2559-2564) รอยละ 80
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)

ชุดขอมูลสถิติทางการที่ตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๒๒.2676 ลานบาท

ก.ย. ๖๒
4.3650

-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

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
2,069,9๐0
1,106,8๐๐
395,4๐๐
567,7๐๐
** ใชเกณฑราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
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)
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)
20,197,700

๑๗,๑๖๑,๗๐๐
8๗6,0๐๐
2,๑๖๐,000

ประเทศมีขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนสําหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ ที่มีระบบการผลิตที่
ถูกตองตามหลักวิชาการสถิติ เพื่อใหไดสถิติที่มีมาตรฐานคุณภาพตามที่กําหนดไว พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงสถิติทางการใหใชประโยชนรวมกันไดทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการประชุมระหวางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางสาวบงกช วิบูลยธนานันต ตําแหนง ผูอํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๑๓
๒.นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมวิชาการสถิติ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๑๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานกลางของรัฐ ใน
การดําเนินการเกี่ยวกั บสถิติตามหลักวิชาการ และมาตรา ๖ สํานักงานสถิติแห งชาติ มีอํานาจหนาที่ (๗)
ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ เพื่อใหไดมาซึ่งฐานขอมูลสถิติที่สําคัญและเปนปจจุบันของ
ประเทศ (๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน องคกรเอกชนและบุคคลทั่วไป (๑๐) รวมมือและประสานงานกับ
ตางประเทศและองคการระหวางประเทศ ในงานเกี่ยวกับสถิติ
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตางประเทศและองคการระหวาง
ประเทศในการเกี่ยวกับสถิติอยางตอเนื่อง ผานการเชิญใหสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติ รวมถึงเปนคณะกรรมการ คณะทํางานดานตาง ๆ ขององคการระหวางประเทศที่สําคัญ ไดแก
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations; ASEAN) โดย
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ดังเชน คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community statistical System Committee; ACSS Committee) คณะอนุกรรมการระบบสถิติ
ของประชาคมอาเซียนเพื่ อการวางแผนและประสานงาน (ASEAN Community Statistical System Sub
Committee on Planning and Coordination; ACSS-SCPC) คณะทํางานดานการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห
การเผยแพร ขอมู ล และการสื่ อสาร (Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination, and
Communication of ASEAN Statistics; WGDSA) คณะทํางานดานตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Working
Group on Sustainable Development Goal Indicators : WGSDGI) เปนตน
เพื่อใหการดําเนินงานประสานความรวมมือดานสถิติในภูมิภาคอาเซียน มีความตอเนื่อง และเกิดความ
รวมมือระหวางสมาชิก ในการประชุม ACSS-SCPC เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมจึงไดกําหนดจัดการ
ประชุมที่สําคัญและขอใหสํานักงานสถิติหงชาติเปนเจาภาพ (เนื่องจาก พ.ศ.๒๕๖๒ ประเทศไทยเปนเจาภาพ
อาเซียน) จํานวน ๓ การประชุม ไดแก
๑. การประชุมคณะทํางานดานการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห การเผยแพรขอมูล และการสื่อสาร
( Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination, and Communication of ASEAN
Statistics; WGDSA) ครั้งที่ ๑๘ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการระบบสถิ ติ ข องประชาคมอาเซี ย นเพื่ อ การวางแผนและ
ประสานงาน (ASEAN Community Statistical System Sub Committee on Planning and Planning
and Coordination; ACSS-SCPC) ครั้งที่ ๑๘ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช.

-๒๓. การประชุ ม คณะทํ า งานด า นตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Working Group on
Sustainable Development Goal Indicators : WGSDGI) ครั้งที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๒. วัตถุประสงคของโครงการ

๒.๑ เพื่อใหการดําเนินงานประสานความรวมมือดานสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเขมแข็ง
๒.๒ เพื่ อ ให ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานด า นสถิ ติ ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ค วามต อ เนื่ อ ง และมี
ประสิทธิภาพ

๓. เปาหมายของโครงการ

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความรวมมือกับประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน และองคการระหวางประเทศ
ในงานที่เกี่ยวของกับสถิติ และเพิ่มระดับความรวมมือดังกลาวในอนาคต ตอไป
๔. กลุมเปาหมาย

4.1 สมาชิ ก คณะทํ า งานด า นการแลกเปลี่ ย น การวิ เ คราะห การเผยแพร ข อ มู ล และการสื่ อ สาร
( Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination, and Communication of ASEAN
Statistics; WGDSA)
4.2 สมาชิ กคณะอนุ กรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซีย นเพื่อการวางแผนและประสานงาน
( ASEAN Community Statistical System Sub Committee on Planning and Planning and
Coordination; ACSS-SCPC)
4.3 สมาชิ ก คณะทํ า งานด า นตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Working Group on Sustainable
Development Goal Indicators : WGSDGI)

๕. วิธีดําเนินงาน

ดําเนินการจัดประชุม

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน

ต.ค.
๖๑

ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ประสานการจัดประชุมกับ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน
๓) ดําเนินการจัดประชุม

ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑

ธ.ค. ๖๑
0.2964

ม.ค.
๖๒

๐.๒๙๖๔

ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒
ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท)

พ.ย.
๖๑

งบประมาณ
(ลานบาท)

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ก.ค.
๖๒

ส.ค.๖๒

ก.ย.
๖๒

-๓๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. พื้นที่ดําเนินการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานจัดการประชุมระหวางประเทศ
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)

สํ านั กงานสถิ ติแห งชาติ มี การประสานความรว มมือดานสถิติที่เขมแข็งกับ สํานัก งานสถิติในภู มิ ภ าค
อาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และสามารถติดตามผลการดําเนินงานดานสถิติของภูมิภาค ไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 0.2964 ลานบาท
รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ 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

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)

-

-

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
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)
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 คาใชจายในการจัดประชุมระหวางประเทศ
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
** ใชเกณฑราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร

296,4๐๐

13.1 สํานักงานสถิติแหงชาติมีการประสานความรวมมือดานสถิติที่เขมแข็งกับสํานักงานสถิติในภูมิภาค
อาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน
13.2 การประสานความร ว มมื อ ที่ เ ข ม แข็ ง ทํ า ให สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ สามารถติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานดานสถิติของภูมิภาค ไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แบบฟอรม๑(ดศ.)

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๖๒
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตรดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสถิติสังคม
ผูอํานวยการกลุมสถิติประชากร
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การจัดทําสํามะโนประชากรเปนการจัดทําขอมูลสถิติที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรของ
ประเทศ หมายถึง การนับจํานวนประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูทุกพื้นที่ในประเทศไทยใหครบถวน ซึ่งดําเนินการจัดทํา
ครั้ งแรกเมื่ อ พ.ศ. 2452 และต อมา พ.ศ. 2462 2472 2480 และ 2490 ซึ่ งทั้ ง 5 ครั้ งนี้ จั ดทํ าโดย
กระทรวงมหาดไทย เรียกวาสํารวจสํามะโนครัว สํานักงานสถิติแหงชาติรับผิดชอบและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดานประชากรของประเทศในรูปแบบของการจัดทําสํามะโนประชากรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2503 และตอมาไดจัดทําสํา
มะโนประชากรทุ กระยะ 10 ป ในป คริ สตศั กราชที่ ลงท ายด วย “0” ซึ่ งสอดคล องกั บข อเสนอแนะขององค การ
สหประชาชาติที่ตองการใหขอมูลสํามะโนประชากรของแตละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได ครั้งตอมาจัดทําในป
พ.ศ. 2513 2523 2533 2543 และ 2553 นับตั้งแต พ.ศ. 2513 เปนตนมาสํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทํา
สํามะโนเคหะไปพรอมกับการทําสํามะโนประชากรดวย สําหรับป 2563 เปนการทําสํามะโนประชากรครั้งที่ 12
และเปนการทําสํามะโนเคหะครั้งที่ 6 ของประเทศไทยในการจัดทําสํามะโนประชากรของประเทศไทยนั้น สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัติสถิติ ที่ไดกําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติมีหนาที่
หลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทําสํามะโนของประเทศ เพื่อใหมีฐานขอมูลดานประชากรตามที่อยูจริงของ
ประเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาประเทศตอไป
๒.

วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยูจริง ณ วันสํามะโน
โดยไม คํานึ งว าจะมี ชื่ อในทะเบี ยนบ านที่ อาศัยอยู หรื อไม รวมทั้งจํ านวนและลั กษณะต างๆ ของที่อยูอาศั ย ของ
ประชากร โดยเก็ บรวบรวมข อมู ลจากทุ กครั วเรื อนทั่ วประเทศเพื่ อให ได ข อมู ลในระดั บ พื้ นที่ ย อย และเพื่ อวั ด
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและที่อยูอาศัยในรอบ 10 ป
๓.

เปาหมายของโครงการ
มีขอมูลสถิติดานประชากรและเคหะที่ถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน ตรงตามความ
ตองการของผูใชขอมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยาง
รวดเร็ว ทั่วถึง ตอเนื่อง และสะดวกตอผูใช

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช.

-๒๔.

กลุมเปาหมาย
4.1 กลุมเปาหมายหลัก คนไทยทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย และสถานที่ ที่ใชเปนที่อยูอาศั ยของ
ประชากรทุกแหงทั่วประเทศในวันสํามะโน
4.2 กลุมเปาหมายรอง -

๕.

วิธีดําเนินการ
พ.ศ. 2561 การวางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอน
- ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ และบทเรียนจากการทําสํามะโนประชากรและเคหะครั้งที่ผานมา
- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดทําโครงการทุกขั้นตอน
(เชน จัดทําคําของบประมาณ จัดทําแผนการดําเนินงานทั้งโครงการ ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ปรับปรุงแผนที่และบัญชีเขต รางแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ กําหนดวิธี
เก็บรวบรวมขอมูล กําหนดวิธีอบรมชี้แจงการปฏิบัติงาน จัดทําแผนการประชาสัมพันธ แผนการ
ประมวลผลและการนําเสนอขอมูล เปนตน)
- ศึกษาและทดลองการใชประโยชนจากขอมูลทะเบียน
(ศึกษาชุดขอมูลทะเบียน วิเคราะหเพื่อหาแนวทางการนําขอมูลทะเบียนมาใชประโยชนทางสถิติ)
- ทําการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน
พ.ศ. 2562 จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง (ทดลองการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน)
- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดทําโครงการทุกขั้นตอน
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติ งานต าง ๆ และการเตรียมงานทุกขั้นตอน(เชน ประสานงานและจั ด
ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงแผนที่และบัญชีเขต
ปรับปรุงแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล วิธีเก็บรวบรวมขอมูล กําหนด
ผูปฏิบัติงานในขั้นตาง ๆ วิธีการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ พัฒนาระบบการ
ประมวลผลและการนําเสนอขอมูล เปนตน)
- ทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง
- ประมวลผลขอมูล
- ถอดบทเรียนจากการทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง
- วิเคราะหขอดีขอเสียแตละขั้นตอนการปฏิบัติงานทดลองเพื่อนํามาปรับใชกับงานจริง
- ปรับปรุงแบบสอบถาม/คูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
พ.ศ 2563 จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
- วางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอนและการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
(เชน ดานบริหารงานโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชงบประมาณ แผนการบริหารงาน
สนาม แผนการประมวลผลและนําเสนอผลขอมูล และแผนการประชาสัมพันธ เปนตน)
- อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลและผูเกี่ยวของ
- เก็บรวบรวมขอมูล (งานสนาม) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และติดตามประเมินผล
- สํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey :PES)

-๓ประมวลผลขอมูลเบื้องตนทุกพื้นที่ ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร
- นําเสนอผลขอมูลระดับจังหวัด (รายงานผลเบื้องตน)
พ.ศ 2564 ประมวลผลและนําเสนอผลสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
- ประมวลผลขอมูลรายละเอียดทุกพื้นที่ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร
- จัดทํารายงานผลลวงหนา (เสนอผลขอมูลรายละเอียด ระดับทั่วราชอาณาจักร)
- จัดทํารายงานผลฉบับสมบรูณ (เสนอผลขอมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร)
-

๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ
ทดลอง

ชวงเวลา

ตั้งแต ตุลาคม 256๑ ถึง กันยายน 25๖๒

๗.

แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

๘.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ใชเวลาทั้งสิ้น 4 ป ตั้งแตป ๒๕61-๒๕๖4

๙.

พื้นที่ดําเนินการ
ทั่วประเทศ

ต.ค.6๑ พ.ย.61

ธ.ค.61 ม.ค.6๒
12.7104

งบประมาณ
(ลานบาท)

ก.พ.62

มี.ค.62 เม.ย.62
12.5504

พ.ค.62

มิ.ย.62
4.2525

33.7658

ก.ค.62 ส.ค.62

ก.ย.62
4.2525

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ 10
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
- ภาครัฐมีขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน
ตอประเทศ
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณทั้งโครงการ จํานวนเงิน 1,372.4318 ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 33.7658 ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง)

-๔๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขอมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะทั้งรายละเอียดของโครงสรางทางประชากรและที่อยูอาศัย มีประโยชน
กับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สรุปไดดังนี้
13.1 ใชในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมใน
ระดับประเทศและทองถิ่นไดอยางถูกตองและเหมาะสม
13.2 ใชเพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐานตางๆ ไดตรงตามความ
ตองการและจําเปนที่แทจริงในพื้นที่ สอดคลองกับจํานวนและลักษณะของประชากรตามที่อยูอาศัยที่แทจริง
13.3 ใชเปนฐานในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต (Population Projection)
13.4 ใชติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
13.5 ใชเปนกรอบในการเลือกตัวอยาง (Sampling Frame) สําหรับการสํารวจตางๆ
13.6 ใชในการศึกษาวิเคราะหวิจัยตางๆ
13.7 ใชประกอบในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจของเอกชน และการกําหนดลูกคากลุม เปาหมาย เชน การตั้ง
รานคา การขยายกิจการ การผลิตสินคา การออกแบบผลิตภัณฑ/บริการใหม เปนตน
13.8 ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับความอยูดีมีสุข จากนโยบายภาครัฐดานตางๆ อยางพอเพียงและทั่วถึง

แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางสาวบงกช วิบูลยธนานันต ตําแหนง ผูอํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ โทร ๐ ๒๑๔1 7313
๒.นางสาวจิตฐิโมกฬ จิรธนาเกษมศานติ์ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมระบบภูมิสารสนเทศสถิติ โทร ๐ ๒๑๔1 7410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการดานสถิติใหมีคุณภาพ และสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการแกผูรับบริการ โดยการนําเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information
System : GIS) มาใชในการพัฒนางานบริการขอมูลสถิติใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และภารกิจของสํานักงาน ทั้ง
ดานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนของประเทศ จึงไดเริ่มใหมีการจัดทําระบบภูมิ
สารสนเทศสถิติ : NSO-GIS และเผยแพร เพื่อใหบริการขอมูลสถิติ ในรูปแบบแผนที่เฉพาะเรื่องเปนครั้งแรก ตั้งแต
ป ๒๕๕๒ ตอมาไดทําการพัฒนาระบบ NSO-GIS อีกครั้ง แลวใหบริการผานเว็บบน URL : statgis.nso.go.th
ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน โดยเจาหนาที่ที่สวนกลางเทานั้น (สถิติจังหวัดไมสามารถบริ หาร
จั ดการระบบได ) ที่ นํ าเข าข อมู ลต างๆ จากโครงการสํามะโนและสํารวจที่ สสช. ผลิตขึ้นเอง และขอมูลจาก
หนวยงานภายนอกเพิ่มเติมจนถึงปปจจุบัน เพื่อนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ ทําใหเนื้อที่ในการทํางานของ
ระบบไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับการใหบริการความตองการของผูใช และเทคโนโลยีในปจจุบัน
ดังนั้น สํานักงานสิติแหงชาติจึงมีความจําเปนเรงดวน ที่จะตองพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS
เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลของทุกภาคสวน คือ ตอบสนองภารกิจสํานักงานสถิติแหงชาติเอง (สวนกลาง
และสวนภูมิภาค) สนับสนุนการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน โดยเฉพาะการบูรณาการขอมูล
สถิติกับขอมูลเชิงพื้นที่ มีสวนรวมในการจัดทําชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ เพื่อใหรัฐบาลและ
หนวยงานภาครัฐไดมีขอมูลที่หลากหลายและเพียงพอในการแกปญหาของประเทศทั้งในระดับนโยบาย และระดับ
พื้นที่ และใหบริการแกทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายใหระบบเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศใหมี
พลังขับเคลื่อนหลักที่มาจากนวัตกรรมและการสรรคสรางตางๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนไปตามนโยบายภาครัฐ
ที่จะมุงพัฒนาประเทศไปสูไทยแลนด 4.0
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่ อให มีการบู ร ณาการระหว างฐานข อมู ลภู มิส ารสนเทศสถิติ เดิม และฐานข อมู ล อื่ น ๆ ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สะดวกมากขึ้น
๒.2 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการนํ าเสนอข อ มู ล สถิ ติ ด ว ยแผนที่ เ ดิ ม ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แห ง ชาติ ให มี
ความสามารถสูงขึ้นโดยใชแนวคิด Visualization
2.3 เพื่อเพิ่มระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนที่ สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
2.4 เพื่อสนับสนุนการใหบริการขอมูลสถิติดวยแผนที่พื้นฐานกับภาคประชาชนผาน Mobile
2.5 เพื่อสงเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ
2.๖ เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลแผนที่แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช.

-๒2.๗ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรเดิมใหรองรับกับปริมาณงานที่มากขึ้น
๓. เปาหมายของโครงการ
มีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการขอมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อการบูรณาการ
ขอมูลเชิงพื้นที่ แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ดวยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSOGIS ผาน Web ไดสะดวกและรวดเร็ว
๔. กลุมเปาหมาย
4.1 กลุมเปาหมายหลัก บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
4.2 กลุมเปาหมายรอง ๕.

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการจัดซื้อ

๖.

ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ภายใน ต.ค. ๒๕๖1
ภายใน พ.ย. ๒๕๖1

3.0000

ภายใน ธ.ค. ๒๕๖1
ภายใน ม.ค. ๒๕๖2

๗.

แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท)

๘.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๙.

พื้นที่ดําเนินการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค

ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑ ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒
3.0000

งบประมาณ
(ลานบาท)

ก.พ.๖๒

มี.ค.๖๒

เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒

ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)
เชิงคุณภาพ
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
11.1 การให บ ริ ก ารข อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ สามารถเชื่ อ มโยงข อ มู ล กั บ ระบบสื บ ค น และบริ ก ารภู มิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS) เพื่อรวมสราง Socio-economic FDGS 2.0 โดยนําขอมูลประชากรและ
ขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ในการเชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง

-๓11.2 การใหบริการแกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ Web Map Service
ผ า น Web และ Mobile เป น การสนั บ สนุ น ตามนโยบายการเป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของการดําเนินงาน สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดสะดวก รวดเร็ว
ซึ่งจะชวยประหยัดงบประมาณของประเทศ
11.3 การใหบริการภูมิสารสนเทศสถิติระดับจังหวัด ชวยในการวางแผนและตัดสินใจระดับจังหวัด และ
ชวยในการสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรของจังหวัด
11.4 เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในสวนที่สัมพันธกับกิจกรรมทาง
พื้นที่ โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลของแตละหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน สงเสริมสนับสนุน
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตในสังคม ยุคประเทศไทย ๔.๐
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 3.0000 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
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)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
-

-

-

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
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)
4.1 คาจางที่ปรึกษา
4.1.1 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
๔.๑.๓ คาตอบแทนบุคลากร
๔.๑.๔ คาใชจายดําเนินงาน
4.2 คาใชสมทบ
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)
4.3 คาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนา
3,000,000
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)
หมายเหตุ : งบประมาณที่ตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางที่ปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 เกิดการแบงปนขอมูลเพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
การนําเสนอในรูป Visual Display เพื่อสรางความเขาใจขอมูลในมุมมองการบริหาร และเกิดองคความรูใน
การตัดสินใจเชิงพื้นที่
13.2 การยกระดับการใหบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับบริการมาก
ยิ่งขึ้น
13.3 เกิดระบบที่สนับสนุนการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศ นําไปบูรณาการและใชตอยอดได อยาง
กวางขวาง

แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร (สวนภูมิภาค)
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นายธารธรรม อุประวงศา
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔
๒.นายสัมฤทธิ์ อินทศร
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริการและสนับสนุน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๗๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความตองการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการประมวลผลขอมูลเพื่อผลิตขอมูล
สารสนเทศอยางตอเนื่อง สําหรับการประกอบการตัดสินใจ การบริหารงาน การกําหนดนโยบาย ของผูบริหารใน
ระดับตาง ๆ ของประเทศ เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูในปจจุบัน เปนเครื่องรุนเกาไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถ
รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณรุนใหมได นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญมีอายุการใชงานที่มาก ทําให
เครื่องคอมพิวเตอรเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่
เนื่ องจากสํ า นั กงานสถิ ติแห งชาติ มี การทําสํามะโนและสํ ารวจหลายโครงการซึ่งมีการจัดเก็บ ข อมู ล และ
ประมวลผลขอมูลเปนจานวนมาก จึงมีความจาเปนตองการใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีการ
นําเสนอขอมูล การสืบคนแผนที่ การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งเปนระบบงานเกี่ยวกับขอมูลที่มีลักษณะ
ขอมูลเชิงพื้นที่ และแสดงขอมูลเปนรูปภาพที่มีความละเอียดสูง จึงจําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอร ที่ทัน สมัย
สนับสุนนการทํางานและการผลิตขอมูลของโครงการสํามะโนและสํารวจโครงการตาง ๆ ของ สสช. และสถิติ
จั ง หวั ด มี ก ารพั ฒ นาเว็ บ ไซต เ องเพื่ อ นํ า ข อ มู ล ขึ้ น รายงานความก า วหน า ในการจั ด ทาโครงการต า ง ๆ และ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลทางดานสถิติ
ในหนวยงาน สสช. ไดมีการพัฒนา Software ที่ใชเฉพาะในงานดานตาง ๆ ซึ่งตองใชการประมวลผลขอมูลสูง
เชน โปรแกรม CS Pro, Fox Pro, เปนตน จึงมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอร ที่ใชงานในสํานักงานสถิติจังหวัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับการประมวลผลขอมูลเพื่อผลิตขอมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอรสวน
ใหญมีอายุการใชงานมากวา ๖ ปประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรต่ําลง เครื่องคอมพิวเตอรเริ่มเสียหายและ
เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่
ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร ที่จัดหาในโครงการคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนนี้จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประมวลผลขอมูล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ทําใหการตอบสนองงานของสํานักงานสถิติจังหวัด
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพในภาวะปจจุบัน
๒. วัตถุประสงคของโครงการ

๒.๑ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ที่มีอายุการใชงานเกินกวา ๖ ป ที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ
๒.๒ เพื่อใหมีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ
รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช.

-๒๓. เปาหมายของโครงการ

เจาหนาที่ในสํานักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภาพ และเสียบอยครั้ง

๔. กลุมเปาหมาย

4.1 กลุมเปาหมายหลัก บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
4.2 กลุมเปาหมายรอง -

๕. วิธีดําเนินงาน

- ดําเนินการจัดซื้อ
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ภายใน มี.ค. ๒๕๖1
ภายใน พ.ค. ๒๕๖1

งบประมาณ
(ลานบาท)
6.8096

ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑
ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑

๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท)

ต.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ มี.ค. ๖๒ เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ ก.ค. ๖๒
6.8096

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖1 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๙. พื้นที่ดําเนินการ

สํานักงานสถิติแหงชาติ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงเวลา
ความสําเร็จในการดําเนินงานจัดซื้อจัดหาไดภายในเวลาที่กําหนด

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)

การปฏิบัติราชการของบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๒. งบประมาณ

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 6.8096 ลานบาท

ส.ค.๖๒

ก.ย. ๖๒

-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)
(เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)
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)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
6,809,600
6,809,600

-

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
4.1 คาจางที่ปรึกษา
4.1.1 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.1.2 คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
4.2 คาใชจายสมทบ
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
-

การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเสริมสรางองคความรูความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
จังหวัด ภายใตโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.นางอรวรรณ สุทธางกูร ตําแหนง ผูอํานวยการกองสถิติพยากรณ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗482
๒.นายบรรพต ตีเมืองสอง ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและพยากรณสถิติเชิงสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยไดเขารวมวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals :SDGs)
และไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับประเทศมาตั้งแตป 2559 เปนตนมา ภายใตกลไกระดับชาติที่ถูก
จัดตั้งขึ้นมา เพื่อดําเนิน การขับ เคลื่ อนทั้ งในระดั บผู กําหนดนโยบาย และประเด็น การพัฒนาในมิ ติต างๆ การ
ถายทอดหลักการลงสูการปฏิบัติในระดับประเทศและระดับพื้นที่ยอย เพื่อใหคนในพื้นที่มีความตระหนักรูตอการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคาตอการพัฒนาในพื้นที่ และการพัฒนาตางๆ ของทุกภาคสวนโดยตองคํานึงถึงผลกระทบที่มี
ต อประชากรทุ กกลุ มเป น หลั ก การสํ า คั ญ ของกรอบการพัฒ นาที่ยั่งยืน ซึ่งไดป ระกาศไววาจะไม มีใครถู ก ทิ้ ง ไว
เบื้องหลังการพัฒนา (Leave no one behind)
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะเลขานุการรวมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และหนวยงานดานสถิติของประเทศ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานการจัดการขอมูล SDGs ทั้ง
ในระดับประเทศและพื้นที่ จึงไดขอตั้งงบประมาณประจําป 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด
ทั่วประเทศใหมีความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รับทราบการเปนสวนหนึ่งที่จ ะต องร ว มกั น
ดําเนินงานที่สําคัญภายในจังหวัดใหขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่และระดับประเทศไดอยางมีประสิทธิภ าพ
ตลอดจนประเมินสถานะและติดตามสถานการณตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ (Area Base)
และระดับยุทธศาสตรของจังหวัด (Agenda Base) เพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาตอไป
การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหกับบุคลากร
ของสํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสรางความรูความเขาใจเปนรายเปาหมาย 17 เปาหมาย ความเปนมา
ของการดําเนินงานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ การพัฒนาตัวชี้วัด SDGs ความกาวหนาการดําเนินงานที่
ผานมา การวิเคราะหเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริ บทประเทศไทย (National Indicator) กับแผน
ยุทธศาสตร/แผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯจะแบงออกเปน 4 ศูนย (ศูนยภาคกลาง ศูนยภาคเหนือ ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ศูนยภาคใต) ศูนยละ 2 วัน โดยมีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คือ สถิติจังหวัด และผูอํานวยการกลุมวิชาการ
และวางแผน จากสํานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 152 คน
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 สรางความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อรวมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

-๒2.2 เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด เพื่อนําไปสูการจัดทํารางตัวชี้วัดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบ ท
จังหวัดได
3. เปาหมายของโครงการ
ไดรางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
สถิติจังหวัด และผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ทั้ง 76 จังหวัด
5. วิธีดําเนินงาน
ดําเนินการเอง
6. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

๑) วางแผนและเตรียมงาน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ทั้ง 76
จังหวัด โดยแบงเปน 4 ศูนย ศูนยละ 2 วัน
๓) จัดทํารางรางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด

ต.ค. – ม.ค. 61

๔) รายงานผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ก.พ. – มี.ค. 62
1.972

เม.ย. – มิ.ย. 62
ก.ค. 62

7. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท)
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
1.972

8. ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๖1 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖2
9. พื้นที่ดําเนินการ
สวนภูมิภาค
10. ตัวชี้วัดผลผลิต
รางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด

ส.ค.๖๑

ก.ย. ๖๑

-๓11. ผลลัพธ (Outcomes)
สามารถสนับสนุนการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด เพื่อประเมินผลการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในจังหวัด
12. งบประมาณ
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 1.9727 ลานบาท
รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ 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
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)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
** ใชเกณฑราคาพื้นฐาน
คอมพิวเตอร

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอื่นๆ (ระบุ)
๒.๒ คาที่ดิน
๒.๓ คาสิ่งกอสราง
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)
4. งบรายจายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด)
4.1 คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการเสริมสรางองคความรู
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)

1,972,700

บุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดไดรับความรู สามารถจัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทจังหวัด และสามารถถายทอดความรูสูบุคลากรที่เกี่ยวของในจังหวัดได

แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑. นางอรวรรณ สุทธางกูร ตําแหนง ผูอํานวยการกองสถิติพยากรณ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๒
๒. นางโสนนอย บุราเจริญ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมบริการและเผยแพรขอมูลสถิติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๙๖
๓. นางสาวกรัณฐวรัตม แกวศรีงาม ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมคลังขอมูลสถิติ
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๕๐๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะหนวยงานภายใตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี
ภารกิจในการดําเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ จัดทําสถิติและการประสานการรวบรวมขอมูลสถิติ
เพื่ อ ใช ในการติ ด ตามประเมิ น ผลและสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น การตามนโยบายและแผนงานของรั ฐ รวมถึ ง
การใหบริการสถิติแกหนวยงาน องคกรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยมีเปาหมายในการพัฒ นากระบวนการ
บริการดานสถิติใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูใชทุกภาคสวน ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งดานความถูกตอง รวดเร็ว และอํานวย
ความสะดวกต อ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได มี ก ารปรับ ปรุ งพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางต อเนื่องเสมอมา เพื่ อให ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงและเขาใช ขอมู ลสถิติและตัวชี้วัด ของ
ประเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ปจจุบั น ทุ กองค กรถือวาขอมูลเปน หัวใจในการขับ เคลื่อนองค กร ทํ าใหเกิดความตองการใช
ขอมู ล ที่ ถูกตอง ครอบคลุม เพี ยงพอ และทัน เวลา สํานักงานสถิติแหงชาติไดเล็งเห็น ความสําคัญ ดังกลาว
เช น กั น จึ งมี แนวคิ ดจะขยายช องทางการเขาถึ งขอมู ล ใหงาย สะดวก และรวดเร็ว มากยิ่งขึ้ น จึงไดจัด ทํ า
แผนงานการเผยแพร ข อ มู ล ในรู ป แบบ Open Application Programming Interface (Open API) เพื่ อ
ตอบสนองความตองการผูรับบริการที่เขาใชขอมูลสถิติเปนประจําอยางตอเนื่อง ใหไดรับขอมูลสถิติดวยความ
รวดเร็ว มีความนาเชื่อถือ ตอบสนองไดตรงตามความตองการ และสะดวกในการนําขอมูลไปประมวลผล ซึ่ง
กลุ ม เป าหมายผู รั บ บริ ก ารผ า นช อ งทางใหม นี้ ค รอบคลุ ม หน ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบั น ศึ ก ษา
สถาบันวิจัยและองคกรระหวางประเทศ ตัวอยางองคกรที่มีการพัฒนารูปแบบการเผยแพรขอมูลผานชองทาง
API ในป จจุ บั น อาทิ เช น ธนาคารแห งประเทศไทย ตัวอยางขอมูลที่เผยแพร เชน อัตราแลกเปลี่ยน สถิ ติ
เศรษฐกิ จ การเงิ น เป น ต น ทั้ งนี้ ก ารพั ฒ นาช อ งทางการเผยแพรข อ มู ล ในรูป แบบ API นี้ เป น บริ ก ารที่ ผู
ใหบริการเปดชองทางการเชื่อมโยงให Application หรือโปรแกรมอื่นๆ พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงบริการได
แบบอัตโนมัติ สะดวกและปลอดภัย งายตอการนําไปประยุกตกับโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อประโยชนในดานตางๆ
ที่เพิ่มขึ้นตอยอดใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ได ทั้งยังสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกร ลดความซ้ําซอน
ในการพัฒนา และยังเพิ่มความถูกตองของขอมูลเนื่องจากเปนขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติที่เปนเจาของ
ข อมู ล โดยตรง ทั้ งนี้ ก ารพั ฒ นาช อ งทาง API นี้ จะครอบคลุ ม ถึ งการปรับ ปรุงระบบข อมู ล และพั ฒ นาการ
เชื่อมโยงระบบขอมูลภายในของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหสามารถใหบริการในภารกิจดังกลาวขางตนได
อย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ รวมถึงการพั ฒ นาการนําเสนอขอมูล สถิติในรูป แบบ Interactive Infographic ผาน

-๒โมบายแอพพลิเคชั่นของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการบริการดานการเผยแพร
ขอมูลสถิติใหสูงขึ้น
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางการเขาถึงขอมูลเปดภาครัฐสําหรับทุกภาคสวน ผาน Social Media
และ Application ตางๆ ที่เรียกใชขอมูลผาน API
๒.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล ซึ่งรวมถึงการนําสง/นําเขา และการเผยแพร
ผานเว็บไซตและ Mobile Application ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
รวดเร็ว และทันสมัย
๒.๓ เพื่อสงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางองคกร
๓. เปาหมายของโครงการ
มีระบบ API กลางเพื่อเชื่อมโยงขอมูลทั้งภายในและภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ นําไปสูการเผยแพร
ข อ มู ล สถิ ติ ที่ ให บ ริ ก ารผ า นช องทาง Web API และเชื่ อมต อการนํ าเสนอข อ มูล สถิ ติ ในรู ป แบบที่ ทั น สมั ย ผ าน
โมบายแอพพลิเคชั่น
๔. กลุมเปาหมาย
๑) กลุมเปาหมายหลัก หนวยงานภาครัฐ
๒) กลุมเปาหมายรอง องคกรหรือหนวยงานภาคเอกชน
๕. วิธีดําเนินงาน
ดําเนินการจัดจาง
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ

ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑
ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ
(ลานบาท)
๒.๕๐00

ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒

๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท)

ต.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ มี.ค. ๖๒ เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ ก.ค. ๖๒
2.5000

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน
๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ส.ค.๖๒

ก.ย. ๖๒

-๓๙. พื้นที่ดําเนินการ
สวนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
รอยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
สามารถใหบริการขอมูลสถิติในรูปแบบ Smart Service ที่มีความถูกตอง รวดเร็ว และอํานวยความสะดวก
ตอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๑๒. งบประมาณ
รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ 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
๑.๔.๑ คาโทรศัพท
๑.๔.๒ คาน้ําประปา
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข
๑.๔.๔ คาไฟฟา
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)
๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
-

-๔รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
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)
๔.๑ คาจางที่ปรึกษา
๔.๑.๑ คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
- จางพัฒนาระบบ
๔.๑.๒ คาจางที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)
๔.๒ คาใชจายสมทบ
๔.๓ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
๔.๔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
-

๒,๕๐๐,๐๐๐
-

๑๓.๑ มีชองทางการเขาถึงและเขาใชขอมูลสถิติเพื่อการบริหารราชการแผนดินและบริการประชาชน ที่มี
มาตรฐานในการเผยแพรขอมูลสถิติอยางเปนสากล ใหสามารถนําขอมูลสถิติไปใชไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว และทันสมัย
๑๓.๒ สนับสนุนกระบวนการทํางานเปนอัตโนมัติ ลดกระบวนการที่ทําดวยมือ สามารถดึงขอมูลที่ตองการได
โดยตรงหรือเฉพาะเจาะจงได
๑๓.๓ สนับสนุนใหเกิดการนําขอมูลไปใชประโยชนในวงกวาง และตรงกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น ผาน
Application ภายในองคกร หรือ Application ภายนอกองคกรที่มีผูพัฒนาขึ้น
๑๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถทํางานไดงาย และรวดเร็ว เพื่อสงมอบงานใหกับ
ผูใชบริการไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๑๓.๕ เสริมสรางความรวมมือในการแบงปนขอมูลเพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของทุกภาคสวน และชวยกระตุนใหหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อ
ยกระดับการแขงขันของประเทศ ทั้งยังเปนการผลักดันยุทธศาสตร Thailand ๔.๐
๑๓.๖ สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอยอดทางการวิเคราะหวิจัย และสรางโอกาสทางธุรกิจไดมาก
ขึ้น และมีผลตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม

แบบฟอรม๑(ดศ.)

 โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ..........
 โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร ดศ. :
ชื่อโครงการ : การจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑. นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย ตําแหนง เลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗295
2. สิบเอกนพดล นิลทับ
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗304
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ (สสช.) ในฐานะหน ว ยงานภายใต ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
มีภารกิจที่จําเปนตองเดินทางไปปฏิบัติราชการและติดตอราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค อยางตอเนื่อง
ซึ่งรถยนตราชการที่มีอยูอายุการใชงานเกินกวา 12 ป และตองสงบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา จึงสงผลให
ไมเพียงพอตอการใชงาน
เพื่อใหการจัดสรรการใชรถยนตราชการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอ
ทางราชการ สํ า นั กงานสถิ ติแหงชาติ จึ งดํ า เนิน การจัดซื้อครุภัณฑย านพาหนะและขนสง จํานวน 4 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลั งคนขับ (Cab) พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส
จํานวน 2 คัน
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส จํานวน 2 คัน
3. รถนั่ ง ส ว นกลาง ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม เ กิ น 1,600 ซี ซี หรื อ กํ า ลั ง เครื่ อ งยนต สู ง สุ ด ไม ต่ํ า กว า
65 กิโลวัตต จํานวน 2 คัน
4. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพื่อทดแทนรถยนตราชการที่มีอายุการใชงานเกินกวา 12 ป ที่เสื่อมสภาพและตองซอมแซมอยูเปน
ประจํา
๒.๒ เพื่อใหมีครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรถยนตราชการที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของผูใชงาน
๓. เปาหมายของโครงการ
เพื่ อ ให ก ารจั ด สรรการใช ร ถยนต ร าชการในสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย มี
ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอทางราชการ
๔. กลุมเปาหมาย
4.1 กลุมเปาหมายหลัก
บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
4.2 กลุมเปาหมายรอง
-

-๒๕. วิธีดําเนินงาน
ดําเนินการจัดซื้อ
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

ชวงเวลา

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ
พัสดุ
๓) ลงนามในสัญญา
๔) ดําเนินการตรวจรับ
๕) ดําเนินการสงมอบ

ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑

งบประมาณ
(ลานบาท)

ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑

5.9680

กลุมบริหารพัสดุดําเนินการ
ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒
ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒

๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท)

ต.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ ธ.ค. ๖๑ ม.ค. ๖๒ ก.พ. ๖๒ มี.ค. ๖๒ เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ มิ.ย. ๖๒ ก.ค. ๖๒
5.9680

ส.ค.๖๒

ก.ย. ๖๒

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๙. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต
รอยละความสําเร็จในการจัดจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม)
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes)
สามารถใหบริการการใชรถยนตราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน
เพื่อเปนประโยชนตอทางราชการ
๑๒. งบประมาณ
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนเงิน 5,968,000 บาท
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

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
-

-๓รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ
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 คาครุภัณฑยานพาพนะและขนสง

จํานวนเงินคาใชจาย (บาท)
-

5,968,000

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการฝกอบรม
และสัมมนา คาใชจายในการประชาสั มพั นธ คาใชจายจางที่ ปรึ กษา และคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ
ตางประเทศ
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ

การปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรในสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ใ นการติ ด ต อ ราชการทั้ ง ในส ว นกลาง
และสวนภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบฟอร์ม 2

มาตรการ

เปาประสงค หนวยงานภาครัฐมีการเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและเอกชน(ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ)
ตัวชี้วัดเปาประสงค จํานวนการใหบริการขอมูลสถิติภาครัฐแกทุกภาคสวนผานหนวยงานกลางดานสถิติ
แผนงาน
ความ ตัวชี้วัดโครงการ แผนการ
/
/โครงการ/กิจกรรม สอดคลอง
ดําเนินงาน/
นโยบาย/ คาเปาหมาย แผนการใช
ตัวชี้วัด
จาย

ต.ค.

มาตรการ 1สงเสริมการบริหารจัดการในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
1 โครงการผลิต
จํานวนขอมูล แผนดําเนินงาน
ขอมูลสถิติดวย
สถิติพื้นฐาน
วิธีการสํารวจ
ดานเศรษฐกิจ
และสังคมไม
นอยกวา 20
แผนการใชจาย
2 สํามะโนประชากร
ขอมูลสถิื่ ติสํา แผนดําเนินงาน
และเคหะ พ.ศ.
2563

3

โครงการบริหาร
จัดการขอมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ของประเทศ

4 กิจกรรมการเสริมสราง

องคความรูความเขาใจ
การจัดทําตัวชี้วัด
เปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระดับจังหวัด
ภายใตโครงการ
พัฒนาตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระดับ
พื้นที่ (SDGs)ระดับพื้นที่

มะโน
ประชากรและ
เคหะจํานวน
๑ เรื่อง คิด
เปนรอยละ 10
ความสําเร็จ
ในการ
ดําเนินงานได
ตามแผน
แมบทระบบ
สถิติประเทศ
ไทย ฉบับที่ ๒
คิดเปนรอย
ละ 80
ราง
เปาประสงค
ตามเปาหมาย
การพัฒนาที่
ยั่งยืน ใน
บริบทจังหวัด

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สสช.

การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ
การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ
114,010,800

อํานวยการ

46,589,900

37,967,300 244,680,400

46,112,400

การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ

สสช.

การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ
12,710,400

แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน

12,550,400

4,252,500

4,252,500

33,765,800

สสช.

การบริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ
การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

แผนการใชจาย
แผนดําเนินงาน

8,560,900

วางแผนและเตรียมงาน

แผนการใชจาย

5 โครงการจัดการ
ประชุมระหวาง
ประเทศ

พ.ศ. 256๑
พ.ย.

แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ
พ.ศ. 256๒
มี.ค.
พ.ค.
เม.ย.

รอยละ
แผนดําเนินงาน
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
จัดการประชุม
ระหวางประเทศ

แผนการใชจาย

4,365,000
อบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติสถิติ
จังหวัด และผูอํานวยการฝาย
วางแผนและวิชาการ ทั้ง 76
จังหวัด

4,976,700

จัดทํารางรางเปาประสงคตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด

4,365,000 22,267,600

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

1,972,700

1,972,700
ประสาน
การจัด
ประชุม

จัดทํา
ขอเสนอ
โครงการ
296,400

สสช.

สสช.
ดําเนินการจัด
ประชุม
296,400

หมายเหตุ

มาตรการ

แผนงาน
ความ ตัวชี้วัดโครงการ แผนการ
/
/โครงการ/กิจกรรม สอดคลอง
ดําเนินงาน/
ค
า
เป
า
หมาย
นโยบาย/
แผนการใช
ตัวชี้วัด
จาย

ต.ค.

พ.ศ. 256๑
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ
พ.ศ. 256๒
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มาตรการ 1สงเสริมการบริหารจัดการในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
ความสําเร็จ แผนดําเนินงาน
6 โครงการจัดหา
ในการ
ระบบคอมพิวเตอร
ตรวจรับ
ดําเนินงาน
เพื่อทดแทนและ
จัดซื้อจัดหา
เพิ่มศักยภาพ
ไดภายใน
คอมพิวเตอร
เวลาที่กําหนด
(สวนภูมิภาค)
แผนการใชจาย
6,809,600
แผนดํ
า
เนิ
น
งาน
โครงการปรั
บ
ปรุ
ง
ร
อ
ยละ
7
ดําเนินการ
จัดทํา
และพัฒนาระบบ
ความสําเร็จ
ขอเสนอ จัดหาตาม ลงนามในสัญญา
ภูมิสารสนเทศสถิติ
ในการ
โครงการ ระเบียบพัสดุ
(NSO-GIS)
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ภูมิ
แผนการใชจาย
3,000,000
รอยละ แผนดําเนินงาน
8 โครงการ
ความสําเร็จ
พัฒนาการ
จัดทําขอเสนอโครงการ ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ลงนามในสัญญา
ในการจัดทํา
ใหบริการขอมูล
โครงการ
สถิติแบบ Smart
แผนการใชจาย
Service
2,500,000
รอยละ แผนดําเนินงาน
ลงนามใน
9 การจัดซื้อครุภัณฑ
ความสําเร็จ
ยานพาหนะและ
สัญญา ลงนามในสัญญา
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ
ในการจัดทํา
ขนสง (ทดแทน
โครงการ
ของเดิม) ประจําป
แผนการใชจาย
งบประมาณ พ.ศ.
5,968,000

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สสช.

6,809,600

สสช.

ตรวจรับงาน

3,000,000

สสช.

ตรวจรับงาน
2,500,000
ตรวจรับงาน และสงมอบงาน
5,968,000

สสช.

หมายเหตุ

