
แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๙ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ  โครงการบริหารจดัการข้อมลูสถิติและสารสนเทศของประเทศ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๑.นางสาวกลุลักษณ์  เลิศภัทรพงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการระบบสถิติ   โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗ 
๒.นางสาวสุพาพร  อรุณรักษ์สมบตัิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓ 

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

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยสถิติกลางในการประสานการบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ และมีหน้าที่จัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด าเนินงานทางสถิติของหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ  และความต้องการใช้ข้อมูลสถิติของทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา  โดยมีแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ –  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นแผนแม่บทฯ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการประสานงานในการ
ผลักดันให้ข้อมูลสถิติเป็นฐานข้อมูลส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมน าเสนอแผนแม่บท บบับที่ ๒ ต่อ 
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อก าหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดท าสถิติ  ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง

ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน  และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและสารสนเทศ 

 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทาง

สถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ  สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความ
พร้อม   สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ และมาตรฐานคุณภาพ ที่ก าหนด   และสถิติที่
รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ส าหรับประเทศไทย โดยสถิติทางการอาจได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่ง
ต่างๆ ดังน้ี 

- การท าส ามะโนของสิ่งนั้นๆ 
- การส ารวจด้วยตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ 
- งานทะเบียนท่ีได้จากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

๓.๒ บูรณาการและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน 
รวมทั้งการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนและข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่  

๓.๓ มีชุดข้อมูลข้อมูลสถิติและสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลได้ 

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก   หน่วยงานภาครัฐ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง    องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๕. วิธีด าเนินงาน 
- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสถิติทางการในระดับภารกิจ ระดับพ้ืนท่ี ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 
- ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจดัการระบบสถิติให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

๑) ประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย 3 ด้าน 

ก.พ. – ก.ย. ๒๕๕๙ 
 

๒) ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านวชิาการ 

ก.พ. – ก.ย. ๒๕๕๙  

๓) ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา ๒๑ สาขา 

พ.ย. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙  

๔) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสถิติ 

ม.ค. – ก.ย. ๒๕๕๙  

๕) ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการสถิต ิ

ม.ีค. – ก.ย. ๒๕๕๙  

๖) ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
การเตรียมสารสนเทศเพื่อ

สนับสนนุการพัฒนาประเทศ 
ม.ีค. – ก.ย. ๒๕๕๙ 3.2805 

๗) อนุมัติ จัดพิมพ์ และจดัประชุม
เผยแพร่แผนแม่บทระบบสถิติ

ประเทศไทย บบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙  

๘) จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
ด้านการบริหารจัดการระบบ

สถิติปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสนอ 
คณะรัฐมนตร ี

ส.ค. – ก.ย. ๒๕๕๙  

๙) การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล 

ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙ 2.2680 

 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท) 

ต.ค. ๕๘ พ.ย. ๕๘ ธ.ค. ๕๘ ม.ค. ๕๙ ก.พ. ๕๙ มี.ค. ๕๙ เม.ย. ๕๙ พ.ค. ๕๙ มิ.ย. ๕๙ ก.ค. ๕๙ ส.ค. ๕๙ ก.ย. ๕๙ 
  2.6931   1.7504   1.7504   0.3440 

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
๙. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๓ - 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
ความส าเร็จในการด าเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิตปิระเทศไทย บบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ) ร้อยละ ๗๐ 

 
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ชุดข้อมูลสถิติทางการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
๑๒. งบประมาณ 

จ านวนเงิน  ๖.๕๓๗๙  ล้านบาท  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. งบด าเนินงาน 3,280,๕๐๐  
๑.๑ ค่าตอบแทน ๑,781,๔๐๐  

๑.๑.๑ ค่าเบีย้ประชุม -  
๑.๑.๒ ค่าอาหารท าการนอกเวลา -  
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๒ ค่าใช้สอย 903,2๐๐  
๑.๒.๑ ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ ๗๙,๘๐๐  
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน -  
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ๕,๐๐๐  
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา ๑๖๗,๙๐๐  
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -  
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ) ๕๓,๒๐๐  
                          (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)   ๗๒,๐๐๐  

๑.๓ ค่าวสัด ุ 595,9๐๐  
๑.๓.๑ ค่าวสัดสุ านักงาน -  
๑.๓.๒ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ -  
๑.๓.๓ ค่าวสัดุอื่นๆ (ระบุ) -  

๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค -  
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท ์ -  
๑.๔.๒ ค่าน้ าประปา -  
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข -  
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า -  
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ) -  

๒. งบด าลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ ค่าครุภณัฑ ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร ์
๒.๑.๒ ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภณัฑส์ านักงาน (ระบ)ุ   
๒.๑.๕ ค่าครุภณัฑ์อื่นๆ (ระบุ)   
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๔ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๒.๑ ค่าทีด่ิน   
๒.๑ ค่าสิ่งก่อสรา้ง   
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบ)ุ   
       3.2  เงินอุดหนุนเบพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 2,268,000  
4.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา   
      4.1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
      4.1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
4.2  ค่าใช้จ่ายสมทบ   
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาต ิ   
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ช่ัวคราว   
๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ 
PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน 

2,268,000  

 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนนิงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งหน่วยสถิติ/ 
หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลสถิติทีส่ าคัญและจ าเป็นส าหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ ทีม่ีระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการสถิติ เพื่อให้ได้สถติิที่มีมาตรฐานคณุภาพตามที่ก าหนดไว้  พร้อมท้ังมีการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงสถิติทางการให้ใช้
ประโยชนร์่วมกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๖ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่..2 
(ช่ือยุทธศาสตร์)    ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

นายอานนท์  จันทวิช   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสถติิเศรษฐกิจและสังคม  โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒ 
 

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

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดมา   โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 
5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยและของโลกมีความผันผวน ประกอบกับปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ท าให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาทิ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลไกการ
เจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ที่ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่ เพื่อสร้างอ านาจการต่อรองและศักยภาพในการ
แข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก และการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีซึ่งเช่ือมโยงไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติ 
คุณภาพและต้นทุนสินค้าของอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับภาครัฐ และเอกชน ใช้ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

ส าหรับการจัดท าข้อมูลด้านเศรษฐกิจนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะประเทศที่ก าลังพัฒนา ควรมีการจัดท าข้อมูลสถิติ
ในรูปแบบการจัดท าส ามะโนอย่างน้อยทุก 5 - 10 ปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมและภาวการณ์การด าเนินกิจการของธุรกิจ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรม
ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารและ  โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

2) เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการด าเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจ านวนและขนาดของสถานประกอบการ 
ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนคนท างาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและด าเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ 
ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิต 
 
 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
มีข้อมูลสถิติด้านอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก สถานประกอบการทั่วประเทศ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ: การนับจด (Listing) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของสถานประกอบการตามขอบข่ายคุ้มรวมทั่วประเทศ เช่น ช่ือ 
สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจาก
ต่างประเทศ จ านวนคนท างาน จ านวนลูกจ้างเป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด: การแจงนับ (Enumeration) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตโดย 
สถานประกอบการที่มีคนท างานมากกว่า 10 คน จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกสถาน-ประกอบการ (Complete enumeration 
survey) ส่วนสถานประกอบการที่มีคนท างาน 1 - 10 คน (ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก) จะใช้วิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง (Sample survey 
หรือ Partial enumeration survey) 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

-  การนับจดข้อมลูพื้นฐาน  ๕๔.๓๐๓๐ 

ขั้นการเตรียมงาน และวางแผน ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559  

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ มีนาคม ถึง มิถุนายน 2559  

ขั้นการประมวลผลข้อมลู ตั้งแต่ มีนาคม ถึง กันยายน 2559  

ขั้นการวิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอผล ตั้งแต่ กันยายน 2559 ถึง มีนาคม 2560  

-  การนับจดข้อมลูรายละเอียด   

ขั้นการเตรียมงาน และวางแผน ตั้งแต่ ตุลาคม 255๙ ถึง มกราคม 25๖๐  

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ เมษายน ถึง กรกฎาคม 25๖๐  

ขั้นการประมวลผลข้อมลู ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน 25๖๑  

ขั้นการวิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอผล ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 256๑  

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
  1๘.๗๗๖๑   12.4897   12.4897   10.3175 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๓ - 

๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ใช้เวลาทั้งสิ้น ๓ ปี  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑  ดังนี ้

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
 - วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ 
 -  ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอผล โดยจัดท ารายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอผล โดยจัดท ารายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับภาคและทั่วประเทศ 

 - ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ 

 - น าเสนอผลโดยจัดท ารายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม 
การผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
สถานประกอบการทั่วประเทศ 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ข้อมูลสถิติส ามะโนอุตสาหกรรมจ านวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ภาครัฐสามารถน าข้อมูลสถิติที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
- ภาคเอกชน และประชาชน สามารถน าข้อมูลสถิติมาใช้ในเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
- นักศึกษา และนักวิจัยสามารถน าข้อมูลสถิติใช้ในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณทั้งโครงการ จ านวนเงิน ๓๔๔.๑๕๓๗  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวนเงิน ๕๔.๕๓๓๐  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 
ภาครัฐ 
1) ใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน และเวทีการค้าโลก 
2) ใช้ในการจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์การด าเนินกิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม ตารางปัจจัยการผลิต และ
ผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคการผลิต เป็นต้น 
3) ใช้ในการจัดท าแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ 
4) ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเส ริมและก าหนดทิศทางของ
อุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ 
5) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 
6) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
7) ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพื่อจัดท ากรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ
ของหน่วยสถิตติ่าง ๆ 
 
ภาคเอกชน 
1) ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการด าเนินกิจการ เป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหารและควบคุมการด าเนินกิจการในด้านต่าง 
ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๔ - 

2) ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการด าเนินงานตนกับกิจการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน
หรือขนาดต่าง ๆ 
3) ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา น าไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และ
พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๙ ของ ทก. 
 

- ๑ - 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ โครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

นางสาวอรนุช  หุตะชาต   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๔๘ 

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

ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล  ติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก 
รวดเร็ว และหลายช่องทาง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีของคนไทยทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท าข้อมูล
สถิติจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในครัวเรือนและสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกป ีโดยการส ารวจข้อมูลจากครัวเรือนท าให้ทราบสถานภาพการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน 
การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลส าหรับ
น าไปก าหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มากข้ึนและทั่วถึง 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

จัดท าข้อมูลสถิติพื้นฐานท่ีส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศท้ังภาคครัวเรือนและภาคสถาน
ประกอบการ  
๓. เป้าหมายของโครงการ 

ข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับท่ี ๓ ของประเทศไทย 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และสถานประกอบการ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 

๕. วิธีด าเนินการ 
จัดท าโครงการทุกปี โดยวิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง 
- ด้านครัวเรือน ตัวอย่างประมาณ 83,880 ครัวเรือน 
- ด้านสถานประกอบการ ตัวอย่างประมาณ 39,000 สถานประกอบการ 
 

 
 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๙ ของ ทก. 
 

- ๒ - 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

1) การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ ตุลาคม ๒๕๕๘ -  กันยายน ๒๕๕๙  

2) การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๕๘ -  กันยายน ๒๕๕๙  

 
๗ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
  ๑๑.๕๐๐๐   ๘.๕๐๐๐   ๑๓.๐๐๐   ๓.๒๒๓๐ 

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๙. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 

-  ร้อยละของความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ประเทศมีข้อมูลส าหรับประกอบตัวช้ีวัดการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ 
 

๑๒. งบประมาณ 
จ านวนเงิน  ๓๖.๒๒๓๐ ล้านบาท  

รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน  

1.1.1 ค่าเบี้ยประชุม 
1.1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
1.1.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

 

1.2 ค่าใช้สอย  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 
1.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๙ ของ ทก. 
 

- ๓ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1.2.6 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.3 ค่าวัสดุ  
1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 
1.3.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1.3.3  ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ) 

 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค  
1.4.1 ค่าโทรศัพท์ 
1.4.2 ค่าน้ าประปา 
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 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ) 
2.1.5 ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) 

** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

2.2 ค่าที่ดิน  
2.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง  
3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 36,223,000 
4.1  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

4.1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
ค่าตอบแทนบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

 

4.2 ค่าใช้สมทบ  
4.2.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ)  

4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  
4.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ช่ัวคราว  
๔.๕  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

36,223,000 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ  และติดตามประเมินผล นโยบายและ

แผนงานพัฒนาต่าง ๆ 
- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๙ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาข้อมูลสถติิและสารสนเทศระดับพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๑. นางสาวกุลลักษณ์  เลศิภัทรพงศ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการระบบสถิต ิ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔37 
๒. นางสาวอารีรตัน์  กิตตสิมบูรณส์ุข   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ 
  ส านักบริหารจัดการระบบสถติ ิ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๐ 

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

ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา ๖ (๑) ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องด าเนินการจัดท าแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การด าเนินงานด้านสถิติของประเทศไทยมีความเป็น
เอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน  ลดความซ้ าซ้อนของการจัดท าสถิติ และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน ตามมาตรา ๖ (๗) ได้ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ส าคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ       
ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติให้
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  และเพื่อให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่
การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ การบริหารบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๓)     
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นท่ี คู่ขนานกับการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา และจ าเป็นต้องมีการ
ปรับบริบทให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน เช่น ปรับบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน การสร้างสมรรถนะให้
บุคลากรในระดับพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้มีการ
ด าเนินการในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแล้ว  

ทั้งนี้ สสช. ได้เสนอผลการด าเนินการทั้งระดับภารกิจ และระดับพื้นที่ ต่อคณะรัฐมนตรี และครม . มีมติเมื่อวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบใน ๓ ประเด็น  ๑) ให้น าแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง กรม โดยบูรณาการการจัดท าข้อมูลสถิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน
และรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกันและทันต่อเหตุการณ์ ๒) คงกรอบอัตราก าลังด้านสถิติ โดยหากกระทรวง   
กรมใดเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ต าแหน่งด้านสถิติทั้งที่มีอยู่แล้ว หรือจะก าหนดเพิ่มเติมให้เสนอ อ .ก.พ. กระทรวงเพื่อ
พิจารณาต่อไป 3) งบประมาณ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายประจ าปีที่ได้รับ
การจัดสรรมาด าเนินการตามความจ าเป็น และเหมาะสมต่อไป แต่ในชุดข้อมูลยังมีบางรายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดเก็บ 
คณะกรรมการฯ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเติมเต็มรายการสถิติให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามชุดข้อมูล 
และน าแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 
 
 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพื่อทบทวนข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ ตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูล (Verify Data) วิเคราะห์
ข้อมูลสถิติที่ขาดหายแต่มีความส าคัญและจ าเป็น (Data Gap Analysis) ที่ต้องใช้ในการจัดท าตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัด และ
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ SDGs พร้อมทั้ง ก าหนดหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใด
ด าเนินการ และเช่ือมโยง/บูรณาการข้อมูลในระดับพื้นท่ี  

๒.๒ เพื่อจัดท าชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (ผังสถิติทางการระดับจังหวัด) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด 
และแผนพัฒนาจังหวัด  

๒.๓ เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นท่ี  
๒.๔ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ตลอดจนสร้างโอกาส

การเข้าถึงข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของประชาชน 
๒.๕ เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานและสร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นท่ี 
๒.๖ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสถิติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และมีความรู้ เข้าใจในกระบวนการน าแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด    

๓. เป้าหมายของโครงการ 
๓.๑ มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ โดยมีชุดข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจที่ส าคัญ จ าเป็น ในพื้นที่ โดยข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง 
(Time Series) มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป พร้อมมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเจ้าภาพที่รับผิดชอบการผลิตข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นใน
การผลิตข้อมูล  

๓.๒ มีผังสถิติทางการระดับจังหวัด ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด  
๓.๓ มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุดข้อมูลสถิติ  
๓.๔ มีเครือข่ายการท างานท่ีเชื่อมโยงท้ังในพื้นที่ (Area) และภารกิจ (Function) 
๓.๕ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ มีความรู้ และเข้าใจในกระบวนการน าแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

๓.๖ มีรายงานผลการด าเนินงานพร้อมข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก  จังหวัด ๗๖ จงัหวัด / ๑๘ กลุ่มจังหวัด 
๔.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง    -    
 

๕. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

 ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดบัพ้ืนท่ี ครั้งท่ี ๑   
(ต.ค.–ธ.ค. ๒๕๕๘)  

ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๘  

๒) จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดบัพ้ืนท่ี ครั้งท่ี ๒   
(ม.ค.–ก.พ. ๒๕๕๙) 

ม.ค. – ก.พ. ๒๕๕๙  

๓) รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อช้ีสถานะของจังหวัด (ม.ค.–พ.ค. ๒๕๕๙) 

ม.ค. – พ.ค. ๒๕๕๙  

๔) จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดบัพ้ืนท่ี ครั้งท่ี ๓  ก.ค. – ส.ค. ๒๕๕๙  
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๓ - 

 ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

๕) น าผลจากมติของคณะกรรมการสถิติระดบัพ้ืนท่ี เสนอ
คณะกรรมการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) มาจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ก.ค. – ส.ค. ๒๕๕๙  

 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

ต.ค. ๕๘ พ.ย. ๕๘ ธ.ค. ๕๘ ม.ค. ๕๘ ก.พ. ๕๘ มี.ค. ๕๘ เม.ย. ๕๘ พ.ค. ๕๘ มิ.ย. ๕๘ ก.ค. ๕๘ ส.ค. ๕๘ ก.ย. ๕๘ 
  6.3143   4.0107   4.3948   3.9212 

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
๙. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 

 จ านวนผังชุดข้อมูลสถิติทางการ ๗๖ ชุดข้อมูล / ๑๘ ชุดข้อมูล ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ จ าเป็น ตามความ
มีอยู่ของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 มีข้อมูลสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในพ้ืนท่ี ใช้ประกอบการพจิารณาจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัริาชการ

ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๑๒. งบประมาณ 

จ านวนเงิน  ๑๘.๖๔๑๐   ล้านบาท 

รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 

๑. งบด าเนินงาน -  
๑.๑ ค่าตอบแทน   

๑.๑.๑ ค่าเบีย้ประชุม   
๑.๑.๒ ค่าอาหารท าการนอกเวลา   
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ)   

๑.๒ ค่าใช้สอย   
๑.๒.๑ ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ   
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน   
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ   
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา   
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์   
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ)   
                          (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ ค่าวสัด ุ   
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๔ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑.๓.๑ ค่าวสัดสุ านักงาน   
๑.๓.๒ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์   
๑.๓.๓ ค่าวสัดุอื่นๆ (ระบุ)   

๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค   
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท ์   
๑.๔.๒ ค่าน้ าประปา   
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข   
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า   
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ระบุ)   

๒. งบด าลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ ค่าครุภณัฑ ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร ์
๒.๑.๒ ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภณัฑส์ านักงาน (ระบ)ุ   
๒.๑.๕ ค่าครุภณัฑ์อื่นๆ (ระบุ)   

๒.๑ ค่าทีด่ิน   
๒.๑ ค่าสิ่งก่อสรา้ง   
๓. งบเงินอุดหนุน -  
๓.๑  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)   
๓.๒  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
๔. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) ๑๘,๖๔๑,๐๐๐  
๔.๑ ค่าจ้างท่ีปรึกษา   
      ๔.๑.๑ ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
      ๔.๑.๒ ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
๔.๒  ค่าใช้จ่ายสมทบ   
๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาต ิ   
๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ช่ัวคราว   
๔.๕ งบด าเนินงาน   
       ๔.๕.๑ ค่าจ้างลูกจา้งช่ัวคราว ๑๔,๗๖๐,๐๐๐  
       ๔.๕.๒ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ ๓,๘๘๑,๐๐๐  

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๗๓๘,๐๐๐  
- ค่ารับรองและพิธีการ ๑,๓๖๕,๖๐๐  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และคา่พาหนะ ๗๔๑,๓๐๐  
- ค่าวัสดสุ านักงาน ๑,๐๓๖,๑๐๐  

   

หมายเหตุ  :  งบประมาณที่ต้องจดัท ารายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ คา่ใช้จ่ายจ้างท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 
 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๓.๑ มีแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (๗๖ จังหวัด) แผนพัฒนาสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (๑๘ กลุ่มจังหวัด) และมีการ

รายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีทุกปี 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๕ - 

๑๓.๒ มีข้อมูลสถิติทางการระดับพ้ืนท่ี ท่ีมีความเช่ือมั่นในการใช้ข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑๓.๓ ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ 

เพื่อช่วยในการตัดสินใจ  
๑๓.๔ หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่มีการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ

ติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓.๕ องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน สามารถรับบริการเพื่อการวางแผนทางธุรกิจได้ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

‘ 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่. 2 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ โครงการส ารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๑. นางสุรีรตัน์  สันตภิาภรณ ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสถิติสงัคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
๒. นางสาวพรรณี  พัฒนประดิษฐ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มสถิติประชากร โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
    ส านักสถิตสิังคม 

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

ประเทศไทยได้มีการท าส ามะโนประชากรและเคหะทุก ๑๐ ปี ดงันั้นในช่วงกลางระหว่างปีส ามะโนจึงได้จัดท า
โครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยเป็นการจัดท าในครั้งที่ ๘ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลประชากรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  ข้ อมู ลก า ร เ ปลี่ ย นแปล งของประชากรที่ ส า คัญที่ มี ผ ลกระทบต่ อขนา ด  โค ร งส ร้ า ง  และ 
การกระจายตัวของประชากร เช่น ข้อมูลการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจ าเป็นต้องน ามาใช้
ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาด้านประชากรและสังคมของประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) เพื่อทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มของประชากร 
๒) เพื่อทราบข้อมูลที่ส าคัญของประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวการณ์ตาย การวางแผนครอบครัว เช่น อัตรา

เจริญพันธุ์ต่างๆ อัตราการการตายของทารก อัตราการการตายของเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๕ ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด การคุมก าเนิด เป็นต้น 

๓) เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างประชากร และแนวโน้มของประชากรในปีระหว่างส ามะโน 
(Intercensal period) และใช้ในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งต่อไป 

๔) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากร ในการวางแผนจัดท าส ามะโนครั้งต่อไป 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

มีข้อมูลสถติิที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  สามารถใช้วางแผน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนกลุม่บุคคลประเภทคนงาน ทุกครัวเรือนท่ีอยู่ในเขต 

แจงนับตัวอย่าง จ านวน ๑,๕๘๐ เขตแจงนับ คิดเป็นครัวเรือนตัวอยา่งทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๘,๘๘๘ ครวัเรือน 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 

๕. วิธีด าเนินการ 
ส ารวจด้วยตัวอย่าง 

 
 
 
 
 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  .......... 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

1) การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ ตุลาคม ๒๕๕๘ -  กันยายน ๒๕๕๙  

2) การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๕๘ -  กันยายน ๒๕๕๙  

 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
  ๘.๐๐๐๐   0.๔๘๔๐   ๔.๐๐๐๐   ๔.๔๘๔๐ 

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของความส าเร็จของการจดัท าข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจ านวน ๑ เรื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ ๔๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ร้อยละ ๔๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ร้อยละ ๒๐ 
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
น าเสนอรายงานผลการส ารวจ เรือ่ง “ลักษณะของประชากร จากการส ารวจการเปลี่ยนแปลงพ.ศ.2558-2559” 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณทั้งโครงการ จ านวนเงิน ๓๖.๒๒๓๐  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวนเงิน ๑๖.๙๖๘๐  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน  

1.1.1 ค่าเบีย้ประชุม 
1.1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
1.1.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

 

1.2 ค่าใช้สอย  
1.2.1 ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ  
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๓ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
1.2.6 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.3 ค่าวัสด ุ  
1.3.1 ค่าวสัดสุ านักงาน 
1.3.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
1.3.3  ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ) 

 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค  
1.4.1 ค่าโทรศัพท ์
1.4.2 ค่าน้ าประปา 
1.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
1.4.4 ค่าไฟฟ้า 
1.4.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ) 

 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบรุายละเอียด)  
2.1 ค่าครุภณัฑ ์  

2.1.1 ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์(ระบุ) 
2.1.2 ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ) 
2.1.3 ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้า (ระบุ) 
2.1.4 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน (ระบ)ุ 
2.1.5 ค่าครุภณัฑ์อื่น ๆ (ระบุ) 

** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร ์

2.2 ค่าทีด่ิน  
2.3 ค่าสิ่งก่อสรา้ง  
3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) ๑6,๙๖๘,000 
4.1  ค่าจา้งที่ปรึกษา  

4.1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
ค่าตอบแทนบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

 

4.2 ค่าใช้สมทบ  
4.2.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ)  

4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาต ิ  
4.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ช่ัวคราว  
๔.๕ ค่ า ใ ช้จ่ ายในการส ารวจการเปลี่ ยนแปลงประชากร  

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
๑6,๙๖๘,000 

หมายเหตุ  :  งบประมาณที่ต้องจดัท ารายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ คา่ใช้จ่ายจ้างท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๔ - 

 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- หน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับตอ่ไป 
- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกีย่วกับแนวโน้มการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของประชากร และ

องค์ประกอบของครัวเรือนในช่วงปีต่างๆ รวมทั้งการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เช่น ภาวะเจรญิพันธ์ุ ภาวะสมรส
ภาวะการตาย แนวโน้มประชากรในอนาคต 

- ส านักงานสถิติแห่งชาตสิามารถศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลของการเปลีย่นแปลงประชากรจากฐานทะเบียน
ต่างๆ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑. นางสุรีรัตน์  สันติภาภรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสถิติสังคม  โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
๒. นายอานนท ์ จันทวิช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒ 

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

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐  ก าหนดให้ส านักงานฯ มีหน้าที่ในการจัดท าส ามะโนหรือ 
การส ารวจตัวอย่าง หรืออ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ และข้อมูลสถิติมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพันนา
ประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท าข้อมูลสถิติ จึงได้จัดท าข้อมูลสถิติทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการจัดท าโครงการส ารวจด้วยตัวอย่าง
รวมทั้งจัดท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ปีละประมาณ  
๒๐-๓๐ โครงการ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) จัดท าข้อมูลสถิติพื้นฐานที่ส าคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับใช้ในการ

วางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล 
๒) จัดท าข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และสถานประกอบการ  
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 

๕. วิธีด าเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส ารวจ 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

1) การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ ตุลาคม ๒๕๕๘ -  กันยายน ๒๕๕๙ 198.9385 

2) การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๕๘ -  กันยายน ๒๕๕๙ 3.0239 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
  ๖๐.๙๑๒๕   ๔๒.๐๑๕๔   ๖๔.๒๑๘๖   ๓๔.๘๑๕๙ 

 

๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

๑๐.  ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ภาครัฐสามารถน าข้อมูลสถิติที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
- ภาคเอกชน และประชาชน สามารถน าข้อมูลสถิติมาใช้ในเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
- นักศึกษา และนักวิจัยสามารถน าข้อมูลสถิติใช้ในการวิจัย และพันนาองค์ความรู้ 

๑๒. งบประมาณ 
จ านวนเงิน  ๒๐๑.๙๖๒๔  ล้านบาท    

  รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี ้

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. งบด าเนินงาน ๑๓๖,๒๕๗,๖๐๐ 
1.1 ค่าตอบแทน  

1.1.1 ค่าเบี้ยประชุม 
1.1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
1.1.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

 

1.2 ค่าใช้สอย  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 
1.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
1.2.6 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

1.3 ค่าวัสดุ  
1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 
1.3.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1.3.3  ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ) 

 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 12,981,100 
1.4.1 ค่าโทรศัพท์ 
1.4.2 ค่าน้ าประปา 
1.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๓ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
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 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ) 
2.1.5 ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) 

** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

2.2 ค่าที่ดิน  
2.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง  
3. งบเงินอุดหนุน  

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) ๖๕,๗๐๔,๘๐๐ 
4.1  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

4.1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
ค่าตอบแทนบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

 

4.2 ค่าใช้สมทบ  
4.2.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ)  

4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  
4.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ช่ัวคราว  
๔.๕  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

๖๕,๗๐๔,๘๐๐ 

 
หมายเหตุ  :  งบประมาณที่ต้องจัดท ารายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจ้างท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- - หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ  และติดตามประเมินผล นโยบาย
และแผนงานพันนาต่าง ๆ 

- - เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑. นางสาวณัฐภัสสร  นิธิประภาวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มประสานสถิติด้านสังคม  
      ส านักบริหารจัดการระบบสถิติ  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๔  
๒. นางสาวณัฏฐนันท์  วิสุชาติพงศ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มประสานสถิติด้านเศรษฐกิจ 
      ส านักบริหารจัดการระบบสถิติ  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๒ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศซึ่งเป็นระบบสถิติแบบ
กระจายงาน (Decentralized Statistical System) โดยอ านาจหน้าท่ีของ สสช. ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ใน
มาตรา 6 (1) ก าหนดให้สสช.จัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ ได้ก าหนดให้ สสช. เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานการจัดท าและบริหารข้อมูลสถิติของประเทศ ซึ่ งได้ระบุไว้ในมาตรา 6 (1) จัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานทางสถิติของรัฐ (5) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพื่อจัดท าแผนก าหนดความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานทางสถิติ  ตามแผนแม่บทตาม (1)  และ (7)  ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ  

สสช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงด าเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มีหน้าที่ก าหนดนโยบายด้าน
สถิติของประเทศและคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 สาขา ซึ่งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขามีองค์ประกอบหลักคือ 
ปลัดกระทรวงเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และมีฝ่ายเลขานุการจากหน่วยงานหลัก (Focal point) 
ของสาขาด าเนินงานร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ 21 สาขา ได้จัดท าแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับท่ี 
1 (พ.ศ.2555-2558) เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 21 สาขา  

เนื่องจากแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับท่ี 1 สิ้นสุดในปี 2558 จึงมีการทบทวนแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 1 
เพื่อยกร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 2 สสช. ในฐานะผู้ประสานงานฝ่ายเลขานุการของแต่ละสาขา มีหน้าที่ประสาน
การด าเนินงานการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ ระดับภารกิจ (สาขา) ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา 
จึงต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานหลักหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ๒๑ สาขา โดยการจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเครือข่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาเพื่อให้หน่วยงานหลักมีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
ระบบสถิติ แนวทางการจัดท าผังสถิติทางการ และการยกร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขา มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาผังสถิติทางการ และร่างแผนพฒันาสถิติรายสาขา ฉบับท่ี ๒ และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
(ที่ผ่านมา) รายสาขา 21 สาขา เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติสนับสนุนการด าเนินงานต่อไป  

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ....๒๕๕๘...... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เครือข่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ในการพัฒนาระบบสถิติรายสาขาตาม

แผนงานของ สสช. ที่ก าหนดไว้ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่จัดท าโดย
กระทรวง/กรมต่างๆ ให้มีชุดข้อมูลสถิติทางการที่สนับสนุนการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศและการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าตัวช้ีวัดขีดความสามารถประเทศ และ
ตัวช้ีวัดขององค์การต่างประเทศ  

๒.๒ เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานการพัฒนาระบบสถิติให้มีประสิทธิภาพ โดยการระดมความ
คิดเห็นบทเรียนการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
3.1 สามารถสร้างความเข้าใจแก่เครือข่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ในการพัฒนาระบบสถิติรายสาขา

ตามแผนงานของ สสช. ที่ก าหนดไว้ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่จัดท าโดยกระทรวง/กรมต่างๆ ให้มีชุดข้อมูลสถิติ
ทางการที่สนับสนุนการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศและการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ง
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าตัวช้ีวัดขีดความสามารถประเทศ และตัวช้ีวัดขององค์การต่างประเทศ จ านวน 21 
สาขา (21 หน่วยงานหลัก) และเครือข่ายอนุกรรมการสถิติรายสาขา ประมาณ 180 หน่วยงาน  

3.2 มีแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาการผลิตข้อมูลสถิติของหน่วยงาน
ต่างๆ จากแนวคิดที่ได้จากการระดมความคิดเห็นบทเรียนการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก   หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติราย

สาขา และผู้เกี่ยวข้อง  
๔.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง    -   

๕. วิธีด าเนินการ 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างานฯ 
- ติดตามและประสานงาน 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ธันวาคม ๒๕๕๘- 
มกราคม ๒๕๕๙ 

 

จัดท ามาตรฐานสถิติ ตุลาคม ๒๕๕๘- 
กันยายน ๒๕๕๙ 

๙๔๕,000 บาท 

ประเมินคุณภาพสถิติทางการ ตุลาคม ๒๕๕๘- 
กันยายน ๒๕๕๙ 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มิถุนายน – กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๓ - 

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
  0.๑๔๑๗   0.๕๖๐๙   0.1000   0.1424 

๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และผู้เกี่ยวข้อง ระดับกรม/หน่วยงาน 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายเลขานุการของหน่วยงานหลักครบทั้ง ๒๑ สาขา 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
การพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทยระดับภารกิจ สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๒. งบประมาณ 
จ านวนเงิน  ๐.๙๔๕๐   ล้านบาท  
รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. งบด าเนินงาน  
1.1 ค่าตอบแทน  

1.1.1 ค่าเบี้ยประชุม 
1.1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
1.1.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

 

1.2 ค่าใช้สอย  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 
1.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
1.2.6 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

1.3 ค่าวัสดุ  
1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 
1.3.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1.3.3  ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ) 

 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค  
1.4.1 ค่าโทรศัพท์ 
1.4.2 ค่าน้ าประปา 
1.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
1.4.4 ค่าไฟฟ้า 
1.4.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ) 

 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)  
2.1 ค่าครุภัณฑ์  
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๔ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) 
2.1.2 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ) 
2.1.3 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ) 
2.1.4 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ) 
2.1.5 ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) 

** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

2.2 ค่าที่ดิน  
2.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง  
3. งบเงินอุดหนุน  
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) ๙๔๕,๐๐๐ 
4.1  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

4.1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

- 

4.2 ค่าใช้สมทบ - 
4.2.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ) - 

4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ - 
4.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ช่ัวคราว - 
4.5 งบด าเนินงาน ๙๔๕,๐๐๐ 

4.5.1 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 540,000 
4.5.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  405,000 

- ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายฯ  378,000 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 27,000 

หมายเหตุ  :  งบประมาณที่ต้องจัดท ารายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจ้างท่ีปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสถิติระดับภารกิจ(รายสาขา) และแผนการ

ด าเนินงานของ สสช.ที่ก าหนดไว้  
- การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ ระดับภารกิจ(รายสาขา) ได้รับการปรับปรุงการด าเนินงานตามความคิดเห็นของ

เครือข่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 
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ยทุธศาสตร ์ พัฒนาฐานรากเพือ่เศรษฐกจิดจิติอล

เป้าประสงค ์ หน่วยงานภาครัฐมกีารเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กป่ระชาชนและเอกชน(ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง)

ตัวชีว้ดัเป้าประสงค ์ จ านวนชดุขอ้มลู dataset ทีส่ามารถเปิดเผยใหป้ระชาชนและภาคธรุกจิสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

ผลผลติงบประมาณ ผลผลติขอ้มลุสถติ ิ

ตัวชีว้ดัผลผลติ จ านวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบยีบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ ทีเ่อือ้ตอ่การใชป้ระโยชน์จากเศรษฐกจิดจิติอล

1

แผนการใช้จ่าย 60,912,500 42,015,400 64,218,600 34,815,900 201,962,400 

2

แผนการใช้จ่าย 11,500,000 8,500,000 13,000,000 3,223,000 36,223,000 

3 ร้อยละ 40

แผนการใช้จ่าย 8,000,000 484,000 4,000,000 4,484,000 16,968,000
4 ร้อยละ ๒0 แผนด าเนินงาน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การใหบ้ริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ

โครงการส ารวจ
การ
เปล่ียนแปลง
ของประชากร 
พ.ศ. 2558-2559

ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
การจัดท าข้อมูล

สถิติการ
เปล่ียนแปลงของ

ประชากร

แผนด าเนินงาน สสช.

การใหบ้ริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ

 การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ

ร้อยละ ๑๐0 แผนด าเนินงาน  การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ สสช.

สสช.

การเก็บรวบรวมข้อมูล(การนับจดข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล(การนับจดข้อมูลพื้นฐาน)

การเตรียมงาน และวางแผน(การนับจดข้อมูลพื้นฐาน)
โครงการส ามะ
โนอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2560

ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
การจัดท าข้อมูล
สถิติส ามะโน
อุตสาหกรรม

มี.ค. เม.ย.

โครงการผลิต
ข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการส ารวจ

จ านวนข้อมูล
สถิติพื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม

ไม่น้อยกว่า
 ๒๐ เร่ือง

แผนด าเนินงาน

ตวัชี้วดั
โครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ด าเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย

 แผนการด าเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

 การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ

โครงการส ารวจ
ข้อมูล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร

ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
การจัดท าข้อมูล
สถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร

มา
ตร

กา
ร แผนงาน

/โครงการ/
กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง 
นโยบาย/
ตัวชีว้ัด *

การใหบ้ริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ

แบบฟอรม์ 2

หมายเหตุ

สสช.
มาตรการ 1ส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีธรรมาภบิาล

ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
 รวมทั้งสิ้น

ต.ค.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบมี.ค. เม.ย.

ตวัชี้วดั
โครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ด าเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย

 แผนการด าเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.มา
ตร

กา
ร แผนงาน

/โครงการ/
กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง 
นโยบาย/
ตัวชีว้ัด *

หมายเหตุ
ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

 รวมทั้งสิ้น
ต.ค.

5 แผนด าเนินงาน

แผนการใช้จ่าย 141,700 560,900 100,000 142,400 945,000
6 ๗๖ ผัง แผนด าเนินงาน

แผนการใช้จ่าย 6,314,300 4,010,700 4,394,800 3,921,200 18,641,000 
7

แผนการใช้จ่าย 2,693,100 1,750,400 1,750,400 344,000 6,537,900 

สสช.

สสช.

สสช.

จัดท ามาตรฐานสถิติ
ประเมินคุณภาพสถิติทางการ

 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และ
วิเคราะหข์้อมูลเพื่อชี้สถานะของจังหวัด

จัดอบรมเชิง

ประชุมเตรียมความ
พร้อมเครือข่าย
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
สถิติรายสาขา

โครงการบริหาร
จัดการข้อมูล

สถิติและ
สารสนเทศของ

ร้อยละ
ความส าเร็จใน

การด าเนินงานได้
ตามแผนแม่บท

๑๕ แผนด าเนินงาน

จัดประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับพื้นที่ คร้ังที่ 1

โครงการพฒันา
ข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศ
ระดับพื้นที่ ๗๖ 

จังหวัด

จ านวนผังข้อมูล
สถิติทางการ

 การบริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ
การเชื่อมโยงและบรูณาการข้อมูล

น าผลจากมติ
คณะกรรมการ

จัดประชุม
คณะกรรมการ
สถิติระดับพื้นที่
 คร้ังที่ 2

จัดประชุม
คณะกรรมการ
สถิติระดับพื้นที่ 

 ๒๑ สาขาโครงการพฒันา
ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ ๒๑ สาขา

มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากฝ่าย
เลขานุการของ
หน่วยงานหลัก
ครบทั้ง ๒๑ สาขา
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