
แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล  
ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑.นางน้ าผึ้ง  เชิดชูพงษ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสถิตเิศรษฐกิจ  โทร๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒ 
๒.นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์ ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองสถิติสังคม โทร๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
๓.นางสาวสุวรรณี  วังกานต์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสถิติสาธารณมติ  โทร 0 2142 1279 

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

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐  ก าหนดให้ส านักงานฯ มีหน้าที่ในการจัดท าส ามะโน
หรือการส ารวจตัวอย่าง หรืออ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่าง ๆ ของประเทศและข้อมูลสถิติมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท าข้อมูลสถิติ จึงได้จัดท า
ข้อมูลสถิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ด้วยการจัดท าโครงการส ารวจด้วยตัวอย่างรวมทั้งจัดท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย
หลักของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ปีละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ 

๒. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑) จัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับใช้

ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล 
๒) จัดท าข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง 
และสะดวกต่อผู้ใช้ 

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

๕. วิธีด าเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส ารวจ 
 
 
 
 
 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
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๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

1) การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  กันยายน ๒๕๖๑ 1๗๙.๗๓๓๘ 

2) การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  กันยายน ๒๕๖๑ 2.3862 

3) อ านวยการ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  กันยายน ๒๕๖๑ ๔๐.๔๗๑๒ 

 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

ต.ค.๖๐ พ.ย.๖๐ ธ.ค.๖๐ ม.ค.๖๑ ก.พ.๖๑ มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑ 
  55.4437   55.4436   55.4437   55.4437 

๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนข้อมูลสถิติพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง 

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

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ภาครัฐสามารถน าข้อมูลสถิติที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์

ต่อประเทศ 
- ภาคเอกชน และประชาชน สามารถน าข้อมูลสถิติมาใช้ในเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้งการสร้าง

นวัตกรรม 
- นักศึกษา และนักวิจัยสามารถน าข้อมูลสถิติใช้ในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน  ๒๒๑.๗๗๔๗  ล้านบาท 

  รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1. งบด าเนินงาน 103,883,200  
1.1 ค่าตอบแทน 1,201,600  

1.1.1 ค่าเบี้ยประชุม 
1.1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
1.1.3 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

  

1.2 ค่าใช้สอย ๘๐,๕๑๕,200  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
1.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
1.2.6 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

  

1.3 ค่าวัสดุ ๙,498,200  
1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 
1.3.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
1.3.3  ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ) 

  

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 12,668,200  
1.4.1 ค่าโทรศัพท์ 
1.4.2 ค่าน้ าประปา 
1.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
1.4.4 ค่าไฟฟ้า 
1.4.5 ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน 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 ค่าครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ) 

** ใช้เกณฑ์ราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ 

2.2 ค่าท่ีดิน  
2.3 ค่าสิ่งก่อสร้าง  
3. งบเงินอุดหนุน   

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 117,891,5๐๐  
4.1  ค่าจ้างที่ปรึกษา  

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

 

4.2 ค่าใช้สมทบ  
4.2.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ)  

4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
4.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ชั่วคราว 

 

๔.๕  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

๖๒,๕๓๗,๘๐๐  

๔.๖  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๓๕,๐๓๕,๐๐๐  

๔.๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

4,765,600  

๔.๘  ค่าใช้จ่ ายในการส ารวจการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเกษตร พ.ศ. 2561 

4,748,600  

๔.๙ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

10,804,500  

 
หมายเหตุ  :  งบประมาณที่ต้องจัดท ารายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ  และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ 

๒) เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑.นางสาวสุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓ 

๒.นางหทัยชนก  พรรคเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ 
    โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗ 

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

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีหน้าที่จัดท าแผนแม่บท
เก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศมีสถิติที่ส าคัญ จ าเป็นต่อการวางแผน และ
ประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยสถิติภาครัฐมีสมรรถนะในการจัดท าข้อมูลสถิติที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยการด าเนินการนี้อยู่ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๔ สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559- 2564) 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ระบบสถิติ
ประเทศไทยเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือก าหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดท าสถิติ  ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็น
เอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน  และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ 

 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตา มหลัก
วิชาการทางสถิติ ซ่ึงได้แก่ สถิติที่ใช้ในการก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ  สถิติที่มีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความพร้อม   สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ 
และมาตรฐานคุณภาพ ที่ก าหนด  และสถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ส าหรับประเทศไทย 
โดยสถิติทางการอาจได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

- การท าส ามะโนของสิ่งนั้นๆ 
- การส ารวจด้วยตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ 
- งานทะเบียนที่ได้จากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

๓.๒ บูรณาการและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อ มูลสถิ ติ
ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนและข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่ 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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๓.๓ มีชุดข้อมูลข้อมูลสถิติและสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลได้ 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก หน่วยงานภาครัฐ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน  
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาสถิติทางการในระดับภารกิจ 

ระดับพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 
- ส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสถิติให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

๑) บริหารจัดการแผนแม่บท
ระบบสถิติ 

ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖1 19.3926 

๒) เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.ย. ๒๕๖1 2.9364 
 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท) 

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑ 
  5.5823   5.5823   5.5823   5.5823 

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๙. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส่วนกลาง 

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2559-2564)  ร้อยละ 70 
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ชุดข้อมูลสถิติทางการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑จ านวนเงิน ๒๒.3290 ล้านบาท 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. งบด าเนินงาน 22,329,๐๐0  
๑.๑ ค่าตอบแทน 1,126,8๐๐  

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

๑.๒ ค่าใช้สอย 395,4๐๐  
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ -  
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน -  
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -  
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ) -  
                          (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานราชการ)   

-  

๑.๓ ค่าวัสดุ 567,7๐๐  
๑.๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน -  
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -  
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค -  
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์ -  
๑.๔.๒ ค่าน้ าประปา -  
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข -  
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า -  
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ 

๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ ค่าที่ดิน   
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง   
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 20,239,100  
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา   
      4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
      4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
4.2  ค่าใช้จ่ายสมทบ   
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ   
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว   
๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด 

๑๗,๑๖๑,๗๐๐  

๔.๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา 

๙๑๗,๔๐๐  

๔.๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ
ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน 

2,๑๖๐,000  

 
๑๓. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ประเทศมีข้อมูลสถิติที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ ทีมี่ระบบการผลิตที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ เพ่ือให้ได้สถิติที่มีมาตรฐานคุณภาพตามที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงสถิติทางการให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการส ามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑.นางน้ าผึ้ง  เชิดชูพงษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ 
   โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒ 
๒.นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ 
   โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒40 

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

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั บเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่ มีความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด
มา   โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมูลค่าการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยและของโลกมีความผันผวน ประกอบกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ท าให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาทิ อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซ่ึงเป็นกลไกการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC ) ที่ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาค
ขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก และการก้าวกระโดด
ทางเทคโน โลยี ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ มีผลต่อคุณสมบัติ คุณภาพและต้นทุนสินค้า ของ
อุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรมจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับภาครัฐ และเอกชน ใช้ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการ
ประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง 
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารและ  โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น  

2) เพ่ือเก็บรวบรวมรายละเอียดการด าเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจ านวนและขนาดของ
สถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนคนท างาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและ
ด าเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
ของสถานประกอบการ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 

โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
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๓. เป้าหมายของโครงการ 
มีข้อมูลสถิติด้านอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว  
ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้ 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก สถานประกอบการทั่วประเทศ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

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

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานประกอบการตามขอบข่ายคุ้มรวมทั่ว
ประเทศ เช่น ชื่อสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย/
ทางเศรษฐกิจ การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จ านวนคนท างาน จ านวนลูกจ้างเป็นต้น 
 ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด: การแจงนับ (Enumeration) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต
โดยสถานประกอบการที่มีคนท างานมากกว่า 10 คน จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกสถาน -ประกอบการ 
(Complete enumeration survey) ส่วนสถานประกอบการที่มีคนท างาน 1 - 10 คน (ซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวนมาก) 
จะใช้วิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง (Sample survey หรือ Partial enumeration survey) 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

-  ประมวลผลข้อมูล ต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน 25๖๑ 39.4679 

-  วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล ต้ังแต่ พฤษภาคม256๑ ถึง กันยายน 256๑  

 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.๕๙ ส.ค.61 ก.ย.61 
  9.8670   9.8671   9.8669   9.8669 

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ใช้เวลาทั้งสิ้น ๓ ปี  ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑  ดังนี้ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
 - วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการในเขตเทศบาลทั่วประเทศ และ กทม. 
 - ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอผล โดยจัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐาน : ระดับจังหวัด 
 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ  
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 -     ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอผล โดยจัดท ารายงานข้อมูลพ้ืนฐาน : ระดับภาคและ       
ทั่วประเทศ 

 - ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เฉพาะสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต 
ทั่วประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ 
 - น าเสนอผลโดยจัดท ารายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม 

การผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ 
 

๙. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
สถานประกอบการทั่วประเทศ 

 
๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
- ข้อมูลสถิติส ามะโนอุตสาหกรรมจ านวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

 
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- ภาครัฐมีข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศ 

- ภาคเอกชน และประชาชน มีข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรม 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณทั้งโครงการ จ านวนเงิน ๓๐๑.๔๑๓๓  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน 39.4679  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 

๑๓. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนที่ส าคัญ ดังนี้ 
ภาครัฐ 
 1) ใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน 
และเวทีการค้าโลก 

  2) ใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวการณ์การด าเนินกิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคการผลิต เป็นต้น 

 3) ใช้ในการจัดท าแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล ะขนาดย่อม 
(SMEs) ของประเทศ 

 4) ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและ
ก าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ 

  5) เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure) เพ่ือสนับสนุ น
อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 
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  6) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
 7) ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพ่ือจัดท ากรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ส าหรับการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ  
ภาคเอกชน 
 1) ผู้ ประกอบการใช้ข้อมูลพ้ืน ฐานและข้อ มูลกา รด าเนิน กิจกา ร เป็ นเครื่องมือส าหรับกา ร

วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหาร
และควบคุมการด าเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2) ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพ่ือเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการด าเนินงานตนกับกิจการอ่ืน  ๆ ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือขนาดต่าง ๆ 

  3) ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา น าไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑.นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสถิติสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒5๒ 
๒.นางสาวพรรณี  พัฒนประดิษฐ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มสถิติประชากร โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒44 

 กองสถิติสังคม 
 

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

 การจัดท าส ามะโนประชากรเป็นการจัดท าข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ประชากรของประเทศ หมายถึง การนับจ านวนประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยให้ครบถ้วน  ซ่ึง
ด าเนินการจัดท าครั้งแรกเม่ือ  พ.ศ. 2452  และต่อมา พ.ศ. 2462 2472 2480 และ 2490 ซ่ึงทั้ง 5 ครั้งนี้จัดท า
โดยกระทรวงมหาดไทย  เรียกว่าส ารวจส ามะโนครัว  ส านักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบและด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านประชากรของประเทศในรูปแบบของการจัดท าส ามะโนประชากรครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2503 และต่อมาได้
จัดท าส ามะโนประชากรทุกระยะ 10 ปี ในปีคริสตศักราชที่ลงท้ายด้วย “0” ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การ
สหประชาชาติที่ต้องการให้ข้อมูลส ามะโนประชากรของแต่ละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได้  ครั้งต่อมาจัดท าในปี 
พ.ศ. 2513  2523  2533  2543 และ 2553 นับต้ังแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมาส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท า
ส ามะโนเคหะไปพร้อมกับการท าส ามะโนประชากรด้วย ส าหรับปี 2563 เป็นการท าส ามะโนประชากรครั้งที่ 12 
และเป็นการท าส ามะโนเคหะครั้งที่ 6 ของประเทศไทยในการจัดท าส ามะโนประชากรของประเทศไทยนั้น ส านักงาน
สถิติแห่งชาติได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสถิติ ที่ได้ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่
หลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดท าส ามะโนของประเทศ เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านประชากรตามที่อยู่จริงของ
ประเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับจ านวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วัน
ส ามะโนโดยไม่ค านึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้งจ านวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของ
ประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลในระดับพ้ืนที่ย่อย และเพ่ือวัด          
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี 
 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

มีข้อมูลสถิติด้านประชากรและเคหะที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่าง
รวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้ 

 

โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสถานที่  ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ

ประชากรทุกแห่งทั่วประเทศในวันส ามะโน 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
พ.ศ. 2561  การวางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอน 

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง และบทเรียนจากการท าส ามะโนประชากรและเคหะครั้งที่ผ่านมา  
- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดท าโครงการทุกขั้นตอน 
(เช่น จัดท าค าของบประมาณ จัดท าแผนการด าเนินงานทั้งโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ปรับปรุงแผนที่และบัญชีเขต  ร่างแบบสอบถามและคู่มือการปฏิบตัิงานต่าง ๆ  ก าหนดวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล ก าหนดวิธอีบรม
ชี้แจงการปฏิบัตงิาน จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ แผนการประมวลผลและการน าเสนอขอ้มูล เป็นต้น) 

- ศึกษาและทดลองการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน 
(ศึกษาชุดข้อมูลทะเบียน วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการน าข้อมูลทะเบียนมาใช้ประโยชน์ทางสถติิ) 
- ท าการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

พ.ศ2562จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะทดลอง (ทดลองการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน) 
- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดท าโครงการทุกขั้นตอน 
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ และการเตรียมงานทุกขั้นตอน (เช่น ประสานงานและจัดประชุม

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ปรับปรุงแผนที่และบัญชีเขต  ปรับปรุงแบบสอบถามและคู่มือ
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดผูป้ฏิบตัิงานในขั้นตา่ง ๆ   วิธีการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงาน  
การประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบการประมวลผลและการน าเสนอข้อมูล เป็นต้น) 

- ท าส ามะโนประชากรและเคหะทดลอง 
- ประมวลผลข้อมูล 
- ถอดบทเรียนจากการท าส ามะโนประชากรและเคหะทดลอง 
- วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานทดลองเพ่ือน ามาปรับใช้กับงานจริง 
- ปรับปรุงแบบสอบถาม/คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

พ.ศ 2563 จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
- วางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอนและการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(เช่น ด้านบริหารงานโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้งบประมาณ แผนการบริหารงานสนาม 

แผนการประมวลผลและน าเสนอผลข้อมูล และแผนการประชาสัมพันธ์   เป็นต้น)  
- อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้เก่ียวข้อง 
- เก็บรวบรวมข้อมูล (งานสนาม) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และติดตามประเมินผล 
- ส ารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey :PES) 
- ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นทุกพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร 
- น าเสนอผลข้อมูลระดับจังหวัด (รายงานผลเบื้องต้น) 
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พ.ศ 2564  ประมวลผลและน าเสนอผลส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
- ประมวลผลข้อมูลรายละเอียดทุกพ้ืนที่ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร 
- จัดท ารายงานผลล่วงหน้า (เสนอผลข้อมูลรายละเอียด ระดับทั่วราชอาณาจักร) 
- จัดท ารายงานผลฉบับสมบรูณ์ (เสนอผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร) 
 

๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

-  การวางแผนและเตรียมงาน ต้ังแต่ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน25๖1 25.9060 

 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.๕๙ ส.ค.61 ก.ย.61 
  6.4765   6.4765   6.4765   6.4765 

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี  ต้ังแต่ปี ๒๕61-๒๕๖4 
 

๙. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ทั่วประเทศ 
 

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ข้อมูลสถิติส ามะโนประชากรและเคหะจ านวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 

 
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- ภาครัฐมีข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศ 
 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณทั้งโครงการ จ านวนเงิน 1,395.8202  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน 25.9060  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 

๑๓. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ข้อมูลจากส ามะโนประชากรและเคหะทั้งรายละเอียดของโครงสร้างทางประชากรและที่อยู่อาศัย มีประโยชน์
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
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1) ใช้ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2) ใช้เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ได้ตรงตามความ
ต้องการและจ าเป็นที่แท้จริงในพ้ืนที่ สอดคล้องกับจ านวนและลักษณะของประชากรตามที่อยู่อาศัยที่แท้จริง 

3) ใช้เป็นฐานในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต (Population Projection) 
4) ใช้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
5) ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling Frame) ส าหรับการส ารวจต่างๆ 
6) ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ 
7) ใช้ประกอบในการตัดสินใจด าเนินธุรกิจของเอกชน และการก าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  เช่น การต้ัง

ร้านค้า การขยายกิจการ การผลิตสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ เป็นต้น 
8) ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับความอยู่ดีมีสุข จากนโยบายภาครฐัด้านต่างๆ อย่างพอเพียงและทั่วถึง 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ    
                SAN Switch 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ๑.นายธารธรรม อุประวงศา     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔ 

 ๒.นายธเนส  โกมลวิภาต      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๔๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศสถิติต่อผู้ใช้ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป  และจัดการระบบสถิติของประเทศ   โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้สังคมทุกภาคส่วน
มีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ    สามารถน าไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม     

ระบบการจัดเก็บข้อมูลจึงต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตของข้อมูลสารสนเทศ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้  ปัจจุบันส านักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บข้อมูลของระบบฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบ 
SAN (Storage Area Network) ดังนี้  

๑) ระบบฐานข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง  และระบบงาน
สุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเขตการปกครอง ฐานข้อมูลเขตแจงนับ และฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการ 

๒) ระบบฐานข้อมูลส าหรับการให้บริการข้อมูลภายใน ได้แก่ ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ได้จากการจัดท า
โครงการส ามะโนและส ารวจ  (Microdata)   ระบบการจัดการฐานข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการ
ส ามะโนและส ารวจ (Metadata)       

๓) ระบบฐานข้อมูลส าหรับการให้บริการภายนอก ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลสถิติ (Data Warehouse) ระบบ
เว็บไซต์ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด  

โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก  HP StorageWorks 6000 
EVA ขนาดความจุ ๒.๕ TB และ Sun StorEdge 3500 ขนาดความจุ ๘๔๖ GB ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๘ ปี มีการใช้
งานพื้นที่ของอุปกรณ์เต็มประสิทธิภาพแล้ว ไม่สามารถขยายความจุเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องได้อีก อุปกรณ์มีการจัดสรรพื้นที่ดิสก์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch 
ยี่ห้อ HP StorageWorks และ Brocade 3850 ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๘ ปีเช่นกันท าให้ต้องจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ SAN Switch ใหม่เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ด้วย
  

นอกจากนี้ยังต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Unix Server จ านวน ๑ เครื่อง และ Windows Server 
จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อรองรับการย้ายระบบงานบางส่วนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่เชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์
หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกเดิมไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องใหม่       เพื่อเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์
หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกใหม่ที่จะจัดหาในครั้งนี้ เนื่องจากระบบยังต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ที่จัดหาในคร้ังนี้ ได้แก่ ระบบ FTP Server ระบบ GIS ระบบ Log 
ซึ่งจะท าให้มีพื้นที่บนอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอกเดิมเหลือเพียงพอต่อการท างานของระบบที่ไม่สามารถย้ายได้  
  

เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของส านักงานสถิติแห่งชาติมีพื้นที่รองรับการเติบโตของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ  SAN Switch  ใหม่   โดยอุปกรณ์ที่จัดซื้อในครั้งนี้ต้องสามารถท างานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบเดิมและรองรับระบบใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยจดัเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสญัญาณ 
SAN Switch ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 ๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 
๓. เป้าหมายของโครงการ 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถรองรับข้อมูลของ
ส านักงานฯ ที่มีอยู่และที่จะพัฒนาเพิ่มข้ึนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ใช้งานของส านักงานสถิติแห่งชาติทัง้ส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดซื้อ 

 
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

๑) จัดท าข้อเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐    
๒) ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐ ๘.๘๐๐๐ 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐  
๔) ด าเนินการตรวจรับ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑  
 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท) 

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑ 
     ๘.๘๐๐๐       

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
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๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงเวลา 
ความส าเร็จในการด าเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างเพียงพอ 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๘.๘๐๐๐ ล้านบาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. งบด าเนินงาน -  
๑.๑ ค่าตอบแทน -  

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

๑.๒ ค่าใช้สอย -  
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ -  
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน -  
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -  
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ ค่าวัสด ุ -  
๑.๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน -  
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -  
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

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

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ 

๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ ค่าท่ีดิน   
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง   
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
4.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา -  
      4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
      4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
4.2  ค่าใช้จ่ายสมทบ -  
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว -  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล (SAN) ที่มีประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน  
๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติมพีื้นที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอยา่งเพียงพอ 
 

 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อเคร่ืองแม่ขายและซอฟท์แวร์ตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน (LDAP) 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑.นายธารธรรม อุประวงศา     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔ 

 ๒.นายธเนส  โกมลวิภาต      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๔๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศสถิติ
ต่อผู้ใช้  ทั้งภาครัฐ  เอกชน ประชาชนทั่วไป   และจัดการระบบสถิติของประเทศโดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้สังคม
ทุกภาคส่วนมีข้อมูลสถิติ ที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถน าไปพัฒนาประเทศให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม      

๑.๒  ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าและประกาศใช้นโยบาย
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน  พ.ศ. ๒๕๕๘    ซึ่งก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยให้มีการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบ  โดยส านักงานสถิติแห่งชาติมี
กระบวนการตรวจสอบสิทธิในการเข้าสู่ระบบและและการใช้ข้อมูลจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของส านักงานสถิติแห่งชาติให้
เป็นไปโดยเอกภาพและไม่เกิดความซ้ าซ้อนโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบสิทธิตามมาตรฐาน LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) ติดตั้งใช้งานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Solaris บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN V240  
มีผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากกว่า ๑,๕๐๐ ราย  โดยยังขาดระบบบริหารจัดการในการ
ระบุตัวตนผู้เข้าใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการผู้ใช้และการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

๑.๓ เพื่อให้ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดให้บริการอันเนื่องจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
มีอายุการใช้งานมากกว่า ๙ ปีแล้ว  ส านักงานสถิติแห่งชาติจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องใหม่ทดแทน
เครื่องเดิมพร้อมกับติดตั้งระบบการตรวจสอบสิทธิตามมาตรฐาน LDAP ใหม่  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ซอฟต์แวร์ LDAP ที่จะจัดซื้อและติดตั้งในครั้งนี้ต้องสามารถท างานร่วมกับระบบงานเดิมของส านักงานสถิติแห่งชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์    
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ๒.๑ เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟตแ์วร์ LDAP ทดแทนระบบเดิม 

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตวัตนและการตรวจสอบสทิธิในการเข้าใช้ระบบ
สารสารสนเทศของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ    
 

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



 - ๒ - 

  
๓. เป้าหมายของโครงการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้รับบริการของส านักงานสถิติแห่งชาติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
                            ประชาชน 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดซื้อ 

 
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

๑) จัดท าข้อเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐    
๒) ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐ ๘.๗๕๘๖ 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑  
๔) ด าเนินการตรวจรับ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑  
 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท) 

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑ 
     ๘.๗๕๘๖       

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงเวลา 
ความส าเร็จในการด าเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
การตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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๑๒. งบประมาณ 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๘.๗๕๘๖ ล้านบาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. งบด าเนินงาน -  
๑.๑ ค่าตอบแทน -  

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

๑.๒ ค่าใช้สอย -  
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ -  
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน -  
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -  
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ ค่าวัสด ุ -  
๑.๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน -  
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -  
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

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

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ 

๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ ค่าท่ีดิน   
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง   
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
4.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา -  
      4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
      4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
4.2  ค่าใช้จ่ายสมทบ -  
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว -  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ส านักงานสถิติแห่งชาติมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟตแ์วร์ LDAP ใหม่ที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ
รองรับ   

 ๒)   การบริหารจัดการผู้ใช้ในการระบุตัวตนและการก าหนดสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศของส านักงานฯ 
 ๓)   ส านักงานสถิติแห่งชาติสามารถให้บริการสารสนเทศสถิตอิย่างมีประสทิธิภาพ 

 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server ทดแทน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ๑.นายธารธรรม อุประวงศา     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔ 

 ๒.นายธเนส  โกมลวิภาต      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๔๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติของประเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศสถิติ
ต่อผู้ใช้ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป และจัดการระบบสถิติของประเทศ  โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้สังคมทุกภาคส่วน
มีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  สามารถน าไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า สร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคม  

๑.๒ Proxy Server   ซึ่งท าหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ให้บริการต่างๆ แทนเครื่อง Server  จริงๆ 
ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเรียกดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Web Browser ท าให้ผู้ใช้บริการ
รายต่อไปที่ต้องการค้นหาข้อมูลเดิมที่ผู้อื่นเรียกใช้บริการไว้ สามารถเรียกดูข้อมูลจาก Proxy Server ได้โดยตรง ท าให้การ
ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น 

๑.๓ ส านักงานสถิติแห่งชาติมีการติดตั้งอุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เพื่อควบคุมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของส านักงานฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผู้ใช้
จะต้องใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถูกต้องก่อน Proxy จึงจะอนุญาตให้ออกอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยัง
สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ไม่ให้ไปยังเว็บปลายทางที่ไม่ปลอดภัยได้  โดยในปัจจจุบัน
อุปกรณ์ Proxy Server ที่ใช้เป็นของยี่ห้อ Blue Coat รุ่น SG900-20 ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ผลิตได้ประกาศ
หยุดให้บริการอุปกรณ์รุ่นดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้ส านักงานสถิติแห่งชาติมีความเสี่ยง
หากอุปกรณ์มีการท างานผิดปกติจะไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้  เนื่องจากต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญ จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับเป็นอุปกรณ์ Appliance  จะต้องจัดหาอุปกรณ์ตัวใหม่มาติดตั้งใช้งาน
แทน  จึงจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server  ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิม เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์ของส านักงานฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance ที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ต้องสามารถรองรับจ านวน
ผู้ใช้งานของส านักงานสถิติแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งมีมากกว่า ๑,๕๐๐ ราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต้องท างานร่วมกับระบบเครือข่ายของส านักงานสถิติแห่งชาติได้โดยสมบูรณ์ 

   
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๒.๑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server แบบ Appliance เครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม 
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

    
  
 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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๓. เป้าหมายของโครงการ 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติมีอปุกรณ์ Proxy Server ที่มีประสิทธภิาพเพิ่มข้ึน สามารถรองรับผู้ใชง้านอินเทอร์เน็ต
ของส านักงานฯ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ใช้งานของส านักงานสถิติแห่งชาติทัง้ส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดซื้อ 

 
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

๑) จัดท าข้อเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐    
๒) ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายในพ.ย. ๒๕๖๐ ๒.๘๐๐๐ 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐  
๔) ด าเนินการตรวจรับ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๑  
 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท) 

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑ 
    ๒.๘๐๐๐        

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงเวลา 
ความส าเร็จในการด าเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้รับบริการได้รบับริการได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๒.๘๐๐๐ ล้านบาท 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. งบด าเนินงาน -  
๑.๑ ค่าตอบแทน -  

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

๑.๒ ค่าใช้สอย -  
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ -  
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน -  
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -  
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ ค่าวัสด ุ -  
๑.๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน -  
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -  
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

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

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ 

๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ ค่าท่ีดิน   
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง   
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   



 - ๔ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
4.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา -  
      4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
      4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
4.2  ค่าใช้จ่ายสมทบ -  
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว -  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้ใช้ของส านักงานสถิติแห่งชาตสิามารถสบืค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย 
๒) ส านักงานสถิติแห่งชาตสิามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑.นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์   ต าแหน่ง เลขานุการกรม 
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๙๕ 

๒.นายสุริยา  บัวเนียม      ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๐๕ 

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

๑.๑ ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑...ให้ส่วน
ราชการจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างท้าย
ระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ฯ และข้อ ๑๒... ส่วนราชการอาจน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลาส าหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน 
หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงบุตรตามข้อ ๒๒ ก็ได้ฯ ดังนั้นกลุ่มการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดหา
ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน์ ส าหรับจัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
พร้อมกับน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการลา ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ 

๑.๒ เนื่องจากเครื่องบันทึกเวลาฯ ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี เครื่องเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมาทดแทนของเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ให้พร้อมจะ
ท างานร่วมกับระบบการลาออนไลน์ได้ด้วย 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือจัดหาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (e-HR) โดยสนับสนุนกระบวนการท างานในด้านการบริหารงานบุคคลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลด
ปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน  

๒.๒ เพ่ือทดแทนระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบเดิมท่ีใช้งานมานานกว่า ๕ ปี 
๒.๓ เพ่ือจัดหาระบบการลาออนไลน์ สามารถบันทึกการลาประเภทต่างๆ และผู้บังคับบัญชาสามารถ

อนุมัติการลาทางออนไลน์ได้โดยเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.
๒๕๕๕ 

๒.๔ เพ่ือจัดหาระบบฐานข้อมูลบันทึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรในส านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ให้ถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

ให้มีเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการและระบบการลาออนไลน์ ส าหรับบุคลากรในส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
- จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ 

 
๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

๑) จัดท าข้อเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐    
๒) ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐ ๑.๗๖๔๐ 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๐  
๔) ด าเนินการตรวจรับ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๑  
 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท) 

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑ 
     ๑.๗๖๔๐       

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงเวลา 
ความส าเร็จในการด าเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
การตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๑.๗๖๔๐ ล้านบาท 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. งบด าเนินงาน -  
๑.๑ ค่าตอบแทน -  

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

๑.๒ ค่าใช้สอย -  
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ -  
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน -  
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -  
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ ค่าวัสด ุ -  
๑.๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน -  
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -  
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

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

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ 

๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ ค่าท่ีดิน   
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง   
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   



 - ๔ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
4.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา -  
      4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
      4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
4.2  ค่าใช้จ่ายสมทบ -  
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว -  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลบันทึกการปฏิบัติราชการของบุคลากรในส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่มกีารจัดการข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ให้ถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 



แบบฟอร์ม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ ของ ดศ. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ ดศ. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร์ (ส่วนภูมิภาค) 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

๑.นายธารธรรม อุประวงศา     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔ 

๒.นายสัมฤทธิ์  อินทศร       ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบริการและสนับสนุน 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๗๘ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่ ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากว่า ๕ ป ี
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ าลง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เริ่มเสียหายและ
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่  ท าให้การตอบสนองงานของส านักงานสถิติจังหวัดในภาวะปัจจุบัน
เป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ     ส านักงานสถิติแห่งชาติ  จึงมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน๊ตบุ๊ค) ที่ใช้งานในส านักงานสถิติจังหวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับการประมวลผลข้อมูลเพ่ือผลิตข้อมูล
สารสนเทศ   
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๒.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี ที่ช ารุดและ 
เสื่อมสภาพ 
       ๒.๒ เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลข้อมูลสถิติ    

  
๓. เป้าหมายของโครงการ 

เจ้าหน้าที่ในส านักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ และเสียบ่อยครั้ง 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง - 
 

๕. วิธีด าเนินงาน 
- ด าเนินการจัดซื้อ 

 
 
 
 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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๖. ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

๑) จัดท าข้อเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖๐    
๒) ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน พ.ย. ๒๕๖๐ ๐.๕๔๖๐ 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑  
๔) ด าเนินการตรวจรับ ภายใน ม.ค. ๒๕๖๑  
 
๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ล้านบาท) 

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑ ก.ค. ๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑ 
   ๐.๕๔๖๐         

 
๘. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๙. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนกลาง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงเวลา 
ความส าเร็จในการด าเนินงานจัดซื้อจัดหาได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
 

๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
การปฏิบัติราชการของบุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๐.๕๔๖๐ ล้านบาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑. งบด าเนินงาน -  
๑.๑ ค่าตอบแทน -  

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

๑.๒ ค่าใช้สอย -  
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ -  
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน -  



 - ๓ - 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ -  
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่ารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ ค่าวัสด ุ -  
๑.๓.๑ ค่าวัสดุส านักงาน -  
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -  
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

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

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์   

๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบุ) ** ใช้เกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ 

๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ)   
๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า (ระบุ)   
๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ ค่าท่ีดิน   
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง   
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจ่ายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
4.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษา -  
      4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
      4.1.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
4.2  ค่าใช้จ่ายสมทบ -  
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว -  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การปฏิบัติราชการของบุคลากรในส านักงานสถิติแห่งชาติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
เป้าประสงค์ หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนและเอกชน(ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง)
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ จ านวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ

1

แผนการใช้จ่าย 55,443,700 55,443,700 55,443,700 55,443,700 221,774,700 
2

แผนการใช้จ่าย 6,476,500 6,476,500 6,476,500 6,476,500 25,906,000
3

แผนการใช้จ่าย 5,582,300 5,582,300 5,582,300 5,582,300 22,329,000 
4 แผนด าเนินงาน

แผนการใช้จ่าย 880,000 880,000 

อ านวยการ

การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ

โครงการจัดซ้ือ
หน่วยจัดเก็บ

ข้อมูลภายนอก 
(External 

Storage) และ
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ SAN 

Switch

แผนด าเนินงาน

มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึนอย่าง
เพียงพอ

ตรวจรับงาน

มา
ตร

กา
ร

แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
 นโยบาย/
ตัวช้ีวัด *

แบบฟอรม์ 2

หมายเหตุ

สสช.

 รวมท้ังส้ิน
เม.ย.

แผนด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ด าเนินงาน/
แผนการ
ใช้จ่าย

 แผนการด าเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 พ.ศ. 2560

การให้บริการและเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ

 พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

มาตรการ 1ส่งเสริมการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ส.ค. ก.ย.พ.ย. ก.ค.

สสช.แผนด าเนินงาน

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน

ได้ตามแผน
แม่บทระบบ

สถิติประเทศไทย
 ฉบับท่ี ๒ คิด
เป็นร้อยละ ๗๕

ข้อมูลสถิติส ามะ
โนประชากรและ
เคหะจ านวน ๑ 
เร่ือง คิดเป็น
ร้อยละ 15

 การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจ

 การบริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ

การเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สสช.

สสช.

 การจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีการส ารวจจ านวนข้อมูล
สถิติพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐกิจและ

สังคมไม่น้อยกว่า
 20 เร่ือง

มี.ค.ม.ค. ก.พ.ธ.ค.ต.ค.

ด าเนินการ
จัดหาตาม

ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

จัดท า
ข้อเสนอ
โครงการ

โครงการผลิต
ข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการส ารวจ

โครงการบริหาร
จัดการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ของประเทศ

ส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 
2563



มา
ตร

กา
ร

แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
 นโยบาย/
ตัวช้ีวัด *

หมายเหตุ
 รวมท้ังส้ิน

เม.ย.

ตัวช้ีวัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ด าเนินงาน/
แผนการ
ใช้จ่าย

 แผนการด าเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561

พ.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มี.ค.ม.ค. ก.พ.ธ.ค.ต.ค.

5 แผนด าเนินงาน

แผนการใช้จ่าย 9,866,900 9,866,900 9,866,900 9,866,900 39,467,900
6 แผนด าเนินงาน

แผนการใช้จ่าย 546,000 546,000
6 แผนด าเนินงาน

แผนการใช้จ่าย 8,758,600 8,758,600
7

แผนการใช้จ่าย 2,800,000 2,800,000

โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือทดแทนและ
เพ่ิมศักยภาพ
คอมพิวเตอร์ 
(ส่วนภูมิภาค)

โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองแม่ขายและ
ซอฟท์แวร์ตรวจ

สิทธ์ิตามมาตรฐาน
 (LDAP)

สสช.ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
การจัดท าข้อมูล
สถิติส ามะโน
อุตสาหกรรม

ประมวลผลข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล

โครงการส ามะโน
อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2560

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ Proxy 
Server ทดแทน

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
จัดซ้ือจัดหาได้
ภายในเวลาท่ี

ก าหนด

แผนด าเนินงาน สสช.

ตรวจรับงาน

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
จัดซ้ือจัดหาได้
ภายในเวลาท่ี

ก าหนด

ด าเนินการ
จัดหาตาม

ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

จัดท า
ข้อเสนอ
โครงการ

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
จัดซ้ือจัดหาได้
ภายในเวลาท่ี

ก าหนด

จัดท า
ข้อเสนอ
โครงการ

ด าเนินการ
จัดหาตาม

ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

สสช.

จัดท า
ข้อเสนอ
โครงการ

ด าเนินการ
จัดหาตาม

ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

สสช.



มา
ตร

กา
ร

แผนงาน
/โครงการ/
กิจกรรม

ความ
สอดคล้อง
 นโยบาย/
ตัวช้ีวัด *

หมายเหตุ
 รวมท้ังส้ิน

เม.ย.

ตัวช้ีวัดโครงการ /
ค่าเป้าหมาย

แผนการ
ด าเนินงาน/
แผนการ
ใช้จ่าย

 แผนการด าเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561

พ.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ก.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มี.ค.ม.ค. ก.พ.ธ.ค.ต.ค.

8

แผนการใช้จ่าย 1,764,000 1,764,000

โครงการจัดหา
ระบบการบันทึก

เวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การลาออนไลน์

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
จัดซ้ือจัดหาได้
ภายในเวลาท่ี

ก าหนด

แผนด าเนินงาน

จัดท า
ข้อเสนอ
โครงการ

ด าเนินการ
จัดหาตาม

ระเบียบพัสดุ

ลงนามใน
สัญญา

ตรวจรับงาน

สสช.


	1โครงการผลิตข้อมูลสถิติ
	2บริหารจัดการ
	3สอ60
	4สปค61
	5external
	6ldap
	7อุปกรณ์proxy
	8ระบบการลาออนไลน์
	9คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคทดแทน
	ฟอร์ม 2(1)



