
แบบฟอรม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 
 

ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางสาวสุวรรณี วังกานต ตําแหนง ผูอํานวยการกองสถิติสาธารณมติ โทร 0 2142 1279 
2.นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสถิติสังคม 
     ผูอํานวยการกลุมสถิติประชากร โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
3.นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสถิติเศรษฐกิจและสังคม

ผูอํานวยการกลุมสถิติธุรกิจการคาและบริการ 
          โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๒ 

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

อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐  กําหนดใหสํานักงานฯ มีหนาท่ีในการจัดทําสํามะโน
หรือการสํารวจตัวอยาง หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตาง ๆ ของประเทศและขอมูลสถิติมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลสถิติ จึงไดจัดทํา
ขอมูลสถิติท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนองความตองการของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ดวยการจัดทําโครงการสํารวจดวยตัวอยางรวมท้ังจัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบาย
หลักของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ปละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
2.1 จัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (Fundamental Statistics) ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สําหรับ

ใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล 
๒.2 จัดทําขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพ่ือสนองความตองการของผูใชขอมูล ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๓. เปาหมายของโครงการ 
มีขอมูลสถิติท่ีถูกตอง  ครบถวน ไดมาตรฐาน  และเปนปจจุบัน  ตรงตามความตองการของผูใชขอมูลท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมท้ังสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว  ท่ัวถึง ตอเนื่อง 
และสะดวกตอผูใช 

๔. กลุมเปาหมาย 
4.1 กลุมเปาหมายหลัก ครัวเรือนสวนบุคคล และสถานประกอบการ 
4.2 กลุมเปาหมายรอง - 

๕. วิธีดําเนินการ 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจ 
 
 
 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณ 

(ลานบาท) 

1) การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ ตุลาคม ๒๕๖1 -  กันยายน ๒๕๖2 219.0142 

2) การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ ตุลาคม ๒๕๖1 -  กันยายน ๒๕๖2 6.7792 

3) อํานวยการ ตุลาคม ๒๕๖1 -  กันยายน ๒๕๖2 56.6058 

 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 

ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑ ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 
  114.0108   46.5899   46.1124   37.9673 

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนขอมูลสถิติพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมไมนอยกวา 20 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ (Relative Standard Error: RSE) ไมเกินรอยละ ๑๐ 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
11.1 ภาครัฐสามารถนําขอมูลสถิติท่ีไดมาใชในการวางแผนเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน

ตอประเทศ 
11.2 ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนําขอมูลสถิติมาใชในเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ รวมท้ังการ

สรางนวัตกรรม 
11.3 นักศึกษา และนักวิจัยสามารถนําขอมูลสถิติใชในการวิจัย และพัฒนาองคความรู 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน  ๒44.6804  ลานบาท 

  รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1. งบดําเนินงาน 103,506,200  
1.1 คาตอบแทน 1,309,600  

1.1.1 คาเบี้ยประชุม 
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา 
1.1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

  

1.2 คาใชสอย ๘๐,431,200  
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รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน 
1.2.3 คาจางเหมาบริการ 
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
1.2.6 คาใชสอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

  

1.3 คาวัสด ุ ๙,394,500  
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 
1.3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 
1.3.3  คาวัสดุอ่ืน ๆ (ระบุ) 

  

1.4 คาสาธารณูปโภค 12,370,900  
1.4.1 คาโทรศัพท 
1.4.2 คาน้ําประปา 
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 
1.4.4 คาไฟฟา 
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด)   
2.1 คาครุภัณฑ  

2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) 
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) 
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) 
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) 
2.1.5 คาครุภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ) 

** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 

2.2 คาท่ีดิน  
2.3 คาสิ่งกอสราง  
3. งบเงินอุดหนุน   

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 141,174,2๐๐  
4.1  คาจางท่ีปรึกษา  

4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
๔.๑.๓ คาตอบแทนบุคลากร 
๔.๑.๔ คาใชจายดําเนินงาน 

 

4.2 คาใชสมทบ  
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ)  

4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาต ิ  
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รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

4.4  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
ชั่วคราว 

 

๔.๕  คาใชจายในการสํารวจขอมูลสถิติโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเศรษฐกิจและสังคม 

๖๒,๕๓๗,๘๐๐  

๔.๖  คาใชจายในการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๓2,2๕0,6๐๐  

๔.7 คาใชจ ายในการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทาง
การเกษตร พ.ศ. 2561 

1,395,000  

๔.8 คาใชจายในการจัดทําโครงการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

15,562,600  

๔.9 คาใชจายในการจัดทําโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน 

25,573,000  

๔.10 คาใชจายในการจัดทําโครงการประเมินความรู
ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

3,855,200  

 
หมายเหตุ  :  งบประมาณท่ีตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางท่ีปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ 
 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 หนวยงานภาครัฐ ใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ  และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาตาง ๆ 
13.2 เอกชน ประชาชน ใชประโยชนในการวิเคราะหเพ่ือการลงทุน หรือใชประโยชนในการ

ศึกษาวิจัยตอยอดองคความรู 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางสาวสุพาพร  อรุณรักษสมบัติ ตําแหนง   ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 
  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓ 

๒.นางหทัยชนก  พรรคเจริญ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ 
    โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗ 

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

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดให สํานักงานสถิติแหงชาติ มีหนาท่ีจัดทําแผนแมบท
เก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเปาหมายหลักใหประเทศมีสถิติท่ีสําคัญ จําเปนตอการวางแผน และ
ประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมท้ังสนับสนุนใหหนวยสถิติภาครัฐมีสมรรถนะในการจัดทําขอมูลสถิติท่ีมี
มาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังการใชประโยชน
รวมกันของทุกภาคสวน โดยการดําเนินการนี้อยูภายใตแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๔ สอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2559- 2564) 
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมท้ังยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหระบบสถิติ
ประเทศไทยเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในการจัดทําสถิติ  ใหประเทศมีขอมูลท่ีเปน
เอกภาพ ถูกตองครบถวน ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช  รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน  และใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ 

 
๓. เปาหมายของโครงการ 

๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ท่ีประมวลตามความเปนจริงจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดตามหลัก
วิชาการทางสถิติ ซ่ึงไดแก สถิติท่ีใชในการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศ  สถิติท่ีมีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานท่ีมีความพรอม   สถิติท่ีมาจากระบบการผลิต ท่ีถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู 
และมาตรฐานคุณภาพ ท่ีกําหนด  และสถิติท่ีรับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย 
โดยสถิติทางการอาจไดมาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ดังนี้ 

- การทําสํามะโนของสิ่งนั้นๆ 
- การสํารวจดวยตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ 
- งานทะเบียนท่ีไดจากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 

๓.๒ บูรณาการและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติระหวาง
หนวยงาน รวมท้ังการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนและขอมูลสถิติเชิงพ้ืนท่ี 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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๓.๓ มีชุดขอมูลขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตรและนโยบาย
ตางๆ ของรัฐบาลได 

 
๔. กลุมเปาหมาย 

4.1 กลุมเปาหมายหลัก หนวยงานภาครัฐ 
4.2 กลุมเปาหมายรอง องคกรหรือหนวยงานภาคเอกชน  

 
๕. วิธีดําเนนิงาน 

5.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาสถิติทางการในระดับ
ภารกิจ ระดับพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 

5.2 สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสถิติใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 
๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) บริหารจัดการแผนแมบท
ระบบสถิติ 

ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ 19.3512 

๒) เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ต.ค. ๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ 2.9164 
 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท) 

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

  8.5609   4.3650   4.9767   4.3650 

 
๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนกลาง 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2559-2564)  รอยละ 80 

 
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 

ชุดขอมูลสถิติทางการท่ีตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ 
๑๒. งบประมาณ 

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๒๒.2676 ลานบาท 
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รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑. งบดําเนินงาน 2,069,9๐0  
๑.๑ คาตอบแทน 1,106,8๐๐  

๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม -  
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา -  
๑.๑.๓ คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๒ คาใชสอย 395,4๐๐  
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ -  
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน -  
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ -  
๑.๒.๖ คาใชสอยอ่ืนๆ (คารับรองและพิธีการ) -  
                          (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานราชการ)   

-  

๑.๓ คาวัสด ุ 567,7๐๐  
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน -  
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร -  
๑.๓.๓ คาวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๔ คาสาธารณูปโภค -  
๑.๔.๑ คาโทรศัพท -  
๑.๔.๒ คาน้ําประปา -  
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข -  
๑.๔.๔ คาไฟฟา -  
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ คาครุภัณฑ   

๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) ** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร 

๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)   
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)   
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ คาท่ีดิน   
๒.๓ คาสิ่งกอสราง   
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รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 20,197,700  
4.1 คาจางท่ีปรึกษา   
      4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
      4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
4.2  คาใชจายสมทบ   
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ   
4.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว   
๔.๕ คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 

๑๗,๑๖๑,๗๐๐  

๔.๖ คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพ้ืนท่ีของหนวยงานภาครัฐ 21 สาขา 

8๗6,0๐๐  

๔.๗ คาใชจายในการจัดทําโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติ
รวมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อยางมีมาตรฐาน 

2,๑๖๐,000  

 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประเทศมีขอมูลสถิติท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ ท่ีมีระบบการผลิตท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการสถิติ เพ่ือใหไดสถิติท่ีมีมาตรฐานคุณภาพตามท่ีกําหนดไว  พรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงสถิติทางการใหใชประโยชนรวมกันไดท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการจัดการประชมุระหวางประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางสาวบงกช วิบูลยธนานนัต  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ 
  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๑๓ 

๒.นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมวิชาการสถิติ 
    โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๑๖ 

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

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานกลางของรัฐ ใน
การดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ และมาตรา ๖ สํานักงานสถิติแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ี (๗) 
ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ เพ่ือใหไดมาซ่ึงฐานขอมูลสถิติท่ีสําคัญและเปนปจจุบันของ
ประเทศ (๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน องคกรเอกชนและบุคคลท่ัวไป (๑๐) รวมมือและประสานงานกับ
ตางประเทศและองคการระหวางประเทศ ในงานเก่ียวกับสถิติ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตางประเทศและองคการระหวาง
ประเทศในการเก่ียวกับสถิติอยางตอเนื่อง ผานการเชิญใหสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติ รวมถึงเปนคณะกรรมการ คณะทํางานดานตาง ๆ ขององคการระหวางประเทศท่ีสําคัญ ไดแก 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations; ASEAN)  โดย
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ดังเชน คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community statistical System Committee; ACSS Committee) คณะอนุกรรมการระบบสถิติ
ของประชาคมอาเซียนเพ่ือการวางแผนและประสานงาน (ASEAN Community Statistical System Sub 
Committee on Planning and Coordination; ACSS-SCPC) คณะทํางานดานการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห 
การเผยแพรขอมูล และการสื่อสาร (Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination, and 
Communication of ASEAN Statistics; WGDSA) คณะทํางานดานตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Working 
Group on Sustainable Development Goal Indicators : WGSDGI) เปนตน 

เพ่ือใหการดําเนินงานประสานความรวมมือดานสถิติในภูมิภาคอาเซียน มีความตอเนื่อง และเกิดความ
รวมมือระหวางสมาชิก ในการประชุม ACSS-SCPC เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมจึงไดกําหนดจัดการ
ประชุมท่ีสําคัญและขอใหสํานักงานสถิติหงชาติเปนเจาภาพ (เนื่องจาก พ.ศ.๒๕๖๒ ประเทศไทยเปนเจาภาพ
อาเซียน) จํานวน ๓ การประชุม ไดแก 

๑. การประชุมคณะทํางานดานการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห การเผยแพรขอมูล และการสื่อสาร 
( Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination, and Communication of ASEAN 
Statistics; WGDSA) ครั้งท่ี ๑๘  ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒. การประชุมคณะอนุกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนเพ่ือการวางแผนและ
ประสานงาน (ASEAN Community Statistical System Sub Committee on Planning and Planning 
and Coordination; ACSS-SCPC) ครั้งท่ี ๑๘ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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๓. การประชุมคณะทํางานด านตั วชี้ วั ด เ พ่ือการ พัฒนา ท่ียั่ งยืน  (Working Group on 
Sustainable Development Goal Indicators : WGSDGI) ครั้งท่ี ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือใหการดําเนินงานประสานความรวมมือดานสถิติในภูมิภาคอาเซียน เกิดความเขมแข็ง 
๒.๒ เพ่ือใหการติดตามผลการดําเนินงานดานสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีความตอเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ 
 

๓. เปาหมายของโครงการ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความรวมมือกับประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน และองคการระหวางประเทศ 

ในงานท่ีเก่ียวของกับสถิติ และเพ่ิมระดับความรวมมือดังกลาวในอนาคต ตอไป 
 

๔. กลุมเปาหมาย 
4.1 สมาชิกคณะทํางานดานการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห การเผยแพรขอมูล และการสื่อสาร 

( Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination, and Communication of ASEAN 
Statistics; WGDSA) 

4.2 สมาชิกคณะอนุกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนเพ่ือการวางแผนและประสานงาน 
( ASEAN Community Statistical System Sub Committee on Planning and Planning and 
Coordination; ACSS-SCPC) 

4.3 สมาชิกคณะทํางานดานตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Working Group on Sustainable 
Development Goal Indicators : WGSDGI) 

 
๕. วิธีดําเนนิงาน 

ดําเนินการจัดประชุม 
 
๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖๑   
๒) ประสานการจัดประชุมกับ

สํานักงานเลขาธิการอาเซียน 
ภายใน พ.ค. ๒๕๖๒ ๐.๒๙๖๔ 

๓) ดําเนินการจัดประชุม ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒  
 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท) 

ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. ๖๑ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค.๖๒ 
ก.ย. 
๖๒ 

  0.2964          
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๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
รอยละความสําเร็จในการดาํเนินงานจัดการประชุมระหวางประเทศ 

 
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีการประสานความรวมมือดานสถิติท่ีเขมแข็งกับสํานักงานสถิติในภูมิภาค
อาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และสามารถติดตามผลการดําเนินงานดานสถิติของภูมิภาค ไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
๑๒. งบประมาณ 

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 0.2964 ลานบาท 
 

รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑. งบดําเนินงาน   
๑.๑ คาตอบแทน   

๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม   
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา   
๑.๑.๓ คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ)   

๑.๒ คาใชสอย   
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ -  
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน -  
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ -  
๑.๒.๖ คาใชสอยอ่ืนๆ (คารับรองและพิธีการ) -  
                          (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานราชการ)   

-  

๑.๓ คาวัสด ุ   
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน   
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร   
๑.๓.๓ คาวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ)   

๑.๔ คาสาธารณูปโภค -  



 - ๔ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑.๔.๑ คาโทรศัพท -  
๑.๔.๒ คาน้ําประปา -  
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข -  
๑.๔.๔ คาไฟฟา -  
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ คาครุภัณฑ   

๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) ** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร 

๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)   
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)   
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ คาท่ีดิน   
๒.๓ คาสิ่งกอสราง   
3. งบเงินอุดหนุน   
      3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด)   
4.1 คาจางท่ีปรึกษา   
      4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
      4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ)   
4.2  คาใชจายสมทบ   
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ   
4.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว   
๔.๕ คาใชจายในการจัดประชุมระหวางประเทศ 296,4๐๐  

 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 สํานักงานสถิติแหงชาติมีการประสานความรวมมือดานสถิติท่ีเขมแข็งกับสํานักงานสถิติในภูมิภาค
อาเซียน สํานักงานเลขาธิการอาเซียน 

13.2 การประสานความรวมมือท่ีเขมแข็ง  ทําใหสํานักงานสถิติแหงชาติ สามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานดานสถิติของภูมิภาค ไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 
 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตรดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

นางสาวพรรณี  พัฒนประดิษฐ ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสถิติสังคม 
     ผูอํานวยการกลุมสถิติประชากร โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 

การจัดทําสํามะโนประชากรเปนการจัดทําขอมูลสถิติท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประชากรของ
ประเทศ หมายถึง การนับจํานวนประชากรท้ังหมดท่ีอาศัยอยูทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทยใหครบถวน  ซ่ึงดําเนินการจัดทํา
ครั้งแรกเม่ือ  พ.ศ. 2452  และตอมา พ.ศ. 2462 2472 2480 และ 2490 ซ่ึงท้ัง 5 ครั้งนี้จัดทําโดย
กระทรวงมหาดไทย  เรียกวาสํารวจสํามะโนครัว  สํานักงานสถิติแหงชาติรับผิดชอบและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดานประชากรของประเทศในรูปแบบของการจัดทําสํามะโนประชากรครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2503 และตอมาไดจัดทําสํา
มะโนประชากรทุกระยะ 10 ป ในปคริสตศักราชท่ีลงทายดวย “0” ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะขององคการ
สหประชาชาติท่ีตองการใหขอมูลสํามะโนประชากรของแตละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได  ครั้งตอมาจัดทําในป 
พ.ศ. 2513  2523  2533  2543 และ 2553 นับตั้งแต พ.ศ. 2513 เปนตนมาสํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทํา
สํามะโนเคหะไปพรอมกับการทําสํามะโนประชากรดวย สําหรับป 2563 เปนการทําสํามะโนประชากรครั้งท่ี 12 
และเปนการทําสํามะโนเคหะครั้งท่ี 6 ของประเทศไทยในการจัดทําสํามะโนประชากรของประเทศไทยนั้น สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในพระราชบัญญัติสถิติ ท่ีไดกําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติมีหนาท่ี
หลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทําสํามะโนของประเทศ เพ่ือใหมีฐานขอมูลดานประชากรตามท่ีอยูจริงของ
ประเทศท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาประเทศตอไป 

 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับจํานวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนท่ีอยูจริง ณ วันสํามะโน
โดยไมคํานึงวาจะมีชื่อในทะเบียนบานท่ีอาศัยอยูหรือไม รวมท้ังจํานวนและลักษณะตางๆ ของท่ีอยูอาศัยของ
ประชากร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกครัวเรือนท่ัวประเทศเพ่ือใหไดขอมูลในระดับพ้ืนท่ียอย และเพ่ือวัด          
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรและท่ีอยูอาศัยในรอบ 10 ป 

 
๓. เปาหมายของโครงการ 

มีขอมูลสถิติดานประชากรและเคหะท่ีถูกตอง  ครบถวน ไดมาตรฐาน  และเปนปจจุบัน  ตรงตามความ
ตองการของผูใชขอมูลท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมท้ังสามารถใหบริการขอมูลสถิติไดอยาง
รวดเร็ว  ท่ัวถึง ตอเนื่อง และสะดวกตอผูใช 

 
 
 

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   โครงการใหม ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
 
 



 
 

- ๒ - 

๔. กลุมเปาหมาย 
4.1 กลุมเปาหมายหลัก คนไทยทุกคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย และสถานท่ี ท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยของ

ประชากรทุกแหงท่ัวประเทศในวันสํามะโน 
4.2 กลุมเปาหมายรอง - 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
พ.ศ. 2561  การวางแผนและเตรียมงานทุกข้ันตอน 

- ศึกษาคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ และบทเรียนจากการทําสํามะโนประชากรและเคหะครั้งท่ีผานมา 

- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดทําโครงการทุกข้ันตอน 

(เชน จัดทําคําของบประมาณ จัดทําแผนการดําเนินงานท้ังโครงการ ประสานงานกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  ปรับปรุงแผนท่ีและบัญชีเขต  รางแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ กําหนดวิธี

เก็บรวบรวมขอมูล กําหนดวิธีอบรมชี้แจงการปฏิบัติงาน จัดทําแผนการประชาสัมพันธ แผนการ

ประมวลผลและการนําเสนอขอมูล เปนตน) 

- ศึกษาและทดลองการใชประโยชนจากขอมูลทะเบียน 

(ศึกษาชุดขอมูลทะเบียน วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการนําขอมูลทะเบียนมาใชประโยชนทางสถิติ) 

- ทําการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน 

พ.ศ. 2562  จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง (ทดลองการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน) 

- วางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมงานการจัดทําโครงการทุกข้ันตอน 

ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ และการเตรียมงานทุกข้ันตอน(เชน ประสานงานและจัด

ประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงแผนท่ีและบัญชีเขต  

ปรับปรุงแบบสอบถามและคูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล วิธีเก็บรวบรวมขอมูล กําหนด

ผูปฏิบัติงานในข้ันตาง ๆ  วิธีการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ พัฒนาระบบการ

ประมวลผลและการนําเสนอขอมูล เปนตน) 

- ทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง 

- ประมวลผลขอมูล 

- ถอดบทเรียนจากการทําสํามะโนประชากรและเคหะทดลอง 

- วิเคราะหขอดีขอเสียแตละข้ันตอนการปฏิบัติงานทดลองเพ่ือนํามาปรับใชกับงานจริง 

- ปรับปรุงแบบสอบถาม/คูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

พ.ศ 2563  จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

- วางแผนและเตรียมงานทุกข้ันตอนและการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(เชน ดานบริหารงานโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชงบประมาณ แผนการบริหารงาน

สนาม แผนการประมวลผลและนําเสนอผลขอมูล และแผนการประชาสัมพันธ   เปนตน) 

- อบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลและผูเก่ียวของ 

- เก็บรวบรวมขอมูล (งานสนาม) ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ และติดตามประเมินผล 

- สํารวจภายหลังการแจงนับ (Post Enumeration Survey :PES) 



 
 

- ๓ - 

- ประมวลผลขอมูลเบื้องตนทุกพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ภาค และท่ัวราชอาณาจักร 

- นําเสนอผลขอมูลระดับจังหวัด (รายงานผลเบื้องตน) 

พ.ศ 2564  ประมวลผลและนําเสนอผลสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

- ประมวลผลขอมูลรายละเอียดทุกพ้ืนท่ีระดับจังหวัด ภาค และท่ัวราชอาณาจักร 

- จัดทํารายงานผลลวงหนา (เสนอผลขอมูลรายละเอียด ระดับท่ัวราชอาณาจักร) 

- จัดทํารายงานผลฉบับสมบรณู (เสนอผลขอมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาค และท่ัวราชอาณาจักร) 

 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 
ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา งบประมาณ 

(ลานบาท) 

จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ
ทดลอง 

ตั้งแต ตุลาคม 256๑ ถึง กันยายน 25๖๒ 33.7658 

 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 

ต.ค.6๑ พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.6๒ ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
  12.7104   12.5504   4.2525   4.2525 

 
๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ใชเวลาท้ังสิ้น 4 ป  ตั้งแตป ๒๕61-๒๕๖4 
 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ท่ัวประเทศ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ขอมูลสถิติสํามะโนประชากรและเคหะจํานวน ๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ 10 

 
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 

- ภาครัฐมีขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชน
ตอประเทศ 
 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการ จํานวนเงิน 1,372.4318  ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 33.7658  ลานบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหนง) 
 
 



 
 

- ๔ - 

๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขอมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะท้ังรายละเอียดของโครงสรางทางประชากรและท่ีอยูอาศัย มีประโยชน
กับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน สรุปไดดังนี้ 

13.1 ใชในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมใน
ระดับประเทศและทองถ่ินไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

13.2 ใชเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการข้ันพ้ืนฐานตางๆ ไดตรงตามความ
ตองการและจําเปนท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี สอดคลองกับจํานวนและลักษณะของประชากรตามท่ีอยูอาศัยท่ีแทจริง 

13.3 ใชเปนฐานในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต (Population Projection) 
13.4 ใชติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
13.5 ใชเปนกรอบในการเลือกตัวอยาง (Sampling Frame) สําหรับการสํารวจตางๆ 
13.6 ใชในการศึกษาวิเคราะหวิจัยตางๆ 
13.7 ใชประกอบในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจของเอกชน และการกําหนดลกูคากลุมเปาหมาย เชน การต้ัง

รานคา การขยายกิจการ การผลิตสินคา การออกแบบผลิตภัณฑ/บริการใหม เปนตน 
13.8 ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับความอยูดีมีสุข จากนโยบายภาครัฐดานตางๆ อยางพอเพียงและท่ัวถึง 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 
 
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล  
ช่ือโครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
๑.นางสาวบงกช  วิบูลยธนานนัต ตําแหนง ผูอํานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ โทร ๐ ๒๑๔1 7313 
๒.นางสาวจิตฐิโมกฬ  จิรธนาเกษมศานติ์ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมระบบภูมิสารสนเทศสถิติ โทร ๐ ๒๑๔1 7410 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการดานสถิติใหมีคุณภาพ และสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการแกผูรับบริการ โดยการนําเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information 
System : GIS) มาใชในการพัฒนางานบริการขอมูลสถิติใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และภารกิจของสํานักงาน ท้ัง
ดานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติท่ีสําคัญและจําเปนของประเทศ จึงไดเริ่มใหมีการจัดทําระบบภูมิ
สารสนเทศสถิติ : NSO-GIS และเผยแพร เพ่ือใหบริการขอมูลสถิติ ในรูปแบบแผนท่ีเฉพาะเรื่องเปนครั้งแรก ตั้งแต
ป ๒๕๕๒  ตอมาไดทําการพัฒนาระบบ NSO-GIS อีกครั้ง แลวใหบริการผานเว็บบน URL : statgis.nso.go.th 
ตั้งแตเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน  โดยเจาหนาท่ีท่ีสวนกลางเทานั้น (สถิติจังหวัดไมสามารถบริหาร
จัดการระบบได) ท่ีนําเขาขอมูลตางๆ จากโครงการสํามะโนและสํารวจท่ี สสช. ผลิตข้ึนเอง และขอมูลจาก
หนวยงานภายนอกเพ่ิมเติมจนถึงปปจจุบัน เพ่ือนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบแผนท่ี ทําใหเนื้อท่ีในการทํางานของ
ระบบไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับการใหบริการความตองการของผูใช และเทคโนโลยีในปจจุบัน 

ดังนั้น สํานักงานสิติแหงชาติจึงมีความจําเปนเรงดวน ท่ีจะตองพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-GIS 
เพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลของทุกภาคสวน คือ ตอบสนองภารกิจสํานักงานสถิติแหงชาติเอง (สวนกลาง
และสวนภูมิภาค)  สนับสนุนการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน โดยเฉพาะการบูรณาการขอมูล
สถิติกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดทําชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือใหรัฐบาลและ
หนวยงานภาครัฐไดมีขอมูลท่ีหลากหลายและเพียงพอในการแกปญหาของประเทศท้ังในระดับนโยบาย และระดับ
พ้ืนท่ี และใหบริการแกท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังสนับสนุนนโยบายใหระบบเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศใหมี
พลงัขับเคลื่อนหลักท่ีมาจากนวัตกรรมและการสรรคสรางตางๆ  เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายภาครัฐ
ท่ีจะมุงพัฒนาประเทศไปสูไทยแลนด 4.0 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
2.1 เพ่ือใหมีการบูรณาการระหวางฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสถิติเดิม และฐานขอมูลอ่ืน ๆ ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ สะดวกมากข้ึน 
๒.2 เพ่ือปรับปรุงระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ีเดิมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมี

ความสามารถสูงข้ึนโดยใชแนวคิด Visualization 
2.3 เพ่ือเพ่ิมระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดวยแผนท่ี สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
2.4 เพ่ือสนับสนุนการใหบริการขอมูลสถิติดวยแผนท่ีพ้ืนฐานกับภาคประชาชนผาน Mobile 
2.5 เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการบริหารจัดการระบบฯ 
2.๖ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลแผนท่ีแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป  

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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2.๗ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรเดิมใหรองรับกับปริมาณงานท่ีมากข้ึน  

๓. เปาหมายของโครงการ 
มีระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการขอมูลสถิติเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการบูรณาการ

ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ดวยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : NSO-
GIS ผาน Web ไดสะดวกและรวดเร็ว 

๔. กลุมเปาหมาย 
4.1 กลุมเปาหมายหลัก บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
4.2 กลุมเปาหมายรอง - 

๕. วิธีดําเนินการ 
ดําเนินการจัดซ้ือ 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค. ๒๕๖1   
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน พ.ย. ๒๕๖1 3.0000 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ธ.ค. ๒๕๖1  
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ม.ค. ๒๕๖2  

 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 

ต.ค.๖๑ พ.ย.๖๑ ธ.ค.๖๑ ม.ค.๖๒ ก.พ.๖๒ มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒ พ.ค.๖๒ มิ.ย.๖๒ ก.ค.๖๒ ส.ค.๖๒ ก.ย.๖๒ 
  3.0000          

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 
เชิงคุณภาพ 
- 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
11.1 การใหบริการขอมูลสถิติเชิงพ้ืนท่ี สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสืบคนและบริการภูมิ

สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS) เพ่ือรวมสราง Socio-economic FDGS 2.0 โดยนําขอมูลประชากรและ
ขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม ใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม ในการเชื่อมโยงกับแนวเขตการปกครอง   
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11.2 การใหบริการแกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบ Web Map Service 
ผาน Web และ Mobile เปนการสนับสนุนตามนโยบายการเปดเผยขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของการดําเนินงาน สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดสะดวก รวดเร็ว 
ซ่ึงจะชวยประหยัดงบประมาณของประเทศ 

11.3 การใหบริการภูมิสารสนเทศสถิติระดับจังหวัด ชวยในการวางแผนและตัดสินใจระดับจังหวัด และ
ชวยในการสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรของจังหวัด 

11.4 เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในสวนท่ีสัมพันธกับกิจกรรมทาง
พ้ืนท่ี โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลของแตละหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและกัน สงเสริมสนับสนุน
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตในสังคม ยุคประเทศไทย ๔.๐ 
๑๒. งบประมาณ 

งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน  3.0000  ลานบาท 

  รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1. งบดําเนินงาน -  
1.1 คาตอบแทน -  

1.1.1 คาเบี้ยประชุม 
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา 
1.1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

-  

1.2 คาใชสอย -  
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน 
1.2.3 คาจางเหมาบริการ 
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 
1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
1.2.6 คาใชสอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

-  

1.3 คาวัสด ุ -  
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 
1.3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 
1.3.3  คาวัสดุอ่ืน ๆ (ระบุ) 

-  

1.4 คาสาธารณูปโภค -  
1.4.1 คาโทรศัพท 
1.4.2 คาน้ําประปา 
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 
1.4.4 คาไฟฟา 
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) - 



 - ๔ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

2.1 คาครุภัณฑ - 
2.1.1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) 
2.1.2 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) 
2.1.3 คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) 
2.1.4 คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) 
2.1.5 คาครุภัณฑอ่ืน ๆ (ระบุ) 

** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 

2.2 คาท่ีดิน - 
2.3 คาสิ่งกอสราง - 
3. งบเงินอุดหนุน - 

3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ระบุ) 
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) 

 

4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) - 
4.1  คาจางท่ีปรึกษา - 

4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
๔.๑.๓ คาตอบแทนบุคลากร 
๔.๑.๔ คาใชจายดําเนินงาน 

- 

4.2 คาใชสมทบ - 
4.2.1 คาใชจายสมทบกิจกรรม (ระบุ) - 

4.3 คาใชจายในการจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS) 

3,000,000 

 
หมายเหตุ  :  งบประมาณท่ีตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางท่ีปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศ 
 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 เกิดการแบงปนขอมูลเพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน
การนําเสนอในรูป Visual  Display  เพ่ือสรางความเขาใจขอมูลในมุมมองการบริหาร และเกิดองคความรูใน
การตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี   

13.2 การยกระดับการใหบริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการของผูรับบริการมาก
ยิ่งข้ึน 

13.3 เกิดระบบท่ีสนับสนุนการเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศ นําไปบูรณาการและใชตอยอดไดอยาง
กวางขวาง 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 

รายละเอียดโครงการประจําป ๒๕๖๒ ของ สสช. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิมศักยภาพคอมพิวเตอร (สวนภูมิภาค) 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นายธารธรรม อุประวงศา     ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๓๔ 

๒.นายสมัฤทธิ์  อินทศร       ตําแหนงผูอํานวยการกลุมบริการและสนับสนุน 
     ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีความตองการเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการประมวลผลขอมูลเพ่ือผลิตขอมูล
สารสนเทศอยางตอเนื่อง สําหรับการประกอบการตัดสินใจ การบริหารงาน การกําหนดนโยบาย ของผูบริหารใน
ระดับตาง ๆ ของประเทศ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยูในปจจุบัน เปนเครื่องรุนเกาไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถ
รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณรุนใหมได นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญมีอายุการใชงานท่ีมาก ทําให
เครื่องคอมพิวเตอรเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอยางเต็มท่ี 

เนื่องจากสํานักงานสถิติแหงชาติ มีการทําสํามะโนและสํารวจหลายโครงการซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลและ
ประมวลผลขอมูลเปนจานวนมาก จึงมีความจาเปนตองการใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังมีการ
นําเสนอขอมูล การสืบคนแผนท่ี การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงเปนระบบงานเก่ียวกับขอมูลท่ีมีลักษณะ
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และแสดงขอมูลเปนรูปภาพท่ีมีความละเอียดสูง จึงจําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย
สนับสุนนการทํางานและการผลิตขอมูลของโครงการสํามะโนและสํารวจโครงการตาง ๆ ของ สสช. และสถิติ
จังหวัดมีการพัฒนาเว็บไซตเองเพ่ือนําขอมูลข้ึนรายงานความกาวหนาในการจัดทาโครงการตาง ๆ และ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลทางดานสถิติ 

ในหนวยงาน สสช. ไดมีการพัฒนา Software ท่ีใชเฉพาะในงานดานตาง ๆ ซ่ึงตองใชการประมวลผลขอมูลสูง 
เชน โปรแกรม CS Pro, Fox Pro, เปนตน จึงมีความตองการเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีใชงานในสํานักงานสถิติจังหวัด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสาหรับการประมวลผลขอมูลเพ่ือผลิตขอมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอรสวน
ใหญมีอายุการใชงานมากวา ๖ ปประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรตํ่าลง เครื่องคอมพิวเตอรเริ่มเสียหายและ
เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดอยางเต็มท่ี 

ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร ท่ีจัดหาในโครงการคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนนี้จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประมวลผลขอมูล ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป ทําใหการตอบสนองงานของสํานักงานสถิติจังหวัด
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพในภาวะปจจุบัน  
 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

  ๒.๑ เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) ท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา ๖ ป ท่ีชํารุดและ 
เสื่อมสภาพ 
       ๒.๒ เพ่ือใหมีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการประมวลผลขอมูลสถิติ 
 

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



 - ๒ - 

๓. เปาหมายของโครงการ 
เจาหนาท่ีในสํานักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชในการปฏิบัติงานทดแทนเครื่องเดิมท่ี

เสื่อมสภาพ และเสียบอยครั้ง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 
4.1 กลุมเปาหมายหลัก บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
4.2 กลุมเปาหมายรอง - 

 
๕. วิธีดําเนนิงาน 

- ดําเนินการจัดซ้ือ 
๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน มี.ค. ๒๕๖1   
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน พ.ค. ๒๕๖1 6.8096 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑  
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑  

 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท) 

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

  6.8096          

 
๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖1 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงเวลา 
ความสําเร็จในการดําเนินงานจัดซ้ือจัดหาไดภายในเวลาท่ีกําหนด  
 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
การปฏิบัติราชการของบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

๑๒. งบประมาณ 
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 6.8096 ลานบาท 
 



 - ๓ - 

รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑. งบดําเนินงาน -  
๑.๑ คาตอบแทน -  

๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม -  
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา -  
๑.๑.๓ คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๒ คาใชสอย -  
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ -  
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน -  
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ -  
๑.๒.๖ คาใชสอยอ่ืนๆ (คารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ คาวัสด ุ -  
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน -  
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร -  
๑.๓.๓ คาวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๔ คาสาธารณูปโภค -  
๑.๔.๑ คาโทรศัพท -  
๑.๔.๒ คาน้ําประปา -  
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข -  
๑.๔.๔ คาไฟฟา -  
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) 6,809,600  
๒.๑ คาครุภัณฑ   

๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) 6,809,600 
๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)   
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)   
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ คาท่ีดิน   
๒.๓ คาสิ่งกอสราง   
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  



 - ๔ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

4.1 คาจางท่ีปรึกษา -  
      4.1.1 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
      4.1.2 คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
4.2  คาใชจายสมทบ -  
4.3 คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
4.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว -  

 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 

 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเสริมสรางองคความรูความเขาใจการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับ

จังหวัด  ภายใตโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับพ้ืนท่ี (SDGs ระดับพ้ืนท่ี) 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑.นางอรวรรณ สุทธางกูร ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสถิติพยากรณ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗482 
๒.นายบรรพต ตีเมืองสอง ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและพยากรณสถิติเชิงสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 

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

ประเทศไทยไดเขารวมวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals :SDGs) 
และไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับประเทศมาตั้งแตป 2559 เปนตนมา ภายใตกลไกระดับชาติท่ีถูก
จัดตั้งข้ึนมา เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนท้ังในระดับผูกําหนดนโยบาย และประเด็นการพัฒนาในมิติตางๆ การ
ถายทอดหลักการลงสูการปฏิบัติในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ียอย เพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีมีความตระหนักรูตอการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคาตอการพัฒนาในพ้ืนท่ี และการพัฒนาตางๆ ของทุกภาคสวนโดยตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีมี
ตอประชากรทุกกลุมเปนหลักการสําคัญของกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงไดประกาศไววาจะไมมีใครถูกท้ิงไว
เบื้องหลังการพัฒนา (Leave no one behind)  

สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะเลขานุการรวมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และหนวยงานดานสถิติของประเทศ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานการจัดการขอมูล SDGs ท้ัง
ในระดับประเทศและพ้ืนท่ี จึงไดขอตั้งงบประมาณประจําป 2562 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด
ท่ัวประเทศใหมีความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รับทราบการเปนสวนหนึ่งท่ีจะตองรวมกัน
ดําเนินงานท่ีสําคัญภายในจังหวัดใหขับเคลื่อน SDGs ในระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนประเมินสถานะและติดตามสถานการณตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับพ้ืนท่ี (Area Base) 
และระดับยุทธศาสตรของจังหวัด (Agenda Base) เพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนาตอไป 

การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหกับบุคลากร
ของสํานักงานสถิติจังหวัดท่ัวประเทศ  เพ่ือสรางความรูความเขาใจเปนรายเปาหมาย 17 เปาหมาย   ความเปนมา
ของการดําเนินงานท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ  การพัฒนาตัวชี้วัด SDGs  ความกาวหนาการดําเนินงานท่ี
ผานมา  การวิเคราะหเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicator) กับแผน
ยุทธศาสตร/แผนพัฒนาจังหวัด  แนวทางการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับจังหวัด     โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯจะแบงออกเปน 4 ศูนย (ศูนยภาคกลาง ศูนยภาคเหนือ  ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ศูนยภาคใต)  ศูนยละ 2 วัน  โดยมีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คือ สถิติจังหวัด และผูอํานวยการกลุมวิชาการ
และวางแผน จากสํานักงานสถิติจังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 152 คน 

 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 สรางความรูความเขาใจในเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแกบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัด เพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับพ้ืนท่ีผานกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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2.2 เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดสามารถนําความรูท่ีไดรับไปจัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด เพ่ือนําไปสูการจัดทํารางตัวชี้วัดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบท
จังหวัดได 

 
3. เปาหมายของโครงการ 

ไดรางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด 
 

4. กลุมเปาหมาย 
สถิติจังหวัด และผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 จังหวัด 

 

5. วิธีดําเนินงาน 
ดําเนินการเอง 

 

6. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) วางแผนและเตรียมงาน ต.ค. –  ม.ค. 61    

๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติสถิติจังหวัด และ
ผูอํานวยการฝายวางแผนและวิชาการ ท้ัง 76 
จังหวัด โดยแบงเปน 4 ศูนย ศูนยละ 2 วัน 

ก.พ. – มี.ค. 62 

 
 
 

  1.972 

๓) จัดทํารางรางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด 

เม.ย. – มิ.ย. 62  

๔) รายงานผลการดําเนินงาน ก.ค. 62  

 
7. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท) 

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

  1.972          

 
8. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๖1 สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 
 

9. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนภูมิภาค 
 

10. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
รางเปาประสงคตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ในบริบทจังหวัด  
 



 - ๓ - 

11. ผลลัพธ (Outcomes) 
สามารถสนับสนุนการจัดทําขอมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด เพ่ือประเมินผลการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในจังหวัด 
 

12. งบประมาณ 
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 1.9727 ลานบาท 

รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑. งบดําเนินงาน -  
๑.๑ คาตอบแทน -  

๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม -  
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา -  
๑.๑.๓ คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๒ คาใชสอย -  
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ -  
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน -  
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ -  
๑.๒.๖ คาใชสอยอ่ืนๆ (คารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ คาวัสด ุ -  
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน -  
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร -  
๑.๓.๓ คาวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๔ คาสาธารณูปโภค -  
๑.๔.๑ คาโทรศัพท -  
๑.๔.๒ คาน้ําประปา -  
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข -  
๑.๔.๔ คาไฟฟา -  
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๒.๑ คาครุภัณฑ   

๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) ** ใชเกณฑราคาพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร 

๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ)   
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ)   



 - ๔ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ)   
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ)   

๒.๒ คาท่ีดิน   
๒.๓ คาสิ่งกอสราง   
3. งบเงินอุดหนุน -  
      3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ)   
       3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)   
4. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
4.1 คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนและการเสริมสรางองคความรู 

1,972,700  

 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรของสํานักงานสถิติจังหวัดไดรับความรู สามารถจัดทํารางเปาประสงคตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทจังหวัด  และสามารถถายทอดความรูสูบุคลากรท่ีเก่ียวของในจังหวัดได  

 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 

 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร ดศ. : สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล 
ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑. นางอรวรรณ สุทธางกูร  ตําแหนง ผูอํานวยการกองสถิติพยากรณ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๒ 
๒. นางโสนนอย บุราเจริญ  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมบริการและเผยแพรขอมูลสถิติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๙๖ 
๓. นางสาวกรัณฐวรัตม แกวศรีงาม ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมคลังขอมูลสถิติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๕๐๔ 

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

สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะหนวยงานภายใตกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มี
ภารกิจในการดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ จัดทําสถิติและการประสานการรวบรวมขอมูลสถิติ 
เพ่ือใชในการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึง 
การใหบริการสถิติแกหนวยงาน องคกรเอกชน และบุคคลท่ัวไป โดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการ
บริการดานสถิติใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูใชทุกภาคสวน ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท้ังดานความถูกตอง รวดเร็ว และอํานวย
ความสะดวกตอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่องเสมอมา เพ่ือใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงและเขาใชขอมูลสถิติและตัวชี้วัดของ
ประเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ปจจุบัน ทุกองคกรถือวาขอมูลเปนหัวใจในการขับเคลื่อนองคกร ทําใหเกิดความตองการใช
ขอมูลท่ีถูกตอง ครอบคลุม เพียงพอ และทันเวลา สํานักงานสถิติแหงชาติไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว
เชนกัน จึงมีแนวคิดจะขยายชองทางการเขาถึงขอมูลใหงาย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดทํา
แผนงานการเผยแพรขอมูลในรูปแบบ Open Application Programming Interface (Open API) เพ่ือ
ตอบสนองความตองการผูรับบริการท่ีเขาใชขอมูลสถิติเปนประจําอยางตอเนื่อง ใหไดรับขอมูลสถิติดวยความ
รวดเร็ว มีความนาเชื่อถือ ตอบสนองไดตรงตามความตองการ และสะดวกในการนําขอมูลไปประมวลผล ซ่ึง
กลุมเปาหมายผูรับบริการผานชองทางใหมนี้ครอบคลุม หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศึกษา 
สถาบันวิจัยและองคกรระหวางประเทศ ตัวอยางองคกรท่ีมีการพัฒนารูปแบบการเผยแพรขอมูลผานชองทาง 
API ในปจจุบัน อาทิเชน ธนาคารแหงประเทศไทย ตัวอยางขอมูลท่ีเผยแพร เชน อัตราแลกเปลี่ยน สถิติ
เศรษฐกิจการเงิน เปนตน ท้ังนี้การพัฒนาชองทางการเผยแพรขอมูลในรูปแบบ API นี้  เปนบริการท่ีผู
ใหบริการเปดชองทางการเชื่อมโยงให Application หรือโปรแกรมอ่ืนๆ พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงบริการได
แบบอัตโนมัติ สะดวกและปลอดภัย งายตอการนําไปประยุกตกับโปรแกรมท่ีพัฒนาเพ่ือประโยชนในดานตางๆ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนตอยอดใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ได ท้ังยังสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกร ลดความซํ้าซอน
ในการพัฒนา และยังเพ่ิมความถูกตองของขอมูลเนื่องจากเปนขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติท่ีเปนเจาของ
ขอมูลโดยตรง ท้ังนี้การพัฒนาชองทาง API นี้ จะครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบขอมูลและพัฒนาการ
เชื่อมโยงระบบขอมูลภายในของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือใหสามารถใหบริการในภารกิจดังกลาวขางตนได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบ Interactive Infographic ผาน 

   โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ.......... 
   โครงการใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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โมบายแอพพลิเคชั่นของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการบริการดานการเผยแพร
ขอมูลสถิติใหสูงข้ึน 

 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและชองทางการเขาถึงขอมูลเปดภาครัฐสําหรับทุกภาคสวน ผาน Social Media 
และ Application ตางๆ ท่ีเรียกใชขอมูลผาน API 

๒.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล ซ่ึงรวมถึงการนําสง/นําเขา และการเผยแพร 
ผานเว็บไซตและ Mobile Application ของสํานักงานสถิติแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
รวดเร็ว และทันสมัย 

๒.๓ เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางองคกร 
 

๓. เปาหมายของโครงการ 
 มีระบบ API กลางเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลท้ังภายในและภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ นําไปสูการเผยแพร
ขอมูลสถิติท่ีใหบริการผานชองทาง Web API และเชื่อมตอการนําเสนอขอมูลสถิติในรูปแบบท่ีทันสมัยผาน 
โมบายแอพพลิเคชั่น  
 
๔. กลุมเปาหมาย 

๑) กลุมเปาหมายหลัก หนวยงานภาครัฐ 
๒) กลุมเปาหมายรอง องคกรหรือหนวยงานภาคเอกชน  

 
๕. วิธีดําเนนิงาน 

ดําเนินการจัดจาง 
 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๑   
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒ ๒.๕๐00 

๓) ลงนามในสัญญา ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒  
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๒  
 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท) 

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

  2.5000          

 
๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สิ้นสุดวนัท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
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๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สวนกลาง 

 
๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 

รอยละความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service 
 

๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
สามารถใหบริการขอมูลสถิติในรูปแบบ Smart Service ท่ีมีความถูกตอง รวดเร็ว และอํานวยความสะดวก

ตอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

๑๒. งบประมาณ 

รายละเอียดคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๑. งบดําเนินงาน -  
๑.๑ คาตอบแทน -  

๑.๑.๑ คาเบี้ยประชุม -  
๑.๑.๒ คาอาหารทําการนอกเวลา -  
๑.๑.๓ คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๒ คาใชสอย -  
๑.๒.๑ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ -  
๑.๒.๒ คาเชาทรัพยสิน -  
๑.๒.๓ คาจางเหมาบริการ -  
๑.๒.๔ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา -  
๑.๒.๕ คาใชจายในการประชาสัมพันธ -  
๑.๒.๖ คาใชสอยอ่ืนๆ (คารับรองและพิธีการ) -  
         (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ)     

๑.๓ คาวัสด ุ -  
๑.๓.๑ คาวัสดุสํานักงาน -  
๑.๓.๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร -  
๑.๓.๓ คาวัสดุอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๑.๔ คาสาธารณูปโภค -  
๑.๔.๑ คาโทรศัพท -  
๑.๔.๒ คาน้ําประปา -  
๑.๔.๓ คาไปรษณียโทรเลข -  
๑.๔.๔ คาไฟฟา -  
๑.๔.๕ คาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ (ระบุ) -  

๒. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
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รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

๒.๑ คาครุภัณฑ   
๒.๑.๑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (ระบุ) - 
๒.๑.๒ คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (ระบุ) - 
๒.๑.๓ คาครุภัณฑไฟฟา (ระบุ) - 
๒.๑.๔ คาครุภัณฑสํานักงาน (ระบุ) - 
๒.๑.๕ คาครุภัณฑอ่ืนๆ (ระบุ) - 

๒.๒ คาท่ีดิน - 
๒.๓ คาสิ่งกอสราง - 
๓. งบเงินอุดหนุน -  
      ๓.๑  เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ) -  
      ๓.๒  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ) -  
๔. งบรายจายอ่ืน * (กรุณาระบุรายละเอียด) -  
๔.๑ คาจางท่ีปรึกษา -  
      ๔.๑.๑ คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) 
                - จางพัฒนาระบบ 

๒,๕๐๐,๐๐๐  

      ๔.๑.๒ คาจางท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุ) -  
๔.๒  คาใชจายสมทบ -  
๔.๓ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ -  
๔.๔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ชั่วคราว -  
 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๓.๑ มีชองทางการเขาถึงและเขาใชขอมูลสถิติเพ่ือการบริหารราชการแผนดินและบริการประชาชน ท่ีมี
มาตรฐานในการเผยแพรขอมูลสถิติอยางเปนสากล ใหสามารถนําขอมูลสถิติไปใชไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และทันสมัย 

๑๓.๒ สนับสนุนกระบวนการทํางานเปนอัตโนมัติ ลดกระบวนการท่ีทําดวยมือ สามารถดึงขอมูลท่ีตองการได
โดยตรงหรือเฉพาะเจาะจงได 

๑๓.๓ สนับสนุนใหเกิดการนําขอมูลไปใชประโยชนในวงกวาง และตรงกับกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน ผาน 
Application ภายในองคกร หรอื Application ภายนอกองคกรท่ีมีผูพัฒนาข้ึน 

๑๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถทํางานไดงาย และรวดเร็ว เพ่ือสงมอบงานใหกับ
ผูใชบริการไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

๑๓.๕ เสริมสรางความรวมมือในการแบงปนขอมูลเพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของทุกภาคสวน และชวยกระตุนใหหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือ
ยกระดับการแขงขันของประเทศ ท้ังยังเปนการผลักดันยุทธศาสตร Thailand ๔.๐ 

๑๓.๖ สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือตอยอดทางการวิเคราะหวิจัย และสรางโอกาสทางธุรกิจไดมาก
ข้ึน และมีผลตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

 



แบบฟอรม๑(ดศ.) 

 

 
 

รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร ดศ. :  
ช่ือโครงการ : การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

๑. นางสาวกฤษณา   จิรวัฒนสถิตย ตําแหนง เลขานุการกรม   โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗295 
2. สิบเอกนพดล      นิลทับ   ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการ  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗304 

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

 สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) ในฐานะหนวยงานภายใตกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
มีภารกิจท่ีจําเปนตองเดินทางไปปฏิบัติราชการและติดตอราชการท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค อยางตอเนื่อง 
ซ่ึงรถยนตราชการท่ีมีอยูอายุการใชงานเกินกวา 12 ป และตองสงบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา จึงสงผลให
ไมเพียงพอตอการใชงาน  
 เพ่ือใหการจัดสรรการใชรถยนตราชการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอ
ทางราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 4 รายการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมตํ่ากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลั งคนขับ (Cab) พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส 
จํานวน 2 คัน  
 2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส จํานวน 2 คัน  
 3. รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา  
65 กิโลวัตต จํานวน 2 คัน  
 4. รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน  
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือทดแทนรถยนตราชการท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 12 ป ท่ีเสื่อมสภาพและตองซอมแซมอยูเปน
ประจาํ 

๒.๒ เพ่ือใหมีครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรถยนตราชการท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของผูใชงาน 
๓. เปาหมายของโครงการ 
 เพ่ือใหการจัดสรรการใชรถยนตราชการในสํานักงานสถิติแหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอทางราชการ 
๔. กลุมเปาหมาย 

4.1 กลุมเปาหมายหลัก บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
4.2 กลุมเปาหมายรอง - 
 

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



 - ๒ - 

๕. วิธีดําเนนิงาน 
ดําเนินการจัดซ้ือ 

๖. ข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ข้ันตอน/กิจกรรม ชวงเวลา 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

๑) จัดทําขอเสนอโครงการ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๑   
๒) ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ

พัสดุ 
ภายใน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑  

 
5.9680 

๓) ลงนามในสัญญา กลุมบริหารพัสดุดําเนินการ  
๔) ดําเนินการตรวจรับ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒  
๕) ดําเนินการสงมอบ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๒  

 
๗. แผนการใชจายงบประมาณ(ลานบาท) 

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

    5.9680        

 
๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
๙. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง 
๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
 รอยละความสําเร็จในการจัดจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (ทดแทนของเดิม) 
๑๑. ผลลัพธ (Outcomes) 
 สามารถใหบริการการใชรถยนตราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน
เพ่ือเปนประโยชนตอทางราชการ 
๑๒. งบประมาณ 
 งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวนเงิน 5,968,000 บาท   

  รายละเอียดการคาใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1. งบดําเนินงาน -  
1.1 คาตอบแทน -  

1.1.1 คาเบี้ยประชุม 
1.1.2 คาอาหารทําการนอกเวลา 
1.1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ) 

-  

1.2 คาใชสอย -  
1.2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 
1.2.2 คาเชาทรัพยสิน 
1.2.3 คาจางเหมาบริการ 
1.2.4 คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 

-  



 - ๓ - 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงินคาใชจาย (บาท) 

1.2.5 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
1.2.6 คาใชสอยอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1.3 คาวัสด ุ -  
1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน 
1.3.2  คาวัสดุคอมพิวเตอร 
1.3.3  คาวัสดุอ่ืน ๆ (ระบุ) 

-  

1.4 คาสาธารณูปโภค -  
1.4.1 คาโทรศัพท 
1.4.2 คาน้ําประปา 
1.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 
1.4.4 คาไฟฟา 
1.4.5 คาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

2. งบลงทุน * (กรุณาระบุรายละเอียด) - 
2.1 คาครุภัณฑยานพาพนะและขนสง 5,968,000 

 
หมายเหตุ  :  งบประมาณท่ีตองจัดทํารายละเอียดการใชจาย คือ งบลงทุน (คาครุภัณฑ) คาใชจายในการฝกอบรม
และสัมมนา คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายจางท่ีปรึกษา และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ 
 
๑๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสํานักงานสถิติแหงชาติในการติดตอราชการท้ังในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



เปาประสงค หนวยงานภาครัฐมีการเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและเอกชน(ภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ)

ตัวชี้วัดเปาประสงค จํานวนการใหบริการขอมูลสถิติภาครัฐแกทุกภาคสวนผานหนวยงานกลางดานสถิติ

1

แผนการใชจาย 114,010,800 46,589,900 46,112,400 37,967,300 244,680,400 

2

แผนการใชจาย 12,710,400 12,550,400 4,252,500 4,252,500 33,765,800

3

แผนการใชจาย 8,560,900 4,365,000 4,976,700 4,365,000 22,267,600 
4 แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย 1,972,700      1,972,700 

5 แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย 296,400 296,400 

โครงการผลิต

ขอมูลสถิติดวย

วิธีการสํารวจ

โครงการบริหาร

จัดการขอมูลสถิติ

และสารสนเทศ

ของประเทศ

สํามะโนประชากร

และเคหะ พ.ศ. 

2563

กิจกรรมการเสริมสราง

องคความรูความเขาใจ

การจัดทําตัวชี้วัด

เปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในระดับจังหวัด 

 ภายใตโครงการ

พัฒนาตัวชี้วัดการ

พัฒนาที่ยั่งยืนระดับ

พื้นที่ (SDGs)ระดับพื้นที่

ขอมูลสถิติสํา

มะโน

ประชากรและ

เคหะจํานวน 

๑ เรื่อง คิด

เปนรอยละ 10

 การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจ

 การบริหารจัดการแผนแมบทระบบสถิติ

การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล

รอยละ

ความสําเร็จใน

การดําเนินงาน

จัดการประชุม

ระหวางประเทศ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

สสช.

สสช.

 การจัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีการสํารวจจํานวนขอมูล

สถิติพื้นฐาน

ดานเศรษฐกิจ

และสังคมไม

นอยกวา 20 

ื่

มี.ค.ม.ค. ก.พ.ธ.ค.ต.ค.

วางแผนและเตรียมงาน

อบรมเชิงปฏิบัติใหแกสถิติสถิติ

จังหวัด และผูอํานวยการฝาย

วางแผนและวิชาการ ทั้ง 76 

จังหวัด

จัดทํารางรางเปาประสงคตามเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทจังหวัด

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน

มา
ตร

กา
ร

แผนงาน

/โครงการ/กิจกรรม

ความ

สอดคลอง

 นโยบาย/

ตัวชี้วัด

แบบฟอร์ม 2

หมายเหตุ

สสช.

 รวมทั้งสิ้น

เม.ย.

แผนดําเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการ

 /

คาเปาหมาย

แผนการ

ดําเนินงาน/

แผนการใช

จาย

 แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ

 พ.ศ. 256๑

การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ

 พ.ศ. 256๒

พ.ค. มิ.ย.

มาตรการ 1สงเสริมการบริหารจัดการในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ส.ค. ก.ย.พ.ย. ก.ค.

อํานวยการ

การใหบริการและเผยแพรสถิติและสารสนเทศ

สสช.โครงการจัดการ

ประชุมระหวาง

ประเทศ

แผนดําเนินงาน

ราง

เปาประสงค

ตามเปาหมาย

การพัฒนาที่

ยั่งยืน ใน

บริบทจังหวัด

สสช.แผนดําเนินงาน

ความสําเร็จ

ในการ

ดําเนินงานได

ตามแผน

แมบทระบบ

สถิติประเทศ

ไทย ฉบับที่ ๒

 คิดเปนรอย

ละ 80

จัดทํา

ขอเสนอ

โครงการ

ประสาน

การจัด

ประชุม

ดําเนินการจัด

ประชุม



หนวยงาน

รับผิดชอบ

มี.ค.ม.ค. ก.พ.ธ.ค.ต.ค.

มา
ตร

กา
ร

แผนงาน

/โครงการ/กิจกรรม

ความ

สอดคลอง

 นโยบาย/

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

 รวมทั้งสิ้น

เม.ย.

ตัวชี้วัดโครงการ

 /

คาเปาหมาย

แผนการ

ดําเนินงาน/

แผนการใช

จาย

 แผนการดําเนินงาน / แผนการใชจายงบประมาณ

 พ.ศ. 256๑  พ.ศ. 256๒

พ.ค. มิ.ย.

มาตรการ 1สงเสริมการบริหารจัดการในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ส.ค. ก.ย.พ.ย. ก.ค.

6 แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย 6,809,600 6,809,600

7 แผนดําเนินงาน

แผนการใชจาย 3,000,000 3,000,000

8

แผนการใชจาย
2,500,000 2,500,000

9

แผนการใชจาย
5,968,000 5,968,000

ตรวจรับ

สสช.

สสช.

ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุจัดทําขอเสนอโครงการ ตรวจรับงาน

จัดทํา

ขอเสนอ

โครงการ

ดําเนินการ

จัดหาตาม

ระเบียบพัสดุ

ลงนามในสัญญา ตรวจรับงาน

รอยละ

ความสําเร็จ

ในการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ

ภูมิ

โครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร

เพื่อทดแทนและ

เพิ่มศักยภาพ

คอมพิวเตอร 

(สวนภูมิภาค)

ความสําเร็จ

ในการ

ดําเนินงาน

จัดซื้อจัดหา

ไดภายใน

เวลาที่กําหนด

โครงการปรับปรุง

และพัฒนาระบบ

ภูมิสารสนเทศสถิติ 

(NSO-GIS)

โครงการ

พัฒนาการ

ใหบริการขอมูล

สถิติแบบ Smart 

Service

รอยละ

ความสําเร็จ

ในการจัดทํา

โครงการ

แผนดําเนินงาน สสช.

ลงนามในสัญญา

สสช.

ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ

ลงนามใน

สัญญา

การจัดซื้อครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง (ทดแทน

ของเดิม) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.

รอยละ

ความสําเร็จ

ในการจัดทํา

โครงการ

แผนดําเนินงาน

ลงนามในสัญญา ตรวจรับงาน และสงมอบงาน
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