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1. รายนามผู้ชี้แจง 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง 

1. นายเมธาดล วิจักขณะ  รองอธิบดี กรมศิลปากร 
2. นางวัญญา  ประค าทอง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม 
3. นางวิรยาร์  ช านาญพล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
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2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ NSW ในการขออนุญาตน าเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ระบบ NSW (National Single Window) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทันสมัยท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมศิลปากรได้พัฒนาระบบ
ดังกล่าวร่วมกับกรมศุลกากร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และพัฒนาการให้บริการให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  

ปีงบประมาณ 2561 มุ่งเน้นพัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 
Desktop พัฒนาระบบ B2G (Business to Government) และพัฒนาระบบ E-Payment 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ไมม่ี -  

แนวทางแก้ไข 

 - ไม่มี - 
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3. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ NSW ในการขออนุญาตน าเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 2561 2562 

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

1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมลู จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เม.ย.61 
ถึงส.ค.61 

           

2) จัดท าข้อก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของ
ระบบ 

ส.ค.61 
ถึงก.ย.61 

           

3) ด าเนินการตามระเบยีบพัสดฯุ ในการ
จัดจ้างและท าสัญญากับผู้รับจ้าง  

            

4) ด าเนินงานตามการโครงการฯ  พร้อม
ทดสอบระบบ 

            

5) ประชาสมัพันธ์และเปิดใช้ระบบ             

 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลผลิต (Output) / ตัวช้ีวัดผลผลิต 

ผลผลิต (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย 

1) ระบบ NSW น าเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ กรม
ศิลปากร รองรับการท างานแบบ Mobile Application 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ระบบ การขออนุญาตน าเข้า ส่งออก 
โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุรองรับ Mobile Application  

2) ร้อยละ 100 หน่วยงานภูมิภาคสามารถให้บริการประชาชน
ได ้
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ผลผลิต (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ผู้ประกอบการ ประชาชนท่ัวไป สามารถ ขอ
อนุญาตน าเข้า ส่งออกโบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ ไดส้ะดวก 
รวดเร็ว และตดิตามสถานะได้ทุกข้ันตอน 

2) ร้อยละ 100 สามารถบรูณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได ้

3) ร้อยละ 100 หน่วยงานและระบบมีอุปกรณ์ใช้งานและดูแล
ความปลอดภัยระบบได ้

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

1) ร้อยละ 90 ลดเวลาการบันทึกข้อมูล ข้อมูลชุดเดียวใช้ได้
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ร้อยละ 75 ลดการพบเจา้หน้าท่ี 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 

1) ร้อยละ 75 ลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางติดต่อหน่วยงาน 

2) ร้อยละ 100 ลดคา่ใช้จ่ายเรื่องเอกสาร 

 

 2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   1) ผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ สามารถด าเนินการขออนุญาตน าเข้า 
ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

  2) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 3) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางพบเจ้าหน้าที่ และค่าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

4) ระบบ NSW ของกรมศิลปากรแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทางโลจิสติกส์กับระบบ NSW ของ
ประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบสมบูรณ์ รองรับ Mobile Application 
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4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ าแนกตามหน่วยงาน – งบรายจ่าย 

    
          หน่วย : ล้านบาท  

หน่วยงาน งบรายจ่าย 

  
งบ

บุคลากร 
งบ

ด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น           -              -               -               -         5.0000           5.0000  
กรมศิลปากร          -               -               -               -         5.0000           5.0000  
1. แผนงาน : บูรณาการ
พัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ 

          -               -               -               -         5.0000           5.0000  

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ 
NSW ในการขออนุญาตน าเข้า
ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

           -                -                -                -          5.0000            5.0000  
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5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน 

 

- ไม่ม-ี 
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6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด 
จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน – โครงการ - กิจกรรม – รายการ 

 

 

             
 หน่วย : ล้านบาท  

เป้าหมาย - แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด 
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม 

เป้าหมาย 
 งบประมาณ  

หน่วยนับ จ านวน 
เป้าหมายที่ 2 : การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทาน และการอ านวยการช่องทางการค้าให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล     

              5.0000  

ตัวชี้วัดที่ 1 : ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในป ี
พ.ศ. 2564 อันดับ (อันดบัด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของธนาคารโลก (Trading Across Border))     

              5.0000  

   แนวทางที่ 2.1 : พัฒนาระบบ NSW ใหเ้ช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนกระบวนการน าเข้าส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ 

  

              5.0000  

   ตัวชี้วัดที่ 1 : หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G 

ร้อยละ 100               5.0000  

    6. กระทรวงวัฒนธรรม                     5.0000  
     6.1 กรมศิลปากร                         5.0000  
       กิจกรรม : การท าธุรกรรมการให้บริการน าเข้าและส่งออก
ศิลปโบราณวัตถดุ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     

              5.0000  

        รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ     
                                              

ระบบ 1               5.0000  



8 

 

7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย 
 

จ านวนเงิน  5.0000 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)  (ห้าล้านบาทถ้วน) 

  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 
1. งบรายจ่ายอื่น   
1.1 ค่าครุภัณฑ ์(เบิกจ่ายลักษณะลงทุน) 1,152,000 

1.1.1 ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์(ระบุ) 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 10 ชุด 
    ชุดละ 16,000 บาท 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 1 11 ชุด 
    ชุดละ 22,000 บาท 
  - UPS 800VA 21 ชุด 
    ชุดละ 2,800 บาท 
  - ระบบปฏิบัติการลิขสิทธ์ิ 21 ชุด 
    ชุดละ 3,800 บาท 
  - เครื่องพิมพ์ Laser Multifunction 10 ชุด 
    ชุดละ 8,140 บาท 
  - อุปกรณร์ะบบรักษาความปลอดภัย 

*ใช้เกณฑ์มาตรฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE 

** ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร ์
160,000 

 
242,000 

 
58,800 

 
79,800 

 
81,400 

 
     530,000 

1.2 งบรายจ่ายอื่น * (กรุณาระบุรายละเอียด) 3,848,000 
  - ปรับปรุงและพัฒนาการท างานของระบบ NSW ให้รองรับ
ความต้องการมากข้ึน รวมถึงการบ ารุงรักษาให้ระบบท างานได้
อย่างต่อเนื่อง 
       - ปรับปรุงระบบช าระเงิน e – payment  
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 6 เดือน รวม 488,400 บาท 
       - ระบบรายงาน  
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 2 เดือน รวม 162,800 บาท 
       - ระบบแจ้งเตือน  
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 2 เดือน รวม 162,800 บาท 
  - ค่าพัฒนา Mobile Application ส าหรับเผยแพร่ความรู้ NSW 
ส าหรับประชาชน 
       - พัฒนาระบบส าหรับ Android  
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 3 เดือน รวม 244,200 บาท 
       - พัฒนาระบบส าหรับ IOS 300,000 
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 3 เดือน รวม 244,200 บาท 

814,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

488,400 
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รายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณ จ านวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) 
  - ค่าพัฒนา Mobile Application ส าหรับตรวจสอบและติดตาม
ส าหรับผู้ขออนุญาต 
       - พัฒนาระบบส าหรับ Android  
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 3 เดือน รวม 244,200 บาท 
       - พัฒนาระบบส าหรับ IOS 300,000 
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 3 เดือน รวม 244,200 บาท 
  - ค่าพัฒนา Mobile Application ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและ 
คณะกรรมการตรวจพิสูจน ์ 
       - พัฒนาระบบส าหรับ Android  
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 10 เดือน รวม 814,000 บาท 
       - พัฒนาระบบส าหรับ IOS  
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 10 เดือน รวม 814,000 บาท 
  - ปรับปรุงระบบภาษาอังกฤษ 
       - ค่าจ้างปรับปรุงระบบ   
         ค่าจ้าง 81,400 จ านวน 4 เดือน รวม 325,600 บาท 
      - ค่าจ้างแปลภาษาไทย-อังกฤษ  
        ราคา 1,400 จ านวน 74 หน้า รวม 103,600 บาท 
* ค่าจ้าง คิดตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา 
* อัตราค่าจ้างแปลอ้างอิงจากศูนยก์ารแปลและล่าม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

488,400 
 
 
 
 
 

1,628,000 
 
 
 
 
 

429,200 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


