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� การบริหารจัดการระบบสถติขิองประเทศ

� การจัดทาํข้อมูลสถติิAgenda � การจัดทาํข้อมูลสถติิ

� การดาํเนินงาน

Agenda
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การบริหารจัดการระบบสถติิ

ProcessProcessInput Output Outcome

นโยบายผู้บริหาร : 1.  สร้างการยอมรับในบทบาทความเป็นหน่วยงานกลางของสสช.

2.  ยดึหลกัการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน : ร่วมคิดร่วมทาํ     
     พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

4.  สร้างเครื�องมือในการบริหารจัดการระบบสถติิ  
     และเกณฑ์มาตรฐานการจัดทาํสถติทิี�ดี

5.  พัฒนาการจัดทาํและการใช้มาตรฐานสถติิ
3.  สร้างคู่ มือแนวทาง การปฏิบัติงานที�ชดัเจนและพัฒนาทมีงาน

ยุทธศาสตร์ สสช

พรบ.สถติ ิ2550

พันธกิจ สสช

นโยบายผู้บริหาร

หน้าที� สบส

แผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย

จัดทาํแผนแม่บท
สถิติรายสาขา

บูรณาการข้อมูล
เชิงพื �นที�

จัดทาํมาตรฐาน
สถิติ

ครม. เหน็ชอบ
ในหลักการ

จัดประชุมคณะ
อนุกรรม การ
สถิติรายสาขา 
เพื�อจัดทาํ

บูรณาการ
สารสนเทศ
ภาครัฐเชิงพื �นที�

จัดทาํคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติที�
ดีเพื�อการผลิต
สถิติ   

จัดตั �ง
คณะกรรมการ /

จัดทาํคู่มือสาํหรับ
    การดําเนินงาน

ด้านสถิติ

เผยแพร่และ
สร้าง

ความเข้าใจ

จัดทาํ/ปรับปรุง
มาตรฐานสถิตบิน
พื �นฐานของ 
มาตรฐานสากล

ทาํการ
ประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี�ยวกับระบบ

แผนแม่บทระบบ
สถติขิองประเทศ

แผนแม่บทสถติิ
รายสาขา / 
แผนปฏิบัตกิาร
เชิงพื �นที�

ทะเบียนสถติิ

สังคมไทยโปร่งใส 

และมีธรรมาภิ

บาลในทุกภาค

ส่วน โดยการมี

และการใช้สถิติ

ทางการก่อให้เกิด

องค์ความรู้ เพื�อ

ความต้องการใช้
ข้อมูล
- ภาครัฐ                                 
- ภาคเอกชน     
- ภาค
  ประชาชน                     

  ฯลฯ

หน้าที� สบส

Benchmark

องค์กรระหว่าง
ประเทศ

ติดตาม
ประเมินผล

เพื�อจัดทาํ
-  ทะเบียนสถิติ
   ทางการ
-- ทะเบียน
   หน่วยสถิติ        
-- รายงาน
   ประจาํปี
- แผนแม่บท
  สถิติรายสาขา

สถิติ   
(A Guideline for 

Good Statistical 

Practices : GSP) 

คณะกรรมการ /
คณะอนุกรรม 
การสถิติราย
สาขา/
อนุกรรมการ
สถิติระดับ
จังหวัด

พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื�อ
งานสถิติ

จัดทาํคู่มือการ
ประเมินคุณภาพ
ข้อมูลสถิติจัดประชุม ฯ 

คณะกรรมการ 
เพื�อกาํหนด
นโยบายด้าน
สถิติของ
ประเทศ

จัดทาํรายงาน
ประจาํปีเสนอ 
ครม.

สร้างวัฒนธรรม

การประยุกต์ใช้

สถิติและ

สารสนเทศเพื�อ

การตัดสินใจ

พัฒนาระบบ
สถิตินับการ
ตัดสินใจ

พัฒนาบุคลากรของ 
สสช ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี�ยวกับ
มาตรฐานสถิติ

ให้คําปรึกษาแนะนํา
และตดิตามการใช้
มาตรฐานสถิติ

พัฒนาเครื�องมือช่วยให้
ผู้ใช้เข้าใจแนวคิดและ
สามารถลงรหสัได้อย่าง
ถูกต้อง

พัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่มาตรฐานสถติ ิ
เพื�อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื�อใช้เป็น
กรอบตัวอย่างในการ
สํารวจ / สํามะโน

เข้าใจเกี�ยวกับระบบ
สถติขิองประเทศ

จัดประชุม / 
นิทรรศการ /จัดเวที
เสวนา
-เผยแพร่องค์
ความรู้เกี�ยวกับการ
บริหารระบบสถติฯิ 
ผ่านทางสื�อต่างๆ 
เช่น เอกสาร web 

Site

พัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐ
และผู้ใช้ข้อมูลโดย
การอบรม/สัมมนา 
องค์ความรู้เกี�ยวกับ
การบริหารระบบ
สถติขิองประเทศ

ทะเบียนสถติิ
ทางการ

ทะเบียนหน่วย
สถติิ

รายงานประจําปี

คู่มือ GSP

คู่มือประเมนิคูณ
ภาพ ฯ

คู่มือมาตรฐาน
สถติิ

ระบบมาตรฐาน
สถติ ิฯ

ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 
(DSS)

Thailand One 
Minute

รัฐบาล /

หน่วยงานภาครัฐ 

มีข้อมูลสถิติ 

สาํหรับการ

ตัดสินใจดาํเนิน

นโยบายที�สาํคัญ

องค์ความรู้ เพื�อ

นําไปสู่ระบบการ

บริหารจัดการที�ดี

ในทุกระดับ
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จังหวัด / ท้องถิ�น



คณะกรรมการทีป่รึกษาดา้นวิชาการ

•   กําหนดนโยบายดา้นสถติขิองประเทศ
•   กํากบั ตดิตามการดําเนนิงานดา้นสถติขิองประเทศใหเ้ป็นไปตาม 
    แผนแมบ่ทระบบสถติฯิ  
•   รายงานความกา้วหนา้ตามแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทาง
    การพัฒนาระบบสถติติอ่คณะรัฐมนตร ี
•   กําหนดนโยบายเกี*ยวกบังบประมาณ  และการพัฒนาบคุลากรเพื*อสนับสนุน
    การดําเนนิการตามแผนแม่บทระบบสถติฯิ 
•   แตง่ตั -งคณะอนุกรรมการและผูแ้ทนจากหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งเพิ*มเตมิได ้

รัฐมนตรี ICT ประธานคณะกรรมการ
ปลดักท.       คณะกรรมการ
ผสช.           เลขานุการ

มตคิรม. 3 พ.ค. 54

แปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558 สู่การปฏิบัต ิ/ เชงิพื �นที�

คณะกรรมการจัดระบบสถิตปิระเทศไทย 3 ด้าน
(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ)

มต ิครม. 28 ธ.ค. 53 / 4 เม.ย. 54

ผูว้า่ราชการจังหวัด
ประธานอนุคณะกรรมการ

หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง
คณะอนุกรรมการ

สถจ. 
เลขานุการ

•  จัดทําผังรวมสถติทิางการของสาขา    .  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สํารวจ และสํามะโน

•  พจิารณาหน่วยงานรับผดิชอบในการผลติสถติทิางการ        . ประสานงานการพัฒนาคณุภาพสถติทิางการ 

•  ประสานงานการเชื*อมโยงและแลกเปลี*ยนสถติทิางการ       .  จัดทํารายงานประจําปี

•  แตง่ตั -งคณะทํางานและผูแ้ทนจากหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งเพิ*มเตมิไดต้ามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถติิรายสาขา 23 สาขา  (รายละเอียด)

•   แตง่ตั -งคณะอนุกรรมการและผูแ้ทนจากหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งเพิ*มเตมิได ้
    ตามความเหมาะสม

ปลัดกท.ที*เกี*ยวขอ้ง
ประธานอนุคณะกรรมการ

หน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง
คณะอนุกรรมการ

สสช. 
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการสถติิระดับจังหวัด 76 จังหวัด (รายละเอียด)
•  บรูณาสารสนเทศภาครัฐ

•  การพัฒนาระบบภมูสิารสนเทศเพื*องานสถติิ

•  การสรา้งวัฒนธรรมการประยกุตใชส้ถติแิละสารสนเทศเพื*อการตดัสนิใจ

• การพัฒนาระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ
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ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558

1. โครงการจัดตั �งคณะกรรมการที�ปรึกษาด้านวิชาการ

2. โครงการจัดตั �งคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย 3 ด้าน

3. โครงการจัดตั �งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา

4. โครงการจัดตั �งหน่วยดูแลประสานงานแผนแม่บทระบบสถติฯิ ภายใน   
    สาํนักงานสถติแิห่งชาติ

5. โครงการจัดทาํสถติทิางการ (ทะเบียน/ สาํมะโน/สาํรวจ)

การแปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทยสู่การปฏิบัติ

5. โครงการจัดทาํสถติทิางการ (ทะเบียน/ สาํมะโน/สาํรวจ)

6. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลสถติริายสาขา 

7. โครงการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรด้านสถติแิละการบริหารระบบสถติิ

8. โครงการผลิตสถติทิางการด้วยการสาํรวจ

9. โครงการจัดทาํมาตรฐานสถติิ

10. โครงการปรับปรุงข้อมูลสถติใิห้ได้มาตรฐาน 

11. โครงการนําข้อมูลสถติทิางการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

12. โครงการให้ความรู้การใช้ข้อมูลสถติแิก่ประชาชน
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การแปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทยสู่การปฏิบัตเิชงิพื �นที�

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที�สาํคัญ ประโยชน์

1. การบูรณาการ
สารสนเทศภาครัฐ 
(Government Information 

Integration System)

1.1   พัฒนากระบวนการ  
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ

1.2   พัฒนาบริการข้อมูลและ
สารสนเทศภาครัฐที�เหมาะสม

1.3   จัดหาเครื�องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์ที�
เหมาะสมกับภารกิจ

1.1   จัดหาเครื�องมือและอุปกรณ์ที�
เหมาะสม

1.2   สาํรวจ/รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ภมูิภาค
และท้องถิ�น

1.3   พัฒนากระบวนการตรวจสอบและ
สอบ ทานข้อมูลภาครัฐ

1.4   ตั �งศูนย์บริการข้อมูลสถติิภาครัฐใน 19 
จังหวัด นําร่องตามเขตตรวจราชการ

1.1   ประเทศมีฐานข้อมูลสถติทิี�มีความ
เชื�อมั�นเพื�อการบริหารจัดการภาครัฐ

1.2   สสช. เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูล
ภาครัฐที�มีประสิทธิภาพ

1.3   ภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื�อการวางแผน ติดตาม ประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4   องค์กรหรือเอกชนสามารถรับบริการ
เพื�อวางแผนธุรกิจได้

2. การพัฒนาระบบภูมิ 2.1   เตรียมการตดิตาม ประเมิน 2.1   จัดหาเครื�องมือและอุปกรณ์ที� 2.1   สสช. มีกระบวนการสุ่มตัวอย่างและ2. การพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื�องานสถติ ิ
(Geographical Information 

System for Statistics)

2.1   เตรียมการตดิตาม ประเมิน
นโยบายและให้บริการภาครัฐ

2.2   จัดหาเครื�องมือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์ที�
เหมาะสมกับภารกิจ

2.3   พัฒนาทกัษะในการประยุกต์ใช้
ระบบ GIS กับงานสถติิอย่าง
เหมาะสม

2.1   จัดหาเครื�องมือและอุปกรณ์ที�
เหมาะสมกับภารกิจ

2.2   สาํรวจ/รวบรวมข้อมูล GIS จาก
หน่วยงานราชการส่วนกลางภมูิภาค 
และท้องถิ�น

2.3   พัฒนาทกัษะในการประยุกต์ใช้แผนที�
ของหน่วยงานภาครัฐ (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) และ Google Map

2.4   พัฒนาทกัษะการประยุกต์ใช้ GIS

2.1   สสช. มีกระบวนการสุ่มตัวอย่างและ
ตีความทางสถติิที�มีประสิทธิภาพ

2.2   บุคลากรของ สสช. มีทกัษะในการ
ประยุกต์ใช้ GIS เพื�อการปฏิบัตกิาร

2.3   สสช. สามารถใช้ระบบ GIS ในการ
ตดิตามและประเมินนโยบายภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การแปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทยสู่การปฏิบัตเิชงิพื �นที� (ต่อ)

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที�สาํคัญ ประโยชน์

3. การสร้างวัฒนธรรมการ
ประยุกต์ใช้สถติแิละ
สารสนเทศเพื�อการ
ตัดสินใจ                   
(Evidence – based Statistics 

for Decision Making) 

3.1   เพิ�มความรู้ ทกัษะการพฒันา
งานสถติิผ่านกระบวนการวิจัย

3.2   เพิ�มทกัษะแก่ สสช. ในการ
วางแผนและกาํหนดกรอบการ
สุ่มตัวอย่างจากทะเบียนของ
หน่วยงานภาครัฐ

3.3   ยกระดับงานสถติิสู่ รูปแบบ
งานวิจัยด้วยการแปลงข้อมูล
ไปสู่สารสนเทศเชิงพื �นที�

3.1   อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
ร่วมทาํวิจัยเชิงพื �นที�กับนักวิจัย

3.1   สสช. มีบุคลากรที�มีความชาํนาญและ
คุณภาพในการดาํเนินการวิจัย

3.2   สสช. สามารถดาํเนินโครงการสาํรวจ
ข้อมูลที�ตอบประเด็นการพัฒนาเชิงพื �นที�
แก่รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3   สสช. เป็นต้นแบบของการใช้ข้อมูลเพื�อ
การติดสนิใจเชิงพื �นที�

3.4   สสช. มีผลงานทางวิชาการที�มีความ
น่าเชื�อถอืมากขึ �นน่าเชื�อถอืมากขึ �น

4. การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ         
(Decision Support System)                     

4.1   พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจสาํหรับผู้บริหาร (ครม.
และผู้ว่าราชการจังหวดั)

4.2   ผู้บริหารมีเครื�องมือสนับสนุน
การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกและนําเสนอ
ภาพรวม ได้อย่างถกูต้อง 
รวดเร็ว

4.1   จัดหาเครื�องมือและอุปกรณ์ที�
เหมาะสมกับภารกิจ (Tablet)

4.2   วิเคราะห์ ออกแบบ ข้อมูลสถติิที�
สามารถช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ

4.3   การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจ 

4.1   สสช. มีระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 
4.2   ผู้บริหาร (ครม.และผู้ว่าราชการจังหวดั) 

มีเครื�องมือสนันสนุนการวิเคราะห์ 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื�อช่วยในการ
ตดัสินใจ
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การจัดทาํข้อมูลสถติิ

หน่วยงาน
ภาครัฐ

� ข้อมูลจากการสาํรวจ / สาํมะโน � ข้อมูลจาการบริหารงาน / ทะเบียน

20 กระทรวง 200 กรม จังหวัด / ท้องถิ�น

รายงานการดาํเนินงาน  
(Transaction Processing Data : TPD)

20 กระทรวง 200 กรม จังหวัด / ท้องถิ�น

Stock ข้อมูลที�มีการจัดทาํอยู่แล้ว
 (ผังรวมข้อมูลสถติริายสาขา/จังหวัด)

เปรียบเทียบ
� ความซํ �าซ้อน
� มาตรฐาน  นิยาม   ระเบียบวิธี
� คาบระยะเวลาดาํเนินการ
� คุณภาพ
� ข้อมูลที�ยังไม่ได้จัดทาํ (Data Gap)
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คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย 3 ด้าน 
(ด้านสังคม เศรษฐกจิ และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม)

คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา คณะอนุกรรมการระดบัจังหวัด

� จัดทําผังรวมสถิติรายสาขา (Clearing House)

� ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล (Verified)

� สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

� วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล

� จัดทําผังรวมสถิติระดับจังหวัด/ท้องถิ่น (Clearing House)

�  ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลระดับจังหวัด/ ท้องถิ่น (Verified)

�  สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

� วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล

การดาํเนินงาน

� วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
     (นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)

� กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

� หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย์
     ประเด็นต่าง ๆ ได้

� จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอข้อมูลไดใ้น
     ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)

� จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ
    พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบจัดทํา
    ข้อมูลที่ขาดหาย  และปรับปรุงข้อมูลที่ไม่มี
    คุณภาพ ไม่ทันสมัย ฯลฯ

� วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
     (นโยบายผู้ว่า ฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด ฯลฯ)

�  กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

�  หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย์
     ประเด็นต่าง ๆ ได้

�  จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอข้อมูลได้ใน
     ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)

�  จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ
     พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบจัดทํา
     ข้อมูลที่ขาดหาย  และปรับปรุงข้อมูลที่ไม่มี
     คุณภาพ ไม่ทันสมัย ฯลฯ
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ผลการดาํเนินงาน

Output

� แผนแม่บทสถติริายสาขา / แผนปฏิบัตกิาร

� แผนแม่บทสถติริะดับจังหวัด / ท้องถิ�น / แผนปฏิบัติการเชิง

� ทะเบียนสถิตทิางการ

� ทะเบียนหน่วยสถติิ

� รายงานสถานการณ์รายสาขา / รายงานผลการดาํเนินงาน (ทุกปี) 
เพื�อเสนอ ครม.

� คู่มือ GSP , QA

Output

� แผนแม่บทสถติริายสาขา / แผนปฏิบัตกิาร

� แผนแม่บทสถติริะดับจังหวัด / ท้องถิ�น / แผนปฏิบัติการเชิง

� ทะเบียนสถิตทิางการ

� ทะเบียนหน่วยสถติิ

� รายงานสถานการณ์รายสาขา / รายงานผลการดาํเนินงาน (ทุกปี) 
เพื�อเสนอ ครม.

� คู่มือ GSP , QA
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� คู่มือมาตรฐานสถิต ิ/ ระบบมาตรฐานสถติิ

� ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

� การนําเสนอข้อมูลสถติ ิในรูปแบบ Thailand / Provincial One 

Minute

� คู่มือมาตรฐานสถิต ิ/ ระบบมาตรฐานสถติิ

� ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

� การนําเสนอข้อมูลสถติ ิในรูปแบบ Thailand / Provincial One 

Minute

Outcome

� รัฐบาล /หน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลสถติ ิสาํหรับการตัดสินใจ

ดาํเนินนโยบายที�สาํคัญ

� สังคมไทยโปร่งใส และมีธรรมาภบิาลในทุกภาคส่วน โดยการมี

และการใช้สถติิทางการก่อให้เกิดองค์ความรู้ เพื�อนําไปสู่ระบบ

การบริหารจัดการที�ดีในทุกระดับ

Outcome

� รัฐบาล /หน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลสถติ ิสาํหรับการตัดสินใจ

ดาํเนินนโยบายที�สาํคัญ

� สังคมไทยโปร่งใส และมีธรรมาภบิาลในทุกภาคส่วน โดยการมี

และการใช้สถติิทางการก่อให้เกิดองค์ความรู้ เพื�อนําไปสู่ระบบ

การบริหารจัดการที�ดีในทุกระดับ



สังคมไทยโปร่งใส และมีธรรมาภบิาลในทกุภาคส่วน โดยการมีและการใช้สถติทิางการก่อให้เกดิองค์ความรู้                               

เพื�อนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการที�ดีในทกุระดับ”

  “สังคมไทยโปร่งใส และมีธรรมาภบิาลในทกุภาคส่วน โดยการมีและการใช้สถติทิางการก่อให้เกดิองค์ความรู้                               

เพื�อนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการที�ดีในทกุระดับ”

การสนับสนุน

การให้บริการ

เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับระบบสถติขิอง
ประเทศและส่งเสริมการใช้สถติิทางการ

จัดประชุม / นิทรรศการ 
/ จัดเวทีเสวนา

คู่มือ 
GSP , QA

ระบบคลังข้อมูล
สถติิ

ระบบบูรณาการ
ข้อมูลสภติภิาครัฐ 

(statXchange)

ระบบภูมิ
สารสนเทศสถิติ

ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ

การบริหารระบบสถติขิองประเทศ

Thailand / 

Provincials 

One Minute

การจัดการ

การสนับสนุน

แผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

แผนแม่บทสถติริายสาขา / จังหวัด

ทะเบียน
สถติิทางการ

รายงานประจาํปี เสนอครม.                                        
(รายงานสถานการณ์สถติิทางการ , รายงานผลการดาํเนินงาน)

ทะเบียน
หน่วยสถิติ

การจัดทาํมาตรฐานสถติ ิ

ประเทศและส่งเสริมการใช้สถติิทางการ/ จัดเวทีเสวนาGSP , QA

สนับสนุนเทคโนโลยีเพื�อจัดทาํระบบ
บริหารจัดการ ฯ

สนับสนุนวิชาการสถิตเิพื�อเสริมสร้าง
ศักยภาพของหน่วยสถติิ
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การแปลงนโยบาย/แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตสิู่การพฒันายุทธศาสตร์ระดับพื �นที�

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวงฯ /กรม

การแปลงนโยบาย

ยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์
ระดับท้องถิ�น

 นโยบายรัฐบาล
 แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน

แผนงาน
โครงการ/กจิกรรม

ตัวชี �วัดและเป้าหมายงบประมาณ

แผนงาน
โครงการ/กจิกรรม

แผนงาน
โครงการ/กจิกรรม
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การแปลงนโยบาย/แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตสิู่การพฒันายุทธศาสตร์ระดับพื �นที�

แผนงาน
โครงการ/
กจิกรรม

ตัวชี �วัดและ
เป้าหมาย

Review stock of Data 
(ทะเบียน/สาํมะโน/สาํรวจ)

การแปลงแผน ฯ สู่การปฎบิตัิ

นโยบาย ฯ และยุทธศาสตร์ ฯ

องค์ความรู้ 
(Knowhow)

อุปกรณ์/เครื�องมือ 
(Equipment)

คน/งบประมาณ
(Resource)

สถติทิางการ

Data Gap Analysis
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การแปลงนโยบาย/แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตสิู่การพฒันายุทธศาสตร์ระดับพื �นที�

การนําเสนอ

สถติทิางการ Digital base map

MIS

ตรงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
สร้างวัฒนธรรมการประยุกต์

ใช้สถติิและสารสนเทศ
เพื�อการตัดสินใจ

ผู้บริหารในพื �นที�มีข้อมูลสถติสิาํหรับการตัดสินใจ

ดาํเนินนโยบายที�เร่งด่วนสาํคัญ

EIS/DSS

(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)
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