การประชุมคณะอนุกรรมการ
สถิตริ ายสาขา ครัง ที 1
15 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์ สถิตย์
ผู้อาํ นวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสถิติ

2

 การบริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศ
Agenda

 การจัดทําข้ อมูลสถิติ
 การดําเนินงาน
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การบริหารจัดการระบบสถิติ
นโยบายผู้บริหาร : 1.

4. สร้ างเครืองมือในการบริหารจัดการระบบสถิติ
และเกณฑ์ มาตรฐานการจัดทําสถิตทิ  ีดี

สร้ างการยอมรับในบทบาทความเป็ นหน่ วยงานกลางของสสช.

2. ยึดหลักการมีส่วนร่ วมจากหน่ วยงาน : ร่ วมคิดร่ วมทํา
พัฒนาเครือข่ ายความร่ วมมือ
3. สร้ างคู่มือแนวทาง การปฏิบัติงานทีชดั เจนและพัฒนาทีมงาน

Process

Input
ยุทธศาสตร์ สสช
พันธกิจ สสช
พรบ.สถิติ 2550
นโยบายผู้บริหาร
หน้ าที สบส
ยุทธศาสตร์ /
นโยบาย /
กลยุทธ์ / ระดับ
กระทรวง / กรม /
จังหวัด / ท้ องถิน
ความต้ องการใช้
ข้ อมูล
- ภาครั ฐ
- ภาคเอกชน
- ภาค
ประชาชน
ฯลฯ
Benchmark
องค์ กรระหว่ าง
ประเทศ
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5. พัฒนาการจัดทําและการใช้ มาตรฐานสถิติ

แผนแม่ บทระบบ
สถิติประเทศไทย
ครม. เห็นชอบ
ในหลักการ
จัดตัง
คณะกรรมการ /
คณะอนุกรรม
การสถิติราย
สาขา/
อนุกรรมการ
สถิติระดับ
จังหวัด
จัดประชุม ฯ
คณะกรรมการ
เพือกําหนด
นโยบายด้ าน
สถิติของ
ประเทศ
จัดทํารายงาน
ประจําปี เสนอ
ครม.
ติดตาม
ประเมินผล

จัดทําแผนแม่ บท
สถิติรายสาขา
จัดประชุมคณะ
อนุกรรม การ
สถิติรายสาขา
เพือจัดทํา
- ทะเบียนสถิติ
ทางการ
-- ทะเบียน
หน่ วยสถิติ
-- รายงาน
ประจําปี
- แผนแม่ บท
สถิติรายสาขา

บูรณาการข้ อมูล
เชิงพืน ที

จัดทํามาตรฐาน
สถิติ

บูรณาการ
สารสนเทศ
ภาครั ฐเชิงพืน ที

จัดทํา/ปรับปรุ ง
มาตรฐานสถิตบิ น
พืน ฐานของ
มาตรฐานสากล

พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพือ
งานสถิติ

พัฒนาบุคลากรของ
สสช ให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจเกียวกับ
มาตรฐานสถิติ

สร้ างวัฒนธรรม

ให้ คําปรึกษาแนะนํา
และติดตามการใช้
มาตรฐานสถิติ

การประยุกต์ ใช้
สถิติและ
สารสนเทศเพือ
การตัดสินใจ
พัฒนาระบบ
สถิตินับการ
ตัดสินใจ

พัฒนาเครืองมือช่ วยให้
ผู้ใช้ เข้ าใจแนวคิดและ
สามารถลงรหัสได้ อย่ าง
ถูกต้ อง
พัฒนาช่ องทางการ
เผยแพร่ มาตรฐานสถิติ
เพือให้ ผ้ ูใช้ เข้ าถึงได้ ง่าย
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพือใช้ เป็ น
กรอบตัวอย่ างในการ
สํารวจ / สํามะโน

จัดทําคู่มือสําหรั บ
การดําเนินงาน
ด้ านสถิติ
จัดทําคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติท ี
ดีเพือการผลิต
สถิติ
(A Guideline for
Good Statistical
Practices : GSP)
จัดทําคู่มือการ
ประเมินคุณภาพ
ข้ อมูลสถิติ

เผยแพร่ และ
สร้ าง
ความเข้ าใจ
ทําการ
ประชาสัมพันธ์ และ
ให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจเกียวกับระบบ
สถิตขิ องประเทศ
จัดประชุม /
นิทรรศการ /จัดเวที
เสวนา
-เผยแพร่ องค์
ความรู้ เกียวกับการ
บริหารระบบสถิตฯิ
ผ่ านทางสือต่ างๆ
เช่ น เอกสาร web
Site
พัฒนาศักยภาพของ
หน่ วยงานภาครั ฐ
และผู้ใช้ ข้อมูลโดย
การอบรม/สัมมนา
องค์ ความรู้ เกียวกับ
การบริหารระบบ
สถิตขิ องประเทศ

Output

Outcome

แผนแม่ บทระบบ
สถิตขิ องประเทศ

สังคมไทยโปร่ งใส
และมีธรรมาภิ
บาลในทุกภาค
ส่ วน โดยการมี
และการใช้ สถิติ
ทางการก่ อให้ เกิด
องค์ ความรู้ เพือ
นําไปสู่ระบบการ
บริ หารจัดการทีดี
ในทุกระดับ

แผนแม่ บทสถิติ
รายสาขา /
แผนปฏิบัตกิ าร
เชิงพืน ที
ทะเบียนสถิติ
ทางการ
ทะเบียนหน่ วย
สถิติ
รายงานประจําปี
คู่มือ GSP

รั ฐบาล /

คู่มือประเมินคูณ
ภาพ ฯ

หน่ วยงานภาครั ฐ

คู่มือมาตรฐาน
สถิติ

สําหรั บการ

ระบบมาตรฐาน
สถิติ ฯ

นโยบายทีสาํ คัญ

ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
(DSS)
Thailand One
Minute

มีข้อมูลสถิติ
ตัดสินใจดําเนิน

มติ ครม. 28 ธ.ค. 53 / 4 เม.ย. 54
แปลงแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558 สู่ การปฏิบัติ / เชิงพืน ที
มติครม. 3 พ.ค. 54

คณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้าน

คณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านวิชาการ

(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ)
• กําหนดนโยบายด ้านสถิตข
ิ องประเทศ
• กํากับ ติดตามการดําเนินงานด ้านสถิตข
ิ องประเทศให ้เป็ นไปตาม
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
• รายงานความก ้าวหน ้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่ คณะรัฐมนตรี
• กําหนดนโยบายเกีย
* วกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพือ
* สนับสนุน
การดําเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
• แต่งตัง- คณะอนุกรรมการและผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ* กีย
* วข ้องเพิม
* เติมได ้
ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 23 สาขา
• จัดทําผังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา

รัฐมนตรี ICT
ปลัดกท.
ผสช.

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขานุการ

ปลัดกท.ทีเ* กีย
* วข ้อง

(รายละเอียด)

ประธานอนุคณะกรรมการ

. พิจารณาคัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข ้อมูลทะเบียน สํารวจ และสํามะโน

• พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการ

. ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ

* มโยงและแลกเปลีย
• ประสานงานการเชือ
* นสถิตท
ิ างการ

. จัดทํารายงานประจําปี

หน่วยงานทีเ* กีย
* วข ้อง
สสช.

คณะอนุกรรมการ
เลขานุการ

• แต่งตัง- คณะทํางานและผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ* กีย
* วข ้องเพิม
* เติมได ้ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด 76 จังหวัด (รายละเอียด)

ผู ้ว่าราชการจังหวัด

• บูรณาสารสนเทศภาครัฐ

หน่วยงานทีเ* กีย
* วข ้อง

• การพัฒนาระบบภูมส
ิ ารสนเทศเพือ
* งานสถิต ิ
• การสร ้างวัฒนธรรมการประยุกตใช ้สถิตแ
ิ ละสารสนเทศเพือ
* การตัดสินใจ
• การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
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ประธานอนุคณะกรรมการ

สถจ.

คณะอนุกรรมการ
เลขานุการ

การแปลงแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสู่การปฏิบัติ
ปี งบประมาณ
1. โครงการจัดตัง คณะกรรมการทีปรึกษาด้ านวิชาการ
2. โครงการจัดตัง คณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้ าน
3. โครงการจัดตัง คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา
4. โครงการจัดตัง หน่ วยดูแลประสานงานแผนแม่ บทระบบสถิตฯิ ภายใน
สํานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ
5. โครงการจัดทําสถิตทิ างการ (ทะเบียน/ สํามะโน/สํารวจ)
6. โครงการพัฒนาเครื อข่ ายผู้ผลิตและผู้ใช้ ข้อมูลสถิตริ ายสาขา
7. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้ านสถิตแิ ละการบริหารระบบสถิติ
8. โครงการผลิตสถิตทิ างการด้ วยการสํารวจ
9. โครงการจัดทํามาตรฐานสถิติ
10. โครงการปรั บปรุ งข้ อมูลสถิตใิ ห้ ได้ มาตรฐาน
11. โครงการนําข้ อมูลสถิตทิ างการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
12. โครงการให้ ความรู้ การใช้ ข้อมูลสถิตแิ ก่ ประชาชน
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2554

2555

2556

2557

2558

การแปลงแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสู่การปฏิบัตเิ ชิงพืน ที
วัตถุประสงค์

กิจกรรมทีสาํ คัญ

1. การบูรณาการ
สารสนเทศภาครั ฐ
(Government Information
Integration System)

1.1 พัฒนากระบวนการ
สารสนเทศระหว่ างหน่ วยงาน
ภาครัฐ
1.2 พัฒนาบริการข้ อมูลและ
สารสนเทศภาครัฐทีเหมาะสม
1.3 จัดหาเครืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์ ท ี
เหมาะสมกับภารกิจ

1.1 จัดหาเครืองมือและอุปกรณ์ ท ี
เหมาะสม
1.2 สํารวจ/รวบรวมข้ อมูลสารสนเทศจาก
หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง ภูมิภาค
และท้ องถิน
1.3 พัฒนากระบวนการตรวจสอบและ
สอบ ทานข้ อมูลภาครัฐ
1.4 ตัง ศูนย์ บริการข้ อมูลสถิติภาครัฐใน 19
จังหวัด นําร่ องตามเขตตรวจราชการ

1.1 ประเทศมีฐานข้ อมูลสถิตทิ  ีมีความ
เชือมันเพือการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 สสช. เป็ นศูนย์ กลางบริการข้ อมูล
ภาครัฐทีมีประสิทธิภาพ
1.3 ภาครัฐสามารถใช้ ข้อมูลสารสนเทศ
เพือการวางแผน ติดตาม ประเมินผล
อย่ างมีประสิทธิภาพ
1.4 องค์ กรหรือเอกชนสามารถรั บบริการ
เพือวางแผนธุรกิจได้

2. การพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพืองานสถิติ
(Geographical Information
System for Statistics)

2.1 เตรียมการติดตาม ประเมิน
นโยบายและให้ บริการภาครัฐ
2.2 จัดหาเครืองมือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปกรณ์ ท ี
เหมาะสมกับภารกิจ
2.3 พัฒนาทักษะในการประยุกต์ ใช้
ระบบ GIS กับงานสถิติอย่ าง
เหมาะสม

2.1 จัดหาเครืองมือและอุปกรณ์ ท ี
เหมาะสมกับภารกิจ
2.2 สํารวจ/รวบรวมข้ อมูล GIS จาก
หน่ วยงานราชการส่ วนกลางภูมิภาค
และท้ องถิน
2.3 พัฒนาทักษะในการประยุกต์ ใช้ แผนที
ของหน่ วยงานภาครัฐ (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง) และ Google Map
2.4 พัฒนาทักษะการประยุกต์ ใช้ GIS

2.1 สสช. มีกระบวนการสุ่มตัวอย่ างและ
ตีความทางสถิติท ีมีประสิทธิภาพ
2.2 บุคลากรของ สสช. มีทกั ษะในการ
ประยุกต์ ใช้ GIS เพือการปฏิบัตกิ าร
2.3 สสช. สามารถใช้ ระบบ GIS ในการ
ติดตามและประเมินนโยบายภาครัฐได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์

การแปลงแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสู่การปฏิบัตเิ ชิงพืน ที (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

กิจกรรมทีสาํ คัญ

ประโยชน์

3. การสร้ างวัฒนธรรมการ
ประยุกต์ ใช้ สถิตแิ ละ
สารสนเทศเพือการ
ตัดสินใจ
(Evidence – based Statistics
for Decision Making)

3.1 เพิมความรู้ ทักษะการพัฒนา
งานสถิติผ่านกระบวนการวิจัย
3.2 เพิมทักษะแก่ สสช. ในการ
วางแผนและกําหนดกรอบการ
สุ่มตัวอย่ างจากทะเบียนของ
หน่ วยงานภาครัฐ
3.3 ยกระดับงานสถิติส่ ูรูปแบบ
งานวิจัยด้ วยการแปลงข้ อมูล
ไปสู่สารสนเทศเชิงพืน ที

3.1 อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
ร่ วมทําวิจัยเชิงพืน ทีกับนักวิจยั

3.1 สสช. มีบุคลากรทีมีความชํานาญและ
คุณภาพในการดําเนินการวิจยั
3.2 สสช. สามารถดําเนินโครงการสํารวจ
ข้ อมูลทีตอบประเด็นการพัฒนาเชิงพืน ที
แก่ รัฐบาล และหน่ วยงานต่ าง ๆ ได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ
3.3 สสช. เป็ นต้ นแบบของการใช้ ข้อมูลเพือ
การติดสินใจเชิงพืน ที
3.4 สสช. มีผลงานทางวิชาการทีมีความ
น่ าเชือถือมากขึน

4. การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System)

4.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (ครม.
และผู้ว่าราชการจังหวัด)
4.2 ผู้บริหารมีเครืองมือสนับสนุน
การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงลึกและนําเสนอ
ภาพรวม ได้ อย่ างถูกต้ อง
รวดเร็ว

4.1 จัดหาเครืองมือและอุปกรณ์ ท ี
เหมาะสมกับภารกิจ (Tablet)
4.2 วิเคราะห์ ออกแบบ ข้ อมูลสถิติท ี
สามารถช่ วยสนับสนุนการตัดสินใจ
4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

4.1 สสช. มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4.2 ผู้บริหาร (ครม.และผู้ว่าราชการจังหวัด)
มีเครืองมือสนันสนุนการวิเคราะห์
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพือช่ วยในการ
ตัดสินใจ
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การจัดทําข้ อมูลสถิติ
หน่ วยงาน
ภาครั ฐ

 ข้ อมูลจากการสํารวจ / สํามะโน

 ข้ อมูลจาการบริหารงาน / ทะเบียน
20 กระทรวง 200 กรม

เปรี ยบเทียบ
 ความซํา ซ้ อน
 มาตรฐาน นิยาม ระเบียบวิธี
 คาบระยะเวลาดําเนินการ
 คุณภาพ
 ข้ อมูลทียังไม่ ได้ จัดทํา (Data Gap)
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จังหวัด / ท้ องถิน

รายงานการดําเนินงาน
(Transaction Processing Data : TPD)

Stock ข้ อมูลทีมีการจัดทําอยู่แล้ ว
(ผังรวมข้ อมูลสถิตริ ายสาขา/จังหวัด)

การดําเนินงาน
คณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้ าน
(ด้ านสังคม เศรษฐกิจ และทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม)
คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา
 จัดทําผังรวมสถิติรายสาขา (Clearing House)

 จัดทําผังรวมสถิติระดับจังหวัด/ท้องถิ่น (Clearing House)

 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล (Verified)

 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลระดับจังหวัด/ ท้องถิ่น (Verified)

 สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

 สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

 วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
(นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)

 วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
(นโยบายผู้ว่า ฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด ฯลฯ)

 กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

 กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

 หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย์

 หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย์

ประเด็นต่าง ๆ ได้
 จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอข้อมูลได้ใน

ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)
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คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

ประเด็นต่าง ๆ ได้
 จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอข้อมูลได้ใน

ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ

พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบจัดทํา
ข้อมูลที่ขาดหาย และปรับปรุงข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ทันสมัย ฯลฯ

พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบจัดทํา
ข้อมูลที่ขาดหาย และปรับปรุงข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ทันสมัย ฯลฯ

ผลการดําเนินงาน
Output
 แผนแม่ บทสถิตริ ายสาขา / แผนปฏิบัตกิ าร
 แผนแม่ บทสถิตริ ะดับจังหวัด / ท้ องถิน / แผนปฏิบัติการเชิง
 ทะเบียนสถิตทิ างการ
 ทะเบียนหน่ วยสถิติ
 รายงานสถานการณ์ รายสาขา / รายงานผลการดําเนินงาน (ทุกปี )
เพือเสนอ ครม.
 คู่มือ GSP , QA
 คู่มือมาตรฐานสถิติ / ระบบมาตรฐานสถิติ
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
 การนําเสนอข้ อมูลสถิติ ในรู ปแบบ Thailand / Provincial One
Minute

Outcome
 รั ฐบาล /หน่ วยงานภาครั ฐ มีข้อมูลสถิติ สําหรั บการตัดสินใจ
ดําเนินนโยบายทีสาํ คัญ
 สังคมไทยโปร่ งใส และมีธรรมาภิบาลในทุกภาคส่ วน โดยการมี
และการใช้ สถิติทางการก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ เพือนําไปสู่ระบบ
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การบริหารจัดการทีดีในทุกระดับ

การบริหารระบบสถิตขิ องประเทศ
“สัสังคมไทยโปร่ งใส และมีธรรมาภิบาลในทุกภาคส่ วน โดยการมีและการใช้ สถิตทิ างการก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้
เพือนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการทีดีในทุกระดับ”

การให้ บริการ

การสนับสนุน

ระบบคลังข้ อมูล
สถิติ

คู่มือ
GSP , QA

ระบบบูรณาการ
ข้ อมูลสภิตภิ าครั ฐ
(statXchange)

จัดประชุม / นิทรรศการ
/ จัดเวทีเสวนา

สนับสนุนวิชาการสถิตเิ พือเสริมสร้ าง
ศักยภาพของหน่ วยสถิติ

การจัดการ

ทะเบียน
สถิติทางการ

ระบบภูมิ
สารสนเทศสถิติ

ทะเบียน
หน่ วยสถิติ

แผนแม่ บทสถิตริ ายสาขา / จังหวัด

ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ

เผยแพร่ และสร้ างความเข้ าใจเกียวกับระบบสถิตขิ อง
ประเทศและส่ งเสริมการใช้ สถิติทางการ

สนับสนุนเทคโนโลยีเพือจัดทําระบบ
บริหารจัดการ ฯ

รายงานประจําปี เสนอครม.
(รายงานสถานการณ์ สถิติทางการ , รายงานผลการดําเนินงาน)

การจัดทํามาตรฐานสถิติ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
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Thailand /
Provincials
One Minute

แผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย

การแปลงนโยบาย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติส่ ูการพัฒนายุทธศาสตร์ ระดับพืน ที
การแปลงนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ
นโยบายรั ฐบาล

ยุทธศาสตร์ ระดับ
กระทรวงฯ /กรม
แผนบริหาร
ราชการแผ่ นดิน

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว ัดและเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ระดับท้ องถิน

การแปลงนโยบาย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติส่ ูการพัฒนายุทธศาสตร์ ระดับพืน ที
การแปลงแผน ฯ สู่การปฎิบตั ิ

แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีว ัดและ
เป้าหมาย

Review stock of Data
(ทะเบียน/สํามะโน/สํารวจ)

นโยบาย ฯ และยุทธศาสตร์ ฯ

คน/งบประมาณ
(Resource)
องค์ ความรู้
(Knowhow)
อุปกรณ์ /เครื องมือ
(Equipment)
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Data Gap Analysis

สถิตทิ างการ

การแปลงนโยบาย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติส่ ูการพัฒนายุทธศาสตร์ ระดับพืน ที
การนําเสนอ
สถิตทิ างการ

Digital base map

MIS

EIS/DSS
(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)
สร้ างวัฒนธรรมการประยุกต์
ใช้ สถิติและสารสนเทศ
เพือการตัดสินใจ

ตรงความต้ องการของผู้ใช้ ข้อมูล

ผู้บริหารในพืน ทีมีข้อมูลสถิตสิ าํ หรั บการตัดสินใจ
ดําเนินนโยบายทีเร่ งด่ วนสําคัญ
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