
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่

มิถุนายน – กรกฎาคม 2554

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ    



องค์ความรู้ของประเทศ

สถิติของประเทศ

รัฐบาล

หน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน

นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แผนบริหารราชการฯ

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินนโยบาย

นโยบายและแผนการดําเนินงาน

ความสาํคัญของสถิติต่อทุกภาคส่วน

สถิติของประเทศ

สถาบัน ประชาชน

นโยบายและแผนการดําเนินงาน

ติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
นโยบาย

โอกาสทางธุรกิจ แผนการลงทุน

การจัดการการดาํเนินงาน 

โอกาส เงื่อนไข ทางเลือก ในการดาํรงชีพการศึกษา วิจัย เพิ่มพูนองค์ความรู้ของ
สังคม



แนวทางการพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย

จัดระบบการประสาน
ด้านสถติิของประเทศ

กําหนดสถติิทางการ พัฒนาการผลติ/การใช้ข้อมูลจาก
การบริหารงาน

การให้บริการ/การประชาสัมพันธ์

แนวทางการพฒันาระบบสถิติประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย

พัฒนาคุณภาพสถติิทางการ
พัฒนาการเชื่อมโยงและบรูณาการข้อมูล

ภาครัฐ
บริหาร/จัดทํา/ส่งเสริมมาตรฐานสถติิ

การให้บริการ/การประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการใช้ประโยชน์



มติ ครม. 28 ธ.ค. 53

คณะกรรมการทีป่รึกษาดา้นวิชาการ

•  กําหนดนโยบายดา้นสถติขิองประเทศ
•  กํากบั ตดิตามการดําเนนิงานดา้นสถติขิองประเทศใหเ้ป็นไปตาม 
    แผนแมบ่ทระบบสถติฯิ  
•  รายงานความกา้วหนา้ตามแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทาง
    การพฒันาระบบสถติติอ่คณะรฐัมนตร ี
•  กําหนดนโยบายเกี*ยวกบังบประมาณ  และการพฒันาบคุลากรเพื*อสนบัสนนุ

รฐัมนตรี ICT ประธานคณะกรรมการ
ปลดักท.            คณะกรรมการ
ผสช.                 เลขานกุาร

มตคิรม. 3 พ.ค. 54

แปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558 สู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการจัดระบบสถิตปิระเทศไทย 3 ด้าน
(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ)

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประธานอนคุณะกรรมการ

หนว่ยงานที*เกี*ยวขอ้ง
คณะอนกุรรมการ

สถจ. 
เลขานกุาร

•  จดัทาํผงัรวมสถติทิางการของสาขา    .  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สํารวจ และสํามะโน

•  พจิารณาหนว่ยงานรบัผดิชอบในการผลติสถติทิางการ      . ประสานงานการพฒันาคณุภาพสถติทิางการ 

•  ประสานงานการเชื*อมโยงและแลกเปลี*ยนสถติทิางการ       .  จดัทํารายงานประจาํปี

•  แตง่ต ั9งคณะทาํงานและผูแ้ทนจากหนว่ยงานที*เกี*ยวขอ้งเพิ*มเตมิไดต้ามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถติิรายสาขา 23 สาขา

•  กําหนดนโยบายเกี*ยวกบังบประมาณ  และการพฒันาบคุลากรเพื*อสนบัสนนุ
    การดําเนนิการตามแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ 
•  แตง่ต ั9งคณะอนกุรรมการและผูแ้ทนจากหนว่ยงานที*เกี*ยวขอ้งเพิ*มเตมิได้
   ตามความเหมาะสม

ผสช.                 เลขานกุาร

ปลดักท.ที*เกี*ยวขอ้ง
ประธานอนคุณะกรรมการ

หนว่ยงานที*เกี*ยวขอ้ง
คณะอนกุรรมการ

สสช. 
เลขานกุาร

คณะอนุกรรมการสถติิระดับจังหวัด 76 จังหวัด
•  บรูณาสารสนเทศภาครฐั

• การพฒันาระบบภมูสิารสนเทศเพื*องานสถติ ิ

• การสรา้งวฒันธรรมการประยกุตใชส้ถติแิละสารสนเทศเพื*อการตดัสนิใจ

• การพฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ



คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดา้น 
(ด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คณะอนุกรรมการสถติิรายสาขา คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

� จัดทําผังรวมสถิติรายสาขา (Clearing House)

� ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล (Verified)

� สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

� วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล

� จัดทําผังรวมสถิติระดับจังหวัด/ท้องถิ่น (Clearing House)

�  ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลระดับจังหวัด/ ท้องถิ่น (Verified)

�  สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

� วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล

23 สาขา

การดําเนินงาน

� 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



การจัดทําข้อมูลสถิติ

� ข้อมูลจากการสํารวจ / สํามะโน � ข้อมูลจาการบริหารงาน / ทะเบียน

สสช. หน่วยงานภาครัฐ

20 กระทรวง 200 กรม จังหวัด / ท้องถิ่น

รายงานการดําเนินงาน  
(Transaction Processing Data : TPD)

- Stock ข้อมูลที่มกีารจัดทําอยู่แล้ว
 (ผังรวมข้อมูลสถติิรายสาขา/จังหวัด)เปรียบเทียบ

- ความซ้ําซ้อน
- มาตรฐาน  นิยาม   ระเบียบวิธี
- คาบระยะเวลาดําเนินการ
- คุณภาพ
- ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดทํา (Data Gap)



11. พลังงาน

4. สุขภาพ

1.ประชากร

2. แรงงาน

3. การศึกษา

6. รายได้รายจ่ายครัวเรือน

9. การเกษตร ป่าไม้ 
    และการประมง

10. อุตสาหกรรม

5. สวัสดิการสังคม

12. การขนส่ง

13. เทคโนโลยีสารสนเทศ
      และการสื่อสาร

16. การเงิน การประกันภัย 
      และดลุการชาํระเงิน

15. การท่องเที่ยว

14. การค้าส่ง ค้าปลีก 
      และการค้าระหว่างประเทศ

7. หญิง ชาย

8. สังคมอื่น ๆ

ผังรวมสถิติ ดา้นเศรษฐกจิ 13 สาขา
ดา้นสงัคม 8 สาขา

22. ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม

19. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18. ราคา

17. การคลัง

      และดลุการชาํระเงิน

23. อุตุนิยมวิทยา

20. บัญชีประชาชาติ

21. เศรษฐกิจอื่น ๆ
การปกครอง การคมนาคม

แผนที่/ ภาพถ่ายดาวเทียม สถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์สภาพทางภมูิศาสตร์

โรงเรียน

โรงพยาบาล

วัด

OTOP/ ของที่ระลึกที่พัก

ร้านอาหาร

สถิติต่าง ๆ ..............................

ดา้นทรพัยากร ฯ 2 สาขา

ขอ้มลูจงัหวดั



ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สนใจประเด็น : ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

y = f(x1 , x2, x3 ,x4 ,x5 ,…,xn )  

y =

x1 =

ปัญหายาเสพติด

พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพตดิ

- ตํารวจ

ตัวอย่าง

ขอ้มลู
มาจาก ?

x2

x3

x4

=

=

=

ข้อมูลผู้ค้า

ข้อมูลผู้เสพ

ข้อมูลผู้ป่วยจากยาเสพตดิ

x5 = คดีที่เกดิจากยาเสพติด

xn = ตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ตํารวจ
- กรมพินิจฯ
- ปปส.
- กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
- มหาดไทย
- สสช. ฯลฯ

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําผังสถิติทางการ
จังหวัด
 - ทําการ Verified นิยาม/Time Series

ฯลฯ

TPD



ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สนใจประเด็น : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ

y = f(x1 , x2, x3 ,x4 ,x5 ,…,x7 )  

y =

x1

x

=

=

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ

ข้อมูลผลผลิตข้าวต่อไร่

พื้นที่ปลกูข้าวหอมมะลิ

ตัวอย่าง

x2

x3

x4

=

=

=

ข้อมูลผลผลิตข้าวต่อไร่

ข้อมูลการผลติปุ๋ยชีวภาพ

ข้อมูลแหล่งน้ํา

x5 = ราคาข้าวหอมมะลิ

x7 = ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

x6 = ข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงดิน



ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจประเด็น : ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา (เงาะ  ทุเรียน   มังคุด  ลองกอง)

y = f(x1 , x2, x3 ,x4 ,x5 ,…,x12 )  

y =

x1 =

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา (เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ลองกอง)

พื้นที่เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด x7 = ข้อมูลพ่อค้าคนกลาง

ตัวอย่าง

x2

x3

x4

=

=

=

จํานวนผลผลิตต่อไร่

ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
 (ปุ๋ย พันธ์พืช  ยาปราบศัตรูพืช)

ข้อมูลคุณภาพดิน

x5 = ข้อมูลคุณภาพผลผลิต

x6 = จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องจากผลผลิตทาง
การเกษตร

x8 = ข้อมูลต้นทุนการขนส่ง

x9 = ข้อมูลผู้บริโภค

x11 = ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

x10 = ข้อมูลตลาด

x12 = ข้อมูลราคาผลผลิตแตล่ะชนิด 



ข้อมูลผู้สูงอายุ
(Data Base)

ประเด็น :  เตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่ให้เป็นภาระกับสังคม

ทะเบียน

- ทะเบียนราษฎร์

- ทะเบียนผู้สูงอายุ

- ทะเบียนสุขภาพ

มท.

พม.

สธ.

สาขาประชากร

สาขาสวัสดิการสังคม

ตัวอย่าง

(Data Base)

สํารวจ/ สํามะโน

สปสช. สาขาสุขภาพ

- สปค.

- สํารวจประชากรสูงอายุ

- จปฐ   กชช 2ค.

- ฯลฯ

สสช.

พช.

- นิยาม
- วัตถุประสงค์
- คาบระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ฯลฯ

Clearing /
Verified

สาขาประชากร

สาขาสวัสดิการสังคม

สาขาสุขภาพ



ตัวอย่าง กพร.



ประเดน็ยุทธศาสตร์

Benchmarking

แผนงาน

end end
Strategy & Process mapping

    โครงการ  โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

Strategy Reformulation

เสนอ ค.ร.ม. 6 ม.ค. 49

การวิเคราะห์และทบทวนยทุธศาสตร์
Pre workshop I    : 21  - 22  ธ.ค. 48

Pre workshop II   : 4  - 5  ม.ค. 49

การนําไปสู่การปฏบิัติ

ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด.... 

ประเดน็ยุทธศาสตร์

  ระบบสนับสนุนต่าง ๆ 

การตดิตามประเมนิผลNext stepNext step

การนําไปสู่การปฏบิัติ
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ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์

1 2 3 4

Global Regional Local Potential

การค้า

โอ
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สใ
นก

าร
เต

บิโ
ตข

อง
แต่

ละ
ยุท

ธศ
าส

ตร์

ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของ
แต่ละยุทธศาสตร์ในด้านสังคม

1 2

OTOP

เกษตร

ตารางการวเิคราะห์ความแข็งแกร่งและโดดเด่น
ของแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด 1.1
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ท่องเที-ยว

OTOP

เกษตร
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กา
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ยุท

ธศ
าส

ตร์

3 4

ท่องเที-ยว

การค้า

ผล
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าง
สัง

คม
 (
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m
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ยทุธศาสตรเ์กษตรอนิทรยี ์:
ขา้วหอมมะลเิพื�อการสง่ออก

กระบวนงาน (process)
วิจยั   สง่เสริมการผลิต  
ตรวจสอบคณุภาพ 
บรรจภุณัฑ์  ขนสง่ ตลาด

end end

ผู้ ที'เกี'ยวข้อง (stakeholders)
จงัหวดั  สว่นกลาง  ท้องถิ'น 
เอกชน  ฑตูซีอีโอ ผู้บริโภค
ในตา่งประเทศ

Strategy & Process mapping

Blueprint for Change

Risk management

แผนงานโครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

บรู
ณ

าก
าร



16

Value Chain ขา้วไทย

ตลาด
กลาง
ข้าวเปลีอก

การ
แปรสภาพ
ข้าวสารและ
ผลผลิตข้าว

การ
พฒันา
คณุภาพ
เพื'อสง่ออก กลยทุธ์

การตลาด

ศนูย์
กระจาย
สินค้า
และ
โลจิสติกส์

เพิ-มผลผลิต พฒันาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การตลาด

สง่เสริม
การผลติ
และ
ใช้เมลด็
พนัธุ์ดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

การจดั
การศตัรู
พืช

การ
บริหาร
นํ 1า

ขายให้
โรงสี

การ
บริโภค
ในประเทศ

การเก็บ
เกี'ยว 

การนวด

การจดั
ระเบียบ
พื 1นที'

การ
กระจาย
สูผู่้บริโภค

การ
เก็บรักษา

การขนส่ง

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผูร้ับจา้ง ผูค้า้วตัถุดิบ ปัจจยัการ
ผลิต พ่อคา้ตวัแทน ธนาคาร

โรงสี โรงงาน คลงัสินคา้ ธนาคาร ผูค้า้ ผูส้่งออก ผูบ้ริโภค ผู ้
ขนส่งและกระจายสินคา้

ในประเทศ

การวจิยัและพฒันา  การเสริมสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ

การขนส่ง การขนส่ง การขนส่ง

สนบัสนุนการใชค้วามรู้และเทคโนโลย ีพร้อม
การบริหารปัจจยัการผลิตที+มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการแปรรูปและพฒันา
ผลิตภณัฑจ์ากเพื+อสร้างมูลค่าเพิ+ม

การขบัเคลื+อนโดยใช้
การตลาดนาํ
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Value Chain ขา้วไทย

ตลาด
กลาง
ข้าวเปลอีก

การ
แปรสภาพ
ข้าวสารและ
ผลผลติข้าว

การ
พฒันา
คณุภาพ
เพื'อสง่ออก กลยทุธ์

การตลาด

ศนูย์
กระจาย
สนิค้า
และ
โลจสิติกส์

เพิ-มผลผลิต พฒันาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การตลาด

สง่เสริม
การผลติ
และ
ใช้เมลด็
พนัธุ์ดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

การจดั
การศตัรู
พชื

การ
บริหาร
 นํ 1า

ขายให้
โรงสี

การเก็บ
เกี'ยว 

การนวด

การจดั
ระเบยีบ
พื 1นที'

การ
กระจาย
สูผู่้บริโภค

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผูร้ับจา้ง ผูค้า้วตัถุดิบ ปัจจยัการ
ผลิต พ่อคา้ตวัแทน ธนาคาร

โรงสี โรงงาน คลงัสินคา้ ธนาคาร ผูค้า้ ผูส้่งออก ผูบ้ริโภค ผู ้
ขนส่งและกระจายสินคา้

เพิ-มประสิทธิภาพ พฒันาระบบ ส่งเสริม ส่งเสริมการ วิจัยเพื-อ ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าข้าว

การ
บริโภค
ในประเทศ

การ
เก็บรักษา

การวิจยัและพฒันา  การเสริมสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ

เพิ-มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว

พฒันาเทคโนโลยี

ที'ใช้ในการปลกูข้าว

พฒันาปัจจยัที'

ใช้ในการผลิตข้าว

ส่งเสริมให้มีหน่วยงาน

ภาครัฐเกี'ยวกบัข้าวอยู่ในพท.

กลุ่มจงัหวดั

การจดัการพื 1นที'

เพาะปลกูที'เหมาะสม

เกษตรอินทรีย์ และ GAP

พฒันาปัจจยัผลิต

สําหรับเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมการรับรู้ของ

ผู้บริโภค

ส่งเสริมผู้ผลิตผู้

ประกอบการ

พฒันาประสิทธิภาพ

และเพิ'มจํานวนหน่วยที'

ออกมาตรฐาน

ส่งเสริม
การแปรรูปข้าว

สนบัสนนุ การวิจยัพฒันา
การแปรรูป

ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่

ต่อยอดงานวิจยั

ด้านการแปรรูป

พฒันาระบบโครงสร้าง

พื 1นฐานเพื'ออตุฯแปรรูป

ส่งเสริมการ วิจัยเพื-อ

 เพิ-มมูลค่าข้าว

พฒันา เมล็ดพนัธ์ ข้าว

ส่งเสริมการใช้ผลผลิตจาก

ข้าวเพื'อประหยดัพลงังาน

ส่งเสริมการเพิ'มผลิตภณัฑ์ 

จากข้าวที'ไม่ใช่

ประเภทอาหาร

ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าข้าว
และพฒันากลไกตลาด

ขึ 1นทะเบียนผู้ปลกูข้าว 

เพื'อจําแนกชนิดพนัธ์

สร้างมาตรฐานการรับรอง 

การจําแนกทางภมูิศาสตร์

พฒันาระบบ ลอจิสติกส์

สนบัสนนุให้มีผู้ประกอบ

การค้าส่งออกโดยตรง

วิจยัตลาดหาความต้องการ

การประชาสมัพนัธ์
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Value Chain ขา้วไทย

ตลาด
กลาง
ข้าวเปลอีก

การ
แปรสภาพ
ข้าวสารและ
ผลผลติข้าว

การ
พฒันา
คณุภาพ
เพื'อสง่ออก กลยทุธ์

การตลาด

ศนูย์
กระจาย
สนิค้า
และ
โลจสิติกส์

เพิ-มผลผลิต พฒันาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว 

การสร้างมูลค่าเพิ-ม
การตลาด

สง่เสริม
การผลติ
และ
ใช้เมลด็
พนัธุ์ดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

การจดั
การศตัรู
พชื

การ
บริหาร
นํ 1า

ขายให้
โรงสี การ

บริโภค
ในประเทศ

การเก็บ
เกี'ยว 

การนวด

การจดั
ระเบยีบ
พื 1นที'

การ
กระจาย
สูผู่้บริโภค

การ
เก็บรักษา

โครงการตน้นํ1า โครงการกลางนํ1า โครงการปลายนํ1า

    วิสยัทศัน์ : ศูนยก์ลางธุรกิจขา้วชั1นนาํของภูมิภาคเอเชีย (Rice Hub of Asia)

จดัตั1งศูนยก์ารขนส่ง
ต่อเนื+องหลาย
รูปแบบ

โครงการตลาด
ขา้วไทยแกร่ง 
แข่งทั+วโลก

โครงการตน้นํ1า โครงการกลางนํ1า โครงการปลายนํ1า

โครงการสร้างระบบฐานขอ้มูลและภมูิสารสนเทศขา้ว

โครงการการผลิต
ขา้วคุณภาพไทย

โครงการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ
การเพิ+มมูลค่าขา้ว

สถาบนัวจิยัขา้วไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กลุ่มจังหวัดเลือกจะมุ่งเน้น

66..22

6.2

1. ค้าชายแดน 
2. ท่องเที-ยว
 

6.3
     1. ข้าวหอมมะลิ/

2. Logistics

2.2 

 1. ข้าว
(Rice Hub)

2.1 
1.ศูนย์กลางการค้าและบริการ
เชื-อม East West Corridor

2. ท่องเที-ยวเชิงประวัตศิาสตร์
ศาสนา  วัฒนธรรม นิเวศ

    3.2
1.เกษตร 

(ข้าวปลอดภยั)

2.อุตสาหกรรม
 

6.1 
1. เกษตร/
2. การค้า
การลงทุน 
 
 

7.1
1. ท่องเที-ยว/

2.ไหม

7.2
1. ประตกูารค้า 

การคมนาคม 

และการท่องเที-ยว
 เชื-อมกบัประเทศ
เพื-อนบ้าน/

2. ข้าวหอมมะลิ
ปลอดภยัจากสารพษิ
 

11..1 1 
1. ท่องเที-ยว
2. การค้าการลงทุน

1. การค้า
การลงทุนที-เป็นพื 3นฐาน

เศรษฐกิจความรู้ 
(Knowledge Based Economy 

2. ท่องเที-ยวเชิงอนุรักษ์และ

4.1
1.เกษตร
2.ท่องเที-ยว
เชิงนิเวศ 4.3

1.ท่องเที-ยวเชิงนิเวศน์
และเชิงสุขภาพ
2.อุตสาหกรรม
ชิ 3นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์และโล

การท่องเที-ยว (14 กลุ่ม)

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที- 1
การขจัดความยากจน การเกษตร (8 กลุ่ม)

การพฒันา
อุตสาหกรรม กลุ่ม
การพฒันา
อุตสาหกรรม (6 กลุ่ม)

การค้าการลงทุนการค้าการลงทุน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที-ประเดน็ยุทธศาสตร์ที- 3
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้สมดุลและแข่งขันได้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที-ประเดน็ยุทธศาสตร์ที- 4

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ

3.1

สรุปการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

• ทุกกลุ่มจังหวัดยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ที�กําหนดไว้เดมิ 

•ได้มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื�อจัดลําดับความสําคัญและ
  คัดเลือกประเดน็ยุทธศาสตร์ที�จะมุ่งเน้น จํานวน 2 ประเด็น
  ยุทธศาสตร์ 

•มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

5.1
1. ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

2. ท่องเที-ยวระดบัโลก
  

8.2
1. เกษตร(เน้นปาล์มนํ 3ามัน ข้าว โคเนื 3อ)
2. ท่องเที-ยว (รวม OTOP)

8.3
1. ท่องเที-ยว
ทางทะเลระดบัโลก 

2. พฒันาฐาน
การผลิตสินค้า
เพื-อส่งออก 

 

9.2
1.ศูนย์กลางเชื-อมการค้าภาคใต้กบันานาชาติ
2.เมืองท่องเที-ยวและกฬีานานาชาติ9.1

1. การเสริมสร้างสันตสิุข
2. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

2. ท่องเที-ยวเชิงอนุรักษ์และ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม4.2

1.เกษตรอุตสาหกรรม/
   อุตสาหกรรมเหล็ก
2.ท่องเที-ยว

อุตสาหกรรม
(ชิ 3นส่วนยานยนต์/ ไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส์และโล
จสิตกิส์)

8.1
1. ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลติเพื-อส่งออก 

และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ
2. การท่องเที-ยวเชิงคุณภาพที-ยั-งยนืในภมูิภาค

และโลจสิตกิส์ กลุ่ม
การค้าการลงทุน
และโลจสิตกิส์ (10 กลุ่ม)

ความมั-นคง (1 กลุ่ม)

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที- 4
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ-งแวดล้อม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที- 8
การรักษาความมั-นคงของรัฐ
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กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว.... ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

1.1 ท่องเที-ยว

 

4.3
ท่องเที-ยวเชิง
นิเวศน์

66..22

6.2
ท่องเที-ยว

 
 66..33

  

22..2 2 
    

4.1
ท่องเที-ยว
เชิงนิเวศ 

  

2.1
ท่องเที-ยวเชิงประวัตศิาสตร์
ศาสนา วัฒนธรรม
เชิงนิเวศ  

3.1 
ท่องเที-ยวเชิง
อนุรักษ์และมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม

3.2
  

6.1  
 

7.1
ท่องเที-ยว
อารยธรรมขอม 

  

G

L
R

R

R

L

R

R

R

7.2
 ประตกูารค้า 

การคมนาคม 

และการท่องเที-ยว
 เชื-อมกบัประเทศ
เพื-อนบ้าน/

ที-มา : สาํนักงานพฒันาการท่องเที-ยว

 อนัดบั 1 

อนัดบั 2

นิเวศน์
และสุขภาพ

ทางวัฒนธรรม
 

4.2
ท่องเที-ยว 5.1

ท่องเที-ยวระดับโลก

8.1
ศูนย์กลางการท่องเที-ยวเชิงคุณภาพ
  ที-ยั-งยืนในภมูิภาค

8.2
        ท่องเที-ยวรวม OTOP
 
 

9.2
เมืองท่องเที-ยว
และกีฬาในระดับนานาชาต ิ 99..11

G

R

R

R

G

G

ท่องเที-ยว
ทางทะเล
ระดับโลก

8.3
 
 



กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์.. 

กมัพชูา

เชียงใหม่

เชียงรายแม่ฮ่องสอน

นครราชสีมา

พม่า
ลาว

• เป็น Hub 

ของการ
ท่องเที-ยว 

การประชุม
• ประตกูารค้าสู่

จนีตอนใต้  

ลาว และพม่า
• Contract 

farming พชื
พลังงาน
ทดแทนกบั
ประเทศพม่า

เขตการค้า การลงทุน  และ
อุตสาหกรรมใหม่ เชื-อมโยง
กบัท่าเรือดานัง

กรอบการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศและชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

66..22

6.2

การค้าชายแดน 
 

66..33

3.1 
การค้า การลงทุน
ที-เป็นพื 3นฐานเศรษฐกจิ

6.1  
การค้า
การลงทุน 
 
 

  

R

R

R

G

R

7.2
ประตูการค้า
การคมนาคมและ
การท่องเที-ยว
เชื-อมโยงกับ
ประเทศเพื-อนบ้านR

2.1 
     ศูนย์กลางการค้า
  และบริการเชื-อม East

West Corridor
 

Logistics 

G

1.1  
การค้าการลงทุน

กมัพชูา

ภูเก็ต

พงังา
กระบี+

ระนอง

• เขตเศรษฐกจิพเิศษไทย – พม่า
• นิคมอุตสาหกรรม ไทย – พม่า เพื-อสร้างเสริม

เศรษฐกิจชายแดนและลดปัญหาความมั-นคง
• เส้นทางการค้าเชื-อมโยงกบัประเทศอนิเดยี

• Marine Port  และ การเดนิเรือชายฝั- ง
ระนอง  พม่า และบังคลาเทศ

•  การค้าภายใต้กรอบ IMT- GT

•  เชื-อมโยงการค้ากบัยุโรป 

แอฟริกาและตะวันออกกลาง
(ท่าเรือระดบัสากลปากบารา  

จ.สตลู)

• เชื-อมโยงกบักมัพชูาและเวียดนาม
ตอนใต้  ด้านการค้า

• ปลูกปาล์มนํ 3ามัน  อ้อย มันสาํปะหลัง
• นิคมอุตสาหกรรมเกาะกงและปอย

เปต

ที-มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อันดับ 1

อันดับ 2

ที-เป็นพื 3นฐานเศรษฐกจิ
ฐานความรู้ 
(Knowledge Based Economy)

8.1
  

88..33
ฐานผลิตสินค้าฐานผลิตสินค้า
เพื-อการส่งออกเพื-อการส่งออก
  

99..22
ศูนย์กลางเชื-อมโยงศูนย์กลางเชื-อมโยง  
การค้าการค้า    R

R

R

R

ศูนย์กลางขนส่งสินค้า ผลิตเพื-อส่งออก 

และผลผลิตทางการเกษตรระหว่างประเทศ

กรุงเทพมหานคร
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Value Chain  ของการผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
พฒันาระบบบริหาร 

และจัดการการท่องเที-ยว 
ท่องเที-ยว

พฒันา
ปัจจัยพื 3นฐานด้าน
ท่องเที-ยว

พฒันาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที-ยว

บริการท่องเที-ยว

พฒันาศักยภาพ
บุคลากรภาค
บริการท่องเที-ยว ประชาสัมพนัธ์

พฒันาด้านการ
ตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการท่องเที-ยว
ทั 3งในและต่างประเทศ

ปรับปรุงโครงสร้างและ
บริการพื 3นฐาน

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการท่องเที-ยว

ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที-ยว

สร้าง ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที-ยว

อนุรักษ์ ฟื3นฟูและบริหาร
จัดการสิ-งแวดล้อม

สร้างและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทย

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และวางแผนทางการตลาด

พัฒนามาตรฐานสถาน
บริการและบริการอื-นๆที-
เชื-อมโยงกับการท่องเที-ยว

หน่
วย

งา
นส่

วน
กล

าง

กระทรวงทรัพยากร
กระทรวงวฒันธรรม

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวง ICT กระทรวงทอ่งเที'ยว

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศกึษาธิการ

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงวฒันธรรม

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงสาธารณสขุ

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวงคมนาคมกระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงตา่งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการท่องเที-ยว

สร้างจุดเด่น/เอกลักษณ์
ด้านการท่องเที-ยวของ
แต่ละกลุ่มจังหวัด

การพัฒนาปรับปรุง 
อนุรักษ์ ฟื3นฟูแหล่ง
ท่องเที-ยว

พัฒนากิจกรรมเพื-อ
ส่งเสริมการท่องเที-ยว

ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ-น

สร้างระบบการป้องกัน 
กาํกับ ดูแล รักษาความ
ปลอดภัย

หน่
วย

งา
นร

ะดั
บจ

งัห
วัด

 อ
ปท

.

กระทรวงวฒันธรรม
กรมประชาสมัพนัธ์

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสขุ
กลุม่จงัหวดั

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงอตุสาหกรรม
กลุม่จงัหวดั/อปท.

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กระทรวงวฒันธรรม
กลุม่จงัหวดั/อปท.

กระทรวงมหาดไทย
กลุม่จงัหวดั/อปท.

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กลุม่จงัหวดั/อปท.

กระทรวงทอ่งเที'ยว
กลุม่จงัหวดั/อปท.



การวิจัยและพฒันา
การแปรรูป เพิ-ม
และสร้างคุณค่า

การพฒันาเกษตรกร
และสถาบนัเกษตรกร

การเพิ-มผลผลิต 

พฒันาคุณภาพ 

และลดต้นทุน

การพัฒนาแปรรูป

การเพิ-มขีดความ
สามารถในการ
แข่งขัน(การตลาด)

ศูนย์กระจายสินค้า
และโลจิสติกส์

การรับรองคุณภาพเพื-อ
การส่งออก

สร้าง Brand สินค้า

การวิจัยและพัฒนาเพื-อ
การพัฒนาคุณภาพ

การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี-ยว

การจัดการ
พื 3นที-เพาะปลูก

การพัฒนาพันธุ์พืช/สัตว์

การจัดการระบบนํ 3า

การพฒันระบบ
การตลาด

กรมวิชาการเกษตร

กรมชลประทาน

กรมวิชาการ/
สง่เสริมปศสุตัว์ ประมง

สศก.

ก. พาณิชย์

ก. พาณิชย์

ก.อตุสาหกรรม

กรมวิชาการเกษตร

Value Chain  ของการผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร
หน่

วย
งา

นส่
วน

กล
าง

การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

การพัฒนา
คุณภาพเพื-อการ
ส่งออก

และโลจิสติกส์

การปรับปรุงดิน

การจัดการศัตรูและโรค
พืช/สัตว์

การเก็บผลผลิต

การวางระบบ
และการตรวจสอบ
มาตรฐาน

การกระจายพันธุ์

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้

กรมชลประทาน

สมก./กรมการค้าตปท.

ก. พาณิชย์

ก. พาณิชย์

กรมการค้าตา่งประเทศ

การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่กษตรกร
/สถาบันเกษตรกร

สิ'งสําคญัที'ต้องเร่งดําเนินการ
สิ'งสําคญัในลาํดบัรองลงมาหน่

วย
งา

นร
ะดั

บจ
งัห

วัด
 อ

ปท
.



การนาํเสนอ



Executive Information System



• เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามผลสําเร็จ
  ของ KPI

• เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลสําคัญ

• เพิ่มความเร็ว และ ความถูกต้องของข้อมูล

• รูปแบบการใช้งานที่ง่าย และเข้าใจง่าย

• สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ และเชื่อมต่อได้

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

• สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ และเชื่อมต่อได้
   ผ่านทางเว็บ

• ขั้นตอนการเก็บข้อมูลผ่านทางมือถือ

• รูปแบบการแสดงผล เชิงพื้นที่

• การดูรายงานแบบ Thematic Map / Graph



+ภมูศิาสตร์ สารสนเทศ = EIS

เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

Speed Integrity Statistics Analyst

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ช่วยในการตัดสินใจที่ดี วางแผนงานที่ดีในอนาคตลดเวลาในการทํางาน



Map Sources
• Ecart Map
• Google Map
• Bing Map

Map Engine
• Multi Touch 
• Multi Layer 
• Java API

EIS
• Data Collection
• Data Analyst
• Client GIS Layer

เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

• Bing Map
• Yahoo Map
• WMS Map

• Java API
• Public GIS Layer
• Support (Pin, 

Line, Circle, 
Polygon) 

• Client GIS Layer



เจา้หนา้ที*
มอืถอื

Map 

Map 
Engine

แผนที*
Bing

แผนที* 

Mobile Security

EIS

http port 80

เจา้หนา้ที*
มอืถอื

เจา้หนา้ที*
มอืถอื

เพิ่มความเร็วและความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มความเร็วและความถูกต้องของข้อมูล

Map 
Engine

แผนที* 
Google

ช ั9นขอ้มลู
GIS

ฐานขอ้มลู
MS SQL 2008

Web Security

EIS
เจา้หนา้ที*
หนว่ยงาน

เจา้หนา้ที*
หนว่ยงาน

เจา้หนา้ที*
หนว่ยงาน

แผนที* 
Yahoo



Point

สามารถกาํหนด Icon สาํหรบัประเภทของขอ้มลู

+
Circle

Point

รูปแบบการใช้งานที่งา่ย และเข้าใจง่ายรูปแบบการใช้งานที่งา่ย และเข้าใจง่าย

Line

Polygon

Circle

+

Polygon

Line



1. ข้อมูลทั-วไป (Static Information)
 ในรูปแบบข้อความ หรือ ตวัเลข
    เช่น  ชื'อ, ที'อยู่, เบอร์โทรศพัท์

2.  รูปภาพ หรือ VDO

3. ข้อมูลสถติ ิ(Statistics & History)

สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ และเชื่อมต่อได้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ และเชื่อมต่อได้

3. ข้อมูลสถติ ิ(Statistics & History)
เช่น ยอดขาย หรือ จํานวนลกูค้า

  เพื'อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู หรือเรียกดขู้อมลู
  ตามเงื'อนไขที'กําหนด

4. ข้อมูลในรูปแบบที-กาํหนดเอง
(Customized Form Design) 

5. URL Link
    เช่น CCTV,  Measurement device



ระบบโปรแกรมมือถือสําหรับเจ้าหน้าที่สํารวจระบบโปรแกรมมือถือสําหรับเจ้าหน้าที่สํารวจ

ข ั9นตอนการเก็บขอ้มลูผา่นทางมอืถอื



ขั !นตอนการ คน้หา / สง่ขอ้มลู ผา่นทางมอืถอื

ระบบโปรแกรมมือถือสําหรับเจ้าหน้าที่สํารวจระบบโปรแกรมมือถือสําหรับเจ้าหน้าที่สํารวจ



รูปแบบการแสดงผล เชิงพืน้ที่รูปแบบการแสดงผล เชิงพืน้ที่



สามารถเลือก Background Map ใดๆ (Google, Yahoo, Bing) ทั้ง Sat / Vector / Hybrid สามารถเลือก Background Map ใดๆ (Google, Yahoo, Bing) ทั้ง Sat / Vector / Hybrid 



การดูรายงานแบบ Thematic Map (แผนที่เฉพาะเรื่อง)การดูรายงานแบบ Thematic Map (แผนที่เฉพาะเรื่อง)



   

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงรายงาน (Graph)การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงรายงาน (Graph)



� สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรของ สสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (WIN-WIN 
Situation)

� สอดแทรกเข้าไปในยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์การทํางานของผู้ว่าราชการจังหวดั (พันธมิตร / 
เครือข่าย)

การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง

� พัฒนา/ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ (ผังสถิติทางการ / ปรับปรงุการ
ผลิตข้อมูล)

� พัฒนาเทคนคิการนําเสนอ ( One Minute)

� ติดตามและประเมินผล 
( Plan- Do – Check – Action)



ความเป็นมา & การจัดทํา
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย



เหตุผลและความจําเป็น รายละเอียด

1. กฎหมายกําหนด
พระราชบัญญัติสถิติ 
พ.ศ. 2550

มาตรา ๕   ให้สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนนิการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ

มาตรา ๖      สํานักงานสถิติแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                      (๑) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  
(๕) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบ
      ในการดําเนนิงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)
(๗) ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สําคัญ

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

(๗) ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สําคัญ
และเป็นปัจจุบันของประเทศ 

2. ปัญหาความซ้ําซ้อนและ
ความไม่คงเสน้คงวา

ผลการทํางานร่วมกันระหว่าง สสช. & UN Agencies & TDRI พบว่า

• ระบบสถิติของประเทศ ได้พัฒนาในลักษณะของการแบ่งงานกันทํามาเป็นเวลานาน
• กระทรวงต่าง ๆ มีการพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานทางสถิติแตกต่างกันตามความสามารถ

ของแต่ละกระทรวง เช่น ระบบรายงาน  งานทะเบียน  การเก็บข้อมูล และงานสถิติเกี่ยวข้องกับภารกิจและ
การทํางานของตนเอง บางกระทรวงมีความก้าวหน้ามาก ในขณะที่บางกระทรวงขาดทักษะสําคัญ ๆ

• เกิดระบบสถิติแบบหลายหน่วยงานโดยปริยาย 
• สร้างความเหลื่อมล้ําของคุณภาพ เช่น หน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง ต่างเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน และต่างก็

รายงานในเรื่องเดียวกัน



หลักในการจัดทําแผน ฯ ข้อมูลสนับสนุน

1. ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติสถิติ 
พ.ศ. 2550

มาตรา ๖      สํานักงานสถิติแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๕) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบ
      ในการดําเนนิงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)

(๗) ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อให้ได้มา

(๖)  แนะนํา ให้คําปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
       และระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะห์ผลสถิติ

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

(๗) ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อให้ได้มา
       ซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สําคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ 

2. การจัดการเชิงยุทธศาสตร์

 “มีส่วนร่วมและยั่งยืน”

�    หลักการจัดทําแผนแม่บทสถิติตามหลักเกณฑ์ NSDS

(National Strategy for the Development Statistic)

117 ประเทศร่วมกันจัดทํา

� หลักของ UN  จัดให้มีกลไก กระบวนการ การประเมินสถานะ/
ขีดความสามารถ การกําหนดแผนปฏิบัติการ



การจัดทํา ขั้นตอน

กลไกการดําเนินงาน 1. สสช. & UN Agencies  & TDRI 

(ดร.วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์  ที่ปรึกษา)

กระบวนการ 1. สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการสร้างการมีส่วนร่วม & เห็นร่วมกัน

2. โครงการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

1. สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการสร้างการมีส่วนร่วม & เห็นร่วมกัน

• ภายใน สสช.  ระดมความคิดเห็นในกรอบและทิศทางบุคลากรของ สสช. 
• ภายนอก

� ระดับกระทรวง  เชิญ ปลัดกระทรวงกระทรวง หรือผู้แทน   ประชุม
                            เชิญ  CIO ประชุม
� ระดับกรม / หน่วยงานอิสระ   200 กรม ประชุมระดมความคิดเห็น

• นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   ----- ปรับปรุงแผน ฯ
• ทําหนังสือขอความเห็นชอบจาก 20 กระทรวง
• จัดทําร่างแผนแม่บทระบบสถิติ ฯ เสนอ ครม

2. ประสานส่วนกระบวนการ



การจัดทํา ขั้นตอน

ระดับกว้างและลึกของแผนแม่บท
ระบบสถิติ ฯ

จากผลการศึกษาของ TDRI  พบว่า ปัญหาความซ้ําซ้อนและความ

ไม่คงเส้นคงวา เกิดจากระบบสถิติของประเทศ  ได้พัฒนาในลักษณะ

แบ่งงานกันทํามานาน เน้นสถิติเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน

แต่ละหน่วยงานมีกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ รายงาน ของ

ตนเอง คุณภาพขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและระดับการให้

� จุดเริ่มต้นของ
� ความร่วมมือ
� การประสานงาน

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

ความสําคัญของผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน
� การประสานงาน

� ก่อให้เกิดฐานข้อมูล
   เชิงคุณภาพที่สําคัญ

� ถูกนําไปใช้ในการ
    วางแผนพัฒนา

ณ เวลานี้ แผนแม่บทฉบับแรก คงจะเน้นเรื่อง

 กําหนดหน้าที่ของ สสช. ให้ชัดเจนไว้ในแผน ฯ ว่าจะ
�  ข้อมูลที่มีอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ จะบูรณาการอย่างไร
     ทั้งระบบสถิติและระบบการตัดสินใจเชิงบริหาร
� จะช่วยเหลือ กระทรวงต่าง ๆ อย่างไร
� จะรวบรวม รายงานข้อมูลสถิติ อย่างไร



แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

มติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 28 ธันวาคม 2553
เห็น
ชอบ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กท.กลาโหม เพิ่ม  ปลัดกระทรวงกลาโหม  เข้าร่วมคณะกรรมการ ฯ

กท.การท่องเที่ยวฯ ผลักดัน ให้เพิ่มอัตรากําลังเพื่อปฏิบัติงานด้านสถิติให้ทุกกระทรวง/กรมกท.การท่องเที่ยวฯ

กท.เกษตร ฯ

กท.คมนาคม มอบหมาย ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค สํารวจ/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนที่หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ และสสช. ควรจัดการจัดอบรมให้หน่วยงานสามารถจัดทําข้อมลูสถิติ
ได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ

1. กําหนด ภารกิจ/หน้าที่  ให้กระทรวงต่าง ๆ รับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการ โดยสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้
2.    ควรมีการประชาสัมพันธ ์/ ถ่ายทอดความรู้ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ และปชส.ให้
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญของข้อมลู

ผลักดัน ให้เพิ่มอัตรากําลังเพื่อปฏิบัติงานด้านสถิติให้ทุกกระทรวง/กรม



กท.ทรัพยากรฯ 1. ควรให้ความสําคัญกับภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ
2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น สือ่สารมวลชน วิทยุ  โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์
3. เพิ่มกลไกหรือคณะกรรมการอิสระที่กํากับดูแลและพิจารณาในการตัดสินใจให้ข้อมูลสถิตแิก่ผู้ที่ร้องขอ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญข้อมลูสถิติ และใช้ข้อมูลสถิติในการตัดสินใจ
5. กําหนดความรับผิดชอบ/แนวทางการดําเนินการ ให้ทุกกระทรวงเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ
6. สาขาสถิติ ควรมีการจัดเก็บให้คลอบคลมุทุกมิติ และภูมิภาค
7. ข้อมูลสถิติที่สําคัญ ควรจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง และไม่ซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กท.วัฒนธรรม
1. ควรมีการติดตามประเมินการดําเนินงานตามแผน ฯ
2. เปิดโอกาสให้ หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมลูอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลอย่างเป็นระบบ



กท. วิทยาศาสตร์ ฯ 1. ผลักดันให้เพิ่มอัตรากําลังด้านสถิติ ให้ทุกกระทรวง/กรม
2. พัฒนาเครือข่ายผู้ผลติและผู้ใช้ เพิ่ม ผู้ให้ข้อมลู เช่น ประชาชน/เอกชน
3. เพิ่มช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารไร้

สาย  เครือข่ายสังคมออนไลน์
4. เพิ่มแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการเผยแพร่หรือนําส่งข้อมลูสถิติของประเทศให้แก่หน่วยงานระดับสากล
5. ปรับแผนแม่บท ฯ เป็น พ.ศ.2555-2559 ให้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนา ฯ
6. คณะกรรมการ ฯ ควรเพิ่มผู้แทนจากภาคเอกชน/ภาคประชาชน
7. เพิ่มประเด็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรฯ 

อันเนื่องมาจากการตั้งประชาคมอาเซียนปี 2558

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กท.สาธารณสขุ

สศช. 1. ควรประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการริเริ่มผลติข้อมูลสถิติที่จําเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและกําหนดนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งผลิตข้อมูลด้านภัยพิบัติต่าง 
ๆ เช่น เรื่องอุทกภัย โดยนําเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) หรือ ระบบ GIS มาใช้
ร่วมกับข้อมุลสถิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่มกีารพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย

1. ควรให้มีการตั้งงบประมาณประจําปีที่ชัดเจนและกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
    ของงบประมาณที่ได้รับของแตล่ะกระทรวง

อันเนื่องมาจากการตั้งประชาคมอาเซียนปี 2558
8. การจัดเก็บข้อมูลควรคํานึงถึง Gender 
9. สร้างความตระหนักและส่งเสริมสาธารณะให้เห็นความสําคัญของข้อมูล



แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558



วสิยัทศัน์ ( พ.ศ. 2554 - 2558)

“ประเทศไทยมรีะบบสถติทิ ี*ทกุหนว่ยงานรว่มกนัขบัเคลื*อนเพื*อใหเ้กดิสถติ ิ

ทางการที*ใชใ้นการพฒันาประเทศ”

พนัธกจิ 

1. บรหิารจดัการระบบสถติขิองประเทศ

          2. สง่เสรมิการผลติขอ้มลูสถติทิ ี*ไดม้าตรฐาน

          3. สง่เสรมิการใหบ้รกิารขอ้มลูสถติแิกท่กุภาคสว่น

ยทุธศาสตรท์ี* 1  การบรหิารจดัการระบบสถติอิยา่งมปีระสทิธภิาพ

เป้าประสงค์ ตวัชี9วดั

1.1 ประเทศไทยมสีถติทิางการ
1.2 มรีะบบสถติทิ ี*ไดม้าตรฐานและ
       มปีระสทิธภิาพ
1.3 มกีารพฒันาบคุลากรดา้นสถติ ิ

1.1 มกีารจดัทาํผงัสถติทิางการ
1.2 มรีะบบสถติทิ ี*ไดม้าตรฐานและมปีระสทิธภิาพ
1.3 ทกุกระทรวง/กรม มบีคุลากรดา้นสถติอิยา่ง
      นอ้ย 1-3 คน



ยทุธศาสตรท์ี* 2  การพฒันาขอ้มลูสถติใิหม้มีาตรฐาน

เป้าประสงค์ ตวัชี9วดั

2.1 มนีโยบายดา้นขอ้มลูสถติริะดบั
       กระทรวง
2.2 ประเทศมกีารผลติขอ้มูลสถติทิ ี*ได้
        มาตรฐาน

2.1  ทกุกระทรวงมกีารกาํหนดนโยบาย
        ดา้นขอ้มลูสถติ ิ
2.2  ทกุกระทรวงมกีารรายงานขอ้มลู
        สถติทิางการ

ยทุธศาสตรท์ี* 3  การใหบ้รกิารขอ้มลูสถติอิยา่งย ั*งยนืยทุธศาสตรท์ี* 3  การใหบ้รกิารขอ้มลูสถติอิยา่งย ั*งยนื

เป้าประสงค์ ตวัชี9วดั

3.1 ประชาชนมคีวามเทา่เทยีมในการ
       ไดใ้ชข้อ้มลู
3.2 มกีารใชข้อ้มลูสถติทิางการอยา่ง
      กวา้งขวาง

3.1 มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูสถติทิ ี*สาํคญั
       และประชาสมัพนัธก์ารใชข้อ้มลู
3.2 ปรมิาณการใชข้อ้มลูสถติทิางการ



แผนที*ยทุธศาสตร์



1.1 สรา้งกลไกในการ
บรหิารจดัการระบบสถติ ิ
ของประเทศ

กลยทุธท์ ี*สาํคญั ผลผลติและระยะเวลา (8 กลยทุธ ์14 ผลผลติ)

ภายใน 1 ปี

� จดัต ั9งคณะกรรมการที*ปรกึษาดา้นวชิาการ

� จดัต ั9งคณะกรรมการจดัระบบสถติขิอง
    ประเทศ 3 ดา้น

� มคีณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 17 สาขา

� มหีนว่ยประสานงานแผนแมบ่ทระบบสถติ ิ

1. ผูท้รงคณุวฒุ ิ ประธาน
    ผสช.              เลขา

2. ปลดักท.         ประธาน
    สสช.              เลขา

3. ปลดักท.         ประธาน
    สสช.              เลขา

1.2 จดัทําผงัและทะเบยีน

ผลผลติและระยะเวลากลยทุธ์ กลไก

1.2 จดัทําผงัและทะเบยีน
สถติทิางการ   ภายใน 1 ปี

1.3 ผลติสถติทิางการ   ภายใน 1 ปี

� มสีถติทิางการที*พฒันาจากรายการขอ้มลูสถติทิ ี*มอียู่
ในปจัจบุนั

  ภายใน 4 ปี

� มสีถติทิางการครบทกุสาขา 17 สาขา

คณะกรรมการ ฯ และ
คณะอนกุรรมการ ฯ

คณะกรรมการ ฯ และ
คณะอนกุรรมการ ฯ

1.4 ใหค้วามชว่ยเหลอื
ดา้นเทคนคิ

  ภายใน 2 ปี
� ทกุกระทรวงมกีารรายงานขอ้มลูสถติทิางการ

คณะกรรมการ ฯ และ
คณะอนกุรรมการ ฯ



สรุป 
ผังภาพแสดงการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทยผังภาพแสดงการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย



คณะรฐัมนตรี

คณะกรรมการจดัระบบสถติ ิ

ประเทศไทย ดา้นสงัคม

คณะอนุกรรมการสถติ ิสาขา ...
แผนแมบ่ทสถติริายสาขา ....

คณะอนุกรรมการสถติ ิสาขา ...
แผนแมบ่ทสถติริายสาขา....

คณะอนุกรรมการสถติ ิสาขา ...
แผนแมบ่ทสถติริายสาขา .....

สํานกังานสถติแิหง่ชาติ

แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558

คณะกรรมการจดัระบบสถติ ิ

ประเทศไทย ดา้นเศรษฐกจิ

คณะกรรมการจดัระบบสถติ ิ

ประเทศไทย ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิฯ

คณะกรรมการที*ปรกึษา
ดา้นวชิาการ

คณะอนุกรรมการสถติ ิสาขา ...
แผนแมบ่ทสถติริายสาขา .....

•  กําหนดนโยบายดา้นสถติขิองประเทศ
•  กํากบั ตดิตามการดําเนนิงานดา้นสถติขิองประเทศใหเ้ป็นไปตาม แผนแมบ่ทระบบสถติฯิ  
•  รายงานความกา้วหนา้ตามแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบสถติติอ่คณะรฐัมนตร ี
•  กําหนดนโยบายเกี*ยวกบังบประมาณ  และการพฒันาบุคลากรเพื*อสนบัสนุนการดําเนนิการตามแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ 
•  แตง่ต ั9งคณะอนุกรรมการและผูแ้ทนจากหนว่ยงานที*เกี*ยวขอ้งเพิ*มเตมิไดต้ามความเหมาะสม

•   จดัทาํผงัรวมสถติทิางการของสาขา  โดยทําการทบทวนรายการขอ้มลูสถติ ิ ในสาขาที* 
    เกี*ยวขอ้ง และรบัผดิชอบอยูใ่นปจัจบุนั และวเิคราะหค์วามตอ้งการขอ้มลูสถติทิางการ

(Data Gap Analysis)  โดยวเิคราะหจ์ากแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ นโยบายรฐับาล นโยบาย
    กระทรวง/กรมตา่งๆ ความตอ้งการใชข้อ้มลูสถติ ิฯลฯ

•  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สํารวจ และสํามะโน   (ขอ้มลูที*มกีาร
   จดัทาํอยูแ่ลว้ Review Stock) 

•  พจิารณาหนว่ยงานรบัผดิชอบในการผลติสถติทิางการที*ยงัไมม่หีนว่ยงานใดจดัทํา และ
    ประสานงานใหม้กีารผลติสถติทิางการตามผงัรวมสถติทิางการของสาขา 

•  บรหิารจดัการ การจดัทํามาตรฐานสถติแิละสง่เสรมิการนําไปใชป้ระโยชน์

•  ปรบัปรงุสถติใิหไ้ดม้าตรฐาน

•  ประสานงานการพฒันาคณุภาพสถติทิางการ 

•  ประสานงานการเชื*อมโยงและแลกเปลี*ยนสถติทิางการ

•  ประสานงานดา้นงบประมาณและการพฒันาบคุลากรดา้นสถติ ิ

•  จดัทาํรายงานประจาํปี (รายงานสถานการณส์ถติทิางการ และ รายงานผล การดําเนนิงาน)
   เสนอตอ่คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทยในดา้นที*เกี*ยวขอ้งทกุปี

•  แตง่ต ั9งคณะทาํงานและผูแ้ทนจากหนว่ยงานที*เกี*ยวขอ้งเพิ*มเตมิไดต้ามความเหมาะสม

การเผยแพรแ่ละสง่เสรมิการใชส้ถติ ิ

และความรูเ้ก ี*ยวกบัระบบสถติขิองประเทศ

• จดัทําแผนพฒันาบคุลากรดา้นสถติแิละการบรหิาร
    ระบบสถติ ิ

•  พฒันาเครอืขา่ยผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลูสถติริาย
    สาขา

• นําขอ้มลูสถติทิางการเผยแพรต่อ่สาธารณะ

•  ใหค้วามรูก้ารใชป้ระโยชนข์อ้มลูสถติแิกป่ระชาชน 
   โดยการจดัประชุม / นทิรรศการ /เวทเีสวนา

การดาํเนนิงาน



คณะรฐัมนตรี

แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย 
พ.ศ. 2554 – 2558

คณะกรรมการที�ปรกึษา
การพัฒนาระบบสถติปิระเทศไทย

คณะกรรมการจัดระบบสถติิ
ประเทศไทย 3 ดา้น

หน่วยประสานงานแผนแมบ่ท ฯ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากร
ดา้นสถติแิละการบรหิารระบบสถติิ

สํานักงานสถติแิหง่ชาติ

ประสานในประเทศ ประสานตา่งประเทศ

โครงการที*จะตอ้งดาํเนนิการ

โครงการผลติสถติทิางการดว้ยการ
สํารวจ

โครงการนําขอ้มลูสถติทิางการ 
เผยแพรต่อ่สาธารณะ

คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา

โครงการจัดทํามาตรฐานสถติิ

โครงการจัดทําสถติทิางการ (ทะเบยีน / สํามะโน /สํารวจ)

โครงการพัฒนาเครอืขา่ยผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลูสถติ ิ
รายสาขา

โครงการใหค้วามรูเ้รื�องการใช ้
ขอ้มลูสถติแิกป่ระชาชน

โครงการปรับปรงุขอ้มลูสถติใิหไ้ดม้าตรฐาน



ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558 

1.โครงการจดัตั1งคณะกรรมการที+ปรึกษาดา้นวิชาการ      
2.โครงการจดัตั1งคณะกรรมการจดัระบบสถิติประเทศไทย 3 ดา้น      
3.โครงการจดัตั1งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา      
4. โครงการจดัตั1งหน่วยดูแลประสานงานแผนแม่บทระบบสถิติฯ 
ภายใน สาํนกังานสถิติแห่งชาติ      
5. โครงการจดัทาํสถิติทางการ (ทะเบียน/ สาํมะโน/สาํรวจ)      

แผนปฏบิตังิาน

6. โครงการพฒันาเครือข่ายผูผ้ลิตและผูใ้ชข้อ้มูลสถิติรายสาขา       
7. โครงการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรดา้นสถิติและการบริหาร          

ระบบสถิติ      
8. โครงการผลิตสถิติทางการดว้ยการสาํรวจ      
9. โครงการจดัทาํมาตรฐานสถิติ      
10. โครงการปรับปรุงขอ้มูลสถิติให้ไดม้าตรฐาน       
11. โครงการนาํขอ้มูลสถิติทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะ      
12. โครงการให้ความรู้การใชข้อ้มูลสถิติแก่ประชาชน      

 



งบประมาณและบคุลากร

งบประมาณประจําปีบคุลากร

1. พนกังาน สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ

• เป็นผูป้ระสานงานฝ่ายเลขาฯ 
คณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการ ฯ สาขาละ 
2-3 คน

1. สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ

� ดาํเนนิโครงการภายใต้
แผนแมบ่ท ฯ กาํหนด

� ประเมนิและตดิตามผล

2. พนกังานในระดบักระทรวง /กรม

• เพื*อจดัทาํสถติทิางการ 
จํานวน 1-3 คน

2. กระทรวง /กรม ที*จดัทาํสถติ ิ

� ดาํเนนิโครงการภายใต้
แผนแมบ่ท ฯ

� จดัทาํสถติทิางการ



ปจัจยัแหง่ความสําเร็จ

1. การสนบัสนนุจากคณะรฐัมนตรี

2. ความรว่มมอืจากหนว่ยราชการที*เกี*ยวขอ้ง

3. การจดัการความเสี*ยงที*อาจจะเกดิขึ9น

 กาํหนดเวลา    

� อาจไมเ่ป็นไปตามแผน กรณีที*ตอ้งมกีารทบทวนและ
ปรบัปรงุแผนแมบ่ท ฯ

� การปรบักลยทุธใ์หท้นักบัระยะเวลาที*กาํหนด



บทบาท & หน้าที่ 
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ



สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ

Input Process Output Outcome

ยทุธศาสตร์
สสช

พรบ.สถติ ิ
2550

นโยบาย
ผูบ้รหิาร

วสิยัทศัน ์: สงัคมทกุภาคสว่นใชส้ถติแิละสารสนเทศเป็นเข็มทศินําทางในการพฒันาเพื*อประโยชนข์องประชาชาตแิละประเทศชาติ

พนัธกจิ
สสช

การบรหิาร

จดัการ

การผลติ

สถติทิางการ
การใหบ้รกิาร

ขอ้มลูสถติ ิ

จัดทําแผนแมบ่ทระบบสถติิ
ประเทศไทย/แผนรายสาขา

จัดทํามาตรฐานสถติิ

ประเมนิคณุภาพสถติิ

การวางแผนและเตรยีมงาน

การเก็บรวบรวมขอ้มลู

การประมวลผลขอ้มลู

ใหบ้รกิารขอ้มลูสถติแิก่
ประชาชนทวัไปนักเรยีน นักศกึษา 
นักวจิัย หน่วยงานภาครัฐ  ฯลฯ

ทําการประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบังานสถติขิอง
ประเทศผา่นทางสื�อตา่งๆ เชน่ 

เอกสาร web Site

จัดประชมุ / นทิรรศการ /จัดเวที
เสวนา เพื�อเผยแพรอ่งคค์วามรู ้

แผนแมบ่ท
ระบบสถติิ

คณะกรรมการ
สถติ/ิคณะ
อนุกรรมการ ฯ

ทะเบยีนสถติิ
ทางการ

ทะเบยีนหน่วย
สถติิ

รฐับาล /

หนว่ยงานภาครฐั

 มขีอ้มูลสถติ ิ

สําหรบัการ

ตดัสนิใจดําเนนิ

นโยบายที*สําคญั

สงัคมไทยโปรง่ใส 

สสช : สํารวจ/
สํามะโน

การสง่เสรมิ/
สนับสนุน/ให ้

บรูณาการขอ้มลู
เชงิพื!นที�/ภาครัฐ

ผูบ้รหิาร

ความตอ้งการ
ใชข้อ้มูล
 - ภาครฐั
 - ภาคเอกชน
 - ภาค
   ประชาชน
 - นกัวชิาการ 
   ฯลฯ

Benchmark
องคก์รระหวา่ง
ประเทศ

เสวนา เพื�อเผยแพรอ่งคค์วามรู ้
เกี�ยวกบังานสถติฯิ

รายงาน
ประจําปี

ระบบ
คลงัขอ้มลู

ระบบบรูณา
การขอ้มลูสถติิ
ภาครัฐ

การวเิคราะหแ์ละจัดทํา
รายงาน

และมธีรรมาภบิาล

ในทกุภาคสว่น 

โดยการมแีละ

การใชส้ถติ ิ

ทางการกอ่ใหเ้กดิ

องคค์วามรู ้
เพื*อนําไปสูร่ะบบ

การบรหิารจดัการ

ที*ดใีนทกุระดบั

สนับสนุน/ให ้
ความรูด้า้นการ
จัดทําสถติิ

หนว่ยงานรบัผดิชอบ

สบส. สนว. สพป. สพก.
สบจ. สถจ.สสก. สสค. 

ศสร.

สบส. สนว. สพก
สบจ .สถจ. ศทก. 

 สสก. สสค.

สนว. สพก

สพป. สบส. สสก. 
สสค. ศทก. ระบบสนับสนุน

การตดัสนิใจ

Thailand 
One Minute

พัฒนาศักยภาพทางดา้นสถติิ
สําหรับหน่วยสถติิ



การบรหิารจดัการระบบสถติ ิ

Input Process Output Outcome

ยทุธศาสตร ์
สสช

พรบ.สถติ ิ
2550

นโยบายผูบ้รหิาร : 1.  สรา้งการยอมรับในบทบาทความเป็นหน่วยงานกลางของสสช
2. ยดึหลักการมสีว่นร่วมจากหน่วยงาน : ร่วมคดิร่วมทํา พัฒนา
   เครอืขา่ยความร่วมมอื

4. สรา้งเครื�องมอืในการบรหิารจัดการระบบสถติิ
    และเกณฑม์าตรฐานการจัดทําสถติทิี�ดี

5. พัฒนาการจัดทําและการใชม้าตรฐานสถติิ3. สรา้งคูม่อืแนวทาง การปฏบิตังิานที�ชดัเจนและพัฒนาทมีงาน

พนัธกจิ
สสช

แผนแมบ่ทระบบ
สถติปิระเทศไทย

จัดทําแผนแมบ่ท
สถติริายสาขา

จัดทํามาตรฐาน
สถติิ

จัดทําคูม่อืสําหรับ
    การดําเนนิงาน
ดา้นสถติิ

ครม. เห็นชอบใน
หลักการ

จัดตั !ง
คณะกรรมการ /

คณะอนุกรรมการ

จัดประชมุ
คณะอนุกรรมกา
รสถติริายสาขา 

เพื�อจัดทํา
-  ทะเบยีนสถติิ
   ทางการ
-- ทะเบยีน

จัดทํา/ปรับปรงุ
มาตรฐานสถติบิน

พื!นฐานของ 
มาตรฐานสากล

พฒันาบคุลากรของ 
สสช ใหม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจ เกี�ยวกบั

จัดทําคูม่อืแนว
ทางการปฏบิตัทิี�
ดเีพื�อการผลติ

สถติ ิ  
(A Guideline 

for Good 
Statistical 
Practices : 

ทําการ
ประชาสมัพนัธ์
และใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัระบบ
สถติขิอง
ประเทศ

แผนแมบ่ทระบบ
สถติขิอง
ประเทศ

แผนแมบ่ทสถติิ
รายสาขา

ทะเบยีนสถติิ
ทางการ

ทะเบยีนหน่วย

สงัคมไทยโปรง่ใส 

และมธีรรมาภบิาล

ในทกุภาคสว่น 

โดยการมแีละ

การใชส้ถติ ิ

ทางการกอ่ใหเ้กดิ

องคค์วามรู ้
เพื*อนําไปสูร่ะบบ

เผยแพรแ่ละ
สรา้ง
ความเขา้ใจ

บรูณาการ
สารสนเทศภาครัฐ

เชงิพื!นที�

พฒันาระบบภมูิ
สารสนเทศเพื�อ

งานสถติิ

บรูณาการขอ้มลู
เชงิพื!นที�

นโยบาย
ผูบ้รหิาร

หนา้ที* 
สบส

ความ
ตอ้งการใช้
ขอ้มลู
 - ภาครฐั
 - ภาค
   เอกชน
 - ภาค
   ประชาชน
   ฯลฯ

Benchmark
องคก์ร
ระหวา่ง
ประเทศ

คณะอนุกรรมการ
สถติริายสาขา/

อนุกรรมการสถติิ
ระดับจังหวัด

จัดประชมุ ฯ 
คณะกรรมการ 
เพื�อกําหนด
นโยบายดา้น

สถติขิอง
ประเทศ

-- ทะเบยีน
   หน่วยสถติิ
-- รายงาน
   ประจําปี
- แผนแมบ่ท
  สถติริายสาขา

ความเขา้ใจ เกี�ยวกบั
มาตรฐานสถติิ

ใหค้ําปรกึษาแนะนํา
และตดิตามการใช ้

มาตรฐานสถติิ

พฒันาเครื�องมอืชว่ย
ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ

แนวคดิและสามารถ
ลงรหสัไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

พฒันาชอ่งทางการ
เผยแพรม่าตรฐาน
สถติ ิเพื�อใหผู้ใ้ช ้

เขา้ถงึไดง้า่ย

ตรวจสอบความถกู
ตอ้งของกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิเพื�อ

ใชเ้ป็นกรอบตวัอยา่ง
ในการสํารวจ /      

สํามะโน

Practices : 
GSP) 

จัดทําคูม่อืการ
ประเมนิ

คณุภาพขอ้มลู
สถติิ

จัดประชมุ / 
นทิรรศการ /
จัดเวทเีสวนา
-เผยแพรอ่งค์
ความรูเ้กี�ยวกบั
การบรหิาร
ระบบสถติฯิ 
ผา่นทางสื�อ
ตา่งๆ เชน่ 
เอกสาร web 
Site

พฒันา
ศกัยภาพของ

หน่วยงาน
ภาครัฐและ

ผูใ้ชข้อ้มลูโดย
การอบรม/

สมัมนา องค์
ความรูเ้กี�ยวกบั

การบรหิาร
ระบบสถติขิอง

ประเทศ

ทะเบยีนหน่วย
สถติิ

รายงานประจําปี

คูม่อื GSP

คูม่อืประเมนิคณู
ภาพ ฯ

คูม่อืมาตรฐาน
สถติิ

ระบบมาตรฐาน
สถติ ิฯ

รฐับาล /

หนว่ยงานภาครฐั

 มขีอ้มลูสถติ ิ

สําหรบัการ

ตดัสนิใจดําเนนิ

นโยบายที*สําคญั

เพื*อนําไปสูร่ะบบ

การบรหิารจดัการ

ที*ดใีนทกุระดบั

จัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอ 

ครม.

ตดิตาม
ประเมนิผล

ระบบสนับสนุน
การตัดสนิใจ 
(DSS)

Thailand 

One Minute

สรา้งวฒันธรรม
การประยกุตใ์ช ้

สถติแิละ
สารสนเทศเพื�อ
     การตดัสนิใจ

พฒันาระบบสถติิ
นับการตดัสนิใจ
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บทบาทของ สสช.

1. Data Collector • Survey  สศส.  สรง.  สพค. ฯ

• Census  สํามะโนประชากร ฯ  สํามะโนอตุสาหกรรม  ฯ   สํามะโนการเกษตร

2. Data Facilitator • Operation Data , KPI
• Survey conducted by other Gov. Units

3. Data Analyzer •  ประมวลสถติเิป็น Information  (One Minute)



บทบาทของ สสช.

One Minute Report

แนวคดิ

1. Template  ที*  update สถติทิ ี*สาํคญั ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และทรพัยากรธรรมชาติ
                        และสิ*งแวดลอ้ม  โดยจดัทาํเป็นรายสปัดาห์
2. Agenda base , Hot Issue 

บทบาท

63

statXchange & 
Statistic Facilitator 

บทบาท

- เป็นที*ปรกึษาดา้นการจดัเก็บขอ้มลูใหห้นว่ยงานภาครฐั
- กาํหนด Data Definition และใหค้าํแนะนําเชงิวชิาการ
   ในการจดัทําขอ้มลูสถติ ิ
- สนบัสนนุ Platform ในการแลกเปลี*ยนขอ้มลูสถติภิาครฐั

ex.
- ในฐานะ Search engine ของขอ้มลูสถติภิาครฐั
- ในฐาน Platform ของระบบ GES (Gov. Evaluation System) รว่มกบั กพร.



บทบาทของ สสช.

Change Management

1. สง่เสรมิใหใ้ชส้ถติจิากผลการดาํเนนิการ (Operation) แทนการสาํรวจ
2. สสช. ในฐานะ facilitator จะชว่ยหนว่ยงานภาครฐัแปลง Operation Data  

เป็นสถติเิพื*อใชใ้นการบรหิาร
3. พฒันาวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็น E- Survey
4. ประสานการจดัทาํ Statistical Data Definition , Statistical Data Standard
5. ทาํการแลกเปลี*ยนและเชื*อมโยงขอ้มลู  statXchange

Paradigm Shift

บรหิารจดัการ บรกิารผลติขอ้มลู

- สํารวจ/สํามะโน
  ใชเ้วลากบังานสนาม
  และ Lifestyle เปลี*ยน

• MIS
• EIS
• DSS

-  แผนฯ/นโยบาย /
   Board

ขอ้มลูจากการดาํเนนิการ

- ระบบสนบัสนนุ
  การตดัสนิใจ

Paradigm Shift

Mapping Process Competency
- Knowhow
- Equipment
- Digital base map



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ



สรุป
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่



ทําไมถงึตอ้งมกีารแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

Input Process Output Outcome

ยทุธศาสตร์
ชาต/ิจังหวัด

นโยบาย
เรง่ดว่น/สนใจ

  ประเด็นตาม

 Input (Y)

หาปัจจัยที�
เกี�ยวขอ้ง (X)

กจิกรรมภายใต ้ ศกึษาจาก ภายในองคก์ร ลดความ แนวดิ�ง

MIS

ผูบ้รหิารในพื!นที�

 มขีอ้มลูสถติิ

สําหรับการ

ตัดสนิใจดําเนนิ

วเิคราะห/์
บรหิารจัดการ
ขอ้มลู

รวบรวมขอ้มลู

พรบ.สถติ ิ2550 
(มาตรา 5,
มาตรา 6 (1))

แผนแมบ่ทระบบ
สถติปิระเทศไทย

� แผนแมบ่ทสถติริายสาขา
� แผนแมบ่ทสถติเิชงิพื!นที�

สถติ ิ
ทางการ

DSS 

- ระดบันโยบาย
- ระดบัพื9นที*

การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

ขอ้มลูจาก
ทะเบยีน/
สํามะโน/สํารวจ

Mr. MIS

สถติทิางการ

Provincial / 

ประเด็นที� 
สถจ. สนใจ

เรง่ดว่น/สนใจ
ของผูว้า่
ราชการ

กจิกรรมภายใต ้
ยทุธศาสตรจ์ังหวดั

เป้าหมาย

• ระยะสั !น (ตน้นํ!า)

• ระยะกลาง 

  (กลางนํ!า)

• ระยะยาว 

  (ปลายนํ!า)

ศกึษาจาก
งานวจิัย/บทความ
ที�เกี�ยวขอ้ง

ภายในองคก์ร ลดความ
ซํ!าซอ้น

แนวดิ�ง

สรา้งวัฒนธรรม
การประยกุตใ์ช ้
สถติแิละ
สารสนเทศเพื�อ
 การตัดสนิใจ

ตัดสนิใจดําเนนิ

นโยบายที�/

เรง่ดว่นสําคัญ

EIS/DSS

แผนงาน/กจิกรรม
ของจังหวดั

แนวราบ

ความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูทั !ง
ในแนวราบ/
แนวดิ�ง

ความสมัพนัธ์
ของขอ้มลู
ระหวา่งสาขา/
องคก์ร

ศกึษาจากทฤษฎี
ตา่งๆ

เขา้ใจโครงสรา้ง
พื!นฐานของขอ้มลู

(การจัดเกบ็ขอ้มลู 
เชน่ รปูแบบ เวลา )

คณุภาพของ
ขอ้มลู

ความตอ่เนื�อง
ของขอ้มลู

มาตรฐานของ
ขอ้มลู

หน่วยงาน
รับผดิชอบใน
การจัดทํา
ขอ้มลู

องคค์วามรู ้

• การแปลงแผน

• แนวคดิ

• แนวทางการปฏบิตัิ
ในพื!นที�

ปัจจัยที�มผีลตอ่
เป้าหมาย
• ระยะสั !น
• ระยะกลาง
• ระยะยาว

ประหยัด
งบประมาณใน
การจัดเกบ็
ขอ้มลู

ภายนอกองคก์ร

ประสานงานกับ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

•  รูจ้ักทํางานรว่มกับ
ผูอ้ื�น (win-win)

• สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจที�ตรงกันกับ

หน่วยงานอื�น

สํารวจขอ้มลู
เพิ�มเตมิ

ตรวจสอบขอ้มลู / 
Clearing House 
ขอ้มลู

Provincial / 

Thailand One 

Minute



การแปลงนโยบาย/แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตสิูก่ารพฒันายทุธศาสตรร์ะดบัพื9นที*

 แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ

ยทุธศาสตรร์ะดบั
กระทรวงฯ / 
กรม

การแปลงนโยบาย

ยทุธศาสตรร์ะดบัจงัหวดั ยทุธศาสตรร์ะดบัทอ้งถิ*น

 นโยบายรฐับาล  แผนบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

แผนงาน
โครงการ/
กจิกรรม

ตวัชี9วดัและเป้าหมายงบประมาณ

แผนงาน
โครงการ/
กจิกรรม

แผนงาน
โครงการ/
กจิกรรม



การแปลงนโยบาย/แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตสิูก่ารพฒันายทุธศาสตรร์ะดบัพื9นที*

แผนงาน
โครงการ/
กจิกรรม

ตวัชี9วดัและ
เป้าหมาย

Review stock of Data 
(ทะเบยีน/

สาํมะโน/สาํรวจ)

คน/งบประมาณ

การแปลงแผน ฯ สูก่ารปฎบิตั ิ

นโยบาย ฯ และ
ยทุธศาสตร ์ฯ

องคค์วามรู ้
(Knowhow)

อปุกรณ์/เครื*องมอื 
(Equipment)

คน/งบประมาณ
(Resource)

สถติทิางการ

Data Gap Analysis



การแปลงนโยบาย/แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตสิูก่ารพฒันายทุธศาสตรร์ะดบัพื9นที*

การนําเสนอ

สถติทิางการ Digital base map

MIS

ตรงความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลู
สรา้งวฒันธรรมการประยกุต์

ใชส้ถติแิละสารสนเทศ
เพื*อการตดัสนิใจ

ผูบ้รหิารในพื9นที*มขีอ้มลูสถติสิําหรบัการตดัสนิใจ

ดาํเนนินโยบายที*เรง่ดว่นสําคญั

EIS/DSS
(ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ)



หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพนกัขบัเคลื*อนสงัคม

“เปลี-ยนทุกข์ และความหวังเป็นข้อมูล”

Module I: กระบวนการจัดทาํตัวชี 3วัดการพัฒนา 

“เปลี-ยนข้อจาํกัดเป็นทางออก”“เปลี-ยนข้อจาํกัดเป็นทางออก”

Module II: นวัตกรรมทางสังคม  

“เปลี-ยนความคดิเป็นนโยบาย”

Module III: การสื-อสารกับสังคม 



มุง่ม ั*น & ศรทัธา


