




 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ๑/๗ 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา ๖ (๑) กําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติต้องจัดทําแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศ นําเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านสถิติของ
ประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน และมีการลดความซํ้าซ้อนของการจัดทําสถิติ และ 
เพ่ือนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน           
ตามตามมาตรา ๖ (๗) ได้กําหนดสํานักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ ซ่ึงสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บท
ระบบสถิติของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เพ่ือให้
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบริบทให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน   

๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ไปสู่การปฏิบัติ           
ในระดับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน 
และการสร้างสมรรถนะให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  

๒. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือสร้างระบบแผนท่ีพ้ืนฐานของประเทศ สําหรับ
การนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับท้องถ่ิน  

๓. เพ่ือบูรณาการข้อมูลระดับพ้ืนท่ีย่อย โดยให้มีการจัดข้อมูลสถิติและสารสนเทศออกเป็น ๒๓ ชั้นข้อมูล 
(Sector) โดยให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ด้วยระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์  

๔. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ 
๕. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติ

และสารสนเทศ  
๖. เพ่ือพัฒนาระบบนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Thailand One Minute)  

๓. เป้าหมาย  

๑. มีระบบนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Thailand One Minute) 
๒. บุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
๓. สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ 

๔. โครงการท่ีจะดําเนินงาน   

๑. โครงการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ (Governmental Information Integration System)  
๒. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ืองานสถิติ (Geographical Information System for 

Statistics) ท่ีมีการจัดโครงสร้างตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
๓. โครงการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Evidence - based  

Statistics for Decision Making)  
๔. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 



 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ๒/๗ 

๕.  แนวคิดของโครงการ  

โครงการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ และโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ืองานสถิติ เป็นการ
พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในขณะท่ีโครงการ
สร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เป็นการเสริมขีดความสามารถของบุคลากร และ
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในการพัฒนาสารสนเทศ เพ่ือการกําหนดและติดตามประเมินผลนโยบาย
ภาครัฐท่ีสําคัญ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการกําหนดกระบวนการสถิติตามสมมุติฐานและข้อมูล
ทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ และการดําเนินงานตามภารกิจท่ีกําหนด ซ่ึงระบบสารสนเทศเพ่ืองานสถิติ
ดังกล่าวจําเป็นต้องพัฒนากระบวนการ และบุคลากรไปพร้อมๆ กัน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสํานักงานสถิติ
จังหวัดกับหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรมและสร้างวัฒนธรรมสารสนเทศการใช้ข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท้ังนี้บุคลากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติต้องเป็นวิทยากร
กระบวนการท่ีสําคัญ และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 
 

ภาพรวมของโครงการ 

๖. รายละเอียด  

๖.๑  โครงการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ (Governmental Information Integration System)  

๖.๑.๑ หลักการและเหตุผล   

ระบบบริหารราชการไทยมีการนําข้อมูลมาใช้เพ่ือการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการติดตาม
และประเมินผล ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องเชิงสถิติ
ของประเทศ การมีความหลากหลายและแตกต่างของข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐอาจนํามาซ่ึงความ
สับสนต่อผู้รับข้อมูล เพ่ือเป็นสร้างความชัดเจนทางสถิติและพัฒนาภารกิจงานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศของ
ประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติมีความจําเป็นต้องดําเนินการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐโดยเฉพาะด้าน
สังคมและการป้องกันสาธารณภัยของประเทศอย่างเร่งด่วน การให้บริการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของภาครัฐ
เป็นหน้าท่ีและภารกิจท่ีสําคัญของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร



 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ๓/๗ 

จัดการภาครัฐ แต่สามารถช่วยในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยท่ีไม่
สามารถลงทุนในข้อมูลสถิติและสารสนเทศเหล่านี้ได้  

ระบบข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นการเก็บข้อมูลตามวิธีทางสถิติซ่ึงมีรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการและกรอบตัวอย่างท่ีมีความแตกต่างจากข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลการจดทะเบียนตามภารกิจซ่ึงเป็น
ข้อมูลเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(ทะเบียนผู้ด้อยโอกาส) กระทรวงสาธารณสุข (ทะเบียนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีสําคัญ) และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(ทะเบียนเกษตรกร) เป็นต้น นอกจากนั้นข้อมูลทะเบียนประเภทต่างๆ นั้น เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีใช้ใน
การติดตามและประเมินผลโครงการและนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล ทําให้รอบเวลาการจัดเก็บข้อมูลของ
สํานักงานสถิติไม่ทันต่อเหตุการณ์ และไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นในอดีต เพ่ือให้ระบบการจัดทําทะเบียนและกระบวนการทางสถิติสามารถสนับสนุนนโยบาย
และการดําเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงควรจัดทําโครงการบูรณาการ
สารสนเทศภาครัฐ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการสารสนเทศของภาครัฐเพ่ือการบริหารจัดการ 

๖.๑.๒  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
๒. เพ่ือพัฒนาบริการข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศภาครัฐท่ีเหมาะสม 
๓. เพ่ือจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 

๖.๑.๓  กิจกรรมท่ีสําคัญ 

๑. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
๒. สํารวจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วน

ภูมิภาค และหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน 
๓. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลภาครัฐ 
๔. จัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลสถิติภาครัฐในจังหวัดนําร่อง ๑๙ จังหวัดตามเขตตรวจราชการ 

๖.๑.๔  ระยะเวลา 

 ๓๖๐ วัน 

๖.๑.๕  งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 ๙๕ ล้านบาท (๑๙ กลุ่มจังหวัด จังหวัดละ ๕ ล้านบาทโดยประมาณ) 

๖.๑.๖  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๑. ประเทศไทยมีฐานข้อมูลทางสถิติท่ีมีความเชื่อม่ันในการใช้ข้อมูลภาครัฐเพ่ือการบริหารจัดการ 
๒. สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการตรวจสอบเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน 

และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนสามารถรับบริการเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจของตนได้ 



 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ๔/๗ 

๖.๒   โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ืองานสถิติ (Geographical Information System for 
Statistics)  

๖.๒.๑  หลักการและเหตุผล   

 ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนและดําเนินการใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศ การวางแผนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา         
ภัยพิบัติ การวิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การเฝ้าระวังและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรประเทศ และการป้องกันประเทศ ท้ังนี้รูปแบบของการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบของแผน
ท่ี ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมโดยหน่วยงานต่างๆ จะมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้อมูล
ดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการใช้งานของตน  
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เคยเสนอร่างแผนแม่บท
การพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยกําหนดชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data 
Set: FGDS) และแผนการบริการวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) เพ่ือพัฒนาข้อมูลกลางท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ท้ังนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะของผู้ใช้ข้อมูล มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลใน ๓ ชั้นหลัก คือ 
ข้อมูลแนวเขตการปกครอง ข้อมูลท่ีอยู่อาศัย และข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย ให้บริการข้อมูลในเขตเมือง และจังหวัดโดยกําหนดอัตราค่าบริการ ในขณะท่ีพ้ืนท่ี           
นอกเขตบริการ สํานักงานสถิติแห่งชาติสามารถขอรับบริการข้อมูลได้จากระบบแผนท่ีของ Google Map ซ่ึง
สนับสนุนภารกิจสถิติได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นประโยชน์ในการกําหนดยุทธศาสตร์ (Policy 
Formulation) เพ่ือระบุปัญหาและแสดงความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหากมีการใช้ข้อมูลทะเบียนร่วมกับ
กระบวนการของสํานักงานสถิติแห่งชาติจะสามารถขยายผลไปสู่กระบวนการประเมินและติดตามผล (Policy 
Evaluation)ท้ังนี้ งานสํารวจข้อมูลทางสถิติเป็นการใช้อาสาสมัคร หรือบุคลากรในพ้ืนท่ีในการสํารวจและ
จัดเก็บข้อมูล ซ่ึงจําเป็นต้องมีกระบวนการสอบทาน และพัฒนาการค้นหากลุ่มตัวอย่าง ระบบแผนท่ีเป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญในการวางแผนและกําหนดกรอบตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง ท้ังนี้ พบว่า ปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นจํานวนมาก ซ่ึงทําให้การสื่อสารด้วยระบบแผนท่ีดิจิตอล
ระหว่างหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถสนับสนุนภารกิจหรือกระบวนการทาง
สถิติได้ใน ๒ ระดับ คือ ระดับของการแสดงผลซ่ึงอยู่ในรูปแผนท่ีแสดงแนวเขตตําบล อําเภอ และจังหวัด ซ่ึง
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้มีการพัฒนาและให้บริการต่อภาครัฐและบุคคลท่ัวไปแล้ว และระดับการติดตามและ
ประเมินผล ซ่ึงเป็นการใช้แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีสนใจ หรือพ้ืนท่ีการสุ่มตัวอย่าง ซ่ึงจะช่วยในกระบวนการติดตาม
และประเมินผลเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้แผนท่ีเพ่ืองานสถิติเชิงปฏิบัติการนี้ จําเป็นต้องมีเครื่องมือ และ
ทักษะท่ีเหมาะสมในการกําหนดปัญหาเชิงพ้ืนท่ี   

๖.๒.๒  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือเตรียมการติดตามและประเมินผลนโยบายและการให้บริการภาครัฐ (Policy Evaluation) 
๒. เพ่ือจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
๓. เพ่ือพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศกับงานสถิติอย่างเหมาะสม 
 
 



 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ๕/๗ 

๖.๒.๓  กิจกรรมท่ีสําคัญ 

๑. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
๒. สํารวจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงาน

ราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน 
๓. พัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้แผนท่ีของหน่วยงานภาครัฐ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) และ 

Google Map  
๔. พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
๕. สรุปโครงการ  

๖.๒.๔  ระยะเวลา 

 ๓๖๐ วัน 

๖.๒.๕  งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 ๗๐ ล้านบาท  

๖.๒.๖  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๑. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีกระบวนการสุ่มตัวอย่างและการตีความทางสถิติท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติมีทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติการ 
๓. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย

ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๓   โครงการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Evidence- based 
Statistics for Decision Making)  

๖.๓.๑  หลักการและเหตุผล 

กระบวนการสถิติเป็นหนึ่งในข้ันตอนการวิจัยทางวิชาการท่ีสําคัญ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาเป็น
จํานวนมากดําเนินการสํารวจข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและประเด็นสนใจของประชาชน ซ่ึงมีรูปแบบ
การดําเนินการท่ีไม่แตกต่างจากกระบวนการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาเหล่านั้น
สามารถดําเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกําหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการสั่งสมประสบการณ์ในการดําเนินงาน ท้ังนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรอยู่ตามภูมิภาคทําให้หน่วยงานมีมุมมองและ
เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าสถาบันการศึกษา จึงมีโอกาสในการพัฒนาวัฒนธรรมการตัดสินใจด้วยข้อมูล
เชิงพ้ืนท่ีได้มากกว่าหน่วยงานอ่ืน ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจนั้น จําเป็นต้องพัฒนา
หน่วยย่อยท่ีสุดและผู้ใช้ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โครงการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี เป็นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล (Capacity Building Project) ท่ีนําหลักการ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจ ผ่านกระบวนการทางสถิติและการต้ังสมมติฐานก่อนดําเนินการ
ทางสถิติ กล่าวคือ การเก็บข้อมูลทางสถิติต้องมีประเด็นท่ีสําคัญและความคาดหมายหรือผลของการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงล้วนแต่เป็นข้ันตอนการวิจัยท้ังสิ้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างวัฒนธรรมสารสนเทศ 
เพ่ือการตัดสินใจ 



 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ๖/๗ 

๖.๓.๒  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการพัฒนางานสถิติผ่านกระบวนการวิจัย (Research Method) 
๒. เพ่ือเพ่ิมทักษะในการวางแผนการและกําหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างจากทะเบียนของหน่วยงาน

ภาครัฐ  แก่บุคลากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
๓. เพ่ือยกระดับงานสถิติสู่รูปแบบงานวิจัยด้วยการแปลงข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี 

๖.๓.๓  กิจกรรมท่ีสําคัญ 

อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการร่วมทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ีกับนักวิจัย 

๖.๓.๔  ระยะเวลา 

 ๓๖๐ วัน 

๖.๓.๕  งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

๒๐ ล้านบาท โดยประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมสัมมนาประมาณ ๒๐๐ คนในพ้ืนท่ี 
และดําเนินโครงการวิจัยจํานวน ๒๐ โครงการ 

๖.๓.๖  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๑. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญและคุณภาพในการดําเนินการวิจัย  
๒. สํานักงานสถิติแห่งชาติสามารถดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลท่ีตอบประเด็นการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีแก่

รัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นต้นแบบของการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 
๔. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีผลงานทางวิชาการท่ีมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

๖.๔   โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 

๖.๔.๑  หลักการและเหตุผล 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติโดยนําเสนอ
ข้อมูลรายงานสถิติสารสนเทศมาประกอบกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
ในเหตุการณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอนโดยใช้ข้อมูลสถิติท่ีมีอยู่ และช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีรูปแบบท่ีซับซ้อน ระบบนี้ยังครอบคลุมถึงการทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนท่ีใช้ระบบสามารถ
รู้ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของประเทศไทยได้ภายในเวลาอันสั้น 
โดยสามารถดูข้อมูลในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และลงลึกได้ถึงระดับองค์การบริหารส่วนตําบล 

๖.๔.๒  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ 
และวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์และนําเสนอภาพรวมของข้อมูลได้ถูกต้อง และสามารถดูการ
กระจายตัวและรายละเอียดของจุดข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  

๒. ประชาชนทุกภาคส่วนมีระบบท่ีให้ข้อมูลสถิติประกอบกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับประเทศไทย 
 



 

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ๗/๗ 

๖.๔.๓  กิจกรรมท่ีสําคัญ 

๑. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 
๒. วิเคราะห์ ออกแบบ ข้อมูลสถิติท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร และให้

ข้อมูลสถิติสําหรับประชาชนทุกภาคส่วน 
๓. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารและให้ข้อมูลสถิติสารสนเทศแก่ประชาชน 

ทุกภาคส่วน 

๖.๔.๔  ระยะเวลา 

 ๓๖๐ วัน 

๖.๔.๕  งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

๒๘ ล้านบาท โดยประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ และพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ  

๖.๔.๖  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๑. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
๒. ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์            

วางแผนกลยุทธ์ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  
๓. ประชาชนทุกภาคส่วนมีระบบท่ีนําเสนอข้อมูลสถิติประกอบกับข้อมูลเชิงแผนท่ีเก่ียวกับ         

ประเทศไทย 


