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สํานักบรหิารจัดการระบบสถติิ
สํานักงานสถติแิหง่ชาติ

ณัฐภัสสร  นธิปิระภาวัฒน์



แผนแมบ่ทสถติริายสาขา
สว่นประกอบที�สําคญั 
• ผงัสถติทิางการ (Official Statistics) 

ประกอบดว้ยโครงสรา้งสถติทิางการ สถติทิางการ
ที�สาขาควรจะมใีนสาขาเพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น  ตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น  

• แผนพฒันาระบบการดาํเนนิงานของสาขาสถติ ิ
เพื�อใหส้ามารถผลติสถติทิางการไดค้รบถว้นตาม
ผงัรวมสถติ ิ
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ข ั4นตอนการจดัทาํแผนแมบ่ทสถติริายสาขา
1) ศกึษานยิาม ขอบเขต และความสาํคญัของสถติสิาขา ศกึษานยิาม ขอบเขต และความสาํคญัของสถติสิาขา จากแหลง่

ความรูต้า่งๆ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การใหค้าํนยิามที�เกี�ยวขอ้งจากการ
จดัจาํแนกขอ้มลูของสาํนกังานสถติปิระเทศตา่งๆ และองคก์าร
ระหวา่งประเทศ เชน่ สหประชาชาต ิธนาคารโลก  มาตรฐานการจดั
จาํแนกประเภทของสหประชาชาต ิ(UNACC, Administrative 
Committee on Coordination Programme Classification) 
จดัทาํโดยกลุม่มาตรฐานสถติ ิสาํนกับรหิารจดัการระบบสถติ ิจดัทาํโดยกลุม่มาตรฐานสถติ ิสาํนกับรหิารจดัการระบบสถติ ิ
สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ www.nso.go.th

2)2) ศกึษาตวัอยา่งโครงสรา้งและการจดัหมวดหมูร่ายการสถติ ิ ศกึษาตวัอยา่งโครงสรา้งและการจดัหมวดหมูร่ายการสถติ ิ 
ตลอดจนรายการสถติริายสาขาจากประเทศตา่งๆ  ตลอดจนรายการสถติริายสาขาจากประเทศตา่งๆ  เพื�อนํา
แนวคดิที�เหมาะสมมากําหนดโครงสรา้ง หมวด หมู ่ของผงัรวมสถติ ิ
รายสาขาของประเทศไทย
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3) ศกึษาดา้นอปุทาน ศกึษาดา้นอปุทาน ไดแ้ก ่ศกึษารวบรวมรายการขอ้มลูสถติ ิ
เก ี�ยวกบัสาขาน ั4นๆ ที�มกีารจดัทาํในปจัจบุนั  โดยสบืคน้จาก
แหลง่ตา่งๆ อาท ิระบบฐานขอ้มลูของหนว่ยงาน รายงานสถติ ิ
ประจําปีของหนว่ยงาน รายงานสถติปิระจําปีของสํานกังาน
สถติแิหง่ชาต ิและเว็บไซตห์นว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง  โดยควร
รวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัรายการขอ้มลู ความถี�ในการรายงาน 
หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ วธิกีารจดัเก็บและประมวลขอ้มลู  
รปูแบบการเผยแพร ่ฯลฯ เพื�อนําไปประกอบการจดัทาํ “ผงัรวมรปูแบบการเผยแพร ่ฯลฯ เพื�อนําไปประกอบการจดัทาํ “ผงัรวม
สถติทิางการ”

4) ศกึษาดา้นศกึษาดา้นอปุสงค์อปุสงค ์ ไดแ้ก ่ ศกึษานโยบายและยทุธศาสตร์
ระดบัประเทศและระดบัสาขาที�เก ี�ยวขอ้ง อาท ิรฐัธรรมนญู 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนบรหิารราชการ
แผน่ดนิ แผนยทุธศาสตรก์ระทรวง  แผนปฏบิตัริาชการ
แผน่ดนิ เป้าหมายและตวัชี4วดัระดบัสากล และประเทศ เพื�อให้
ทราบความตอ้งการสถติ ิ
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5)5) คดัเลอืกรายการสถติทิางการที�มคีวามสําคญัตอ่การคดัเลอืกรายการสถติทิางการที�มคีวามสําคญัตอ่การ
กาํหนดนโยบายและตดิตามความกา้วหนา้ของกาํหนดนโยบายและตดิตามความกา้วหนา้ของ
สถานการณ์การพฒันาใหเ้ป็น สถานการณ์การพฒันาใหเ้ป็น ““สถติทิางการสถติทิางการ” ” และจดัและจดั
หมวดหมูต่ามโครงสรา้งที�กาํหนดหมวดหมูต่ามโครงสรา้งที�กาํหนด

6) จดัทาํ จดัทาํ ““ผงัสถติทิางการผงัสถติทิางการ””  ประกอบดว้ย โครงสรา้งสถติ ิ
ทางการ ชื�อสถติทิางการ(ที�ควรจะมขีองสาขา) รปูแบบ/วธิกีาร
เผยแพร ่และหนว่ยงานรบัผดิชอบ ท ั4งนี4สถติทิางการในผงัรวม
สถติทิางการบางรายการอาจจะยงัไมม่กีารผลติ หรอืขาดสถติทิางการบางรายการอาจจะยงัไมม่กีารผลติ หรอืขาด
หนว่ยงานที�รบัผดิชอบในปจัจบุนั ซึ�งจะตอ้งไดร้บัการพจิารณา
เป็นสว่นหนึ�งของยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถติสิาขาน ั4นๆ ท ั4งใน
ในข ั4นตน้จะทราบไดจ้ากการศกึษาดา้นอปุทานหรอืขอ้มลูที�ม ี
อยู่

7)7) วเิคราะหส์ถานการณ์การผลติ บรหิารจดัการ และวเิคราะหส์ถานการณ์การผลติ บรหิารจดัการ และ
เผยแพรส่ถติแิตล่ะรายการ  และจดัทาํยทุธศาสตรก์ารเผยแพรส่ถติแิตล่ะรายการ  และจดัทาํยทุธศาสตรก์าร
พฒันาสถติสิาขาพฒันาสถติสิาขา
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กรอบการจดัทาํแผนแมบ่ทสถติริายสาขา

บทที� 1 บทนํา

บทที� 2 แนวนโยบายและยทุธศาสตรท์ี�เก ี�ยวขอ้ง
บทที� 3 ผงัสถติทิางการของสาขา
บทที� 4 สถานการณแ์ละยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถติ ิบทที� 4 สถานการณแ์ละยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถติ ิ

สาขา
ภาคผนวก   ตาราง OS profile-SU profile-IT 

contacts
ตวัอยา่งผงัสถติทิางการสาขา... ประเทศตา่งๆ 

(Optional)
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บทที� 1 บทนํา

1.1 แผนแมบ่ทระบบสถติขิองประเทศและแผน
แมบ่ทสถติริายสาขา

ความเชื�อมโยงของแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยกบั
แผนแมบ่ทสถติริายสาขา

1.2 แนวทางการจดัทําแผนแมบ่ทสถติสิาขา
ข ั4นตอนการจดัทําแผนแมบ่ทสถติริายสาขา

1.3 นยิาม ขอบเขตและความสําคญัของสาขา 
 ศกึษาความหมาย กรอบแนวคดิ และความสําคญัของสาขา 

จากแหลง่ตา่งๆ เชน่  เว็บไซต ์รายงานประจาํปีของหนว่ยงาน ฯลฯ
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บทที� 2 แนวนโยบายและยทุธศาสตรท์ ี�เก ี�ยวขอ้ง 
2.1 สถานการณ์และแนวโนม้การพฒันาสาขา..
2.2 รฐัธรรมนญูฯ
2.3 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
2.4 แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ
2.5 แผนยทุธศาสตรก์ระทรวง / หนว่ยงาน
2.6 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี
2.7 เป้าหมายและตวัชี4วดัการพฒันาระดบันานาชาติ
2.6 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี
2.7 เป้าหมายและตวัชี4วดัการพฒันาระดบันานาชาติ

(สกดันโยบายและยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศและระดบัสาขาที�
เก ี�ยวขอ้ง เป้าหมายและตวัชี4วดัระดบัสากล และประเทศ เพื�อให้

ทราบความตอ้งการสถติ)ิ
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บทที� 3 ผงัรวมสถติทิางการสาขา

3.1 แนวคดิในการจดัโครงสรา้งสถติทิางการสาขา
(โครงสรา้งสถติทิางการ :หมวด หมู ่สถติทิางการที�ควรจะ
มขีองสาขาที�จะสนบัสนนุแนวนโยบายและยทุธศาสตร ์ 
Theme สถติทิางการจากตา่งประเทศ  การจดัจาํแนกสถติ ิ
สาขาจาก ACC Programme Classification  ฯลฯ) สาขาจาก ACC Programme Classification  ฯลฯ) 

3.2 ผงัรวมสถติทิางการสาขา 
(โครงสรา้งสถติทิางการ ชื�อสถติทิางการ รายการสถติ ิ
ทางการ วธิกีารจดัทาํ/รปูแบบการเผยแพร ่หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ หมายเหต)ุ –Map สถติทิางการที�มอียูก่บั
โครงสรา้งสถติทิางการ
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บทที� 4  
สถานการณ์และยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถติทิางการสาขา
4.1 แนวทางการพฒันาสถติสิาขา  (ชื�อสถติทิางการ /รายการสถติ ิ

ทางการ /สถานการณ์สถติทิางการ /ผลการดาํเนนิงานและแนว
ทางการพฒันาในระยะตอ่ไป/หนว่ยงานรบัผดิชอบ (ศนูย/์สาํนกั/
กอง)) - ขอ้มลูจากอนกุรรมการสถติสิาขา)

4.2 สรปุสถานการณก์ารดาํเนนิงานในปจัจบุนั
4.2.1 การบรหิารจดัการสถติ(ิจดุแข็งและขอ้จาํกดัดา้นการ

ประสานงาน บคุลากร และงบประมาณ - ขอ้มลูจากอนกุรรมการประสานงาน บคุลากร และงบประมาณ - ขอ้มลูจากอนกุรรมการ
สถติสิาขา)

4.2.2 การผลติสถติ ิ
(ขอ้จาํกดัในการผลติสถติ ิ : การประสานงาน คณุภาพและวธิกีาร ฯลฯ- 
ขอ้มลูจากอนกุรรมการสถติสิาขา)
4.2.3 การเผยแพรส่ถติ ิ
(ขอ้จาํกดัในการเผยแพรส่ถติ ิ: ไมม่หีนว่ยงานกลางวางระบบ ความลบั
ขอ้มลูรายบคุคลฯลฯ - ขอ้มลูจากอนกุรรมการสถติสิาขา)

4.3...(ตอ่)
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4.3 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถติทิางการสาขา
4.3.1 การพฒันาการบรหิารจดัการสถติ ิ
(การพฒันากลไกประสานงาน บคุลากร และงบประมาณ

  - ขอ้มลูจากอนกุรรมการสถติสิาขา)
4.3.2 การพฒันาการผลติสถติทิางการ
(การเตมิเต็ม data gap  การจดัการความซํ4าซอ้น  การ(การเตมิเต็ม data gap  การจดัการความซํ4าซอ้น  การ
ประเมนิคณุภาพ

- ขอ้มลูจากอนกุรรมการสถติสิาขา)
4.3.3 การพฒันาการเผยแพรส่ถติทิางการ
(การเชื�อมโยง  การประเมนิคณุภาพ ฯลฯ

- ขอ้มลูจากอนกุรรมการสถติสิาขา)
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ทะเบยีนสถติทิางการ และทะเบยีนหนว่ยสถติ ิ

� Official Statistics Profile -ทะเบยีนรายการสถติ ิ
ทางการ
(แหลง่ขอ้มลู, การเก็บขอ้มลู, การประมวลสถติ,ิ 

การจดัเก็บ, การเผยแพร ่ฯลฯ)
� Statistical Units Profile- ทะเบยีนหนว่ยสถติ ิ� Statistical Units Profile- ทะเบยีนหนว่ยสถติ ิ

(ชื�อหนว่ยงาน, สงักดั, บคุลากร, งบประมาณ, 
ปญัหาและอปุสรรคในการผลติและใชส้ถติ ิฯลฯ)

หนว่ยสถติ ิหมายถงึ หนว่ยงานที�ทาํหนา้ที�
  ผลติสถติทิางการ หรอื 

ประสานงาน และบรูณาการใหม้กีารผลติสถติทิางการ
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รายงานประจาํปีสถติทิางการของสาขา

ประกอบดว้ย
� ผงัรวมสถติทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม และอตุนุยิมวทิยา
� สถานการณแ์ละการดาํเนนิงานพฒันาสถติสิาขา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และ
อตุนุยิมวทิยาอตุนุยิมวทิยา

� ผลและแผนการพฒันาสถติทิางการสาขา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และ
อตุนุยิมวทิยา

(จํานวนสถติทิางการที�มอียู ่ปญัหา/อปุสรรคในการ
ดาํเนนิงานของหนว่ยสถติ ิและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ
พฒันา)
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ตย.
แผนแมบ่ทสถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 
(รา่ง)
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Q & AQ & A



รายงานประจําปี

ทะเบยีนหน่วยสถติิ

ทะเบยีนสถติิ
ทางการ

สถติทิางการที-มอียู/่
เพิ-มเตมิ

สถติทิางการที-ยังไมม่ี
ขอ้มลู (Data Gap)

กําหนดวธิกีารจัดทํา/
มอบหมาย

แผนแมบ่ทสถติริายสาขา 

(21 สาขา)

ผงัสถติทิางการ

สถานการณ์สถติิ
ทางการ

ประเมนิคณุภาพสถติิ
ทางการ

รายงานประจําปี

พัฒนาการผลติสถติิ
ทางการ

มอบหมาย
ผูร้ับผดิชอบ

รับรองคณุภาพสถติิ
ทางการ

มี
คณุภาพ

ไมม่ี
คณุภาพ

เผยแพรส่ถติิ
ทางการ

ระบบเผยแพรส่ถติทิางการ (link ไปยัง
ขอ้มลูสถติทิางการของหน่วยงาน) /ระบบ 
DSS /ระบบแลกเปลี-ยนและเชื-อมโยง

มาตรฐาน
สถติิ

GSP


