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การแปลงแผนแมบทระบบสถิติประเทศสูการปฏิบัติ เชิงพื้นที่

นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์

ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2554



วิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

วิสยัทัศน : “ประเทศไทยมีระบบสถิตทิี'ทุกหนวยงานรวมกันขับเคลือ่น เพื่อใหเกดิสถติิทางการ
ที่ใชในการพัฒนาประเทศ”

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาระบบสถติิ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การบริหารจัดการระบบสถิติอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
๑. ประเทศไทยมีสถิติทางการ => มีการจัดทําผังสถิติทางการ
๒. มีระบบสถิติทีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ => ไมมีความซ้ําซอนของขอมูลสถิติ

ระหวางหนวยงาน ของรัฐ
๓. มีการพัฒนาบุคลากรดานสถิติ => ทุกกระทรวง กรม มีบุคลากรดาน      

สถิติอยางนอย ๑ – ๓ คน

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาระบบสถติิ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การบริหารจัดการระบบสถิติอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
๑. ประเทศไทยมีสถิติทางการ => มีการจัดทําผังสถิติทางการ
๒. มีระบบสถิติทีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ => ไมมีความซ้ําซอนของขอมูลสถิติ

ระหวางหนวยงาน ของรัฐ
๓. มีการพัฒนาบุคลากรดานสถิติ => ทุกกระทรวง กรม มีบุคลากรดาน      

สถิติอยางนอย ๑ – ๓ คน



ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาขอมูลสถิติใหมมีาตรฐาน
เปาประสงค

๑. มนีโยบายดานขอมูลสถิติระดับกระทรวง => ทุกกระทรวงมกีารกําหนดนโยบาย
ดานขอมูลสถิติ

๒. ประเทศมีการผลิตขอมูลสถิติทีไดมาตรฐาน => ทุกกระทรวงมกีารรายงานขอมูล
สถิติทางการ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาขอมูลสถิติใหมมีาตรฐาน
เปาประสงค

๑. มนีโยบายดานขอมูลสถิติระดับกระทรวง => ทุกกระทรวงมกีารกําหนดนโยบาย
ดานขอมูลสถิติ

๒. ประเทศมีการผลิตขอมูลสถิติทีไดมาตรฐาน => ทุกกระทรวงมกีารรายงานขอมูล
สถิติทางการ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การใหบริการขอมูลสถิติอยางทั่วถึง
เปาประสงค

๑. ประชาชนมคีวามเทาเทยีมกันในการไดใชขอมูล => มีการประชาสัมพนัธขอมูลสถิติ
ที่สําคัญและประชาสัมพนัธ

การใชขอมูล

๒. มีการใชขอมูลสถิติทางการอยางกวางขวาง => ปริมาณการใชขอมูลสถิติทางการ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การใหบริการขอมูลสถิติอยางทั่วถึง
เปาประสงค

๑. ประชาชนมคีวามเทาเทยีมกันในการไดใชขอมูล => มีการประชาสัมพนัธขอมูลสถิติ
ที่สําคัญและประชาสัมพนัธ

การใชขอมูล

๒. มีการใชขอมูลสถิติทางการอยางกวางขวาง => ปริมาณการใชขอมูลสถิติทางการ

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรสําหรับแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 



คุณสมบัติของสถิติทางการคุณสมบัติของสถิติทางการ

๑) สถิติที่ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
๒) สถิติที่มีการผลิตอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานที่มีความพรอม
๓) สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู 
และมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด

๔) สถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย

๑) สถิติที่ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
๒) สถิติที่มีการผลิตอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานที่มีความพรอม
๓) สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู 
และมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด

๔) สถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย

สถิตทิางการสถิตทิางการ

หลักเกณฑการคัดเลือกสถิติทางการหลักเกณฑการคัดเลือกสถิติทางการ

๑) ขอมูลที่ประเทศมีความจําเปนตองมีเพือ่ใชในการพัฒนา
๒) หนวยงานที่มีกฎหมาย กฎกระทรวง รองรับใหเปนผูผลิตขอมูล
๓) หนวยงานที่มีการจัดทําสถิติในเรื่องนั้นๆ อยางตอเนื่อง
๔) หนวยงานที'มีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพขอมูล เพื่อใหเกิดสถิติ
ทางการ

๑) ขอมูลที่ประเทศมีความจําเปนตองมีเพือ่ใชในการพัฒนา
๒) หนวยงานที่มีกฎหมาย กฎกระทรวง รองรับใหเปนผูผลิตขอมูล
๓) หนวยงานที่มีการจัดทําสถิติในเรื่องนั้นๆ อยางตอเนื่อง
๔) หนวยงานที'มีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพขอมูล เพื่อใหเกิดสถิติ
ทางการ



การไดมาซึ่งขอมูลสถิติการไดมาซึ่งขอมูลสถิติ

จําแนกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ

๑.การสํารวจดวยตัวอยาง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของประชากรที่เราสนใจ 
โดยสุมตวัอยางอยางจากประชากรที่เราสนใจ มาวิเคราะหขอมูล เพื่อการคาดคะเนหรือวางแผน
แนวโนมความเปนไปไดของประชากรนั้น

๒.การทําสํามะโน คือการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกๆหนวยของประชากรหรือเรื่องที่เรา
ตองการศึกษา เชน การทําสํามะโนประชากร จะทําการรวบรวมขอมูลประชากรที่มีอยูทั้งประเทศ

๓.งานทะเบียน เปนการรวมรวบขอมูลจริง ทีเ่กิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตางๆ เชน ขอมูลทะเบียนคนไขของโรงพยาบาล ขอมูลทะเบียนการรับบริการทางการแพทย

จําแนกไดเปน ๓ ลักษณะ คือ

๑.การสํารวจดวยตัวอยาง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของประชากรที่เราสนใจ 
โดยสุมตวัอยางอยางจากประชากรที่เราสนใจ มาวิเคราะหขอมูล เพื่อการคาดคะเนหรือวางแผน
แนวโนมความเปนไปไดของประชากรนั้น

๒.การทําสํามะโน คือการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกๆหนวยของประชากรหรือเรื่องที่เรา
ตองการศึกษา เชน การทําสํามะโนประชากร จะทําการรวบรวมขอมูลประชากรที่มีอยูทั้งประเทศ

๓.งานทะเบียน เปนการรวมรวบขอมูลจริง ทีเ่กิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตางๆ เชน ขอมูลทะเบียนคนไขของโรงพยาบาล ขอมูลทะเบียนการรับบริการทางการแพทย

แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 



หลักการพื้นฐาน ๑๐ ประการของสถิติทางการ 
(Fundamental Principle of Official Statistics)
หลักการพื้นฐาน ๑๐ ประการของสถิติทางการ 

(Fundamental Principle of Official Statistics)

๑. มีความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาตามมาตรฐานสากลตอไปเรื่อยๆ
๒. มีความถูกตอง ไมฝกใฝฝายใดและใหผูใชเขาถึงไดเทาเทียมกัน
๓. ไดมาอยางถูกหลักวิชาชีพสถิติ
๔. มีการรวมมือระหวางหนวยสถิติ เพื่อลดความซ้ําซอนและภาระงาน ทั้งผูผลิตและผูใชขอมูล
๕. มีการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
๖. ไดมาดวยวิธีการที่คุมคา โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความรวดเร็ว ตนทนุการผลิต และภาระตอผูใช

ขอมลู

๗. เปดเผยกระบวนการผลิต เพื่อรักษาความไววางใจและความนาเชื่อถือ
๘. ปกปองความลับของผูใหขอมูล
๙. มีความนาเชื่อถือดวยการอธิบายความหมาย แหลงของขอมูล และวิธีการไดมาซึ่งขอมูล
๑๐.มีการปองกันการใชอยางไมถูกตอง

๑. มีความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาตามมาตรฐานสากลตอไปเรื่อยๆ
๒. มีความถูกตอง ไมฝกใฝฝายใดและใหผูใชเขาถึงไดเทาเทียมกัน
๓. ไดมาอยางถูกหลักวิชาชีพสถิติ
๔. มีการรวมมือระหวางหนวยสถิติ เพื่อลดความซ้ําซอนและภาระงาน ทั้งผูผลิตและผูใชขอมูล
๕. มีการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
๖. ไดมาดวยวิธีการที่คุมคา โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความรวดเร็ว ตนทนุการผลิต และภาระตอผูใช

ขอมลู

๗. เปดเผยกระบวนการผลิต เพื่อรักษาความไววางใจและความนาเชื่อถือ
๘. ปกปองความลับของผูใหขอมูล
๙. มีความนาเชื่อถือดวยการอธิบายความหมาย แหลงของขอมูล และวิธีการไดมาซึ่งขอมูล
๑๐.มีการปองกันการใชอยางไมถูกตอง

แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 



หลักการพื้นฐาน ๑๐ ประการของสถิติทางการ (ตอ)หลักการพื้นฐาน ๑๐ ประการของสถิติทางการ (ตอ)

ทั้งนี้ถึงแมจะใชหลักการพื้นฐาน ๑๐ ประการของสถิติทางการในการจัดการแลว อาจใช

หลักเกณฑอื่นประกอบการจัดทําขอมูลทาดานสถิติแกสาธารณะชน ไดแก

๑. คุณสมบัติของขอมูล (Data Characteristics) ประกอบดวย ความครอบคลุม (Coverage) 

ความถี่ในการรวบรวมขอมูล (Periodicity or Frequency of Compilation) 

และความทนัเวลา (Timeliness)

๒. คุณภาพของขอมูล (Quality)

๓. ความยาก งาย สําหรับผูใช ในการเขาถึงขอมูล (Access)

๔. ความถูกตอง เปนกลาง และปราศจากการแทรกแซง (Integrity)

ทั้งนี้ถึงแมจะใชหลักการพื้นฐาน ๑๐ ประการของสถิติทางการในการจัดการแลว อาจใช

หลักเกณฑอื่นประกอบการจัดทําขอมูลทาดานสถิติแกสาธารณะชน ไดแก

๑. คุณสมบัติของขอมูล (Data Characteristics) ประกอบดวย ความครอบคลุม (Coverage) 

ความถี่ในการรวบรวมขอมูล (Periodicity or Frequency of Compilation) 

และความทนัเวลา (Timeliness)

๒. คุณภาพของขอมูล (Quality)

๓. ความยาก งาย สําหรับผูใช ในการเขาถึงขอมูล (Access)

๔. ความถูกตอง เปนกลาง และปราศจากการแทรกแซง (Integrity)

แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 



แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

ระบบสถิติของประเทศตางๆระบบสถิติของประเทศตางๆ

โดยทั่วไประบบสถิติของประเทศตางๆ แบงออกเปน ๒ กลุม คือ

๑) ระบบสถิติแบบองคกรเดี่ยว (Statistical System with Single Agency) คือ ระบบ

สถิติของประเทศทีม่หีนวยสถิติเพียงองคกรเดียว และองคกรนี้ดําเนนิงานดานสถิติอยางเปน

ทางการ โดยหนวยงานอื่นๆ ของประเทศอาจไมมีสวนรวมหรือมีสวนรวมเพียงเล็กนอยอยางไม

เปนทางการ องคกรที่เปนหนวยสถิติดังกลาวมักจะ เรียกวา สํานักงานสถิติแหงชาติ (National 

Statistical Office)

ประเทศทีใ่ชระบบสถิติแบบนี้มักเปนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมกีารดําเนินการดานสถิติ

คอนขางจํากัด

โดยทั่วไประบบสถิติของประเทศตางๆ แบงออกเปน ๒ กลุม คือ

๑) ระบบสถิติแบบองคกรเดี่ยว (Statistical System with Single Agency) คือ ระบบ

สถิติของประเทศทีม่หีนวยสถิติเพียงองคกรเดียว และองคกรนี้ดําเนนิงานดานสถิติอยางเปน

ทางการ โดยหนวยงานอื่นๆ ของประเทศอาจไมมีสวนรวมหรือมีสวนรวมเพียงเล็กนอยอยางไม

เปนทางการ องคกรที่เปนหนวยสถิติดังกลาวมักจะ เรียกวา สํานักงานสถิติแหงชาติ (National 

Statistical Office)

ประเทศทีใ่ชระบบสถิติแบบนี้มักเปนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมกีารดําเนินการดานสถิติ

คอนขางจํากัด



ระบบสถิติของประเทศตางๆ (ตอ)ระบบสถิติของประเทศตางๆ (ตอ)

๒) ระบบสถิติแบบหลายองคกร (Statistical System with Multiple Agency) ระบบ

สถิติแบบหลายองคกร หมายถึง ระบบสถิติที่มหีลายหนวยงานทีท่ําหนาทีเ่ปนหนวยสถิติของ

ประเทศ โดยมักจะมหีนวยสถิติกลางทําหนาที่ กํากับ หรือประสาน การดําเนนิงานของหนวยสถิติ

ตางๆ เพื่อใหเกิดการผลิตสถิติของประเทศที่ครบถวน สมบูรณ เปนมาตรฐานเดียวกันและไม

ซ้ําซอนกนั

หนวยสถิติเหลานีจ้ึงตองปฏิบัติภารกิจใน ๒ ดาน คือ นอกจากจะตองตอบสนองตอ

หนวยงานตนสังกดัของตนแลว จะตองตอบสนองตอระบบสถิติแหงชาตดิวย

๒) ระบบสถิติแบบหลายองคกร (Statistical System with Multiple Agency) ระบบ

สถิติแบบหลายองคกร หมายถึง ระบบสถิติที่มหีลายหนวยงานทีท่ําหนาทีเ่ปนหนวยสถิติของ

ประเทศ โดยมักจะมหีนวยสถิติกลางทําหนาที่ กํากับ หรือประสาน การดําเนนิงานของหนวยสถิติ

ตางๆ เพื่อใหเกิดการผลิตสถิติของประเทศที่ครบถวน สมบูรณ เปนมาตรฐานเดียวกันและไม

ซ้ําซอนกนั

หนวยสถิติเหลานีจ้ึงตองปฏิบัติภารกิจใน ๒ ดาน คือ นอกจากจะตองตอบสนองตอ

หนวยงานตนสังกดัของตนแลว จะตองตอบสนองตอระบบสถิติแหงชาตดิวย

แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 



การประมวลจุดออนและจุดแขง็ของระบบสถิติประเทศไทย
ในปจจุบัน



ปจจัยภายใน องคประกอบ

๑. ความเขมแข็งของระบบสถิติในปจจุบัน 

(Strength: S)

๑.๑ ดานกฎ ระเบียบและนโยบาย -มีพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหนาที่ภารกิจของสํานักงานสถิติ

แหงชาติในการดําเนินงานดานสถิติของประเทศ

๑.๒ ดานขอมูล -สํานักงานสถิติแหงชาติมีการผลิตสถิติกวา ๖๐ โครงการ

-สํานักงานสถิติแหงชาติมีการผลิตสถิติที่ถูกตองตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ

ทั้ง ในประเทศและนานาชาติ

-สํานักงานสถิติแหงชาติมีความรูประสบการณและมีความพรอมทางเทคนิค

ในการผลิตสถิติอยางพอเพียง

-หนวยราชการหลายแหง เชน ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง 

กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีการดําเนินงาน

ดานสถิติคอนขางเขมแข็งและมีการผลิตสถิติอยางตอเนื่อง

๑.๓ ดานการดําเนินงาน -หนวยสถิติตางๆ มีเทคโนโลยีที่พรอมและทันสมัยในการดําเนินงาน

-สํานักงานสถิติแหงชาติไดรับความรวมมือและไดรับการสนบัสนุนจาก

องคการระหวางประเทศและจากนานาชาติ

๑.๔ ดานการใชประโยชนจากขอมูลสถิติ -มีความพรอมในการเผยแพรขอมูล

-มีเครื่องมือชวยสืบคนขอมูล



๒.ความออนแอของระบบสถติิในปจจุบัน (Weakness: 
W)
๒.๑ ดานกฎ ระเบียบและนโยบาย ‐ขาดความชดัเจน ความตอเนื่องและการผลักดันสนบัสนนุในระดับนโยบาย

‐กระทรวงและหนวยงานสวนใหญยังไมมีหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปน
หนวยสถติิอยางเปนทางการ

‐หนวยงานตางๆ สวนใหญยังไมรูจักหรือรับทราบขอบเขตการดาํเนินงานและหนาที่
ความรับผิดชอบของสํานกังานสถติิแหงชาติ และหลักการดําเนินงานของระบบสถติิ
ระดับประเทศ

๒.๒ ดานขอมลู ‐ขอมูลยังมีความซ้าํซอนและไมเปนมาตรฐานเดยีวกัน
‐ขอมูลสถิติทมีีอยูในประเทศยงัไมครบถวนเพยีงพอสาํหรับการใชประโยชนของ
หนวยงานตางๆ อยางเต็มที่

ปจจัยภายใน องคประกอบ

๒.๒ ดานขอมลู (ตอ) ‐ขาดการนําขอมูลมาประมวลเปนสถิติอยางตอเนื่องและเปนระบบ
‐ขอมูลสถิติบางสวนยังไมมีคุณภาพและไมมีมาตรฐานเดียวกัน ทําใหไมสามารถใช
ขอมูลสถิติรวมกันได

๒.๓ ดานการดาํเนนิงาน ‐บุคลากรขาดความตอเนือ่ง ขาดความรูดานสถติิและการจัดการขอมลู
‐ขาดแคลนบคุลากรที'มีความรู ความเชี่ยวชาญดานสถติิ

๒.๔ ดานการใชประโยชนจากขอมูลสถิติ ‐หนวยงานยังใชขอมูลสถิติเพือ่การกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินงานอยาง
เปนระบบคอนขางนอย และยงัไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูไดอยางเตม็ที่



ปจจัยภายนอก องคประกอบ

๓. โอกาสในการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ 

(Opportunity: O)

๓.๑ ดานความตองการขอมูล -ทุกภาคสวนมีความสนใจและตองการใชขอมูล

-การใชขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวัฒนและแนวโนมนโยบายการบริหาร

ราชการสรางแรงกดดันหนวยงานตางๆ ใหใชขอมูลสถิติที่ถูกตองและทันสมัย

ในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสงูสุด

๓.๒ ดานการดําเนินงาน -มีเทคโนโลยีชวยดําเนินงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-หนวยราชการตางๆ มีการเก็บขอมูลจากการปฏบิัติงานอยางละเอียด และมี

ปริมาณคอนขางมาก

-มีพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสถิติในการจัดการขอมูล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓.๓ ดานการสนับสนุน -ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน

-หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและบุคคลตางๆเห็นความสําคัญ และมี

ความตองการขอมูลสถิติเพื่อใชในการดําเนินงาน และพรอมจะใหความ

รวมมือกับสํานักงานสถิติแหงชาติ

-องคการระหวางประเทศ เชน UNDP ธนาคารโลก IMF และนานาชาติ ให

ความสําคัญและตองการใหความชวยเหลือ เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบสถิติ

ในประเทศตางๆ

-พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการบังคบัใหหนวยงานตางๆ ให

ความสําคัญกับการจัดการขอมูลมากขึ้น



๔. อุปสรรคในการพฒันาระบบสถิติของ

ประเทศ (Threat: T)

๔.๑ ดานกฎ ระเบียบและนโยบาย -รัฐบาลไมมีนโยบายสนับสนุนผลักดันระบบสถิติที่ชัดเจน

-หนวยงานตางๆ ไมมีนโยบายการดําเนินงานดานสถิติ

-กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เปนกรอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานบางแหง เชน กรมสรรพากร ฯลฯ อาจมีขอขัดแยง

กับการใชขอมูลตามพระราชบัญญัติสถิติ

-การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดมากเกินไป อาจทําใหไมได

รับความรวมมือจากหนวยงาน

๔.๒ ดานการดําเนินงาน -ขอมูลสถิติจากการสํารวจไมเพียงพอตอความตองการทําให

สํานักงานสถิติแหงชาติมีภาระงานดานการสํารวจมากขึ้น และ

หากไมสามารถตอบสนองความตองการดังกลาว อาจทําให

หนวยงานไมมีแรงจูงใจที่จะใหความรวมมือพัฒนาระบบสถิติของ

ประเทศ

-หนวยงานตางๆ มีระบบงานของตนเอง อาจมีความยากลําบากที่

จะเปลี่ยนแปลง แกไขระบบขอมูลที่มีอยู

-หนวยสถิติในบางหนวยงานไมไดรับมอบหมายหนาทีท่ี่ชัดเจน

จากตนสังกัด

๔.๓ ดานการสนับสนุน - ผูใชขอมูลบางหนวยงานยังขาดความรูความเขาใจในการนํา

ขอมูลสถิติไปใชประโยชน

- ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการนําขอมูลสถิติไปใช

ประโยชน ทําใหไมไดรับความรวมมือจากประชาชน และผูให

ขอมูลเทาที่ควร



แนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทยแนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทย

๑) จัดระบบการประสานงานดานสถิติของประเทศ ใหมีความชดัเจน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

เปนหนวยงานกลางรวมดําเนนิงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

๒) กําหนด “สถิติทางการ” (Official Statistics) โดยยึดหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ ของ UN

(Fundamental Principles of Official Statistics) เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงของประเทศ โดย

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาและคัดเลือกสถิติทางการ และพิจารณาหนวยงาน

รับผิดชอบในการจัดทาํขอมูล

๓) พัฒนาการจัดทํา/การใช ขอมูลสถิติจากการบริหารงาน (Administrative Data) ใหมากขึ้น

๔) พัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติทางการ

๕) พัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนรวมกัน

๖) บริหารจัดการ การจัดทาํมาตรฐานสถิติและสงเสริมการนําไปใชประโยชน

๗) พัฒนาการใหบริการและการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูลสถิติ

ในภาครัฐ เอกชน และประชาชน

๑) จัดระบบการประสานงานดานสถิติของประเทศ ใหมีความชดัเจน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

เปนหนวยงานกลางรวมดําเนนิงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

๒) กําหนด “สถิติทางการ” (Official Statistics) โดยยึดหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ ของ UN

(Fundamental Principles of Official Statistics) เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงของประเทศ โดย

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาและคัดเลือกสถิติทางการ และพิจารณาหนวยงาน

รับผิดชอบในการจัดทาํขอมูล

๓) พัฒนาการจัดทํา/การใช ขอมูลสถิติจากการบริหารงาน (Administrative Data) ใหมากขึ้น

๔) พัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติทางการ

๕) พัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนรวมกัน

๖) บริหารจัดการ การจัดทาํมาตรฐานสถิติและสงเสริมการนําไปใชประโยชน

๗) พัฒนาการใหบริการและการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูลสถิติ

ในภาครัฐ เอกชน และประชาชน

แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 



การแปลงแผนแมบทระบบสถิตขิองประเทศ
สูการปฏิบัติ



แปลงแผนแมบทระบบสถิตปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558 สูการปฏิบตัิ

มติ ครม. 28 ธ.ค. 53

คณะกรรมการจดัระบบสถิตปิระเทศไทย 3 ดาน 
(ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ) คณะกรรมการทีป่รกึษาดานวิชาการ

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 23 สาขา

คณะอนุกรรมการสถติิระดับจังหวดั  76 จังหวัด

• กําหนดนโยบายดานสถิติของประเทศ 
• กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานสถิติของประเทศใหเปนไปตาม 
แผนแมบทระบบสถิติฯ  

• รายงานความกาวหนาตามแผนแมบทระบบสถิติฯ และเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาระบบสถิติตอคณะรัฐมนตรี 

• กําหนดนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณ  และการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินการตามแผนแมบทระบบสถิติฯ 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการและผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสม

• จัดทําผังรวมสถิติทางการของสาขา    . พิจารณาคัดเลือกสถิติทางการจากขอมูลทะเบียน  สํารวจ และสํามะโน

• พิจารณาหนวยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการ      . ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ 

• ประสานงานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติทางการ       . จัดทํารายงานประจาํป

• แตงตั้งคณะทํางานและผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

• บูรณาสารสนเทศภาครัฐ

• การพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่องานสถิติ

• การสรางวฒันธรรมการประยกุตใชสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

• การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

• บูรณาสารสนเทศภาครัฐ

• การพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพื่องานสถิติ

• การสรางวฒันธรรมการประยกุตใชสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

• การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

รัฐมนตรี ICT ประธานคณะกรรมการ
ปลัดกท. คณะกรรมการ
ผสช. เลขานุการ

ปลัดกท.ทีเ่กีย่วของ     
ประธานอนุคณะกรรมการ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
คณะอนกุรรมการ

สสช.
เลขานุการ

ผูวาราชการจงัหวัด
ประธานอนุคณะกรรมการ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
คณะอนกุรรมการ

สถจ.
เลขานุการ

มติครม. 3 พ.ค. 54



การดําเนินงาน

คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน 
(ดานสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

- จัดทําผังรวมสถิติรายสาขา 
(Clearing House)

-  ตรวจสอบความถกูตองขอมูล 
(Fact finding/Verified)

- วิเคราะหความตองการใชขอมูล
(นโยบายรัฐบาย  ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ฯลฯ)

- กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

- หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย
ประเด็นตาง ๆ ได

- จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอขอมูลไดใน
ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ
พิจารณาคัดเลือกหนวยงานรับผิดชอบจัดทํา
ขอมูลที่ขาดหาย  และปรับปรุงขอมูลที่ไมมี
คุณภาพ ไมทันสมัย ฯลฯ

- จัดทําผังรวมสถิติระดับจังหวัด/ทองถิ่น
(Clearing House)

-  ตรวจสอบความถกูตองขอมูลระดับจังหวัด/
ทองถิ่น (Fact finding/Verified)

- วิเคราะหความตองการใชขอมูล
(นโยบายผูวา ฯ ยุทธศาสตรจังหวัด ฯลฯ)

- กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

-  หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย
ประเด็นตาง ๆ ได

- จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอขอมูลไดใน
ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)

-  จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ
พิจารณาคัดเลือกหนวยงานรับผิดชอบจัดทํา
ขอมูลที่ขาดหาย  และปรับปรุงขอมูลที่ไมมี
คุณภาพ ไมทันสมัย ฯลฯ

23 สาขา



การจัดทําขอมูลสถติิ

 ขอมูลจากการสํารวจ / สํามะ
โน

 ขอมูลจาการบริหารงาน / ทะเบียน

สสช. หนวยงานภาครัฐ

รายงานการดําเนินงาน  
(Transaction Processing Data : TPD)

รายงานการดําเนินงาน  
(Transaction Processing Data : TPD)

20 กระทรวง 200 กรม20 กระทรวง 200 กรม จังหวัด / ทองถิ่นจังหวัด / ทองถิ่น

- Stock ขอมูลที่มีการจัดทําอยูแลว
(ผังรวมขอมูลสถิติรายสาขา/จังหวดั)

เปรียบเทียบ

- ความซ้ําซอน
- มาตรฐาน  นิยาม   ระเบียบวธิี
- คาบระยะเวลาดําเนินการ
- คุณภาพ
- ขอมูลที่ยังไมไดจัดทํา (Data Gap)



การจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติการจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทยแนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทย

ตามแนวทางของ Administrative Committee on Coordination (ACC) ขององคการ

สหประชาชาติ ไดจัดทํา คูมือการจัดหมวดหมูสถิติใน Programme Classification โดยแบงสถิติ

ของประเทศออกเปน ๓ กลุม ๓๑ สาขา แตที่เปนประโยชนสําหรับประเทศไทยจริงๆนัน้ หลังจาก

วิเคราะหแลว เหลือเพียง ๓ กลุม ๒๓ สาขา ดังนี้

ตามแนวทางของ Administrative Committee on Coordination (ACC) ขององคการ

สหประชาชาติ ไดจัดทํา คูมือการจัดหมวดหมูสถิติใน Programme Classification โดยแบงสถิติ

ของประเทศออกเปน ๓ กลุม ๓๑ สาขา แตที่เปนประโยชนสําหรับประเทศไทยจริงๆนัน้ หลังจาก

วิเคราะหแลว เหลือเพียง ๓ กลุม ๒๓ สาขา ดังนี้



การจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติการจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทยแนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทย

สถิติดานสังคม ประกอบดวยสาขาตอไปนี้

๑) ประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ

๒) แรงงาน

๓) การศึกษา การฝกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน

๔) สุขภาพ

๕) สวัสดิการสังคม

๖) เกี่ยวกับหญิงและชาย

๗) รายไดและรายจายของครัวเรือน

๘) สังคม ประชากรศาสตร และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

สถิติดานสังคม ประกอบดวยสาขาตอไปนี้

๑) ประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ

๒) แรงงาน

๓) การศึกษา การฝกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน

๔) สุขภาพ

๕) สวัสดิการสังคม

๖) เกี่ยวกับหญิงและชาย

๗) รายไดและรายจายของครัวเรือน

๘) สังคม ประชากรศาสตร และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



การจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติการจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทยแนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทย

สถิติดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยสาขาตอไปนี้

๑) บัญชีประชาชาติ

๒) การเกษตร การปาไม และการประมง

๓) อุตสาหกรรม

๔) พลังงาน

๕) การคาสง คาปลีก และการคาระหวางประเทศ

๖) การขนสง

๗) การสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๘) การทองเที่ยว

๙) เงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชําระเงิน

๑๐) การคลัง

๑๑) ราคา

๑๒) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิทธิบัตร

๑๓) ดานเศรษฐกิจอื่นๆ

สถิติดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยสาขาตอไปนี้

๑) บัญชีประชาชาติ

๒) การเกษตร การปาไม และการประมง

๓) อุตสาหกรรม

๔) พลังงาน

๕) การคาสง คาปลีก และการคาระหวางประเทศ

๖) การขนสง

๗) การสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๘) การทองเที่ยว

๙) เงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชําระเงิน

๑๐) การคลัง

๑๑) ราคา

๑๒) วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสิทธิบัตร

๑๓) ดานเศรษฐกิจอื่นๆ



การจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติการจัดประเภทสาขาสถิติ เพื่อการปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทยแนวทางการพัฒนาระบบสถิติสาํหรับประเทศไทย

สถิติดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ประกอบดวยสาขาตอไปนี้

๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒) อุตุนิยมวทิยา

ขอมูลจังหวัด อาจจะประกอบดวย สภาพทางภูมศิาสตร ประวัติศาสตร การปกครอง การ

คมนาคม แผนที/่ ภาพถายดาวเทียม สถานทีท่องเทีย่ว วัด โรงเรียน โรงพยาบาล รานอาหาร ที่พัก 

OTOP/ ของที่ระลึก สถิติตาง ๆ 

สถิติดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ประกอบดวยสาขาตอไปนี้

๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒) อุตุนิยมวทิยา

ขอมูลจังหวัด อาจจะประกอบดวย สภาพทางภูมศิาสตร ประวัติศาสตร การปกครอง การ

คมนาคม แผนที/่ ภาพถายดาวเทียม สถานทีท่องเทีย่ว วัด โรงเรียน โรงพยาบาล รานอาหาร ที่พัก 

OTOP/ ของที่ระลึก สถิติตาง ๆ 



11. พลังงาน

22. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4. สุขภาพ

1.ประชากร

2. แรงงาน

3. การศกึษา

6. รายไดรายจาย
ครัวเรือน

9. การเกษตร ปาไม 
และการประมง

10. อุตสาหกรรม

5. สวัสดิการสังคม

12. การขนสง

13. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

19. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

18. ราคา

17. การคลัง

16. การเงิน การประกันภยั 
และดุลการชําระเงิน

15. การทองเที่ยว

14. การคาสง คาปลีก 
และการคาระหวางประเทศ

23. อุตุนิยมวิทยา

7. หญิง ชาย

8. สังคมอื่น ๆ

20. บัญชีประชาชาติ

21. เศรษฐกิจอืน่ ๆ
การปกครอง การคมนาคม

แผนที/่ ภาพถายดาวเทียม สถานทีท่องเทีย่ว

ประวัติศาสตรสภาพทางภูมิศาสตร

โรงเรียน

โรงพยาบาล

วัด

OTOP/ ของที่ระลึกที่พัก

รานอาหาร

สถิติตาง ๆ ..............................

ผังรวมสถิตจิังหวดั ดานเศรษฐกิจ 13 สาขา
ดานสังคม 8 สาขา

ดานทรัพยากร ฯ 2 สาขา

ขอมูลจังหวัด



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐- ๒๕๕๔)
ขอมูลสถิติกลุมหลักที่ตองการ

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการ

เรียนรู

สังคม

การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานทีมั่นคงของ

ประเทศ

สังคม เศรษฐกิจ

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ

มั่น'คงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการประเทศ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

นโยบายความมั่นคงของรัฐ สังคม เศรษฐกิจ

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

นโยบายเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เศรษฐกิจ

นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ เศรษฐกิจ

นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม



ตัวอยาง
ผูวาราชการจังหวัด สนใจประเด็น : ปญหายาเสพติดในพื้นที่

y = f(x1 , x2, x3 ,x4 ,x5 ,…,xn )  
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 ปญหายาเสพติด

ขอมูลผูคา

ขอมูลผูเสพ

พื้นที่แพรระบาดยาเสพติด

ขอมูลผูปวยจากยาเสพติด

x5 = คดีที่เกิดจากยาเสพติด

xn = ตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ขอมูล
มาจาก ?

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

รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
ผังสถติทิางการจังหวัด
- ทําการ Verified
นิยาม/Time Series
ฯลฯ 

TPDTPD



การนําเสนอ



แนวทางการแปลงแผนแมบทระบบสถิติสูการปฏบิัติ เชิงพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๑   กําหนดประเด็นบรูณาการสารสนเทศ ที่สอดคลองกับยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
นโยบายของหนวยงานภาครัฐ นโยบายของผูวาราชการจังหวัด นโยบายรฐับาล 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ขั้นตอนที่ ๒    วิเคราะหความตองการใชขอมูล (Data Gap Analysis) พรอมจดัทําผังสถิติ
ระดับจังหวดั

ขั้นตอนที่ ๓ เขาพบผูวาราชการจังหวัด เพื่อชี้แจงวัตถปุระสงค เปาหมาย กําหนดรปูแบบ
และวิธีการดําเนินการ และประโยชนที่จะไดรบั 

ขั้นตอนที่ ๔    สํารวจหนวยงานทีม่ีหนาที่เกีย่วของและจัดทํารางคณะอนุกรรมการสถติิระดบัจังหวดั  
เพื่อมอบหมายภารกิจในการผลิตขอมูลสถติิและสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ ๕    จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถติิระดับจังหวดั เพื่อกําหนดนโยบายสถิตริะดบัพื้นที่ 
และ หนวยงานรับผดิชอบในการผลติขอมูลสถติิและสารสนเทศ



แนวทางการแปลงแผนแมบทระบบสถิติสูการปฏบิัติ เชิงพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๗   พัฒนากรอบการศกึษาและพัฒนาแผนทีด่ิจติอลภูมิสารสนเทศเพื่องานสถติิ 
และพัฒนาแบบสาํรวจและสอบถามทางอิเลก็ทรอนิกส

ขั้นตอนที่ ๘   กําหนดกระบวนการตรวจสอบและสอบทานขอมูลระหวางงานทะเบยีน
และงานสาํรวจ (Fact Finding) 

ขั้นตอนที่ ๙    ทดสอบขอมูลที่ไดรบัจากการสาํรวจและพัฒนาเครือ่งมือทํานายผล (Prediction)

ขั้นตอนที่ ๑๐  พัฒนาศกัยภาพของหนวยงานระดับพื้นที่ ใหสามารถผลติและใชขอมูลสถติิ
และสารสนเทศ  อยางมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ ๖   จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานสถติิแหงชาติ สํานักงานสถติิจังหวดั 
ผูวาราชการ จังหวัดและหนวยงานภาครฐัที่เกีย่วของ



กรณีศึกษาจังหวัดอางทอง



ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา
1. การวางแผนและ
เตรียมงาน

- รวบรวมฐานขอมูล จําแนกตามสาขาสถิติ เพื่อการ
จัดทําผังรวมสถิติ โดยจําแนกขอมูลเปน 3 ดาน 
(สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรฯ) 23 สาขา 

ม.ค. – มี.ค. 54

- Verified/Clearing house  

(ความซ้าํซอน คุณภาพ และหนวยงานรับผิดชอบ)

- กําหนด Agenda (Hot Issue ที่สนใจ) เชน เรื่อง
ยาเสพยติด  ศูนยขนถายสินคาทางน้ํา  แหลงผลิต
อาหารปลอดภัย  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและพลังงานที่ยั่งยืน ภูมิปญญาทองถิ่น

- นําขอมูลมารอยเรียง (Analyze/Prediction / Forecast)
เพื่อเรียนรูอางทองใน 1 นาที

- จัดทํา Prototype สําหรับนําเสนอขอมูลในรูปแบบ 
GIS/DSS

- จัดเตรียมรายชื่อผูเขารวมประชุม/สัมมนา

- จัดทําหนังสือเชิญประชุม พรอม กําหนดวาระ
การประชุม

ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
จังหวดัอางทอง



ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
จังหวดัอางทอง

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

2. ประชุมกับ สถจ.อางทอง - ประชุมหารือเพื่อเตรียมการสําหรับการเขา
พบ
ผูวา ฯ การประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มี.ค. 54

- การเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม 
และการจัดประชุม  รายชื่อผูเขารวมประชุม

- พิจารณาขอมูลจังหวัดอางทอง เพื่อพิจารณา
ประเด็นสําหรับการจัดทํา Prototype

3. เขาพบผูวาราชการจังหวัด
อางทอง

- ผสช. รสช. สถจ.อางทอง และทีมงาน
เขาพบผูวาราชการจังหวัด เพื่อ

เม.ย. 54

- ชี้แจงวัตถุประสงค  แนวทางการทํางาน
รวมกัน , ผลผลิตที่จะเกิดขึ้น

- มอบหมายประธานการประชุม

- มอบหมาย Focal Point สําหรับการติดตอ
ประสานงาน

- แนวทางการ MOU และการแถลงขาว



ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

4. จัดประชุมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

- นําเสนอวัตถุประสงค  ผังการทํางานและ
ผลผลิตที่จะเกิดขึน้

พ.ค. 54

- นําเสนอ Prototype  

5. MOU & แถลงขาว
(หลังจากการดําเนนิงานแลว 40%)

- กําหนด Milestone ในการดําเนินงาน
ระดับ 1 ซักซอมความเขาใจ
ระดับ 2 มอบหมายงาน
ระดับ 3 นําผลผลิตมาสังเคราะห
ระดับ 4 การพยากรณ (predict/Forecast)
 ระดับ 5 การนําเสนอ

พ.ค. 54

- เตรียมการสําหรับการลงนามความรวมมือ 
(MOU) ระหวาง ผูวาราชการการจังหวัด 
สสช. /สถจ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

- เตรียมแถลงขาว โดยเชิญผูวา หัวหนา
สวนราชการและสื่อมวลชน

ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
จังหวดัอางทอง



หนาหลัก

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได เพียงใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น

ผู้ใช้สามารถทีจ่ะมองภาพโดยรวมของเป้าหมายหรือจังหวัดที่ต้องการพจิารณา



เมนูยอย

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได ใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น

ผู้ใช้สามารถเพิม่เติมข้อมูลได้

เองบนแผนที่

ผู้ใช้สามารถเลอืกรูปแบบใน

การค้นหาข้อมูล

ผู้ใช้สามารถเพิม่เติมประเภท

ของข้อมูลได้เอง

ผู้ใช้สามารถเลอืกดูประเภท

ของข้อมูลได้

นําส่งข้อมูลเพื่อประมวลผล



การคนหาขอมูลสถิติ

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได ใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น

เลือกบริเวณพืน้ทีที่ต้องการค้นหาข้อมูล

เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ในตวัอย่างนี้

คือ โรงเรยีน และข้อมูลสถิติของผู้พิการ

เลือกข้อมูลระดับย่อยที่ต้องการค้นหา 

ตัวอย่างคือ ระดับการศึกษา



ผลการแสดงขอมูล

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได ใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น

เมื่อทําการเลือกข้อมูลที่ต้องการศึกษา 

จะปรากฏรายการผลลัพธท์ี่ต้องการค้นหา

รายการที่เลือก จากตัวอย่างคือโรงเรยีน



ผลการแสดงขอมูล

ตัวอย่างเมื่อทําการเลือกโรงเรยีน

ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏบนแผนที่ เพื่อ

บอกสถิติข้อมูลที่น่าสนใจ

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได ใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น



ผลการแสดงขอมูล

ผลลัพธ์ ๑ แสดงข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งที่ต้องการค้นหา ผลลัพธ์ ๒ แสดงข้อมูลสถิติของสิ่งที่ต้องการค้นหา

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได ใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น



ผลการคนหาขอมูล

สามารถเปรยีบเทียบผลลัพธ์ในเชิงรูปภาพ ในรูปแบบ แผนภูมิชนิดต่างๆไดต้ามความเหมาะสม

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได ใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น



ผลการคนหาขอมูล

หมายเหตุ ขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบระบบ รูปภาพหรือขอมูลที่ปรากฏยังไมสามารถอางอิงได ใชเปนแนวคิดหรือแนวทางประกอบการดําเนินงานเทานั้น

สามารถเปรยีบเทียบผลลัพธ์ในในระดบัภูมิภาคได้โดยง่าย และเข้าใจได้อย่างรวดเรว็ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารหรือการบริหารจัดการตา่งๆรายงานรูปแบบ

ไฟล์ excel ได้



จังหวัด....จะไดอะไร ?

• สารสนเทศ/ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
• มีผังรวมขอมูลสถิติจังหวัดอางทอง/ทองถิ่น ที่มีคุณภาพ 
• กําหนดปญหาเชิงพืน้ที่ และสามารถนําขอมูลมากําหนดนโยบาย วางแผน 

ติดตามประเมินนโยบายระดับจังหวดั
• มีการบริการขอมูลใหกับทุกภาคสวน

สารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ (Issue ในเชงิ Area Base)
ผังรวมขอมูลสถิติจังหวัดอางทอง

ผลที่ไดจาก Prototype

ผลที่ไดจากการดําเนินงานเต็มรูปแบบ 
(อนาคต)



มอบนโยบาย

• ใหสถิติจังหวัดรวบรวมขอมูลสถิติจากทุกหนวยงาน (TPD) พรอม 

metadata แลวนํามาจัดทําเปนผังขอมูลสถิติทางการระดับจังหวัด 

• ทําการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ในมิตินิยาม ระยะเวลาดําเนินการ  

มาตรฐาน ฯลฯ

• ศึกษาประเด็นยุทธศาสตร ของจังหวัด และความตองการขอมูลระดับ

จังหวัด เชน สอบถามจากผูวาราชการ  ยุทธศาสตรจังหวัด

• ตั้งประเด็นความปญหา  y และหาขอมูลตัวแปร (x1,x2,...,xn)

ที่สามารถตอบประเด็นคําถามได

• นําเสนอในรูปแบบขอมูลเชิงพื้นที่ (Data Base by Area)

ในขั้นแรกใหจัดทําในรูปแบบ Power point)
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ขอบคณุครบั


