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แนวทางการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

เชิงพ้ืนที่ 

------------------------------------------------------ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ (๑) กําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติมี
หน้าท่ีในการจัดทําแผนแม่บทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือให้การดําเนินงานด้านสถิติของประเทศมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน ลดความซํ้าซ้อนของ
การจัดทําสถิติ นําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน           
เป็นไปตามตามมาตรา ๖ (๗)  ได้กําหนดสํานักงานสถิติแห่งชาติ บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ ดังนั้น สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทําแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๓  และเพ่ือให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบริบทให้เหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน โดยการปรับบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน และการสร้างสมรรถนะให้บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จากบริบทเดิมท่ีกําหนดให้มีการดําเนินงานในระดับกระทรวง กรม   

๒. วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือปรับบริบทการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ในระดับพ้ืนท่ี  
๒) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) และสร้างระบบแผนท่ีพ้ืนฐานของประเทศ สําหรับ

การนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับท้องถ่ิน  
๓) เพ่ือบูรณาการข้อมูลระดับพ้ืนท่ีย่อย โดยจัดข้อมูลสถิติและสารสนเทศออกเป็น ๒๓ สาขา มีการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ ด้วยระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์  

๔) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการผลิตและใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับต่างๆ 

๕) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติของหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี ให้มีความเป็นมืออาชีพด้าน
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ  

๖) เพ่ือพัฒนาระบบนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Thailand One Minute)  

๓. เป้าหมาย  

๑) มีการบูรณาการข้อมูลระดับพ้ืนท่ีย่อย ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน มีคุณภาพและตรงกับความต้องการใช้ 
๒) มีระบบนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Thailand One Minute) 
๓) บุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
๔) สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ 
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๔. โครงการท่ีจะดําเนินงาน   

๑) โครงการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐเชิงพ้ืนท่ี (Governmental Spatial Information 
Integration System)  

เป็นการบูรณาการข้อมูลจากการสํารวจ  ข้อมูลจากการทะเบียนท่ีได้จากการดําเนินการ  
และเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ  ซ่ึงข้อมูลท้ังสองประเภทมักจะมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล นิยาม วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล และ
ความโน้มเอียงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมผู้ให้ข้อมูล ทําให้หน่วยงานราชการจําเป็นต้องปรับปรุง
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสร้างมาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

 

๒) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ืองานสถิติเชิงพ้ืนท่ี (Geographical Information System 
for Statistics) ท่ีมีการจัดโครงสร้างตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 

การนําแบบสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ และนําแผนท่ีดิจิตอลประกอบการสํารวจผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet Computer) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสํารวจและสอบทาน
ข้อมูล ลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓) โครงการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี  
(Evidence - based  Statistics for Decision Making)  

เป็นการเพ่ิมความรู้ ทักษะการพัฒนางานสถิติ ให้สามารถตอบประเด็นการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
แก่รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Decision Support System) 

เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี สําหรับผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้มีเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ
นําเสนอภาพรวม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง และเป็นธรรม 

๕. วิธีการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี ๑   กําหนดประเด็นบูรณาการสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้ันตอนท่ี ๒    วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล (Data Gap Analysis) พร้อมจัดทําผังสถิติระดับจังหวัด 

ข้ันตอนท่ี ๓   เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กําหนดรูปแบบและวิธีการ
ดําเนินการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

ข้ันตอนท่ี ๔    สํารวจหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องและจัดทําร่างคณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด  เพ่ือ
มอบหมายภารกิจในการผลิตข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
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ข้ันตอนท่ี ๕    จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพ่ือกําหนดนโยบายสถิติระดับพ้ืนท่ี และ 
หน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 

ข้ันตอนท่ี ๖   จัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานสถิติจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

ข้ันตอนท่ี ๗   พัฒนากรอบการศึกษาและพัฒนาแผนท่ีดิจิตอลภูมิสารสนเทศเพ่ืองานสถิติ และพัฒนาแบบ
สํารวจและสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้ันตอนท่ี ๘   กําหนดกระบวนการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลระหว่างงานทะเบียนและงานสํารวจ 
(Fact Finding)  

ข้ันตอนท่ี ๙    ทดสอบข้อมูลท่ีได้รับจากการสํารวจและพัฒนาเครื่องมือทํานายผล (Prediction) 

ข้ันตอนท่ี ๑๐  พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานระดับพ้ืนท่ี ให้สามารถผลิตและใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. แผนการดําเนินงานและระยะเวลา 

กิจกรรม เดือน Output 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑) กําหนดประเด็นบูรณาการสารสนเทศ 
   - ศึกษายุทธศาสตร์/แผนพัฒนาจังหวัด  
     / นโยบายของผู้ว่า ฯลฯ 
   - รวบรวมข้อมลูระดับจังหวัด  
     (Review Stock/Flow data) 
 

            ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และ
ทะเบียนข้อมูล 

๒) จัดทําผังรวมสถิติจังหวัด 
   - วิเคราะห์ความต้องการข้อมูล 
     (Data Gap Analysis) 
   - จัดทําผังรวมสถิต ิ
 

            ผังรวมสถิติระดับจังหวัด 

๓) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด 
   - ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
     ประโยชน์ 
   - หารือรูปแบบการดําเนินงาน และ 
     มอบหมายประธาน และ Focal  
     Point 
 

            Focal Point และประธาน
คณะอนุกรรมการสถิตริะดับ
จังหวัด 
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กิจกรรม เดือน Output 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๔) จัดทําร่างคณะอนุกรรมการสถิติระดับ 
    จังหวัด   
   - พิจารณาหน่วยงานผูผ้ลติข้อมลูสถิต ิ
     ระดับจังหวัด (ผู้ผลิต) 
   - พิจารณาหน่วยงานผู้ใช้/ผู้กําหนด  
     ข้อมูลสถิติระดับจังหวัด  
  - จัดทําร่างคณะอนุกรรมการสถิติระดับ 
    จังหวัด 
  - หารือกับผู้ว่าราชการเก่ียวกับ 
    องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ฯ 
  - นําเสนอรา่งคณะอนุกรรมการ ฯ ต่อ 
    คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ 
    ไทย เพ่ือทําการแต่งตั้ง ฯ 

            คณะอนุกรรมการสถิตริะดับ
จังหวัด 
 

๕) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ 
    ระดับจังหวัด 
  - กําหนดนโยบายด้านสถิตริะดับจังหวัด 
  - นําเสนอผังรวมสถิติระดับจังหวัด 
  - กําหนดหน่วยงานรบัผิดชอบใน 
    การผลิตข้อมลู 
  - นําเสนอ prototype 

            นโยบายดา้นสถิตริะดับ
จังหวัด  ประเด็นการพัฒนา 
และหน่วยงานรับผิดชอบใน
การผลิตข้อมลู 

๖) จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
  - ระหว่างสสช. สถจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
    และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  - ประชาสมัพันธ์/แถลงข่าว 

            บันทึกข้อตกลง และทําการ
ประชาสมัพันธ์ 

๗) พัฒนา GIS & e-Survey             แผนท่ี GIS และแบบสํารวจ
อิเล็กทรอนิกส ์

๘) กําหนดกระบวนการตรวจสอบและ 
   สอบทานข้อมูล (Fact Finding) 
   - Data Cleaning 
   - Data Filtering 
  * โดยใช้ Tablet  หรือ วิธีทางสถิติ  

            ข้อสังเกตกระบวนการข้อมลู 
Data Cleaning และ Data 
Filtering 

๙) ทดสอบข้อมลูและพัฒนาเครื่องมือ 
    ทํานายผล 

            รายงานผลการทดสอบ 
และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

๑๐) พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานระดับ 
      พ้ืนท่ี 
    - อบรม/สัมมนา การผลิตข้อมลูและ 
      การใช้ประโยชน์ข้อมูล 

            หน่วยงานท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
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๗. ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงาน 

๑) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๓) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติ และ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

๔) ตัวชี้วัดในการดําเนินงาน (Milestone) 

ระดับ ๑  ซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายงาน 

ระดับ ๒  จัดประชุมและรวบรวมข้อมูล 

ระดับ ๓  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

ระดับ ๔  การทํานายผล/การพยากรณ์ (Predict / Forecast) 

ระดับ ๕   การนําเสนอ  

๘. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๑)   มีสารสนเทศ/ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับพ้ืนท่ี 

๒)    มีผังรวมข้อมูลสถิติท่ีมีคุณภาพในระดับพ้ืนท่ี  

๓)    สามารถกําหนดปัญหาเชิงพ้ืนท่ี และนําข้อมูลมากําหนดนโยบาย วางแผน  
       ติดตามประเมินนโยบายระดับพ้ืนท่ี 

๔)    มีการบริการข้อมูลให้กับทุกภาคส่วน   

๕)     มีการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสถิติในการบริหารงาน 

 


