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สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัระบบสถติปิระเทศไทยและพ.ร.บ.สถติ ิ2550

ระบบสถติิ ระบบสถติิแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System)
ความซํ &าซ้อน / ขาดหายของข้อมูลสถติทิี1สําคัญ  คุณภาพข้อมูล  ความสับสน
แก่ผู้ใช้งานขาดการประสานงาน

ระบบสถติิแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System)
ความซํ &าซ้อน / ขาดหายของข้อมูลสถติทิี1สําคัญ  คุณภาพข้อมูล  ความสับสน
แก่ผู้ใช้งานขาดการประสานงาน

มาตรา ๕  ให้สํานักงานสถิตแิห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาํเนินการ 
เกี"ยวกับสถิตติามหลักวชิาการ

มาตรา ๖  สาํนักงานสถติิแห่งชาตมิีอาํนาจหน้าที" ดังต่อไปนี '
                    (๑)  จัดทาํแผนแม่บทเกี"ยวกับการดาํเนินงานทางสถติขิองรัฐ

มาตรา ๕  ให้สํานักงานสถิตแิห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาํเนินการ 
เกี"ยวกับสถิตติามหลักวชิาการ

มาตรา ๖  สาํนักงานสถติิแห่งชาตมิีอาํนาจหน้าที" ดังต่อไปนี '
                    (๑)  จัดทาํแผนแม่บทเกี"ยวกับการดาํเนินงานทางสถติขิองรัฐ

พ.ร.บ สถติ ิ
50

                    (๑)  จัดทาํแผนแม่บทเกี"ยวกับการดาํเนินงานทางสถติขิองรัฐ
                    (๕)  ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื"อจัดทาํแผนกาํหนด  

     ความรับผิดชอบในการดาํเนินงานทางสถติ ิ 
     ตามแผนแม่บทตาม (๑)

                    (๗)  ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถติเิพื"อให้ได้มาซึ"ง   
                          ฐานข้อมูลสถิตทิี"สําคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ 
มาตรา ๗  ในการจัดทาํแผนแม่บทตามมาตรา ๖ (๑) ให้สาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ 
 ประสานกับหน่วยงานที"เกี"ยวข้องและจัดทาํ ให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนการพฒันาประเทศและเมื"อคณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานที"เกี"ยวข้องปฏบิัตใิห้เป็นไปตามแผนแม่บทนั'น

                    (๑)  จัดทาํแผนแม่บทเกี"ยวกับการดาํเนินงานทางสถติขิองรัฐ
                    (๕)  ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื"อจัดทาํแผนกาํหนด  

     ความรับผิดชอบในการดาํเนินงานทางสถติ ิ 
     ตามแผนแม่บทตาม (๑)

                    (๗)  ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถติเิพื"อให้ได้มาซึ"ง   
                          ฐานข้อมูลสถิตทิี"สําคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ 
มาตรา ๗  ในการจัดทาํแผนแม่บทตามมาตรา ๖ (๑) ให้สาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ 
 ประสานกับหน่วยงานที"เกี"ยวข้องและจัดทาํ ให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนการพฒันาประเทศและเมื"อคณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานที"เกี"ยวข้องปฏบิัตใิห้เป็นไปตามแผนแม่บทนั'น 2



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

• อยูภ่ายใต ้

�  พ.ร.บ. สถติ ิ2550  มาตรา 5 , 6 และ 7

�  มตคิรม. ในสว่นที3เห็นชอบแผนแมบ่ทระบบสถติ ิฯ และ

การปฏบิตังิานของคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา

จดัต ั8งคณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้นขึ8นมา

3



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัจากผลการศกึษาระบบสถติขิองประเทศไทย 
(สสช. & UN Agencies & TDRI)

พบว่า...

• ระบบสถติขิองประเทศ ได้พฒันาใน
ลักษณะของการแบ่งงานกันทาํ
มาเป็นเวลานาน

• กระทรวงต่าง ๆ มีการพฒันาด้าน
การจัดเกบ็ข้อมูลและการรายงาน

• เกดิระบบสถติแิบบหลายหน่วยงาน 
โดยปริยาย 

• เกดิความซํ &าซ้อน ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น หน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง 
ต่างเกบ็ข้อมูลเรื1องเดียวกัน และต่างก็
รายงานในเรื1องเดียวกัน แต่ข้อมูล

“ สสช. ตระหนักถงึปัญหาดังกล่าว และโดยภารกจิ ซึ"งกาํหนดไว้ใน พ.ร.บ สถติ ิ50 ให้ สสช. 
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจดัการข้อมูลสถติขิองประเทศ จงึได้จัดทาํแผนแม่บท
ระบบสถติ ิฯ ซึ"งเป็นแผนในการกาํหนดทศิทางในการดาํเนินงานด้านสถติขิองประเทศ “
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การจัดเกบ็ข้อมูลและการรายงาน
ทางสถติใินรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น 
ระบบรายงาน    งานทะเบยีน  
การเก็บข้อมูลด้วยการสาํรวจ

รายงานในเรื1องเดียวกัน แต่ข้อมูล
มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ใช้ข้อมูล
สับสน ไม่ทราบว่าจะเลือกใช้หรือ
เชื1อถือข้อมูลจากแหล่งใด



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

�  การบรหิารอยา่งมสีว่นรว่ม
� กลไกการบรหิาร / จดัการ
� ยทุธศาสตรร์ว่ม

�  รปูแบบสถติสิากล

Administrative Committee on 

Coordination (ACC) ขององคก์าร

สหประชาชาต ิไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดัหมวดหมู่

�  การบรหิารอยา่งมสีว่นรว่ม
� กลไกการบรหิาร / จดัการ
� ยทุธศาสตรร์ว่ม

�  รปูแบบสถติสิากล

Administrative Committee on 

Coordination (ACC) ขององคก์าร

สหประชาชาต ิไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดัหมวดหมู่

แนวคดิในการผลกัดนัใหเ้กดิสมัฤทธิVผลของตวัชี8วดั

สหประชาชาต ิไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดัหมวดหมู่

สถติใิน Programme Classification โดยแบง่

สถติขิองประเทศออกเป็น 3 ดา้น 31 สาขาคอื 

� สถติดิา้นสงัคม 11 สาขา

� สถติดิา้นเศรษฐกจิ  17 สาขา

� สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ3งแวดลอ้ม 3 สาขา 

สหประชาชาต ิไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดัหมวดหมู่

สถติใิน Programme Classification โดยแบง่

สถติขิองประเทศออกเป็น 3 ดา้น 31 สาขาคอื 

� สถติดิา้นสงัคม 11 สาขา

� สถติดิา้นเศรษฐกจิ  17 สาขา

� สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ3งแวดลอ้ม 3 สาขา 
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สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนักลไกสูก่ารบรูณาการและเชื3อมโยงขอ้มลูของประเทศ

ขอ้มลูสถติ ิ
สําคญัเพื3อการตดัสนิใจ

ขอ้มลูสถติ ิ
สําคญัเพื3อการตดัสนิใจ

ผลการ
วจิยั

ยากจน
สิ"งแวดล้อมเป็นพษิ

วัฒนธรรมเสื"อมเสีย

ตัวอย่างปัญหา
สาํคัญ

ของประเทศ

สภาวจิยั
6

สําคญัเพื3อการตดัสนิใจสําคญัเพื3อการตดัสนิใจ
ยทุธศาสตรท์ี3 1  

การบรหิารจดัการ
ระบบสถติอิยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี3 1  
การบรหิารจดัการ
ระบบสถติอิยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี3 2  
การพฒันาขอ้มลู

สถติใิหม้ี
มาตรฐาน

ยทุธศาสตรท์ี3 2  
การพฒันาขอ้มลู

สถติใิหม้ี
มาตรฐาน

ยทุธศาสตรท์ี3 3  
การใหบ้รกิาร

ขอ้มลูสถติ ิ
อยา่งท ั3วถงึ

ยทุธศาสตรท์ี3 3  
การใหบ้รกิาร

ขอ้มลูสถติ ิ
อยา่งท ั3วถงึ

กลไกการบรหิารจดัการกลไกการบรหิารจดัการ

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น 

คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะ

คณะอนกุรรมการสถติริะดบัจงัหวดั 76 จงัหวดั

TDRI &
UN

นโยบายนโยบาย

ส่วนกลางส่วนกลาง

ภมูภิาคภมูภิาค



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น 
(ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นทรพัยากรธรรมชาตฯิ)

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น 
(ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นทรพัยากรธรรมชาตฯิ)

�  รัฐมนตรี ICT                                              ประธานคณะกรรมการ
�  ปลัดกระทรวง                                             คณะกรรมการ
�  สศช. สงป. กทม. ปปส. สนง.ตาํรวจแห่งชาต ิ     คณะกรรมการ
�  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ

�  รัฐมนตรี ICT                                              ประธานคณะกรรมการ
�  ปลัดกระทรวง                                             คณะกรรมการ
�  สศช. สงป. กทม. ปปส. สนง.ตาํรวจแห่งชาต ิ     คณะกรรมการ
�  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ

การบรหิารระบบสถติปิระเทศไทยการบรหิารระบบสถติปิระเทศไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ
�  ผสช.                                                         เลขานุการ
อํานาจหนา้ที3   

• กาํหนดนโยบายด้านสถติิของประเทศ
• กาํกับ ตดิตามการดาํเนินงานด้านสถิตขิองประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถติิฯ  
• รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบสถติติ่อ

คณะรัฐมนตรี 
• กาํหนดนโยบายเกี"ยวกับงบประมาณ  และการพฒันาบุคลากรเพื"อสนับสนุนการดาํเนินการตามแผน

แม่บทระบบสถติฯิ 
• แต่งตั 'งคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที"เกี"ยวข้องเพิ"มเติมได้ตามความเหมาะสม

  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ
�  ผสช.                                                         เลขานุการ
อํานาจหนา้ที3   

• กาํหนดนโยบายด้านสถติิของประเทศ
• กาํกับ ตดิตามการดาํเนินงานด้านสถิตขิองประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถติิฯ  
• รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบสถติติ่อ

คณะรัฐมนตรี 
• กาํหนดนโยบายเกี"ยวกับงบประมาณ  และการพฒันาบุคลากรเพื"อสนับสนุนการดาํเนินการตามแผน

แม่บทระบบสถติฯิ 
• แต่งตั 'งคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที"เกี"ยวข้องเพิ"มเติมได้ตามความเหมาะสม
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สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัคณะกรรมการที3ปรกึษาดา้นวชิาการ
�  ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันนท์                                          ประธาน
�  นางจีราวรรณ  บุญเพิ"ม        ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ศ.ดร.ประชุม  สุวัตถี            ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ดร.อาํไพ  ทองธีรภาพ          ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  รศ.สาํราญ  มั"นทพั              ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ดร.นภดล  กรรณิกา            ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ดร.ไมตรี วสันตวิงศ์             ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านบริหารจัดการ      กรรมการ
�  นาวาตรี ดร.วุฒพิงศ์  พงศ์สุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบสารสนเทศเพื"อการบริหาร กรรมการ

�  ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันนท์                                          ประธาน
�  นางจีราวรรณ  บุญเพิ"ม        ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ศ.ดร.ประชุม  สุวัตถี            ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ดร.อาํไพ  ทองธีรภาพ          ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  รศ.สาํราญ  มั"นทพั              ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ดร.นภดล  กรรณิกา            ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสถติ ิ                 กรรมการ
�  ดร.ไมตรี วสันตวิงศ์             ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านบริหารจัดการ      กรรมการ
�  นาวาตรี ดร.วุฒพิงศ์  พงศ์สุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบสารสนเทศเพื"อการบริหาร กรรมการ

  ดร.ไมตรี วสันตวิงศ์             ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านบริหารจัดการ      กรรมการ
�  นาวาตรี ดร.วุฒพิงศ์  พงศ์สุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบสารสนเทศเพื"อการบริหาร กรรมการ
�  ดร.อาณัต ิ ลีมัคเดช                    ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบสารสนเทศเพื"อการบริหาร กรรมการ
�  ผู้อาํนวยการสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ                                     กรรมการและเลขานุการ
�  รองผู้อาํนวยการสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
�  รองผู้อาํนวยการสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อํานาจหนา้ที3 
 ให้คาํปรึกษาแนะนําด้านวชิาการ  ในการผลิต และให้บริการข้อมูลสถติอิย่างทั"วถงึเป็นธรรมและ
เข้าถงึได้ง่าย เพื"อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์  

  ดร.ไมตรี วสันตวิงศ์             ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านบริหารจัดการ      กรรมการ
�  นาวาตรี ดร.วุฒพิงศ์  พงศ์สุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบสารสนเทศเพื"อการบริหาร กรรมการ
�  ดร.อาณัต ิ ลีมัคเดช                    ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบสารสนเทศเพื"อการบริหาร กรรมการ
�  ผู้อาํนวยการสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ                                     กรรมการและเลขานุการ
�  รองผู้อาํนวยการสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
�  รองผู้อาํนวยการสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อํานาจหนา้ที3 
 ให้คาํปรึกษาแนะนําด้านวชิาการ  ในการผลิต และให้บริการข้อมูลสถติอิย่างทั"วถงึเป็นธรรมและ
เข้าถงึได้ง่าย เพื"อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์  
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สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

อํานาจหนา้ที3 
•  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สาํรวจ และสาํมะโน
อํานาจหนา้ที3 
•  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สาํรวจ และสาํมะโน

คณะอนกุรรมการสถติ ิ             
รายสาขา 21 คณะ

คณะอนกุรรมการสถติ ิ             
รายสาขา 21 คณะ

คณะอนกุรรมการสถติ ิ      
ระดบัจงัหวดั 76 จงัหวดั
คณะอนกุรรมการสถติ ิ      

ระดบัจงัหวดั 76 จงัหวดั

� ปลดักท.ที3เก ี3ยวขอ้ง      ประธาน
                                    อนุคณะกรรมการ
� หนว่ยงานที3เก ี3ยวขอ้ง    คณะอนุกรรมการ
� สสช.                           เลขานกุาร

� ปลดักท.ที3เก ี3ยวขอ้ง      ประธาน
                                    อนุคณะกรรมการ
� หนว่ยงานที3เก ี3ยวขอ้ง    คณะอนุกรรมการ
� สสช.                           เลขานกุาร

� ผูว้า่ราชการจงัหวดั    ประธาน
                              อนุคณะกรรมการ
� หนว่ยงานที3เก ี3ยวขอ้ง  

คณะอนุกรรมการ
� สถจ.                      เลขานุการ

� ผูว้า่ราชการจงัหวดั    ประธาน
                              อนุคณะกรรมการ
� หนว่ยงานที3เก ี3ยวขอ้ง  

คณะอนุกรรมการ
� สถจ.                      เลขานุการ

•  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สาํรวจ และสาํมะโน
•  พจิารณาหนว่ยงานรบัผดิชอบในการผลติสถติทิางการ
•  จดัทําผงัรวมสถติทิางการของสาขา 
•  ประสานงานการพฒันาคณุภาพสถติทิางการ 
•  ประสานงานการเชื3อมโยงและแลกเปลี3ยนสถติทิางการ       
•  จดัทํารายงานประจาํปี
•  แตง่ต ั8งคณะทาํงานและผูแ้ทนจากหนว่ยงานที3เกี3ยวขอ้งเพิ3มเตมิ
   ไดต้ามความเหมาะสม

•  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สาํรวจ และสาํมะโน
•  พจิารณาหนว่ยงานรบัผดิชอบในการผลติสถติทิางการ
•  จดัทําผงัรวมสถติทิางการของสาขา 
•  ประสานงานการพฒันาคณุภาพสถติทิางการ 
•  ประสานงานการเชื3อมโยงและแลกเปลี3ยนสถติทิางการ       
•  จดัทํารายงานประจาํปี
•  แตง่ต ั8งคณะทาํงานและผูแ้ทนจากหนว่ยงานที3เกี3ยวขอ้งเพิ3มเตมิ
   ไดต้ามความเหมาะสม

  9



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี 'วัด

1. การบรหิารจดัการระบบ
สถติอิยา่งมปีระสทิธภิาพ

1.1 สรา้งกลไกในการบรหิารระบบ   
       สถติขิองประเทศ
1.2 จดัทาํผงัและทะเบยีนสถติทิางการ   
       โดยปรบั จาก ACC Programme    

1.1 มกีารจดัทาํผงัสถติทิางการ
1.2 มรีะบบสถติทิ ี3ไดม้าตรฐานและ
      มปีระสทิธภิาพ
1.3 ทกุกระทรวง/กรม มบีคุลากร  

พนัธกจิ :

1. บรหิารจดัการระบบสถติขิองประเทศ

2. สง่เสรมิการผลติขอ้มลูสถติทิ ี3ไดม้าตรฐาน

3. สง่เสรมิการใหบ้รกิารขอ้มลูสถติแิกท่กุภาคสว่น

       โดยปรบั จาก ACC Programme    
       Classification
1.3 พฒันาเครอืขา่ยผูผ้ลติ และ ผูใ้ช ้
      ขอ้มลูสถติ ิ
1.4 พฒันาบคุลากรดา้นการบรหิาร
      ระบบสถติ ิ

1.3 ทกุกระทรวง/กรม มบีคุลากร  
      ดา้นสถติอิยา่งนอ้ย 1-3 คน

2. การพฒันาขอ้มลูสถติใิห ้
      มมีาตรฐาน

2.1 ผลติสถติทิางการ 
2.2 ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ

2.1 ทกุกระทรวงมกีารกําหนด   
      นโยบายดา้นขอ้มลูสถติ ิ
2.2 ทกุกระทรวงมกีารรายงาน  
      ขอ้มลูสถติทิางการ

3. การใหบ้รกิารขอ้มลูสถติ ิ
      อยา่งย ั3งยนื

3.1 ใหบ้รกิารขอ้มลูสถติ ิอยา่ง         
       เทา่เทยีมกนั
3.2 สง่เสรมิการใชข้อ้มลูในหนว่ยงาน
      ของรฐัและแกน่กัวจิยัรุน่ใหม่

3.1 มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลู 
      สถติทิ ี3สําคญัและ
      ประชาสมัพนัธก์ารใชข้อ้มลู
3.2 ปรมิาณการใชข้อ้มลูสถติ ิ
       ทางการ 10



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนักลไกการดาํเนนิงาน

- คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น
- คณะกรรมการที3ปรกึษาดา้นวชิาการ
- คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น
- คณะกรรมการที3ปรกึษาดา้นวชิาการ

- คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 - คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 

ระดับประเทศ

ระดับภารกจิ

11

- คณะอนกุรรมการสถติริะดบัจงัหวดั  76 จงัหวดั- คณะอนกุรรมการสถติริะดบัจงัหวดั  76 จงัหวดั

การเชื3อมสมัพนัธ ์
        - ระดบันโยบาย (policy)
        - ระดบัยทุธศาสตร ์ (agenda)

ระดับพื 'นที"



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติ ิ
(3 ดา้น 23 สาขา)

แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย

แผนพฒันา
สถติริายสาขา

แผนพฒันา
สถติเิชงิพื8นที3

นโยบาย

Good 
Governance

12

คณะกรรมการ / คณะอนกุรรมการ

ผงัสถติทิางการ

นโยบาย
รฐับาล

MIS ���� DSS ���� EIS

สถติทิางการ      ไดแ้ก ่ สถติทิ ี3สําคญั จําเป็นสําหรบัการตอบโจทยก์ารพฒันาในระดบัประเทศและระดบัสาขา
ผงัสถติทิางการ   คอื เป็นผงัขอ้มลูสถติทิางการ ที3หนว่ยงานสามารถใชร้ว่มกนั พรอ้มกําหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบ

             ที3จดัทาํขอ้มลูสถติทิ ี3ชดัเจน



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

ข้อมูลด้าน

ข้อมูลด้าน
สังคม

ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร

ธรรมชาตแิละ
สิ"งแวดล้อม

Decision making CultureDecision making Culture

MIS
(ชุดข้อมูลที1สาํคัญตาม
ประเดน็ยุทธศาสตร์)

GISGIS DSS

EIS

13

กลไกการบริหารการจัดการ 23 สาขา

ข้อมูลด้าน
เศรษฐกจิ

Verification and Cross Check



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัเปรยีบเทยีบการจดัประเภทสาขาสถติ ิ
ACC Programme Classification สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิ23 สาขา คณะอนกุรรมการ 21 คณะ

สถติดิา้นสงัคม

1.   สถติปิระชากรศาสตร์
2.   สถติปิระชากร
3. สถติกิารเคหะ

1.  สถติปิระชากรศาสตร ์ประชากรและเคหะ 1.  สถติปิระชากรศาสตร ์ประชากรและเคหะ

4.  สถติแิรงงาน 2.  สถติแิรงงาน 2.  สถติแิรงงาน

14

5.   สถติกิารศกึษาและการฝึกอบรม
6.   สถติวิฒันธรรมและการสื/อสารมวลชน

3. สถติกิารศกึษา การฝึกอบรม ศาสนา และ
วฒันธรรม รวมถงึสื/อสารมวลชน

3. สถติกิารศกึษา 
4. สถติศิาสนา และวัฒนธรรม

7.  สถติสิขุภาพ 4.  สถติสิขุภาพ 5.  สถติสิขุภาพ

8.  สถติหิลกัประกันทางสงัคม 5.  สถติสิวสัดกิารสงัคม 6.  สถติสิวสัดกิารสงัคม

9.   สถติชิาย-หญงิ 6.  สถติหิญงิและชาย 7.  สถติหิญงิและชาย

10. สถติริายไดแ้ละรายจา่ยของครัวเรอืนและ
การกระจายรายไดแ้ละรายจา่ย 7.  สถติริายไดแ้ละรายจา่ยของครัวเรอืน  8.  สถติริายไดแ้ละรายจา่ยของครัวเรอืน  

11. สถติอิื/นๆ เกี/ยวกับสงัคมและประชากรศาสตร์ 8.  สงัคม ประชากรศาสตรแ์ละสถติอิื/น ๆ ที
     เกี/ยวขอ้ง

9.  สถติยิตุธิรรม ความมั/นคง การเมอืง        
     และการปกครอง



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั
ACC Programme Classification สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิ23 สาขา คณะอนกุรรมการ 21 คณะ

สถติดิา้นเศรษฐกจิ

1.   บัญชรีายไดป้ระชาชาติ 1.   สถติบิัญชปีระชาชาติ 1.   สถติบิัญชปีระชาชาติ

2.   สถติกิารเกษตร
3.   สถติปิ่าไมแ้ละประมง

2.   สถติกิารเกษตร  การป่าไม ้ และการ
ประมง 2.   สถติกิารเกษตร  และการประมง

4.   สถติอิตุสาหกรรม 3.  สถติอิตุสาหกรรม 3.  สถติอิตุสาหกรรม

5.   สถติพิลังงาน 4.  สถติพิลังงาน 4.  สถติพิลังงาน

6.   Distributive trade statistics สถติกิารคา้
ปลกีคา้สง่

7.   สถติกิารคา้ระหวา่งประเทศ 5.   สถติกิารคา้สง่ คา้ปลกี และการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 5.   สถติกิารคา้และราคา

เปรยีบเทยีบการจดัประเภทสาขาสถติ ิ

7.   สถติกิารคา้ระหวา่งประเทศ
- Trade in goods
- Trade in services

ประเทศ 5.   สถติกิารคา้และราคา

8.   สถติขินสง่ 6.  สถติกิารขนสง่ 6.  สถติกิารขนสง่และโลจสิตกิ

9.   สถติกิารสื/อสาร 7.   การสื/อสาร รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ
การสื/อสาร 7.   เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื/อสาร

10. สถติกิารทอ่งเที/ยว 8.  สถติกิารทอ่งเที/ยว 8.  สถติกิารการทอ่งเที/ยวและการกฬีา

11. สถติกิารเงนิ  การธนาคาร และ การประกันภัย
12. สถติดิลุการชําระเงนิ

9.   สถติเิงนิตรา การเงนิ การประกันภัยและ
      ดลุการชําระเงนิ 9.   สถติกิารเงนิ การธนาคารและการประกันภัย

13. สถติกิารคลัง 10. สถติกิารคลัง 10. สถติกิารคลัง

14. สถติดิา้นราคา 11. สถติริาคา

15. สถติดิา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สทิธบิัตร

12. สถติวิทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
สทิธบิัตร 11. สถติวิทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสทิธบิัตร

16. สถติอิื/นๆ ที/เกี/ยวกับดา้นเศรษฐกจิ
17. สถติดิา้นบรกิารที/ไมอ่ยูใ่นหัวขอ้อื/น 13. สถติดิา้นเศรษฐกจิอื/น ๆ 
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สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

ACC Programme Classification สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิ23 สาขา คณะอนกุรรมการ 21 คณะ

สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ3งแวดลอ้ม

1.   สถติทิรัพยากรธรรมชาติ
      และสิ/งแวดลอ้ม
2. บัญชดีา้นทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ/งแวดลอ้ม

1. สถติทิรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ/งแวดลอ้ม 

2. สถติอิตุนุยิมวทิยา

1.  สถติทิรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ/งแวดลอ้ม

3.   สถติอิตุนุยิมวทิยา

เปรยีบเทยีบการจดัประเภทสาขาสถติ ิ
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3.   สถติอิตุนุยิมวทิยา



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนับทบาทของหนว่ยงาน (กระทรวง) ที3เป็นเจา้ภาพสถติริายสาขา

� รว่มประชุมคณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 
3 ดา้น ปีละ 2 คร ั8ง

� รว่มประชุมคณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 
3 ดา้น ปีละ 2 คร ั8ง

� เป็นประธาน / มอบหมายผูบ้รหิารกระทรวงเป็นประธาน 
และเลขานกุารของอนกุรรมการสถติริายสาขา

� เป็นประธาน / มอบหมายผูบ้รหิารกระทรวงเป็นประธาน 
และเลขานกุารของอนกุรรมการสถติริายสาขา

� มอบหมายใหเ้ลขานกุารของอนฯุ รายสาขาประสานงานกบั 
สสช. ในการยกรา่งรายชื3อคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา

� มอบหมายใหเ้ลขานกุารของอนฯุ รายสาขาประสานงานกบั 
สสช. ในการยกรา่งรายชื3อคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา
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� เป็นเจา้ภาพขบัเคลื3อนการพฒันาสถติริายสาขาและ
จดัประชุมคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา

� เป็นเจา้ภาพขบัเคลื3อนการพฒันาสถติริายสาขาและ
จดัประชุมคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา

� สนบัสนุนบคุลากร งบประมาณ ครภุณัฑ ์ใหห้นว่ยสถติ ิ
ตา่งๆ สามารถดาํเนนิงานตามที3แผนพฒันาสถติริายสาขา
กําหนด

� สนบัสนุนบคุลากร งบประมาณ ครภุณัฑ ์ใหห้นว่ยสถติ ิ
ตา่งๆ สามารถดาํเนนิงานตามที3แผนพฒันาสถติริายสาขา
กําหนด

� สนบัสนุนใหห้นว่ยงานในสงักดัใหค้วามรว่มมอืกบัการ
ดาํเนนิงานสถติสิาขาอื3นๆ

� สนบัสนุนใหห้นว่ยงานในสงักดัใหค้วามรว่มมอืกบัการ
ดาํเนนิงานสถติสิาขาอื3นๆ



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัความสําคญัของคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา

� สะทอ้นถงึระดบัการพฒันาของประเทศและการพฒันา
ในแตล่ะสาขา

� แสดงถงึการประสานงานระหวา่งหนว่ยสถติติา่งๆ ของประเทศ 

� นําเสนอขอ้มลูสาํคญัเกี3ยวกบัการพฒันาประเทศ
โดยจาํแนกตามสาขาการพฒันา
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� แสดงถงึการประสานงานระหวา่งหนว่ยสถติติา่งๆ ของประเทศ 
(การบรหิารจดัการระบบสถติ)ิ

� บง่ชี8ระดบัการพฒันาของหนว่ยสถติติา่งๆ 
(คณุภาพของสถติแิตล่ะสาขา)

� แสดงถงึความมุง่ม ั3นต ั8งใจในการใหบ้รกิารสถติ ิ
แกภ่าคสว่นตา่งๆ (การเชื3อมโยงและนําเสนอสถติแิตล่ะสาขา)



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

แผนพฒันาสถติริายสาขา
� ใช้เป็นกรอบสาํหรับการพฒันาสถติแิต่ละสาขา

ในระยะเวลา 5 ปี 

� กาํหนดว่าจะมีการผลิต/พัฒนาคุณภาพสถติิ
ทางการ * รายการใดบ้าง  หน่วยงานใด
รับผิดชอบ

� กาํหนดว่าจะพฒันาระบบการบริหารจัดการ 

แผนพฒันาสถติริายสาขา
� ใช้เป็นกรอบสาํหรับการพฒันาสถติแิต่ละสาขา

ในระยะเวลา 5 ปี 

� กาํหนดว่าจะมีการผลิต/พัฒนาคุณภาพสถติิ
ทางการ * รายการใดบ้าง  หน่วยงานใด
รับผิดชอบ

� กาํหนดว่าจะพฒันาระบบการบริหารจัดการ 

แผนพฒันา
สถติริายสาขา

แผนปฏบิตักิารประจาํปี

การดาํเนนิงานของอนุกรรมการสถติริายสาขา

� กาํหนดว่าจะพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
การผลิต การเผยแพร่สถติทิางการของสาขา
นั'นๆ อย่างไร

� กาํหนดว่าจะพฒันาสมรรถนะของหน่วยสถติิ
ต่างๆ ในสาขานั'นอย่างไร

� ระบุทรัพยากรและการสนับสนุนที"จาํเป็นต่อการ
พัฒนา

� ใช้เป็น baseline สาํหรับการจัดทาํรายงานผล
การดาํเนินงานสถติใินแต่ละปี 

� กาํหนดว่าจะพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
การผลิต การเผยแพร่สถติทิางการของสาขา
นั'นๆ อย่างไร

� กาํหนดว่าจะพฒันาสมรรถนะของหน่วยสถติิ
ต่างๆ ในสาขานั'นอย่างไร

� ระบุทรัพยากรและการสนับสนุนที"จาํเป็นต่อการ
พัฒนา

� ใช้เป็น baseline สาํหรับการจัดทาํรายงานผล
การดาํเนินงานสถติใินแต่ละปี 
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ผลติและนําเสนอสถติ ิ
ทางการ และพฒันา
สมรรถนะหนว่ยสถติ ิ

รายงานประจาํปี



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัองคป์ระกอบหลกัของคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะ
สถติดิา้นสงัคม ประธาน รองประธาน เลขานกุาร ผูช้ว่ยเลขา

1. ประชากรศาสตร ์ประชากรและเคหะ ปลดั กท.
มหาดไทย รองปลดักท.

หัวหนา้กลุม่วชิาการและบรูณาการระบบ
เทคโนโลยกีารทะเบยีน
สํานักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

สสช.

2. แรงงาน ปลดั กท.
แรงงาน รองปลดักท. ผูอ้ํานวยการศนูยข์อ้มลูเศรษฐกจิการแรงงาน  

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สสช.

3. การศกึษา ปลดั กท.
ศกึษา รองปลดักท. สสช.

4. ศาสนา  และ วฒันธรรม ปลดั กท. รองปลดักท. สสช.
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4. ศาสนา  และ วฒันธรรม ปลดั กท.
วฒันธรรม รองปลดักท. สสช.

5. สขุภาพ ปลดั กท.
สาธารณสขุ รองปลดักท. ผูอ้ํานวยการสํานักนโยบายและยทุธศาสตร ์

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ สสช.

6. สวสัดกิารสงัคม ปลดั กท. 
พม. รองปลดักท.

ผูอ้ํานวยการศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื/อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั/นคงของมนุษย์

สสช.

7. หญงิและชาย ปลดั กท. 
พม. รองปลดักท. ผอ.สํานักสง่เสรมิความเสมอภาคหญงิชาย

สํานักงานกจิการสตรฯี สสช.

8. รายไดแ้ละรายจา่ยของครวัเรอืน  ปลดั กท. ICT รองปลดักท. สสช. สสช.

9. ยตุธิรรม ความม ั3นคง การเมอืง และ
การปกครอง

ปลดั กท.
ยตุธิรรม รองปลดักท.

ผูอ้ํานวยการสํานักนโยบายและประสานแผน
กระบวนการยตุธิรรม สํานักงานกจิการ
ยตุธิรรม

สสช.



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัองคป์ระกอบหลกัของคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะ
สถติดิา้นเศรษฐกจิ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร ผูช้ว่ยเลขา

1.  บญัชปีระชาชาติ เลขาฯ สศช. รองปลดักท. ผอ.สํานักบัญชปีระชาชาต ิ
สศช. สสช.

2.  การเกษตร  และการประมง ปลดั กท.เกษตร รองปลดักท. ผอ. ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) สสช.

3. อตุสาหกรรม
ปลดั กท.อตุสาหกรรม/
ผอ. สํานักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม

รองปลดักท.
ผอ. ศนูยส์ารสนเทศเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม สาํนักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม (สศอ.)

สสช.

4. พลงังาน
ปลดั กท.พลังงาน/ผอ. 
สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

รองปลดักท.
ผอ.ศนูยพ์ยากรณ์และสารสนเทศ
พลงังาน สํานักงานนโยบายและแผน
พลงังาน 

สสช.

สํานักดชันเีศรษฐกจิ การคา้  5.  การคา้ และราคา ปลดั กท.พาณชิย์ รองปลดักท. ผอ.สํานักดชันเีศรษฐกจิ การคา้  
สป.พณ. สสช.

6. ขนสง่และ โลจสิตกิต ์ ปลดั กท.คมนาคม รองปลดักท.

ผอ.ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศการขนสง่
และจราจร 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง่และ
จราจร  

สสช.

7. เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื3อสาร 

ปลดักท.ICT ผสช. สสช. สสช.

8. การทอ่งเที3ยวและกฬีา ปลดักท.การทอ่งเที/ยว/
อธบิดกีรมการทอ่งเที/ยว รองปลดักท. ผอ. กองวชิาการทอ่งเที/ยว  

กรมการทอ่งเที/ยว สสช.

9.  การเงนิ การธนาคารและการ
ประกนัภยั

ผูว้า่ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย รองปลดักท. ฝ่ายสถติแิละขอ้สนเทศ

ธปท. สสช.

10. การคลงั ปลดักท.การคลัง รองปลดักท. ผอ.สํานักนโยบายการคลงั
สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั สสช.

11. วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ
      สทิธบิตัร

ปลดั กท.วทิยาศาสตรฯ์ รองปลดักท. ผอ.สํานักนโยบายและยทุธศาสตร ์
สป.วท. สสช.
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สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัองคป์ระกอบหลกัของคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะ

สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ3งแวดลอ้ม

ประธาน รองประธาน เลขานกุาร ผูช้ว่ยเลขา

1. ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
     ส ิ3งแวดลอ้ม

ปลดั ทส. รองปลดักท.

ผูอ้ํานวยการศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื/อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ/งแวดลอ้ม

สสช.
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สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัชุดขอ้มลูเพื3อการตดัสนิใจ ในระยะปานกลาง / ยาว

“ เพื3อใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ / อนกุรรมการ ฯ 
ตอบสนองการบรหิารจดัการภาครฐัไปในตวั                                                 

และไดส้ถติทิางการไปในคราวเดยีว ”

“ เพื3อใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ / อนกุรรมการ ฯ 
ตอบสนองการบรหิารจดัการภาครฐัไปในตวั                                                 

และไดส้ถติทิางการไปในคราวเดยีว ”

เห็นควรดาํเนนิการดงันี8
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� ไดชุ้ดขอ้มลูที3อธบิายปรากฏการณท์างสงัคม 
    (ตอ้งตระเตรยีมลว่งหนา้)
� ไดชุ้ดขอ้มลูที3อธบิายปรากฏการณท์างสงัคม 
    (ตอ้งตระเตรยีมลว่งหนา้)

� นําเสนอชุดขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจใหค้รบดา้น� นําเสนอชุดขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจใหค้รบดา้น

� การคาดการณ์เหตกุารณห์รอืปรากฏการณท์ี3อาจเกดิขึ8น
    ลว่งหนา้
� การคาดการณ์เหตกุารณห์รอืปรากฏการณท์ี3อาจเกดิขึ8น
    ลว่งหนา้

เห็นควรดาํเนนิการดงันี8



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัตวัอยา่ง : ชุดขอ้มลูจากสถติริายสาขา
                          ที3ตอบโจทยย์ทุธศาสตรก์ารพฒันา

� โรงงานอุตสาหกรรมและมูลค่า
การผลิต (อุตสาหกรรม)

� พื 'นที"เพาะปลูกและมูลค่า
ผลผลิตการเกษตร           

� โรงงานอุตสาหกรรมและมูลค่า
การผลิต (อุตสาหกรรม)

� พื 'นที"เพาะปลูกและมูลค่า
ผลผลิตการเกษตร           

� จาํนวนประชากรและครัวเรือน                   
(ประชากร )

� จาํนวนแรงงานที"ไม่มี
ประกันสังคม                 

� จาํนวนประชากรและครัวเรือน                   
(ประชากร )

� จาํนวนแรงงานที"ไม่มี
ประกันสังคม                 

� ปริมาณนํ 'าท่า(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ 'าเก็บกับ

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

� ปริมาณนํ 'าท่า(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ 'าเก็บกับ

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ"งแวดล้อม

ผลกระทบจากอุทกภยั

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม

ผลผลิตการเกษตร           
(เกษตร)

� ปริมาณและมูลการค้า  (การค้า 
ราคา ประกันภยั)

� จาํนวนนักท่องเที"ยว             
(การท่องเที"ยวและกีฬา)

� ปริมาณการจราจรและการ
ขนส่งสินค้า                 
(ขนส่งและโลจสิตกิส์)

� ปริมาณเงนิหมุนเวียน  
(การเงนิและการธนาคาร)

� ฯลฯ

ผลผลิตการเกษตร           
(เกษตร)

� ปริมาณและมูลการค้า  (การค้า 
ราคา ประกันภยั)

� จาํนวนนักท่องเที"ยว             
(การท่องเที"ยวและกีฬา)

� ปริมาณการจราจรและการ
ขนส่งสินค้า                 
(ขนส่งและโลจสิตกิส์)

� ปริมาณเงนิหมุนเวียน  
(การเงนิและการธนาคาร)

� ฯลฯ

ประกันสังคม                 
(แรงงาน/สวัสดกิารสังคม)

� จาํนวนผู้ป่วยที"เป็นโรคที"เกิด
จากนํ 'า                        
(สุขภาพ)

� โบราณสถาน โบราณวัตถุ
(การท่องเที"ยวและกีฬา)

� ศาสนสถาน               
(ศาสนาและวัฒนธรรม)

� ฯลฯ

ประกันสังคม                 
(แรงงาน/สวัสดกิารสังคม)

� จาํนวนผู้ป่วยที"เป็นโรคที"เกิด
จากนํ 'า                        
(สุขภาพ)

� โบราณสถาน โบราณวัตถุ
(การท่องเที"ยวและกีฬา)

� ศาสนสถาน               
(ศาสนาและวัฒนธรรม)

� ฯลฯ
24

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ระดับนํ 'าทะเล 

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ 'าฝน 

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ความสามารถในการระบายนํ 'า 

(ข้อมูลการบริหารงานจาก
หน่วยงานต่างๆ)

� ฯลฯ

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ระดับนํ 'าทะเล 

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ 'าฝน 

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ความสามารถในการระบายนํ 'า 

(ข้อมูลการบริหารงานจาก
หน่วยงานต่างๆ)

� ฯลฯ



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนั

กรณีที3 1 ขอ้มลูที/มกีารจัดทําอยูแ่ลว้ (พัฒนาวธิกีาร
จัดทําขอ้มลูสถติ ิใหม้คีณุภาพ)
      1. ขอ้มลูจากทะเบยีน ที/หน่วยงานตา่ง ๆ จัดทํา
    2. ขอ้มลูจากการสํารวจ / สํามะโน

กรณีที3 2 ขอ้มลูที/ยงัไมม่หีน่วยงานใดจัดทํา แตม่คีวาม

แนวทางการพฒันาขอ้มลูสถติใิหไ้ดม้าตรฐาน
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กรณีที3 2 ขอ้มลูที/ยงัไมม่หีน่วยงานใดจัดทํา แตม่คีวาม
จําเป็นตอ้งใชง้าน
      1. รว่มกนัพจิารณาชดุขอ้มลูที/ขาดหายและจําเป็น
    2. รว่มกนักําหนดหน่วยงานรับผดิชอบในการจัดทํา
ขอ้มลูสถติ ิ



สถานการณ์ขอ้มลูในปัจจบุนัรา่งแผนการปฏบิตังิานเพื3อขบัเคลื3อนการดาํเนนิงาน
ตามแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย  ปีงบประมาณ 2555

โครงการ / กจิกรรม 
2554 2555

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-

ก.ย. 

ต.ค.-

ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

1. โครงการจัดตั 'งคณะกรรมการที"ปรึกษาด้านวิชาการ จัดตั 'ง คกก. ประชุม ประชุม

2. โครงการจัดตั 'งคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย 3 ด้าน จัดตั 'ง คกก. ประชุม ประชุม

3. โครงการจัดตั 'งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา จัดตั 'ง คกก. ประชุม

4. โครงการจัดตั 'งหน่วยดูแลประสานงานแผนแม่บทระบบสถติ ิฯ 
    ภายในสาํนักงานสถติแิห่งชาติ    ภายในสาํนักงานสถติแิห่งชาติ

5. โครงการจดัทําสถิติทางการ (ทะเบียน/ สํามะโน/สํารวจ)

6. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลสถติริายสาขา 

7. โครงการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรด้านสถติแิละการบริหารระบบสถติิ

8. โครงการผลิตสถติทิางการด้วยการสาํรวจ

9. โครงการจัดทาํมาตรฐานสถติิ

10. โครงการปรับปรุงข้อมูลสถติใิห้ได้มาตรฐาน 

11. โครงการนําข้อมูลสถติทิางการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

12. โครงการให้ความรู้การใช้ข้อมูลสถติแิก่ประชาชน
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