
แผนพัฒนาสถติริายสาขา

� ใชเ้ป็นกรอบสําหรับการพัฒนาสถติแิตล่ะสาขาในระยะเวลา 5 ปี 
� กําหนดวา่จะมกีารผลติ/พัฒนาคณุภาพสถติทิางการรายการ

ใดบา้ง  หน่วยงานใดรับผดิชอบ (ผังสถติทิางการ)
� กําหนดวา่จะพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ การผลติ การเผยแพร่� กําหนดวา่จะพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ การผลติ การเผยแพร่

สถติทิางการของสาขานั-นๆ อยา่งไร
� กําหนดวา่จะพัฒนาสมรรถนะของหน่วยสถติติา่งๆ ในสาขานั-น

อยา่งไร
� ระบทุรัพยากรและการสนับสนุนที0จําเป็นตอ่การพัฒนา
� ใชเ้ป็น baseline สําหรับการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานสถติิ

รายสาขาในแตล่ะปี



ข ั�นตอนการจดัทาํแผนแมบ่ทสถติริายสาขา
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 ั�นๆ 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 เป้าหมายและตวัชี�วดัระดบัสากล และประเทศ เพื*อให้
ทราบความตอ้งการสถติ ิ
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แนวคดิในการจัดทําแผนพัฒนาสถติริาย
สาขา

สถานการณ์และ
แนวโนม้การพัฒนาของสาขา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสาขา

สถานภาพสถติแิละ
การจัดการสถติริายสาขา

ในปัจจบุนั
ชอ่งวา่ง

ผังสถติิ
ทางการ
รายสาขา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
สถติริายสาขา

แผนพฒันาสถติริายสาขา



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 ั�งนี�สถติทิางการในผงัรวม
สถติทิางการบางรายการอาจจะยงัไมม่กีารผลติ หรอืขาดสถติทิางการบางรายการอาจจะยงัไมม่กีารผลติ หรอืขาด
หนว่ยงานที*รบัผดิชอบในปจัจบุนั ซึ*งจะตอ้งไดร้บัการพจิารณา
เป็นสว่นหนึ*งของยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถติสิาขาน ั�นๆ ท ั�งใน
ในข ั�นตน้จะทราบไดจ้ากการศกึษาดา้นอปุทานหรอืขอ้มลูที*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 แผนแมบ่ทระบบสถติขิองประเทศและ
แผนพฒันาสถติริายสาขา

ความเชื*อมโยงของแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยกบั
แผนพฒันาสถติริายสาขา

1.2 แนวทางการจดัทําแผนพฒันาสถติริายสาขา
ข ั�นตอนการจดัทําแผนพฒันาสถติริายสาขา

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 เป้าหมายและตวัชี�วดัการพฒันาระดบันานาชาติ
2.6 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี
2.7 เป้าหมายและตวัชี�วดัการพฒันาระดบันานาชาติ

(สกดันโยบายและยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศและระดบัสาขาที*
เก ี*ยวขอ้ง เป้าหมายและตวัชี�วดัระดบัสากล และประเทศ เพื*อให้

ทราบความตอ้งการสถติ)ิ
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บทที* 3 ผงัสถติทิางการสาขา

3.1 แนวคดิในการจดัโครงสรา้งสถติทิางการสาขา
(โครงสรา้งสถติทิางการ :หมวด หมู ่สถติทิางการที*ควรจะมี
ของสาขาที*จะสนบัสนนุแนวนโยบายและยทุธศาสตร ์ 
Theme สถติทิางการจากตา่งประเทศ  การจดัจาํแนกสถติ ิ
สาขาจาก ACC Programme Classification  ฯลฯ) สาขาจาก ACC Programme Classification  ฯลฯ) 

3.2 ผงัสถติทิางการสาขา 
(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  การจดัการความซํ�าซอ้น  การ(การเตมิเต็ม data gap  การจดัการความซํ�าซอ้น  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

12


