
โครงการแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติิ

ประเทศไทยสูก่ารปฏบิตัเิชงิพื�นที! พ.ศ. 2555

14 มนีาคม 2555    ณ จังหวดักระบี!14 มนีาคม 2555    ณ จังหวดักระบี!

นางอษุณี ไชยานนท์
ผูอ้ํานวยการสํานักบรหิารจัดการระบบสถติิ



  สถานการณข์อ้มลูในปัจจบุนั

2

ตา่งคนตา่งเก็บ

มมีากมาย จนเลอืกใชไ้มถ่กู

เมื�อตอ้งการนํามาใชจ้รงิ

เพื�อการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

เมื�อเกดิ
สถานการณ์วกิฤติ

ไมส่ามารถใชใ้นการวเิคราะห ์
หรอื การตดัสนิใจได้

สาเหตจุาก
ขอ้มลูขาดการบรูณาการ

และเชื�อมโยง



  ตวัอยา่งปัญหาขอ้มลูในปัจจบุนั

3

นํ ,าทว่มนํ ,าทว่ม

การพยากรณ์อากาศ พื,นที�และโครงการ
ชลประทาน

ปรมิาณนํ,าฝน

ผงันํ ,า

เสน้ทาง
คมนาคม งบประมาณ

ปรมิาณนํ,าใน
เขื�อน

ประชากรผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ

ศนูยอ์พยพ

ผลผลติทาง
การเกษตร

เขตการ
ปกครอง

จํานวนสถาน
ประกอบการณ์
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  ตวัอยา่งปัญหาขอ้มลูในปัจจบุนั

กรมทางหลวง

สาํนกังบประมาณ

กรมชลประทาน

กรมการพฒันาชุมชน
กรมอตุนุยิมวทิยา

การบรูณาการขอ้มลู
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  แนวทางการดําเนนิงาน

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น

เพื�อใหไ้ดชุ้ดขอ้มลูเพื�อการตดัสนิใจ
ในประเด็นปญัหาที�สะทอ้นยทุธศาสตรแ์ละปญัหาเชงิพื,นที�

การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติสิูก่ารปฏบิตั ิเชงิพื,นที�

- ชุดขอ้มลูเพื�อการตดัสนิใจ
   ในระดบัพื,นที�
- พฒันาศกัยภาพในการจดัทาํ
  ขอ้มลูสถติขิองหนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง
- ฯลฯ

- ชุดขอ้มลูเพื�อการตดัสนิใจ
  ในระดบันโยบาย
- พฒันาศกัยภาพในการจดัทาํ
  ขอ้มลูสถติขิองหนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง
- ฯลฯ

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น
(ดา้นสงัคม  เศรษฐกจิ  และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม)

ระดบันโยบาย ระดบัพื,นที�

คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา คณะกรรมการ/อนกุรรมการสถติริะดบัจงัหวดั
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  ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2555

จงัหวดันํารอ่ง 10 จงัหวดั
อา่งทอง นครนายก  ชยันาท  สงิหบ์รุ ี 
ลพบรุ ีพระนครศรอียธุยา ปราจนีบรุ ี
อทุยัธาน ี นครสวรรค ์กาํแพงเพชร

ระยะเวลาดาํเนนิการ 
มนีาคม – กนัยายน 55

สาํนกังาน
สถติ ิ

แหง่ชาติ
มนีาคม – กนัยายน 55

กระทรวง 
มหาดไทย

สถาบนั
สง่เสรมิการ

บรหิาร
บา้นเมอืงที�ด ี



ปลดัมท.                    ประธาน
หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง   อน ุฯ

การดําเนนิงาน

7

กระทรวงมหาดไทย สถาบนัสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที!ด ี
และสํานักงานสถติแิหง่ชาต ิในปีงบประมาณ 2555

ระดบันโยบาย ระดบัพื,นที�

สาขาประชากรศาสตร ์ฯ ผูว้า่ราชการ               ประธาน
หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง   กรรมการ 
ฯ
สถติจิงัหวดั                 เลขา ฯ

กระทรวงมหาดไทย

การดําเนนิงาน

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจสาํหรบัผูบ้รหิารในทกุระดบั
 (DSS : Decision Support System)

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ปญัหาเชงิพื,นที�

มาตรฐาน คณุภาพ   การแลกเปลี�ยนเชื�อมโยงขอ้มลู

ชุดขอ้มลูเพื�อการตดัสนิใจ
ในประเด็นปญัหาที�สะทอ้นยทุธศาสตรแ์ละปญัหาเชงิพื,นที�
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  วตัถปุระสงค์

• จังหวดัเป้าหมายมชีุดขอ้มลูสถติแิละสารสนเทศ เพื!อสนับสนุนการตดัสนิใจ 

และมขีอ้มลูประกอบการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูที!มคีวามตอ่เนื!อง (Time Series)

• จัดทําผงัสถติทิางการระดบัจังหวดั พรอ้มแผนพฒันาสถติริะดบัจังหวดั 

และรายงานสถานการณ์ประจาํปี เสนอคณะรัฐมนตรีและรายงานสถานการณ์ประจาํปี เสนอคณะรัฐมนตรี

• มรีปูแบบและกระบวนการทาํงาน / แนวคดิ /วธิกีารทํางานอยา่งม ี   

สว่นรว่มสําหรับใชข้ยายผลการทํางานในอกี 66 จังหวดัตอ่ไป

• พฒันาศกัยภาพของบคุลากรดา้นสถติ ิของสํานักงานสถติจิังหวดัและ

หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งในระดบัพื�นที! เพื!อสรา้งวฒันธรรมการผลติและใชข้อ้มลู

สถติแิละสารสนเทศสนับสนุนการตดัสนิใจ
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  วธิกีารดําเนนิงาน ในปีงบประมาณ 2555
ผูว้า่ราชการจงัหวดั      

หนว่ยงานดา้นยทุธศาสตร ์ สาํนกังานสถติจิงัหวดั และหนว่ยงานเจา้ของขอ้มลู

ขอ้มลูที�มกีารจดัทาํอยูแ่ลว้ 
    : ขอ้มลูจากทะเบยีน/สาํรวจ/สาํมะโน
 
วเิคราะหข์อ้มลู 

32 ตวัชี,วดั /45 ฐานขอ้มลู
ฐานขอ้มลูระดบัปฏบิตักิาร

ชุดขอ้มลูที�สาํคญัวเิคราะหข์อ้มลู 
    :  สะทอ้นยทุธศาสตรจ์งัหวดั / ปญัหาพื,นที�
    : ความซํ,าซอ้น  ขอ้มลูที�ขาดหาย 
      คณุภาพ  หนว่ยงานเจา้ภาพ

 
ความ

ยากจน
ขา้ว ปญัหา

ยาเสพตดิ

� มผีงัสถติทิางการระดบัจงัหวดั และชุดขอ้มลูที�สาํคญัตอ่การตดัสนิใจ 
โดยมขีอ้มลู

� มแีผนพฒันาสถติริะดบัจงัหวดัและรายงานประจําปี
� มรีปูแบบและกระบวนการทาํงาน/ แนวคดิ/ วธิกีารจดัการรว่มกนั
     อยา่งมสีว่นรว่ม สาํหรบัขยายผลในอกี 66 จงัหวดั
� มกีารพฒันาศกัยภาพบคุลากร และสรา้งวฒันธรรมการผลติ

และใชข้อ้มลูเพื�อการตดัสนิใจ

ผลลพัธ์



ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ไดอ้ะไร.....
ชุดขอ้มลูที�สาํคญั   :  1. วางแผน และกําหนดนโยบาย
                                 2. ตดิตามประเมนิผลการดาํเนนินโยบาย
                                 3. ความแมน่ยาํในการตดัสนิใจ

พฒันาบคุลากร      :  1. เพิ�มขดีความสามารถของบคุลากรในระดบัจงัหวดั
                                      และระดบัทอ้งถิ�น 
                                        - การจดัทาํขอ้มลูสถติแิละสารสนเทศ
                                        - การวเิคราะหส์ถติแิละสารสนเทศ
                                        - การใชป้ระโยชนส์ถติแิละสารสนเทศ
                                          ในการตดัสนิใจ                                          ในการตดัสนิใจ

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจสาํหรบัผูบ้รหิารในทกุระดบั
 (DSS : Decision Support System)

Good GovernanceMIS ���� DSS ���� EIS



ตวัอยา่งโครงการนํารอ่ง

ในปีงบประมาณ 2554
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ในปีงบประมาณ 2554



จงัหวดัอา่งทอง เทศบาลนครแมส่อด จงัหวดัตาก 

โดยไดท้นุจากสภาวจิัยแหง่ชาต ิโดยไดท้นุจากสภาวจิัยแหง่ชาต ิ
(National Research Council)

• ขอ้มลูสําหรับการตดัสนิใจเชงิพื�นที!             

โดยไดท้นุจาก UNDP  โดยไดท้นุจาก UNDP  

• ขอ้มลูสําหรับการตดัสนิใจระดบัทอ้งถิ!นใน
พื�นที! เขตเศรษฐกจิพเิศษ ที!เป็นผลมาจาก

12

  กลไก : โครงการวจิัยเชงิกระบวนการนํารอ่ง  
ปีงบประมาณ 2554

• ขอ้มลูสําหรับการตดัสนิใจเชงิพื�นที!             
(Area Base Decision Information) 
โดยเฉพาะปัญหาความยากจน
• ระดบัสมรรถนะของบคุลากรที!สามารถบรูณา

การสารสนเทศภาครัฐ เพื!อรองรับการขยายผล
• ระยะเวลาดําเนนิการ : พ.ค. 54 - เม.ย. 55
• MOU : 14 ก.ย. 54 

ภายหลังจากดําเนนิการไปแลว้ 40%
• โดยผูว้า่ราชการจังหวดัอา่งทองและสํานักงาน

สถติแิหง่ชาติ

พื�นที! เขตเศรษฐกจิพเิศษ ที!เป็นผลมาจาก
การขยายตวัของการคา้เสร ี(AFTA) และ
เมอืง (Urbanization)

• เพื!อเพิ!มขดีความสามารถของเจา้หนา้ที!และ
หน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ!น 
NGO ภาคเอกชน ในการใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิพื�นที! และการนําเสนอแนวคดิ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ระยะเวลาดําเนนิการ : ต.ค. 54 - เม.ย. 55
• ประชมุเปิดโครงการ : 15 ก.พ. 55    

ภายหลังจากดําเนนิการแลว้เสร็จ 60 %
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  ตวัอยา่งอา่งทอง : ขา้ว

สดัสว่นพื�นที!นํ�าชลประทาน
เพื!อการเกษตรกรรมตอ่พื�นที!คา่ใชจ้า่ย

ปัจจัยการผลติผลผลติตอ่ไร่

อตัราการเปลี!ยนแปลงของรายไดเ้ฉลี!ยตอ่เดอืน
ของครัวเรอืนผูถ้อืครองทําการเกษตรKPI

Data

กรมชลประทานรา้นจําหน่ายปุ๋ ย
และยาปราบศัตรพูชื

โรงสขีา้ว
ที!ข ึ�นทะเบยีน
กบั ธกส.

ทะเบยีน
เกษตรกร

เพื!อการเกษตรกรรมตอ่พื�นที!
จังหวัดเพิ!มขึ�นปัจจัยการผลติผลผลติตอ่ไร่Data

Source

หมายเหต:ุ ขอ้มลูเพื!อสนับสนุนขอ้มลูจํานําขา้ว

การชดเชยอทุกภยัจากภาครฐั การประกนัภยัพบิตั ิ
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  การนําเสนอขอ้มลู
ตวัอยา่งการวเิคราะห ์- ยาเสพตดิ

ดภูาพรวมขอ้มลูในระดบัจังหวัด/
อําเภอ/ตําบล ตามประเภท  และ 
ขอ้มลูสถติ ิการครอบครองยาเสพตดิ
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  ตวัอยา่งจ.ตาก : ขอ้มลูเพื!อการตดัสนิใจระดับทอ้งถิ!น

เศรษฐกจิ

การคา้

การลงทนุ

การจา้งงาน

การใชท้ี!ดนิ

ขอ้มลูเพื!อการตัดสนิใจระดบั
ทอ้งถิ!น

การใชพ้ลังงาน

ความสามารถในการหารายไดข้อง อปท.

สงัคมและประชากร

ภาพรวม

การศกึษา

สาธารณสขุ

สิ!งแวดลอ้ม พื�นที!ป่า
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แนวโนม้การเพิ!มขึ�นของปรมิาณการคา้ตาม
แนวชายแดนดา่นศลุกากรแมส่อด 

20,000.00 

25,000.00 

30,000.00 

35,000.00 

-

5,000.00 

10,000.00 

15,000.00 

20,000.00 

2550 2551 2552 2553 2554

สนิคา้สง่ออก สนิคา้นําเขา้
ขอ้มลู ณ สงิหาคม 2554
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ภาพรวมการใชป้ระโยชนท์ี!ดนิ ในจังหวดัตาก   

500,000

600,000

700,000

800,000
เนื,อที�ถอืครองทางการเกษตร

0

100,000

200,000

300,000

400,000

ที!อยูอ่าศยั ที!นา ที!พชืไร่ ที!ไมผ้ลและไมย้นืตน้ ที!สวนผกัและไมด้อก ที!ทุง่หญา้เลี�ยงสตัว์ ที!รกรา้ง ที!อื!น ๆ

2550 2551 2552
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ผลที!ไดจ้ากโครงการนํารอ่ง: จ.อา่งทอง

• ตน้แบบผงัสถติทิางการระดบัจงัหวดั ประกอบไปดว้ย ขอ้มลูแสดง
ภาพรวมจงัหวดัอา่งทอง 3 ประเด็น คอื ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

• กระบวนการบรูณาการขอ้มลูตามกรอบแนวคดิและ
ทฤษฎกีารบรูณาการปญัหาเชงิยทุธศาสตรร์ะดบัจงัหวดั (Area Base) ทฤษฎกีารบรูณาการปญัหาเชงิยทุธศาสตรร์ะดบัจงัหวดั (Area Base) 
ไดแ้ก ่การแกไ้ขปญัหาความยากจน ปญัหายาเสพตดิ และปญัหาการ
เพาะปลกูขา้ว 

• สมรรถนะของบคุลากรที�สามารถดาํเนนิโครงการขยายผล
การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติไิปสูก่ารปฏบิตั ิเชงิพื,นที�
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ผลที!ไดจ้ากโครงการนํารอ่ง: เทศบาลนครแมส่อด จ.ตาก
• ตน้แบบผงัสถติทิางการระดบัทอ้งถิ�น โดยประกอบดว้ย ขอ้มลูแสดง

ภาพรวมจงัหวดัตาก 3 ประเด็น คอื ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

• ขอ้เสนอแนะการปรบัปรงุระบบการจดัเก็บขอ้มลูทอ้งถิ�น

เพื�อสะทอ้นถงึการเปลี�ยนแปลงตามบรบิทการพฒันาภายใตก้รอบเพื�อสะทอ้นถงึการเปลี�ยนแปลงตามบรบิทการพฒันาภายใตก้รอบ

อํานาจหนา้ที�ตาม พรบ. แผนและข ั,นตอนการกระจายอํานาจ

• มาตรฐานการจดัเก็บขอ้มลูระดบัทอ้งถิ�น ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบั

บทบาทของสํานกังานสถติจิงัหวดั กบับทบาทหนา้ที�การรบัรอง

ขอ้มลูของ อปท. 

• ขอ้มลูที�สําคญัตอ่การบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษและ

ขอ้มลูภมูสิารสนเทศระดบัทอ้งถิ�น
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รวบรวมประเด็นปญัหาตา่ง ๆ ที�สํานกังานสถติจิงัหวดัสอบถามเขา้มา

1. ขอตวัอยา่งในการต ั,งคณะกรรมการ/อนกุรรมการ และ ขอคาํส ั�ง
แตง่ต ั,งคณะกรรมการจดัระบบสถติ ิ3 ดา้น
- Download ไดท้ ี� www.nso.go.th : Thailand One Minute

เป็น KM ของการแปลงแผน ฯ มเีอกสารทกุอยา่งและ update
ทกุคร ั,งที�มกีารดาํเนนิงานในสว่นกลาง

2. การต ั,งกรรมการ/อนกุรรมการ ระดบัจงัหวดั แตง่ต ั,งภายใต้2. การต ั,งกรรมการ/อนกุรรมการ ระดบัจงัหวดั แตง่ต ั,งภายใต้
คณะกรรมการจดัระบบสถติ ิ3 ดา้นไดห้รอืไม ่? 
− มนีโนบายใหต้ ั,งภายใตผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
− คา่เบี,ยประชุมเบกิไมไ่ด้
− เบกิคา่อาหารวา่งได้

3. จงัหวดัที�ไมไ่ดอ้ยูใ่น 10 จงัหวดันํารอ่งถา้สนใจจะดาํเนนิการ
พรอ้มกนัจะตอ้งทาํอยา่งไร
− ใหแ้จง้ สบส. วา่มจีงัหวดัใดสนใจที�จะทาํคูข่นาน
− ผูต้รวจราชการกรม และทมีงานสบส. จะเขา้รว่มดาํเนนิการ
− จดัใหเ้ขา้ฟงัการอบรมที�ท ี�ปรกึษา ทาํการอบรมให ้10 จงัหวดั
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รวบรวมประเด็นปญัหาตา่ง ๆ ที�สํานกังานสถติจิงัหวดัสอบถามเขา้มา

4. ขอใหจ้ดัอบรมใหค้วามรูอ้ยา่งตอ่เนื�อง เร ื�องการแปลงแผน ฯ 
การวเิคราะหป์ระเด็นยทุธศาสตร์

− แจง้ สพป. เตรยีมการจดัหลกัสตูรอบรมใหส้ําหรบัหนว่ยสถติอิ ื�น 
และเจา้หนา้ที�ของสถติจิงัหวดั

− หลกัสตูรแรกที�จะจดัคอื Systematic Thinking ไวส้ําหรบัทกุ
จงัหวดัจงัหวดั

5. ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบในเรื�องตวัชี,วดัระดบัจงัหวดัในกรณีที�
ไมไ่ดอ้ยูใ่น 10 จงัหวดันํารอ่ง

− ตวัชี,วดั 6 เดอืนแรกไมม่ปีญัหา เพราะทมีที�ปรกึษายงัไมไ่ดล้งไป
ดาํเนนิการใน 10 จงัหวดั

− ตวัชี,วดั 6  เดอืนหลงัอยูร่ะหวา่งผูบ้รหิารพจิารณา
6. จดัทาํคูม่อืและแนวทางการปฏบิตัทิ ี�ชดัเจน
− แนวทางการแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

พ.ศ. 2554-2556
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รวบรวมประเด็นปญัหาตา่ง ๆ ที�สํานกังานสถติจิงัหวดัสอบถามเขา้มา

7. แจง้การดาํเนนิงานของสสช.ใหส้ถจ.ทราบเป็นระยะ
− มกีาร update ทกุระยะของการดาํเนนิงาน 

บนเว็ปไซด ์ของ สสช : Thailand One Minute 
ขอใหเ้ขา้ไปศกึษาดว้ยตนเองหากมบีางประเด็นไมเ่ขา้ใจ 
สามารถสอบถามไดท้ี�ทมีงานของ สบส. (กลุม่นโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบสถติ)ิยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบสถติ)ิ

8. เหตผุลในการคดัเลอืก 10 จงัหวดันํารอ่ง
− ขอ้จาํกดังบประมาณ
− Logistic และมภีมูปิระเทศใกลเ้คยีง ประเด็นยทุธศาสตร์

คลา้ย ๆ กนั เพื�อที�จะศกึษาวา่จะนําขอ้มลูมาบรูณาการในระดบั
ภาค/ประเทศไดห้รอืไม่



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ สบืคน้ขอ้มลู /update 
ไดท้ี! www.nso.go.th ในหวัขอ้ Thailand One Minute 
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