
โครงการเรียนรูอางทองใน 1 นาท ี
(Angthong 1 minute)

โค
รง
ก
าร
แป
ล
งแ
ผ
น
แม
บ
ท
ระ
บ
บ
ส
ถ
ิต
ิ

ป
ระ
เท
ศ
ไท
ย
ส
ูก
าร
ป
ฏ
ิบ
ัต
ิ เช
ิงพ
ื้น
ที่



ทําไม ????

ตอง.......บูรณาการขอมูลระดับพื้นที่ ?

ตอง ...... สรางวัฒนธรรมในการผลิตและใชขอมูลสถิติ ?

ตองมี..... ระบบ GIS ?

ตองมี ....... ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ?

สํานักงาน
สถิติแหงชาติ

หนวยสถิติ
ในกระทรวง

หนวยสถิติ
ในกรม

หนวยสถิติใน
หนวยงานอสิระ

หนวยสถิติ
ระดับพื้นที่

ความซ้าํซอน/ขาดหายไป
ของสถิติที่สําคัญ

ความสับสน
แกผูใชสถิติ

คุณภาพของขอมูลสถิติ

การประสานงาน/
ความรวมมือปญหา

ระบบสถิติแบบกระจายงาน
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สํานักงานสถิติแหงชาติ
ดําเนินการอยางไร ?

3



แปลงแผนแมบทระบบสถิตปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558 สูการปฏิบตัิ

มติ ครม. 28 ธ.ค. 53

คณะกรรมการจดัระบบสถิตปิระเทศไทย 3 ดาน 
(ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ) คณะกรรมการทีป่รกึษาดานวิชาการ

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 23 สาขา

คณะอนุกรรมการสถติิระดับจังหวดั  77 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

1
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แนวทางการแปลงแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยสูการปฏิบัติ เชิง
พื้นที่

1. การบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ
– ขอมูลจากการสํารวจ
– ขอมูลทะเบียน ทีไ่ดจากการดําเนินการซึ่งเปนขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ

• ขอมูลทั้งสองประเภทมักจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากรอบระยะเวลา นิยาม วัตถุประสงคในการใช
ประโยชน และความโนมเอียงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมผูใหขอมูล ทําใหหนวยงานราชการจําเปนตอง
ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บขอมูลเพื่อสรางมาตรฐาน และสงเสริมการใชขอมูลเพือ่การตัดสินใจ

2. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานสถิติ 
– การนําแบบสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส และนําแผนที่ดิจิตอลประกอบการสํารวจผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

พกพา (Tablet Computer) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสํารวจและสอบทานขอมูล รวมถึงลดการซ้ําซอน
ในการปฏิบัติงานภายใตการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหอยูในรูปแบบเดียวกัน และสามารถ
นํามาใชประโยชนในดานการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. การสรางวัฒนธรรมการประยุกตใชสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
– เพิ่มความรู ทักษะการพัฒนางานสถิติ และสามารถตอบประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่
แกรัฐบาล และหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
– ผูบริหารมีเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ วิเคราะหขอมูล
เชิงลึกและนําเสนอภาพรวม ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
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ขั้นตอน กจิกรรม 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
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ขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
จังหวดัอางทอง

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา

2. ประชุมกับ สถจ.อางทอง - ประชุมหารือเพื่อเตรีมการสําหรับการเขาพบ
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
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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
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11. พลังงาน

22. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4. สุขภาพ

1.ประชากร

2. แรงงาน

3. การศึกษา

6. รายไดรายจายครัวเรือน

9. การเกษตร ปาไม 
และการประมง

10. อุตสาหกรรม

5. สวัสดิการสังคม

12. การขนสง

13. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

19. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18. ราคา

17. การคลัง

16. การเงิน การประกันภยั 
และดุลการชําระเงิน

15. การทองเที่ยว

14. การคาสง คาปลีก 
และการคาระหวางประเทศ

23. อุตุนิยมวิทยา

7. หญงิ ชาย

8. สังคมอื่น ๆ

20. บัญชีประชาชาติ

21. เศรษฐกิจอืน่ ๆ
การปกครอง การคมนาคม

แผนที/่ ภาพถายดาวเทียม สถานทีท่องเทีย่ว

ประวัติศาสตรสภาพทางภูมิศาสตร

โรงเรียน

โรงพยาบาล

วัด

OTOP/ ของที่ระลึกที่พัก

รานอาหาร

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

ผังรวมสถิติจังหวัดอางทอง ดานเศรษฐกิจ 13 สาขา
ดานสังคม 8 สาขา

ดานทรัพยากร ฯ 2 สาขา

ขอมูลจังหวัด
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ผงัรวมสถิติจังหวัดอางทอง   
3 ดาน  23 สาขา

ผงัรวมสถิติจังหวัดอางทอง   
3 ดาน  23 สาขา

Prototype  จังหวัดอางทอง
- EA  Zone (ในเขตเทศบาล)
- ขอมูลโรงเรียน
- ขอมูลผูพิการ
- ขอมูลยาเสพตดิ

Prototype  จังหวัดอางทอง
- EA  Zone (ในเขตเทศบาล)
- ขอมูลโรงเรียน
- ขอมูลผูพิการ
- ขอมูลยาเสพตดิ
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จังหวัด....จะไดอะไร ?

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

ติดตามประเมินนโยบายระดับจังหวดั
• มีการบริการขอมูลใหกับทุกภาคสวน

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Issue ในเชิง Area Base)
ผังรวมขอมูลสถิติจังหวัดอางทอง จาก Prototype

ผลที่ไดจาก Prototype

ผลที่ไดจากการดําเนินงานเต็มรูปแบบ 
(อนาคต)
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1. ระบบสถิติ
2.  พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550
3. มติ ครม. 25 ก.ย. 2545
4. มติ ครม. 28 ธ.ค. 2553

 หลักการ & เหตุผล หลักการ & เหตุผล

ทําไม....ตองจัดทําโครงการ
hailand 1 minute
rovincial 1 inute
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ระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralize Statistical System)
- ความซ้ําซอน/ขาดหายของขอมูลสถิตทิี่สําคัญ  คุณภาพขอมูล  ความสบัสนแกผูใชงาน
ขาดการประสานงาน

มาตรา ๕   ใหสํานักงานสถิติแหงชาตเิปนหนวยงานกลางของรฐัในการดําเนนิการ
เกี่ยวกบัสถิติตามหลักวิชาการ

มาตรา ๖      สํานกังานสถิติแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดงัตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  

(๕) ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจดัทําแผนกําหนดความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม (๑)

(๗) ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติเพื่อใหไดมา

ซึ่งฐานขอมูลสถิติที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ 

ระบบสถิติ

 หลักการ & เหตุผล

พ.ร.บ สถิติ 50

มติ ครม. 25 ก.ย. 45 เห็นชอบให สสช. เปนหนวยงานหลักในการดาํเนินงาน เพื่อลดความซ้ําซอนเรือ่งการเก็บ
ขอมูลสํารวจที่ลงไปถึงทองถิน่ เพื่อใหเปนเอกภาพและลดภารกิจซ้ําซอนที่จะเกิดขึ้น
ในทองถิน่

มติ ครม. 28 ธ.ค. 53 เห็นชอบให สสช. ดําเนินการตามแผนแมบทระบบสถิตปิระเทศไทย พ.ศ. 254-2558
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แผนแมบทระบบสถิติของประเทศ

แผนเกีย่วกบัทิศทาง เปาหมายหลกั ยุทธศาสตรและแนวทางการดาํเนินงาน
เพื่อใหเกิดสถติทิางการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันตอเหตกุารณเพื่อ
ประโยชนในการกําหนด ดําเนินงาน และประเมินนโยบายของประเทศ

แผนเกีย่วกบัทิศทาง เปาหมายหลกั ยุทธศาสตรและแนวทางการดาํเนินงาน
เพื่อใหเกิดสถติทิางการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันตอเหตกุารณเพื่อ
ประโยชนในการกําหนด ดําเนินงาน และประเมินนโยบายของประเทศ

วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีขอมูลสถิติที่ทุกหนวยงานรวมกันขับเคลื่อน 

เพื่อใหเกิดสถิติทางการที่ใชในการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร

พันธกิจ : 1. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตขอมูลสถิติที่ไดมาตรฐาน
3. สงเสริมการใหบริการขอมูลสถิติแกทุกภาคสวน
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แนวทางการพฒันาระบบสถติิสาํหรับประเทศไทย

1. จัดระบบการประสานงานดานสถติิของประเทศ ใหมีความชดัเจน
โดย สสช เปน หนวยงานกลาง รวมดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของ

2. กําหนด “สถิตทิางการ” (Official Statistics) โดยยึดหลกัการพืน้ฐานของ
สถติิทางการ ของ UN (Fundamental  principle of Office Statistics) 
เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงของประเทศ โดยรวมกบัหนวยงานที่เกีย่วของ 
คัดเลือกสถติิทางการจากขอมูลที่มีอยู และพิจารณาหนวยงานรับผดิชอบใน
การจดัทําขอมูลที่ยังไมไดดาํเนินการมากอน

3. พัฒนาการจดัทํา/การใช ขอมูลสถิตจิากการบริหารงาน (Admin. Record) 
ใหมากขึ้น

4. พัฒนาคุณภาพขอมูลสถติิทางการ

5. พัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลภาครฐั เพื่อใหเกดิการใชประโยชน
รวมกัน

6. บรหิารจดัการ การจดัทํามาตรฐานสถิติและสงเสรมิการนําไปใชประโยชน

7. พัฒนาการใหบรกิารและการประชาสัมพนัธเพื่อใหเกดิการใชประโยชนจาก
ขอมูลสถิติในภาครฐั เอกชน และประชาชน
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