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Strategic Management

NSO

THAILAND 

ONE

MINUTE

2

NSO



บทบาทของ สสช.

1. Data Collector • Survey  สศส.  สรง.  สพค. ฯ

• Census  สํามะโนประชากร ฯ  สํามะโนอตุสาหกรรม  ฯ   สํามะโนการเกษตร

2. Data Facilitator • Operation Data , KPI
• Survey conducted by other Gov. Units
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3. Data Analyzer •  ประมวลสถติเิป็น Information  (One Minute Report)



บทบาทของ สสช.

One Minute ReportOne Minute Report

แนวคดิ

1. Template  ที;  update สถติทิ ี;สาํคญั ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และทรพัยากรธรรมชาติ
                        และสิ;งแวดลอ้ม  โดยจดัทาํเป็นรายสปัดาห์
2. Agenda base , Hot Issue 

บทบาท
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statXchange & 
Statistic Facilitator 

บทบาท

- เป็นที;ปรกึษาดา้นการจดัเก็บขอ้มลูใหห้นว่ยงานภาครฐั
- กาํหนด Data Definition และใหค้าํแนะนําเชงิวชิาการ
   ในการจดัทําขอ้มลูสถติ ิ
- สนบัสนนุ Platform ในการแลกเปลี;ยนขอ้มลูสถติภิาครฐั

ex.
- ในฐานะ Search engine ของขอ้มลูสถติภิาครฐั
- ในฐาน Platform ของระบบ GES (Gov. Evaluation System) รว่มกบั กพร.



บทบาทของ สสช.

Change Management

1. สง่เสรมิใหใ้ชส้ถติจิากผลการดาํเนนิการ (Operation) แทนการสาํรวจ
2. สสช. ในฐานะ facilitator จะชว่ยหนว่ยงานภาครฐัแปลง operation Data  

เป็นสถติเิพื;อใชใ้นการบรหิาร
3. พฒันาวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็น E- Survey
4. ประสานการจดัทาํ Statistical Data Definition , Statistical Data Standard
5. ทาํการแลกเปลี;ยนและเชื;อมโยงขอ้มลู  statXchange

Paradigm Shift
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จดัการ นําเสนอผลติ

- สํารวจ/สํามะโน
  ใชเ้วลากบังานสนาม
  และ Lifestyle เปลี;ยน

• MIS
• EIS
• DSS

-  แผนฯ/นโยบาย /
   Board

ขอ้มลูจากการดาํเนนิการ

- ระบบสนบัสนนุ
  การตดัสนิใจ

Paradigm Shift

Mapping Process Competency
- Knowhow
- Equipment
- Digital base map



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ
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มกีารผลติขอ้มลูสถติทิ ี;ได้
มาตรฐาน

มกีารผลติขอ้มลูเพื;อการ
ตดิตามและประเมนิผลภาครฐัF

C

ขอ้มลูสถติเิพื;อ SME และสรา้ง
ความหลากหลายในการใช้

หนว่ยงานภาครฐั หนว่ยงานภาคเอกชน ประชาชนท ั;วไป

Government Information 
Integration System

Thailand One Minute

I

L

Integration System

โครงการบูรณาการระบบภูมิ
สารสนเทศทางสถติ ิ 

Information for Decision 
Making Culture

โครงการจดัต ัsง
คณะกรรมการที;ปรกึษา

ดา้นวชิาการ

โครงการจดัต ัsง
คณะกรรมการจดัระบบ
สถติปิระเทศไทย 3 ดา้น

โครงการจดัต ัsง
คณะอนุกรรมการสถติริาย

สาขา

โครงการจดัต ัsงหนว่ยดแูล
ประสานงานแผนแมบ่ทฯ 

โครงการจดัทาํสถติแิหง่ชาติ
(ทะเบยีน/สาํมะโน/สาํรวจ) 

โครงการพฒันาเครอืขา่ย
ผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลูสถติ ิ

รายสาขา 

โครงการผลติสถติ ิ
ทางการดว้ยการสํารวจ

โครงการจดัทํา
มาตรฐานสถติ ิ

โครงการปรบัปรงุขอ้มลูสถติ ิ
ใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการนาํขอ้มลูสถติ ิ
ทางการเผยแพรต่อ่สาธารณะ

โครงการใหค้วามรูก้ารใช้
ขอ้มลูสถติแิกป่ระชาชน

โครงการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร
ดา้นสถติแิละการบรหิารระบบสถติ ิ



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

•   ระบบนําเสนอขอ้มลูสถติแิละสารสนเทศเพื;อการตดัสนิใจ
     (Thailand One Minute)

•   บคุลากรดา้นสถติขิององคก์รภาครฐั มคีวามเป็นมอือาชพี

เป้าหมาย
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•   บคุลากรดา้นสถติขิององคก์รภาครฐั มคีวามเป็นมอือาชพี
     ดา้นขอ้มลูสถติแิละสารสนเทศ

•   วฒันธรรมการใชข้อ้มลูสถติแิละสารสนเทศสนบัสนนุ
      การตดัสนิใจในระดบัตา่งๆ



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

1. การบรูณาการสารสนเทศภาครฐั 
(Government Information Integration System)

วตัถปุระสงค์

1. พฒันากระบวนการสารสนเทศ
ระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั

2. พฒันาบรกิารขอ้มลูและสารสนเทศ
ภาครฐัที;เหมาะสม

3. จดัหาเครื;องมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประโยชน์

1. ประเทศมฐีานขอ้มลูสถติทิ ี;มคีวามเชื;อม ั;น
เพื;อการบรหิารจดัการภาครฐั

2. สสช. เป็นศนูยก์ลางบรกิารขอ้มลูภาครฐั
ที;มปีระสทิธภิาพ

3. ภาครฐัสามารถใชข้อ้มลูสารสนเทศ
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3. จดัหาเครื;องมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และอปุกรณ์ที;เหมาะสมกบัภารกจิ

3. ภาครฐัสามารถใชข้อ้มลูสารสนเทศ
เพื;อการวางแผน ตดิตาม ประเมนิผล
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

4. องคก์รหรอืเอกชนสามารถรบับรกิาร
เพื;อวางแผนธรุกจิได้

กจิกรรมที;สาํคญั 1. จดัหาเครื;องมอืและอปุกรณ์ที;เหมาะสมกบั
2. สํารวจ/รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศจากหนว่ยงานราชการ

สว่นกลาง  ภมูภิาคและทอ้งถิ;น
3. พฒันากระบวนการตรวจสอบและสอบทานขอ้มลูภาครฐั
4. ต ัsงศนูยบ์รกิารขอ้มลูสถติภิาครฐัใน 19 จงัหวดันํารอ่ง

ตามเขตตรวจราชการ



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

2. การพฒันาระบบภมูสิาสนเทศเพื;องานสถติ ิ
(Geographical Information System for Statistics)

วตัถปุระสงค์

1. เตรยีมการตดิตาม ประเมนินโยบาย
และใหบ้รกิารภาครฐั

2. จดัหาเครื;องมอื เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอปุกรณ์ที;เหมาะสม

ประโยชน์

1. สสช. มกีระบวนการสุม่ตวัอยา่งและ
ตคีวามทางสถติทิ ี;มปีระสทิธภิาพ

2. บคุลากรของ สสช. มทีกัษะในการ
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สารสนเทศ และอปุกรณ์ที;เหมาะสม
กบัภารกจิ

3. พฒันาทกัษะในการประยกุตใ์ชร้ะบบ 
GIS กบังานสถติอิยา่งเหมาะสม

2. บคุลากรของ สสช. มทีกัษะในการ
ประยกุตใ์ช ้GIS เพื;อการปฏบิตักิาร

3. สสช. สามารถใชร้ะบบ GIS ในการ
ตดิตามและประเมนินโยบายภาครฐัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

กจิกรรมที;สาํคญั 1. จดัหาเครื;องมอืและอปุกรณ์ที;เหมาะสมกบัภารกจิ
2. สํารวจ/รวบรวมขอ้มลู GIS จากหนว่ยงานราชการสว่นกลาง

ภมูภิาค และทอ้งถิ;น
3. พฒันาทกัษะในการประยกุตใ์ชแ้ผนที;ของหนว่ยงานภาครฐั 

(กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง) และ Google Map
4. พฒันาทกัษะการประยกุตใ์ช ้GIS



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

3. การสรา้งวฒันธรรมการประยกุตใ์ชส้ถติแิละสารสนเทศเพื;อ
     การตดัสนิใจ (Evidence – based Statistics for Decision Making) 

วตัถปุระสงค์

1. เพิ;มความรู ้ทกัษะการพฒันางานสถติ ิ
ผา่นกระบวนการวจิยั

2. เพิ;มทกัษะแก ่สสช. ในการวางแผน
และกาํหนดกรอบการสุม่ตวัอยา่งจาก
ทะเบยีนของหนว่ยงานภาครฐั

ประโยชน์

1. สสช. มบีคุลากรที;มคีวามชํานาญและ
คณุภาพในการดําเนนิการวจิยั

2. สสช. สามารถดาํเนนิโครงการสํารวจ
ขอ้มลูที;ตอบประเด็นการพฒันาเชงิพืsนที;
แกร่ฐับาล และหนว่ยงานตา่ง ๆ ไดอ้ยา่ง
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ทะเบยีนของหนว่ยงานภาครฐั
3. ยกระดบังานสถติสิูร่ปูแบบงานวจิยั

ดว้ยการแปลงขอ้มลูไปสูส่ารสนเทศ
เชงิพืsนที;

แกร่ฐับาล และหนว่ยงานตา่ง ๆ ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

3. สสช. เป็นตน้แบบของการใชข้อ้มลูเพื;อ
การตดิสนิใจเชงิพืsนที;

4. สสช. มผีลงานทางวชิาการที;มคีวาม
นา่เชื;อถอืมากขึsน

กจิกรรมที;สาํคญั

อบรมและสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร และรว่มทําวจิยัเชงิพืsนที;กบันกัวจิยั



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยสูก่ารปฏบิตั ิ

4. การพฒันาระบบสถตินิบัการตดัสนิใจ 
(Decision Support System)

วตัถปุระสงค์

1. พฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ
สําหรบัผูบ้รหิาร (ครม.และผูว้า่
ราชการจงัหวดั)

2. ผูบ้รหิารมเีครื;องมอืสนบัสนนุการ

ประโยชน์

1. สสช. มรีะบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ
2. ผูบ้รหิาร (ครม.และผูว้า่ราชการจงัหวดั) 

มเีครื;องมอืสนบัสนนุการวเิคราะห ์
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2. ผูบ้รหิารมเีครื;องมอืสนบัสนนุการ
วางแผนกลยทุธ ์วเิคราะหข์อ้มลู
เชงิลกึและนําเสนอภาพรวม ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง รวดเร็ว

มเีครื;องมอืสนบัสนนุการวเิคราะห ์
วางแผนเชงิกลยทุธ ์เพื;อชว่ยในการ
ตดัสนิใจ

กจิกรรมที;สาํคญั 1. จดัหาเครื;องมอืและอปุกรณ์ที;เหมาะสมกบัภารกจิ (Tablet)
2. วเิคราะห ์ออกแบบ ขอ้มลูสถติทิ ี;สามารถชว่ยสนบัสนุนการ

ตดัสนิใจ
3. พฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ



สุขภาพ

ประชากร

แรงงาน

การศึกษา

รายได้รายจ่ายครัวเรือน

การเกษตร ป่าไม้ 
และการประมง

อุตสาหกรรม

สวัสดกิารสังคม

การขนส่ง

พลังงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื+อสาร

การเงนิ การประกันภัย 
และดุลการชาํระเงนิ

การท่องเที+ยว

การค้าส่ง ค้าปลีก 
และการค้าระหว่างประเทศ

สังคมอื+น ๆ

INFORMATION  THAI

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ+งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคา

การคลัง

และดุลการชาํระเงนิ

อุตุนิยมวิทยา

เศรษฐกิจอื+น ๆ

การปกครอง การคมนาคม

แผนที+/ ภาพถ่ายดาวเทยีม สถานที+ท่องเที+ยว

ประวัติศาสตร์สภาพทางภูมิศาสตร์

โรงเรียน

โรงพยาบาล

วัด

OTOP/ ของที+ระลึกที+พัก

ร้านอาหาร

สถิติต่าง ๆ ..............................

ข้อมูลจงัหวดั

.......เลือกจังหวัด.....



จงัหวดั
จาํนวนประชากร

อําเภอ  เทศบาล   อบต.

ชาย   หญงิ

อายุ

อาชพี

เด็ก

เยาวชน

ผูส้งูอายุ

โรงเรยีน
ครู

นกัเรยีน

สวสัดกิาร

รายได้ รายจา่ย การออม

เนืsอที;ถอืครอง เนืsอที;ทาํการเกษตร

Lifestyle

ทอ่งเที;ยว

ในประเทศ
ตา่งประเทศผูส้งูอายุ

สวสัดกิาร รกัษาพยาบาล

เบีsยผูส้งูอายุ
ผูพ้กิาร

ผูต้ดิยาเสพยต์ดิ

คนตา่งดา้ว

ตา่งประเทศ
สถานที;

สาขาที;เก ี;ยวขอ้ง

ประชากร    เกษตร   รายไดร้ายจา่ย   สวสัดกิารสงัคม    การศกึษา     
ทอ่งเที;ยว   แรงงาน



องค์ความรู้ บทวเิคราะห์/ บทความ ข่าวสาร สถติิ

การผลิต/ แปรรูปพลังงาน

การใช้พลังงาน

การนําเข้าพลังงาน

การส่งออกพลังงาน

การสํารองพลังงาน

พลังงาน

สถานการณ์และแนวโน้มพลังงาน
ภายในประเทศ

นโยบาย/ ยุทธศาสตร์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานทดแทน

สถานการณ์และแนวโน้มพลังงาน
ต่างประเทศ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พลังงาน

โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก
สาํหรับประเทศไทย

ผลการดาํเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล

ข่าวพลังงาน

............................

Link พลังงานสถานการณ์และแนวทางการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขา

สรุปผลการประชุม
รัฐมนตรีด้านพลังงาน

ราคาพลังงาน

มูลค่าพลังงาน

สถานีบริการ

ผู้ประกอบการ

โรงกลั+นปิโตรเลียม

CO2  Emission

ดัชนีและตัวชี 8วัด
เกี+ยวกับพลังงาน

พลังงาน

ความรู้พลังงาน

........................................

..............................

............................

Energy Statistics Manual

(IEA, OECD, Eurostat, 
UNECE)แหล่งพลังงานของประเทศ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขา
พลังงาน
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