โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา ๖ (๑) กําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติต้องจัดทําแผน
แม่ บทระบบสถิ ติป ระเทศ นํ าเสนอให้ คณะรั ฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบ เพื่ อให้การดํา เนิ น งานด้ านสถิ ติของ
ประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน และมีการลดความซ้ําซ้อนของการจัดทําสถิติ และ
เพื่ อนํ าไปสู่ การแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และการใช้ ข้ อมู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศร่ ว มกั น
ตามตามมาตรา ๖ (๗) ได้กําหนดสํานักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
เพื่อจัดทําฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ ซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บท
ระบบสถิติของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบริบทให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน
และการสร้างสมรรถนะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสร้างระบบแผนที่พื้นฐานของประเทศ สําหรับ
การนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับท้องถิ่น
๓. เพื่อบูรณาการข้อมูลระดับพื้นที่ย่อย โดยให้มีการจัดข้อมูลสถิติและสารสนเทศออกเป็น ๒๓ ชั้นข้อมูล
(Sector) โดยให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ด้วยระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
๔. เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ
๕. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
๖. เพื่อพัฒนาระบบนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Thailand One Minute)
๓. เป้าหมาย
๑. มีระบบนําเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Thailand One Minute)
๒. บุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
๓. สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ
๔. โครงการที่จะดําเนินงาน
๑. โครงการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ (Governmental Information Integration System)
๒. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานสถิติ (Geographical Information System for
Statistics) ที่มีการจัดโครงสร้างตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
๓. โครงการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Evidence - based
Statistics for Decision Making)
๔. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ
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๕. แนวคิดของโครงการ
โครงการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ และโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานสถิติ เป็นการ
พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในขณะที่โครงการ
สร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เป็นการเสริมขีดความสามารถของบุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการกําหนดและติดตามประเมินผลนโยบาย
ภาครัฐที่สําคัญ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการกําหนดกระบวนการสถิติตามสมมุติฐานและข้อมูล
ทะเบียนของหน่ วยงานภาครัฐ และการดําเนิ นงานตามภารกิจที่กําหนด ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่องานสถิ ติ
ดังกล่าวจําเป็นต้องพัฒนากระบวนการ และบุคลากรไปพร้อมๆ กัน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสํานักงานสถิติ
จังหวัดกับหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรมและสร้างวัฒนธรรมสารสนเทศการใช้ข้อมูล
เพื่ อการตั ดสิ น ใจอย่ างเป็ น ระบบและต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ บุคลากรของสํ า นั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ต้ องเป็ น วิ ทยากร
กระบวนการที่สําคัญ และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ภาพรวมของโครงการ
๖. รายละเอียด
๖.๑ โครงการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ (Governmental Information Integration System)
๖.๑.๑ หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารราชการไทยมีการนําข้อมูลมาใช้เพื่อการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องเชิงสถิติ
ของประเทศ การมีความหลากหลายและแตกต่างของข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐอาจนํามาซึ่งความ
สับสนต่อผู้รับข้อมูล เพื่อเป็นสร้างความชัดเจนทางสถิติและพัฒนาภารกิจงานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศของ
ประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติมีความจําเป็นต้องดําเนินการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐโดยเฉพาะด้าน
สังคมและการป้องกันสาธารณภัยของประเทศอย่างเร่งด่วน การให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของภาครัฐ
เป็นหน้าที่และภารกิจที่สําคัญของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
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จัดการภาครัฐ แต่สามารถช่วยในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่
สามารถลงทุนในข้อมูลสถิติและสารสนเทศเหล่านี้ได้
ระบบข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นการเก็บข้อมูลตามวิธีทางสถิติซึ่งมีรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการและกรอบตัวอย่างที่มีความแตกต่างจากข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลการจดทะเบียนตามภารกิจซึ่งเป็น
ข้ อมู ล เชิ งปฏิ บั ติ การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ ได้ แก่ กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
(ทะเบียนผู้ด้ อยโอกาส) กระทรวงสาธารณสุข (ทะเบียนผู้ ป่วยด้วยโรคที่สําคัญ) และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(ทะเบียนเกษตรกร) เป็นต้น นอกจากนั้นข้อมูลทะเบียนประเภทต่างๆ นั้น เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลโครงการและนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ทําให้รอบเวลาการจัดเก็บข้อมูลของ
สํ า นั ก งานสถิ ติ ไ ม่ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเช่นในอดีต เพื่อให้ระบบการจัดทําทะเบียนและกระบวนการทางสถิติสามารถสนับสนุนนโยบาย
และการดํ า เนิ น นโยบายได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สํ า นั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ จึ งควรจั ด ทํ าโครงการบู ร ณาการ
สารสนเทศภาครัฐ เพื่อปรับปรุงกระบวนการสารสนเทศของภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ
๖.๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพื่อพัฒนาบริการข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศภาครัฐที่เหมาะสม
๓. เพื่อจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจ
๖.๑.๓ กิจกรรมที่สําคัญ
๑. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจ
๒. สํารวจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาค และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
๓. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลภาครัฐ
๔. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสถิติภาครัฐในจังหวัดนําร่อง ๑๙ จังหวัดตามเขตตรวจราชการ
๖.๑.๔ ระยะเวลา
๓๖๐ วัน
๖.๑.๕ งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๙๕ ล้านบาท (๑๙ กลุ่มจังหวัด จังหวัดละ ๕ ล้านบาทโดยประมาณ)
๖.๑.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. ประเทศไทยมีฐานข้อมูลทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ
๒. สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการวางแผน
และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนสามารถรับบริการเพื่อการวางแผนทางธุรกิจของตนได้
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๖.๒ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานสถิติ (Geographical Information System for
Statistics)
๖.๒.๑ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนและดําเนินการใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศ การวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติ การวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ การเฝ้าระวังและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรประเทศ และการป้องกันประเทศ ทั้งนี้รูปแบบของการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบของแผน
ที่ ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมโดยหน่วยงานต่างๆ จะมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้อมูล
ดังกล่าวตามความเหมาะสมกับการใช้งานของตน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เคยเสนอร่างแผนแม่บท
การพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดยกําหนดชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data
Set: FGDS) และแผนการบริการวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อพัฒนาข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะของผู้ใช้ข้อมูล มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลใน ๓ ชั้นหลัก คือ
ข้อมูลแนวเขตการปกครอง ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ในเขตเมื อ ง และจั งหวั ด โดยกํ า หนดอั ต ราค่ า บริ การ ในขณะที่ พื้น ที่
นอกเขตบริการ สํานักงานสถิติแห่งชาติสามารถขอรับบริการข้อมูลได้จากระบบแผนที่ของ Google Map ซึ่ง
สนับสนุนภารกิจสถิติได้เป็นอย่างดี
ข้ อ มู ล สารสนเทศของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ (Policy
Formulation) เพื่อระบุปัญหาและแสดงความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหากมีการใช้ข้อมูลทะเบียนร่วมกับ
กระบวนการของสํานักงานสถิติแห่งชาติจะสามารถขยายผลไปสู่กระบวนการประเมินและติดตามผล (Policy
Evaluation)ทั้งนี้ งานสํารวจข้อมูลทางสถิติเป็นการใช้อาสาสมัคร หรือบุคลากรในพื้นที่ในการสํารวจและ
จัด เก็ บ ข้อมูล ซึ่งจํ าเป็น ต้ องมี กระบวนการสอบทาน และพั ฒ นาการค้น หากลุ่มตั วอย่า ง ระบบแผนที่เ ป็ น
เครื่องมือที่สําคัญในการวางแผนและกําหนดกรอบตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ พบว่า ปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นจํา นวนมาก ซึ่งทําให้การสื่อสารด้วยระบบแผนที่ดิจิตอล
ระหว่างหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถสนับสนุนภารกิจหรือกระบวนการทาง
สถิติได้ใน ๒ ระดับ คือ ระดับของการแสดงผลซึ่งอยู่ในรูปแผนที่แสดงแนวเขตตําบล อําเภอ และจังหวัด ซึ่ง
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้มีการพัฒนาและให้บริการต่อภาครัฐและบุคคลทั่วไปแล้ว และระดับการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นการใช้แผนที่แสดงพื้นที่สนใจ หรือพื้นที่การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยในกระบวนการติดตาม
และประเมินผลเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้แผนที่เพื่องานสถิติเชิงปฏิบัติการนี้ จําเป็นต้องมีเครื่องมือ และ
ทักษะที่เหมาะสมในการกําหนดปัญหาเชิงพื้นที่
๖.๒.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลนโยบายและการให้บริการภาครัฐ (Policy Evaluation)
๒. เพือ่ จัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจ
๓. เพื่อพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศกับงานสถิติอย่างเหมาะสม
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๔/๗

๖.๒.๓ กิจกรรมที่สําคัญ
๑. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจ
๒. สํารวจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
๓. พัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้แผนที่ของหน่วยงานภาครัฐ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) และ
Google Map
๔. พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
๕. สรุปโครงการ
๖.๒.๔ ระยะเวลา
๓๖๐ วัน
๖.๒.๕ งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๗๐ ล้านบาท
๖.๒.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีกระบวนการสุ่มตัวอย่างและการตีความทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติมีทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ
๓. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๓ โครงการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Evidence- based
Statistics for Decision Making)
๖.๓.๑ หลักการและเหตุผล
กระบวนการสถิ ติ เป็ นหนึ่งในขั้ นตอนการวิจั ย ทางวิ ช าการที่สํ า คัญ ปั จ จุบั นสถาบั นการศึ กษาเป็ น
จํานวนมากดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและประเด็นสนใจของประชาชน ซึ่งมีรูปแบบ
การดํา เนิ นการที่ไม่ แตกต่ างจากกระบวนการของสํ า นักงานสถิ ติ แห่ งชาติ และสถาบั น การศึ กษาเหล่ า นั้ น
สามารถดําเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกําหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ
และการสั่ ง สมประสบการณ์ ใ นการดํ า เนิ น งาน ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี
ประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรอยู่ตามภูมิภาคทําให้หน่วยงานมีมุมมองและ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสถาบันการศึกษา จึงมีโอกาสในการพัฒนาวัฒนธรรมการตัดสินใจด้วยข้อมูล
เชิงพื้นที่ได้มากกว่าหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนั้น จําเป็นต้องพัฒนา
หน่วยย่อยที่ สุดและผู้ใช้ ข้อมูล ไปพร้ อมๆ กัน โครงการสร้างวั ฒนธรรมการประยุกต์ ใช้สารสนเทศเพื่ อการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่ เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล (Capacity Building Project) ที่นําหลักการ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจ ผ่านกระบวนการทางสถิติและการตั้งสมมติฐานก่อนดําเนินการ
ทางสถิ ติ กล่ า วคื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ต้ อ งมี ป ระเด็ น ที่ สํ า คั ญ และความคาดหมายหรื อ ผลของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งล้วนแต่เป็นขั้นตอนการวิจัยทั้งสิ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างวัฒนธรรมสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ
โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

๕/๗

๖.๓.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการพัฒนางานสถิติผ่านกระบวนการวิจัย (Research Method)
๒. เพื่อเพิ่มทักษะในการวางแผนการและกําหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างจากทะเบียนของหน่วยงาน
ภาครัฐ แก่บุคลากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
๓. เพื่อยกระดับงานสถิติสู่รูปแบบงานวิจัยด้วยการแปลงข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่
๖.๓.๓ กิจกรรมที่สําคัญ
อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการร่วมทําวิจัยเชิงพื้นที่กับนักวิจัย
๖.๓.๔ ระยะเวลา
๓๖๐ วัน
๖.๓.๕ งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๒๐ ล้านบาท โดยประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมสัมมนาประมาณ ๒๐๐ คนในพื้นที่
และดําเนินโครงการวิจัยจํานวน ๒๐ โครงการ
๖.๓.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีบุคลากรที่มีความชํานาญและคุณภาพในการดําเนินการวิจัย
๒. สํานักงานสถิติแห่งชาติสามารถดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลที่ตอบประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่แก่
รัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นต้นแบบของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงพื้นที่
๔. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีผลงานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
๖.๔ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
๖.๔.๑ หลักการและเหตุผล
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติโดยนําเสนอ
ข้อมูลรายงานสถิติสารสนเทศมาประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
ในเหตุ การณ์ที่ไม่มีโ ครงสร้ างแน่ นอนโดยใช้ข้อมูลสถิ ติที่มีอยู่ และช่วยผู้บ ริหารในการตัดสิน ใจเชิงกลยุทธ์
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน ระบบนี้ยังครอบคลุมถึงการทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่ใช้ระบบสามารถ
รู้ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของประเทศไทยได้ภายในเวลาอันสั้น
โดยสามารถดูข้อมูลในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และลงลึกได้ถึงระดับองค์การบริหารส่วนตําบล
๖.๔.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ
และวางแผนกลยุ ทธ์ วิเคราะห์และนํา เสนอภาพรวมของข้ อมูล ได้ถูกต้อง และสามารถดู การ
กระจายตัวและรายละเอียดของจุดข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
๒. ประชาชนทุกภาคส่วนมีระบบที่ให้ข้อมูลสถิติประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
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๖.๔.๓ กิจกรรมที่สําคัญ
๑. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจ
๒. วิเคราะห์ ออกแบบ ข้อมูลสถิ ติที่สามารถช่วยสนับสนุนการตั ดสินใจสําหรับผู้ บริหาร และให้
ข้อมูลสถิติสําหรับประชาชนทุกภาคส่วน
๓. พั ฒนาระบบสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจสํ าหรั บผู้ บริ หารและให้ ข้ อมู ลสถิ ติ สารสนเทศแก่ ประชาชน
ทุกภาคส่วน
๖.๔.๔ ระยะเวลา
๓๖๐ วัน
๖.๔.๕ งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๒๘ ล้านบาท โดยประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ และพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
๖.๔.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
๒. ผู้ บ ริ ห าร (เช่ น คณะรั ฐ มนตรี และผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ) มี เ ครื่ องมื อสนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
๓. ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นมี ร ะบบที่ นํ า เสนอข้ อ มู ล สถิ ติ ป ระกอบกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง แผนที่ เ กี่ ย วกั บ
ประเทศไทย

โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

๗/๗

