เอกสารประเมินสถานภาพของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ

ภำรกิจหลัก
1. จัดทาสามะโน สารวจด้วยตัวอย่าง หรืออานวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการ
ด้านสถิตแิ ก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสาคัญของการให้ข้อมูล

อำนำจหน้ำที่
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
มำตรำ 5 ให้สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาเนินการเกี่ยวกับ
สถิติตามหลักวิชาการ
มำตรำ 6 สานักงานสถิติแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาแผนแม่บทสถิติเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ
2. จัดทามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน
4. จัดทาสามะโนหรือการส ารวจตัวอย่างหรืออานวยการให้มีการสารวจด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศ
5. ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพื่อจัดทาแผน กาหนดความต้องการรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม 1
6. แนะนา ให้คาปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน และ
ระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลสถิติ
7. ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญ
และเป็นปัจจุบันของประเทศ
8. ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไป
9. เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ
10. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
11. ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดและตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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หน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ให้สานักงานสถิติแห่งชาติ มีภ ารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาเนินการ
เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทาสถิติเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ
3. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความ
เห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติ
ตามหลักสากล
4. บริ ห ารจั ด การข้ อมู ล สถิติ ท างการของประเทศ และการเชื่ อมโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5. จัดทาแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกาหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
6. ผลิ ต และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ พื้ น ฐานทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ มหภาค
ด้วยวิธีการจัดทาสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และวิธีการอื่นที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
7. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ
ทีส่ าคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทา รวมทั้งประสานและให้คาปรึกษาในการจัดทาข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8. พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และชุ ด ข้ อ มู ล สถิ ติ ส ารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และ
คาดการณ์ภาวการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ
9. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ
10. ปฏิบั ติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็น หน้าที่และอานาจของสานักงาน หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ตามกฎกระทรวงฯ ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ มี ก ารแบ่ งส่ ว นราชการออกเป็ น ราชการบริห าร
ส่วนกลางออกเป็น 7 กอง 2 ศูนย์ และ 2 กลุ่มงาน และมีสานักงานสถิติจังหวัดเป็น ราชการส่วนภูมิภาค
โดยทาหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสถิติของประเทศกระจายไปทุกจังหวัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดทา วิเคราะห์ และให้บริการสถิติในระดับพื้นที่ โดยรับนโยบายทั้งจากสานักงานสถิติแห่งชาติและผู้ว่า
ราชการจังหวัด แต่เพื่อให้การบริหารงานภายในสานักงานสถิติแห่งชาติสอดคล้องกับภารกิ จและบทบาทที่
เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้
แบ่งโครงสร้างภายใน ดังภาพ
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ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ

รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
(3 ตาแหน่ง)

ผู้ตรวจราชการกรม
(3 ตาแหน่ง)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมภิ าค

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
(สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด)

สานักงานเลขานุการกรม

กองนโยบายและ
วิชาการสถิติ

กองบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ

กองสถิติพยากรณ์

กองสถิติเศรษฐกิจ

กองสถิติสาธารณมติ

กองสถิติสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ

กองบริหารจัดการระบบสถิติ

เส้นทึบ
เส้นประ

หมายถึง โครงสร้างตามกฎกระทรวง
หมำยถึง โครงสร้ำงที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อกำรบริหำรงำนภำยใน
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นโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
นโยบำยด้ำนกำรผลิต
การผลิ ตข้ อมูล สถิติเ ป็ น หน้ าที่ห ลั กของส านักงานสถิ ติแห่ งชาติ โดยจะท าการผลิ ต เฉพาะสถิ ติ
พื้นฐาน (Basic Statistics) เท่านั้น ซึ่งเป็นสถิติสาหรับการจัดทาแผน กาหนดโนบาย ประเมินผล แก้ไข
ปั ญ หางานโครงการต่ า งๆ โดยเฉพาะโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ แบ่ ง ได้ เ ป็ น
2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
สถิติเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ สถิติเกี่ยวกับการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ ทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการ รายได้รายจ่ายของครัวเรือน การคมนาคม และการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฯลฯ
สถิติเชิงสังคม ได้แก่ สถิติประชากร แรงงาน การย้ายถิ่นของประชากร การศึกษา สาธารณสุข
อนามัยและสวัสดิการ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยของประชาชน ฯลฯ
การผลิตข้อมูลสถิติใช้วิธีการที่สาคัญ 2 วิธี คือ วิธีสามะโน (Census) และวิธีสารวจ (Survey)
ส านั กงานสถิติแห่ งชาติทาการผลิ ตข้อมูล ตามหลั กวิช าการสถิติ โดยให้ ความส าคัญกับคุณภาพข้อมูล
ตามมาตรฐานสากล และศึกษาพัฒนาระเบียบวิธีหรือเทคนิคใหม่ ตลอดจนนาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการผลิตสถิติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลผลการสารวจ
และสามะโนทุกโครงการจะทาการวิเคราะห์และจัดทารายงานเพื่อเผยแพร่
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการสามะโน/สารวจตัวอย่าง เป็นประจาทุกปีปีละประมาณ
20 โครงการ นอกจากนี้ยังได้ทาการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักของรัฐบาล เพื่อ
การมีส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น นโยบายของภาครั ฐ อีก ปี ล ะประมาณ 10 - 15 โครงการ
พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์ จัดทาดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแสดงแนวโน้มและคาดการณ์ ภาวะด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ
สานักงานสถิติแห่งชาติให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ข้อมูลสถิติที่สานักงานสถิติแห่ งชาติให้บริการนั้น ประกอบด้วย ข้อมูล ที่สานักงานสถิติ
แห่งชาติผลิตเอง และข้อมูลสถิติที่รวบรวมมาจากหน่วยงานอื่น ซึ่งสานักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมอยู่
เป็นประจา นับว่าสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสานักงานสถิติจังหวัด
เป็นศูนย์ข้อมูลของจังหวัด
นอกจากนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติ ยังให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านวิชาการสถิติ แก่หน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการสถิติ และวิชาการประมวลผลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่ งชาติ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง กรม และ
รัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการทางานด้านสถิติที่ถูกต้องตามหลักวิชา ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 กาหนดให้สานักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่จัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับ
การดาเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศมีสถิติที่สาคัญ จาเป็นต่อการวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยสถิติภาครัฐ มีสมรรถนะในการจัดทาข้อมูลสถิติ
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ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน สานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 1
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2554 – 2558) และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 มีระยะเวลา 6 ปี
(พ.ศ.2559 – 2564) สอดคล้ องกับ ระยะเวลาของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) ระบบสถิติประเทศไทยจะเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เกิดสถิติทางการที่ใช้
ในการพัฒนาประเทศ โดยสถิติทางการนี้จะครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 21 สาขา (ด้านเศรษฐกิจจานวน 11
สาขา คือ สาขาบัญชีประชาชาติ สาขาเกษตรและประมง สาขาอุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สาขา
การค้าและราคา สาขาขนส่ งและโลจิ ส ติกส์ สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา สาขาการเงิน การธนาคารและประกันภัย สาขาการคลัง สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านสังคม จานวน 9 สาขา คือ สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สาขาแรงงาน สาขาการศึกษา สาขาศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาขาสุขภาพ สาขาสวัสดิการสังคม สาขา
หญิงและชาย สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สาขายุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 สาขา คือ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มี
การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานสู่ การนาไปใช้ประโยชน์ ร่วมกันในการตอบโจทย์การตั ดสิ นใจและกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่)

แผนงำน/โครงกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ)
1. โครงกำร : สำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรม พ.ศ.2565
1. โครงกำรสำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรม พ.ศ. 2565
ภาคการค้า การบริ ก าร และอุตสาหกรรมการผลิ ตนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ มี
ความสาคัญ ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉลี่ยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิต
มากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานประมาณ 11 ล้านคน แต่
เนื่ อ งจากสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกในปั จ จุ บั น มี ค วามผั น ผวน ประกอบกั บ บริ บ ทของประเทศมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมื องที่ส่ งผลกระทบต่อโครงสร้างการดาเนินธุรกิจและ
อุตสาหกรรม อาทิ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลไก
การเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่ทาให้เกิดตลาดในภูมิภาคขนาด
ใหญ่ เพื่อสร้างอานาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก และการก้าว
กระโดดทางเทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ มีผลต่อคุณสมบัติ คุณภาพและต้นทุน
สินค้าของอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้ นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงมีความสาคัญและจาเป็นสาหรับภาครัฐ และเอกชน ใช้ในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
สาหรับการจัดทาข้อมูลด้านเศรษฐกิจนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะประเทศ
ที่กาลังพัฒนา ควรมีการจัดทาข้อมูลสถิติในรูปแบบการจัดทาสามะโนอย่างน้อยทุ ก 5 - 10 ปี เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาการกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมและภาวการณ์
การดาเนินกิจการ
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วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น โครงสร้ า งและการกระจายตั ว ของ
สถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิ ต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจ
ทางการบริการการก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น
2) เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดาเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจานวนและ
ขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุ ต สาหกรรม จ านวนคนท างาน ลู ก จ้า ง ค่ า ตอบแทนแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดาเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้า
คงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ที่สามารถนาไปวางแผนในการกาหนดนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
2) มีข้อมูลสาหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
แข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
3) ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจสามารถนาข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินศักยภาพ
ของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ได้
2. โครงกำร : สำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ.2563
2.1 โครงกำรสำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563
สามะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดทาข้อมูลสถิติ ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทุกคน เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย โดยการนับจานวนและจาแนกลักษณะของ
ประชากรตามที่อาศัยอยู่จริง (ไมใช่ตามทะเบียนบ้าน) ทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้ครบถ้วนภายในเวลาที่
กาหนด รวมทั้งเก็ บ รวบรวมข้อมูล ลั ก ษณะที่อยู่ อาศัยของประชากร โดยข้ อมูล อ้างอิง ณ วั นส ามะโน
การจัดทาโครงการสามะโนประชากรดาเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2452 จัดทาโดยกระทรวงมหาดไทย
เรียกว่า "สารวจสามะโนครัว"
สานักงานสถิติแห่งชาติดาเนินการจัดทาสามะโนประชากรในปี 2503 เป็นครั้งแรกที่สานักงาน
สถิติแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ ต่อมาในปี 2513 ได้จัดทาสามะโนเคหะไปพร้อมกับสามะโน
ประชากร จึงเรียก สามะโนประชากรและเคหะ ได้จัดทาทุกระยะ 10 ปี ในปีคริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วย "0"
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) ที่ต้องการให้ทุกประเทศมีข้อมูล
ประชากรที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ครั้งที่ผ่านมาได้จัดทาในปี 2553 สาหรับปี 2563 เป็นการจัดทา
สามะโนประชากรครั้งที่ 12 และสามะโนเคหะครั้งที่ 6 ของประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติดาเนินการ
จัดทาสามะโนประชากรและเคหะตามอานาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสถิติ เพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลด้าน
ประชากรตามที่อยู่จริงในระดับพื้นที่ย่อย เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้กาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ประเทศ ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้อง เป็นจริง ตรงตามพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจานวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่
อยู่จริงในวันสามะโน (ไม่คานึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนทีอ่ าศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจานวนและลักษณะ
ต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร
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2) เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้ เป็นข้อมูลฐานการจัดทาการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศในอนาคต (Population Projection)
3) เพื่อจัดทาตัวชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ข้อมูลจากสามะโนประชากรและเคหะทั้งรายละเอียดของโครงสร้างทางประชากรและที่อยู่
อาศัยมีประโยชน์กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สรุปได้ดังนี้
1) ใช้ในการกาหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2) ใช้เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณู ปโภคและบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้
ตรงตามความต้องการและจาเป็นที่แท้จริงในพื้นที่ สอดคล้องกับจานวนและลักษณะของประชากรตามที่อยู่
อาศัยที่แท้จริง
3) ใช้ข้อมูลด้านโครงสร้างประชากรเป็นฐานในการจั ดทาการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทยในอนาคต (Population Projection)
4) ใช้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติด้านต่างๆ โดยเฉพาะใช้ใน
การจัดทาแผนประชากรแห่งชาติ
5) ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling Frame) สาหรับการสารวจต่างๆ
6) ใช้ในการจัดทาดัชนีชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ
7) ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ เช่น จานวนประชากรในแต่ละพื้นที่ตามกลุ่มวัย
8) ใช้ข้อมูลจานวนและรายละเอียดของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ดาเนินธุรกิจของเอกชน และการกาหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น การตั้งร้านค้า การขยายกิจการ การผลิต
สินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ เป็นต้น
9) ประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยได้รับความอยู่ดีมีสุข จากการที่รัฐจัดทานโยบายและวางแผน
พัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึงในระดับพื้นที่ย่อย
10) ทาให้ทราบถึงประชากรแฝงในแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมวางแผนและบริหารจัดการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
3. ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ
3.1 โครงกำรสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กาหนดให้สานักงานสถิ ติแห่งชาติ มีหน้าที่ในการจัดทา
สามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง หรืออานวยการให้มีการสารวจด้านต่างๆ ของประเทศ และข้อมู ลสถิติ
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ สานักงานสถิติแห่ งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทา
ข้อ มูล สถิ ติ จึ ง ได้ จั ด ทาข้อ มูล สถิ ติ ทั้ง ด้า นเศรษฐกิจ และสั งคม เพื่ อ สนองความต้ อ งการของทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการจัดทาโครงการสารวจด้วยตัวอย่าง
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วัตถุประสงค์
จัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สาคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี
คุณ ภาพได้ ม าตรฐานสากล เพื่ อ สนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สาหรับใช้ในการวางแผน กาหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ
2) เอกชน ประชาชน ใช้ป ระโยชน์ ในการวิ เ คราะห์ เพื่ อ การลงทุน หรือ ใช้ ประโยชน์ ใ น
การศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
3) องค์กรระหว่างประเทศใช้ประโยชน์ในติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยใน
มิติต่างๆ รวมทั้งประเมินผลการดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
3.2 โครงกำรสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทาให้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนและภาคธุรกิจในการใช้เป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึง ข้อมูล ติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและหลายช่องทาง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีของ
คนไทย ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี และ
ส่งเสริมประชาชน ให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับการจัด ทา
ข้อมูล สถิติจ ากการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในครัว เรือนและสถาน
ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการสารวจข้อมูลจากครัวเรือนทาให้ทราบสถานภาพการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน
ครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลสาหรับนาไปกาหนดนโยบาย วางแผน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้มากขึ้น
และทั่วถึง สาหรับการสารวจข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อนาเสนอข้อมู ลประกอบการจัดทาตัวชี้วัด
การกาหนดนโยบาย วางแผน และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าด้านการพัฒ นาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศรวมทั้งเพื่อให้ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการนาไปใช้ในการวางแผน
ตัดสินใจในการลงทุน ขยายกิจการ ตลอดจนทาให้ทราบถึงสถานการณ์การมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสถานประกอบการในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
จัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สาคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศทั้ง
ภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกาหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ ด้านไอซีที
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2) ประเทศมีตัวชี้วัดที่สาคัญได้มาตรฐานสากล
3) ผลการสารวจทาให้ทราบการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง แนวโน้ม ทางด้านไอซีทีของประเทศ
4) เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้
3.3 โครงกำรประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 ให้สานักงานสถิติแห่งชาติ ดาเนินการ
สารวจ ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งสารวจและสอบถามประชาชน
เกี่ ย วกั บ นโยบายหลั กของรั ฐบาล เพื่อสร้ างการรั บรู้ ความเข้าใจกั บประชาชนอย่ างต่ อเนื่ อง และรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์
ปัจจุบัน และผลการดาเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป
2) เป็ น แนวทางในการติ ด ตาม ประเมิ น ผล และวางแผนก าหนดนโยบายที่ ต อบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
รัฐ บาลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการ
ดาเนิน นโยบายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3.4 โครงกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565
เพื่อให้การติดตามสถานการณ์ด้านเด็กและสตรีในประเทศไทย และการติดตามความก้าวหน้า
ของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยเป็นไป
อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สาหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
2) เพื่อสร้างข้อมูลสาหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่ สาคัญ และเพิ่ม
ความพยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากขึ้น
3) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการดาเนินงานในอนาคต
4) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
ผู้กาหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไมได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) มีฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสาหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
และสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมด้านเด็กและ
สตรี

3.5 โครงกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการสารวจครัวเรือนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทีส่ มบูรณ์ที่สุดของประเทศ โดยมีความสาคัญดังนี้
1) เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้วิเคราะห์เรื่องความยากจน และการกระจายรายได้ของประชากร
ในประเทศไทย
2) เป็นแหล่งข้อมูลสาคัญ เพื่อประกอบการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ราย
ปี/ รายไตรมาสเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการจัดทานโยบาย การวิเคราะห์/วิจัย
3) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4) เพื่อสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) ของประเทศไทย ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย
ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน
ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
มีฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้าด้านต่างๆ เช่น
ความเหลื่ อมล้ าด้านรายได้ ค่าใช้จ่ ายของประชากรกลุ่ มต่างๆ ความเหลื่ อมล้ าด้านการศึกษา เป็นต้น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปวางแผนมาตรการและกาหนดนโยบายต่างๆ ได้
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3.6 โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถำนประกอบกำรจำกสำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรมให้เป็น
ฐำนข้อมูลกลำง (Common Frame)
จากการทีร่ ัฐบาลมีนโยบายสาคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และ
ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ ValueBase Economy หรื อเศรษฐกิจ ขับเคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้ว ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งจะนาประเทศ
ไทยไปสู่ ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่ งยื น ประกอบกับในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี ดิจิทัลได้มีบทบาทในการ
ดารงชีวิตประจาวันของประชาชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นา
เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานและยกระดับการให้บริการไปสู่ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยข้อมูลของภาครัฐ ที่จัดเก็บในรูปแบบ
ของฐานข้อมูลจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อการบูร ณา
การและเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาใช้ประโยชนได้
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data-driven economy) ซึ่ง
จะใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานั กงานสถิติแห่งชาติในฐานะเป็นหน่ว ยงานกลางของรัฐในการดาเนินการเกี่ยวกับสถิติ
ตามหลักวิชาการในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 5 และมาตรา 6(7) ยัง ได้กาหนดให้มี
หน้าที่ ในการประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญและ
เป็นปัจจุบันของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการจัดทาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2559 - 2564) ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการบูรณาการสถิติจากข้อมูลการ
บริหารงานและสถิติ จากการสารวจ และการเชื่อมโยงสถิติ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการสถิติจาก
ข้อมูลการบริหารงาน และข้อมูลจากการสารวจ เพื่อให้มีความครบถ้วน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ ลดความซ้าซ้อน การจัดเก็บข้อมูลสถิติ การส่งเสริมการเชื่อมโยงสถิติระหว่างสาขา และระดับพื้นที่ให้
เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนั้ น นายกรั ฐ มนตรี ยั ง มี ข้ อ สั่ ง การและค าสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ข้ อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 300 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ให้สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
(Management Information System: MIS) ของทุกส่วนราชการ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ส่วนราชการ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินนโยบายในด้านต่ างๆ ของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 494 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 และ นร 0505/ว 50
ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)) เป็ น เจ้ าภาพ ในการรวบรวมข้อมู ล จากส่ว นราชการและหน่ วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานจัดทาเป็นภาพรวมและ
แผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น
ตอง) กากับการขับเคลื่อนการดาเนินงาน นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย และข้อคาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 55/2561 ณ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทาการแต่งตั้ง "คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)" ขึ้น
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โดยมอบหมายให้ พลอากาศเอก ประจิ น จั่ นตอง รองนายกรัฐ มนตรี เป็นประธาน ปลั ดกระทรวง 19
กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นฝ่ายเลขานุการ
และผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์
ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพ กาหนดโจทย์ที่มีความสาคัญเร่งด่วน ติดตามการ
ดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูล แก้ ไขระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเดินหน้าสร้าง
ศูนย์ข้อมูล Big Data บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ภาครัฐข้ามกระทรวง
สานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทาสามะโนอุตสาหกรรม ทุก 5 ปี และสามะโนธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ ทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ สาหรับให้ภาครัฐใช้ในการกาหนดนโยบายและวางแผน
พัฒ นาด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ แม้ว่ าการทาส ามะโนดังกล่ าวจะได้ฐ านข้อมูล สถานประกอบการที่
ครอบคลุ ม กิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศมากที่ สุ ด แต่ เ นื่อ งจากเป็ น โครงการขนาดใหญ่ ต้ อ งใช้
งบประมาณ บุคลากร และเวลาในการดาเนินการมาก รวมทั้ งปัญหาของการไม่ได้รับความร่วมมื อจาก
สถานประกอบการ ซึ่งผลทาให้ฐานข้อมูลสถานประกอบการจากการทาสามะโนฯ ยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินการของสานักงานสถิติแห่งชาติสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/นโยบายระดับชาติ
และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ในการทาให้ประเทศมีฐานข้อมูล ที่
สาคัญจาเป็นของสถานประกอบการที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน กองสถิติเศรษฐกิจจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการสามะโน/สารวจแบบดั้งเดิม เป็นการเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากทะเบียน
ให้เพิ่มมากขึ้น ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้แนะนาให้ใช้ข้ อมูลจากสามะโนเศรษฐกิจ
หรื อ ส ามะโนด้ า นสถานประกอบการ และข้ อ มู ล ทะเบี ย นธุ ร กิ จ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพั ฒ นาเป็ น
ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและเป็นสากล รวมทั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของสานักงานสถิติแห่งชาติจากเดิมที่
เน้นการผลิตข้อมูลมาเป็นการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศให้มากขึ้นตามนโยบาย
ระดับชาติและนโยบายการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ (Business Register) หรือข้อมูลทะเบียนของสถานประกอบการ
มีความสาคัญทางด้านสถิติโดยใช้เป็นกรอบตัวอย่างในการสารวจตัวอย่างและเป็นเกณฑ์ในการประมาณค่า
ของประชากรธุรกิจที่สะท้อนภาพภาคการผลิต การค้า และการบริการของประเทศให้ถูกต้องแม่นยา การ
น า ข้ อ มู ล ทะเบี ย นธุ ร กิ จ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางสถิ ติ จ ะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมาก เนื่ อ งจากประหยั ด
งบประมาณ ลดความซ้าซ้อนในการเก็บข้อมูลและลดภาระผู้ตอบข้อมูล ซึ่งในปั จจุบันสานักงานสถิติของ
ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน สาหรับประเทศไทยซึ่งมีระบบสถิติ
แบบกระจายงาน มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานจัดทาฐานข้อมูลทะเบียนของสถานประกอบการจาก
การจดทะเบียนดาเนิน ธุรกิจต่างๆ เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ การขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอ
จดทะเบียนนิติบุคคล การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตดาเนินการ และการทาธุรกรรมกับ
ทางราชการตามกฎหมาย เป็น ต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นยังมีความซ้าซ้อน ไม่มีมาตรฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ และยังมีปัญหาด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบในการเผยแพร่ข้อมูล
ดังนั้นกองสถิติเศรษฐกิจ จึงมีแผนดาเนินการศึกษารายการข้อมูลสถานประกอบการ ทั้งใน
ส่ ว นที่ส านั กงานสถิติแห่ งชาติเป็ น ผู้ ผ ลิ ตและหน่ว ยงานภาครัฐ อื่นเป็นผู้ ผ ลิ ต แนวทางในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อจากัดต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลสถาน
ประกอบการดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การจัดทาฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) ที่มีมาตรฐาน ครบถ้วน
สมบูรณ์และทันสมัย สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และใช้ในการติดตาม สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ กาหนดนโยบายจัดทาแผน การประเมินผล และ
ส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จาแนกตาม
กิจ กรรม ทางเศรษฐกิ จ ตามการจั ด ประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand
standard Industrial Classification : TSIC 2009) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็น
มาตรฐาน สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็น
ปัจจุบัน
3) เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
4) เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สาหรับสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และ
การสารวจด้านสถานประกอบการต่างๆ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบันสามารถนาไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการ
เพื่อภาครัฐใช้วางแผนการกาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขัน
ได้ ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
2) หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
3) มีข้อมูลสาหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ให้
สามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตัวเองได้
4) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์ เชิง
ลึก เพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ได้
5) เพื่อจัดเตรี ยมกรอบตัวอย่าง (Frame) สาหรับส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และ
การสารวจด้านสถานประกอบการต่างๆ
6) ลดความซ้าซ้อนในการทางานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณใน
การ จัดทาข้อมูลสถิติ
7) มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือในการทางานแบบบูรณาการ

3.7 โครงกำรจั ด ทำฐำนข้อมูลผู้ถือครองทำกำรเกษตรของประเทศ โดยกำรบูร ณำกำร
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรจัดทำสำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2566 (ด้วยรูปแบบใหม่)
สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลและบริหารจัดการสารสนเทศ
รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์/วิจัย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐ
และเอกชน และยังเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการสารสนเทศภาครัฐโดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งให้การส่งเสริมและพัฒนาสถิติของภาครัฐ และให้
คาแนะนา แก่หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดทาสถิติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ระบบสถิติของ
ประเทศไทย เป็นแบบกระจายงาน หน่วยงานต่างๆ มีการผลิตข้อมูลสถิติ/สารสนเทศตามภารกิจของตน ซึ่ง
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อาจเกิดความ ซ้าซ้อน ข้อมูลไม่ได้มาตรฐาน และขาดข้อมูล ที่สาคัญและจาเป็น ดังนั้น เพื่อให้ประเทศมี
ข้อมูลสถิตทิ สี่ าคัญ จาเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ
สานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การบูรณาการสถิติจากข้อมูล
การบริ ห ารและข้ อ มู ล การส ารวจเพื่ อ ให้ มี ค วามครบถ้ ว น และตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใช้
ลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ และส่งเสริมการเชื่อมโยงสถิติ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกั น
ทุกภาคส่ ว น ซึ่งสอดคล้ องกับ ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากผู้ บริห ารของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กระทรวงมหาดไทย สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน
คราวที่สานักงานสถิติแห่งชาติเสนอร่างกฎกระทรวงสามะโนหรือสารวจตัวอย่างเกษตร พ.ศ. 2556 ว่า ควร
มีการบูรณาการ การจัดทาข้อมูลด้านการเกษตรด้วยการใช้ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทาการ
สารวจและสามะโนการเกษตร รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่ว ยงาน โดยกาหนด
ขอบข่ายให้ครอบคลุมเกษตรกรและการทาการเกษตรทุกประเภท ทุกลักษณะ ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับ
การดาเนิ นงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน และมีข้อมูล สาหรับกาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา
ด้านการเกษตรของประเทศ อีกทั้ง ยั งเป็นการช่ว ยประหยัดงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาง
การเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น การมีข้อมูลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้ องการของผู้ใช้ข้อมูล
ในทุกภาคส่วนจึงเป็นความสาคัญเร่งด่วน สาหรับภารกิจของผู้ผลิตข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ
การจั ดเก็บและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
15 มีน าคม 2559 ที่ ให้ ทุ กส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ดาเนิ นการตามแนวทางการบู ร ณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับ (หาก
จาเป็น) เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ครบทุก หน่วยงาน โดยใช้เลขบัตรประจาตัว 13 หลัก
เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ซึ่ง
เชื่อมโยงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร (Farmer Registration Base) ฐานข้อมูลผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ฐานข้อมูล
ผู้ทาการประมงและเพาะเลี้ยงชายฝัง ฐานข้อมูลการยางแห่งประเทศไทย ฐานข้อมูลผู้ทานาเกลือสมุทร
และฐานข้ อ มู ล ผู้ เ ลี้ ย งหม่ อ นไหม เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล จากการบริ ห ารงาน
(Administrative) รวมทั้งข้อมูลในลักษณะอื่นๆ เช่น GIS ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในทางสถิติได้ เช่น
นาข้อมูลที่มีอยู่มาสนับสนุนการทาสามะโนการเกษตร ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรที่
สาคัญของประเทศ เป็นต้น ประกอบกับ การทาสามะโนและสารวจในหลายๆ ประเทศ ได้มีการจัดทา
ข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Collection) เช่นข้อมูลจากฐานทะเบียน
(Registration Base) จากฐานข้อมูลการบริหารงาน (Administration Base) และจากแหล่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นต้นแบบสาหรับการพัฒนารูปแบบการทาสามะโนและการสารวจทาง
การเกษตร ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลได้
นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ใน
ปัจจุบัน ยังเอื้อต่อการเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น จากความสาคัญจาเป็น
ของการมีข้อมูลด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและเหตุปัจจัยดังกล่าว ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทา
ฐานข้อมูลผู้ถือครองทาการเกษตรของประเทศ โดยเริ่ มจากการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลเกษตรกร
กลาง (Farmer One) ที่รวบรวมข้อมูลผู้ทาการเกษตรจากระบบทะเบียนผู้ทาการเกษตรทุกฐาน พร้อม
รายการข้อมูลสาคัญมาสร้างเป็น "ฐานข้อมูลผู้ถือครองทาการเกษตร" เพื่อนามาใช้เป็นกรอบประชากร
เกษตรสาหรับเป็นฐานในการทาสามะโนการเกษตร ซึ่งการนาข้อมูลจากทะเบียนหรือข้อมูลจากแหล่งทุติย
ภูมิมาใช้ประโยชน์เพื่อการนี้นั้น มีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลระดับ
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บุคคลที่มาจากแต่ละฐานข้อมูลที่ต้องยืนยันว่าเป็นรายเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่มาจากวิธีการจัดเก็บที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาผลิตเป็นข้อมูลสถิติที่
มี คุ ณ ภาพ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารทวนสอบ ข้ อ มู ล ส าคั ญ กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในระดั บ ย่ อ ยที่ สุ ด เช่ น กิ จ กรรม
การเกษตร การถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบความครบถ้วนตาม
ขอบข่ายของสามะโนการเกษตรที่ต้องนับรวมผู้ถือครองที่อยู่นอกทะเบียนด้วย ซึ่งจาเป็นต้องทราบว่าในแต่
ละพื้นที่มีมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ในการวางแผนสาหรับการเก็บข้อมูลผู้ที่อยู่นอกระบบทะเบียนให้ครบถ้วน
การน าข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง มาใช้ ป ระโยชน์ มี ก ระบวนการที่ ยุ่ ง ยากและซั บ ซ้ อ น จึ ง ได้
กาหนดให้มีการดาเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1 (ดาเนินการในปี 2562-2563) จัดทาฐานข้อมูลต้นแบบและทวนสอบข้อมูลในพื้นที่ย่อย
- ระยะที่ 2 (ดาเนินการในปี 2564) จัดทาฐานข้อมูลสมบูรณ์ (ทั้งประเทศ)
- ระยะที่ 3 (ดาเนินการในปี 2565) ปรับปรุง (Update) ข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานสามะโน
การเกษตร พ.ศ. 2566
เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้ง 3 ระยะแล้ว จะทาให้มีฐานข้อมูลสาหรับใช้เป็นฐานในการจัดทาสามะ
โน การเกษตรที่สามารถลดภาระการนับจดเพื่อหาผู้ทาการเกษตรและการซ้าซ้อนในการเก็บข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ และภายหลังสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ประเทศจะมีฐานข้อมูลผู้ถือครองทาการเกษตร
ของประเทศ ที่ครอบคลุมเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในทุกกิจกรรมการเกษตรและทุกประเภท
การดาเนินงานทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน สาหรับใช้ประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อนาไปอ้างอิงในการวางแผนการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร และ
ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่างสาหรับการสารวจด้านการเกษตรของแต่ละหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการเกษตรในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ย่อย ที่ครอบคลุมผู้ถือ
ครองทาการเกษตรทุกรายและทุกลักษณะการดาเนินงาน สาหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อ
เป็นข้อเสนอในการติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนพัฒนาในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นต่อไป
2) เพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองทาการเกษตรและข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทาสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (agricultural census registration base)
3) เพื่อจัดทากรอบประชากรทางการเกษตรของประเทศ สาหรับใช้เลือกตัวอย่างในการทาง
การเกษตร ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ประเทศมีฐานข้อมูลทางการเกษตรที่ครอบคลุมเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร ในทุก
กิจกรรมการเกษตรและทุกประเภทการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทาสามะโนการเกษตร
การสารวจทางการเกษตร และการวิเคราะห์ทางสถิติ
2) เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงาน และลดภาระของผู้ตอบข้อมูล
3) มี ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ทางสถิ ติ ที่ เ ป็ น ทางการ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในการรายงานสถิ ติ ด้ า น
การเกษตร ของประเทศ และมีกรอบประชากรการเกษตรที่เป็นทางการในการเลือกตัวอย่างสาหรั บการ
สารวจด้าน การเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถลดปัญหาการเขย่งกันของข้อมูลจากการสารวจระหว่าง
หน่วยงานได้
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3.8 โครงกำรส่งเสริมกำรนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์
สานักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีภารกิจในการดาเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ จัดทาสถิติและการประสานการรวบรวมข้อมูล
สถิติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึง
การให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ
บริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน ซึ่งสานักงานสถิติแห่งชาติได้ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านความถูกต้อง รวดเร็ว และอานวย
ความสะดวกต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ สานักงานสถิติ แห่งชาติ ยังมีภารกิจใน
การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสาคัญของการให้ข้อมูล ซึ่งเป็น
ส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านสถิติ ในขณะเดียวกัน หากประชาชนมี ความตระหนักรู้ มีความ
เข้าใจ และเห็นความสาคัญของข้อมูลสถิติ จะเกิดการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อการนาไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในระดับนโยบาย การวางแผนในการประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวิตประจาวัน
สานักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความสาคัญของยุคของการสื่ อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วย
ข้อมู ล มหาศาล การสื่ อสารด้ ว ยภาพมีบ ทบาทอย่ างมากต่ อ การรับ รู้และความเข้าใจของผู้ ค นปั จ จุบั น
โดยเฉพาะ สื่ออินโฟกราฟิก ที่กาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนาข้อมูลจานวน
มหาศาลทาให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจ
ได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และเหมาะสาหรับผู้คนในยุคไอที ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลา
อันจากัด ซึ่งปัจจุบันการออกแบบในแนวอินโฟกราฟิกได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนเกิดอินโฟกราฟิกแบบขยับ
หรือเคลื่อนไหวได้ ที่เรีย กว่า Motion Infographic และแบบมีปฏิสั มพันธ์ ที่เรียกว่า Interactive
Infographic ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากสามารถนาข้อมูลสถิติและองค์
ความรู้ด้านสถิติ มาสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกและร้อยเรียงความรู้ทางด้านสถิติมาเล่าเรื่ องในรูปแบบ
story telling ในเรื่องทีใ่ กล้ตัวหรือทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน จะช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้บุคคล
ทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจากัด และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถิติอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกเหนือจากการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive
Infographic มาช่วยในการนาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแล้ว การสร้างการรั บรู้ ความไว้วางใจ และ
ความมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ การรับรู้รับทราบถึงการดาเนินการและผลผลิตทาง
สถิติทอี่ ยู่ภายใต้ภารกิจของสานักงานสถิติแห่งชาติ และการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการ
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีแนวคิดในการจัด
งาน นิทรรศการวิชาการและการเสวนาด้านสถิติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ รับรู้และ
เข้าใจถึงประโยชน์ของข้อมูลสถิติ และตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการ
พัฒนาตน พัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติให้แพร่หลาย
2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สาคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว
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3) เพื่อ ส่ ง เสริ มการน าข้อมูล สถิติและสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงลึก
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) สานักงานสถิติแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี
2) ทุกภาคส่วนมีการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสานักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์
มากขึ้น
3) การนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนาข้อมูลสถิติ
ไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้น
ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน
4) ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ
สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
6) จานวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
3.9 โครงกำรส ำรวจคุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชนตำมหลั ก ปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
พ.ศ. 2564
สถานะของประเทศในปัจ จุบันเป็นผลมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
ทันสมัย ช่วงเกือบ 60 ปีที่ผ่านมา (2504 เป็นต้นมา) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากใน
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลของการพัฒนาตามแนวทาง
ดังกล่าวนั้ น มีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงการขยายปริมาณ
และกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่อนข้างน้อย ในขณะที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบตามมาด้วย
เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพึ่งพิง
ตลาดและพ่ อ ค้ า คนกลางในการสั่ ง สิ น ค้ า ทุ น ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ ท าให้ ร ะบบ
ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่ แต่เดิม
แตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูก ลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป ซึ่งผล
ค้านลบจากการพัฒนานี้ ได้กระทบและลดทอนศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่ แต่เดิม
รวมถึ ง ความอ่ อ นแอของชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรที่ เ มื่ อ เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรที่ต้องรอคอย
ความช่วยเหลือจากรัฐแต่ฝ่ายเดียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
9 ได้มีพระราชดาริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ในขณะนั้นไว้ว่า "...การ
พัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความ
มั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป..." โดยต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นจนเป็นแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ การ
พัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่เรียกว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ The Philosophy of
Sufficiency Economy ที่ถือว่าเป็นศาสตร์พระราชา และต่อมารัฐบาลได้นามีการนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย แต่มี
แนวทางที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบัน ที่ทุกคนต้องมีความพร้อมในการ
ปรับตัวยืดหยุ่น และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยหลักปรัชญา
นี้ มีแนวทางที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ที่สาคัญ
จะต้องมี "สติ ปัญญา และความเพียร" ซึ่งจะนาไปสู่ "ความสุข" ในการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง จึงถื อได้ว่า
เป็นปรัชญา ที่ชี้แนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน
จนถึงรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ขอบเขตครอบคลุมถึง 4 ด้าน คือ 1) มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินให้
มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อให้พึ่งตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน 2) มิติด้านจิตใจ
เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจ ที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ
เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 3) มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่
มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งให้เกิดความสามัคคี เพื่อให้ทุก
คนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน และ 4) มิติด้านวัฒนธรรมที่
รวมถึงวิถีชีวิต (way of life) ของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตที่ประหยัด
อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย
เมื่อปี 2559 รัฐบาลในขณะนั้น ได้อัญเชิญ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นแนวทางใน
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งเน้นที่จะ
น้ อ มน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในทุ ก ระดั บ ด้ ว ยการสร้ า งกลไก
การขับเคลื่อน ซึ่งบูรณาการหลายหน่วยงาน สาหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่
นาไปสู่ความยั่งยืน สิ่งสาคัญคื อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในก่อน จากนั้น จึงประสานเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก กล่าวคือ ให้เริ่มต้นจากการพึ่งพาตนเอง
พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง จากนั้นต้องเติมองค์ความรู้ให้กับประชาชน สร้างการรับรู้
เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมา เข้าใจถึ งแนวทางการพัฒนาในวันข้างหน้า และมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
โดยลักษณะของ "คนไทย 4.0" ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เมื่อไม่พอก็ต้องเติม เมื่อพอก็ต้องรู้จัก
หยุด เมื่อเกินก็ต้องรู้จักแบ่งปัน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสรับประโยชน์จากการที่เราสร้างมันขึ้นมา ก้าวออกไป
อย่างยั่งยืนเคียงบ่าเคียงไหลเติบโตไปด้วยกัน โดยรัฐบาลได้ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ ให้เริ่มต้นจากสิ่ง
ที่จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ การสาธารณสุข การดูแลตนเองขั้นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ให้ตนเองไม่เจ็บป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็
จะสามารถทาประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากนั้น จะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นใน
การประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
ทั้งนี้โดยต้องไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้น
การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถนาไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้มีข้อมูลสถิติที่ใช้อ้างอิงผลสาเร็จของการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยการ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางดาเนินชีวิต ที่วัดได้จากความ
สอดคล้องในการประพฤติปฏิบัติของบุคคล ครอบครัว และชุมชนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ดาเนินโครงการสารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา
(Sustainable Community Indicator: SCI) ซึ่งเป็นการวัดการประพฤติปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาของ
ประชาชนชาวไทย ด้านความพอเพียงให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ภาครัฐใช้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ก็เพื่อให้มี ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้ าระวัง และประเมินผลการพัฒนา
ประเทศได้ โดยโครงการนี้ดาเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 และจัดทาต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็น
การสารวจครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2564) กาหนดให้มี การสารวจครัวเรือนของประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ ในทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) เพื่อเก็บ ข้อมูล ส าหรับ พัฒ นาระบบตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒ นา (Sustainable
Community Indicator: SCI)
3) เพื่อเก็บข้อมูลและประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตของของประชาชน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ประเทศมีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการดาเนินชีวิตของคนไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ประเทศมีข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีระบบตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา (Sustainable Community Indicator: SCI)
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ
5) หน่ วยงานที่เกี่ ย วข้องใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและมาตรการ
เพื่อพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) มีข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต่อยอดสาหรับการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3.10 โครงกำรจัดทำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่องค์กรสถิติยุคใหม่
สานั กงานสถิติแห่งชาติ มีภ ารกิจหลั กในการจัดทาข้อมูลโดยวิธีส ามะโนและสารวจ และ
การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ แต่ด้วยมีประกาศพระราชบัญญัติที่ประกาศบังคับใหม่ 3 ฉบับ
คือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ซึ่งหน่วยงานรัฐต้องปรับปรุงระบบดิจิทัลขององค์ก รระบบบริหารจัดการข้อมูลสถิติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง
ในด้านภารกิจการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ ตามหนังสือ
ค าสั่ ง ที่ นร 0505/17203 ลงวั น ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่ อ งการด าเนิ น งานตามข้ อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้สานักงานสถิติแห่งชาติ
จัดทารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Catalog) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ
ในด้านภารกิจการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสามะโนและสารวจ ด้วยจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อันประกอบด้วย นวัตกรรมการประมวลผลแบบกลุ่ม
(Cluster Computing) นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมการบริการแบบคลาวด์ (Cloud
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Service) และนวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ล้วนกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตข้อมูลสถิติ ด้วย
วิธีสามะโนและสารวจ
ปัจจุบันสานักงานสถิติแห่งชาติไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อใช้กากับการพัฒนาระบบดิจิทัล
ระบบข้อมู ล สถิ ติ ระบบสารสนเทศขององค์ก ร ระบบบริห ารจัด การระบบสถิ ติประเทศ จึ งมีลั กษณะ
การพัฒ นาโครงการด้ านดิ จิ ทัล แบบไม่ มีเอกภาพ เกิดเป็นระบบงานแบบแยกส่ ว น เนื่องจากขาดการ
วิเคราะห์เชิงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
และไม่สามารถนานวัตกรรมด้านดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่กล่าวข้างต้นมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานโครงการ จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สานักงาน
สถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ จึงเป็นความจาเป็นยิ่งเพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวการเปลี่ยน
ผ่านสานักงานสถิติแห่งชาติไปสู่สานักงานสถิติยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพั ฒนารัฐบาลดิจิทัล
อย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1) จั ดท าสถาปั ตยกรรมองค์ก รส านัก งานสถิ ติแ ห่ งชาติ ให้ ครอบคลุ ม ทั้ งสถาปั ตยกรรม
ปัจจุบัน สถาปัตยกรรมเป้าหมาย และแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กร ในมุมมองสถาปัตยกรรมด้าน
การดาเนินงาน สถาปัตยกรรมข้อมูลสารสนเทศ สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน สถาปัตยกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และมุมมองเชิงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบันและสถาปัตยกรรม
เป้าหมาย (Gap Analysis)
3) กาหนดแผนการดาเนิ นงาน (roadmap) ที่ส่ง ผลต่อการบรรลุ สถานะเป้ าหมายของ
สถาปัตยกรรมองค์กร (future state of enterprise architecture)
4) จัดทาแนวทางการกากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานสถิติแห่งชาติ
5) จั ด ท าข้ อ เสนอเชิง นโยบาย ในการส่ งเสริ มและผลั ก ดัน การออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ระบบสารสนเทศและการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสถิติยุคใหม่
6) กาหนดทิศทาง และยกระดับการผลิต บริการ เผยแพร่ การบริหารจัดการระบบสถิติ และ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานสถิติแห่งชาติให้มีความขัดเจน
มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางมาตรฐานสากล
7) จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัล (ระยะ 6 ปี) สานักงานสถิติแห่งชาติ
8) เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรแก่บุคลากรส านักงานสถิติ
แห่งชาติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรสถิติยุคใหม่ มีการสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณา
การทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารร่ ว มกั น จนเกิ ด การประหยั ด จากการลงทุ น ที่ ไ ม่ ซ้ าซ้ อ น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
สถาปัตยกรรมและแผนพัฒนาดิจิทัล สานักงานสถิติแห่งชาติ
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4. ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศ
4.1 โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (1) กาหนดให้สานักงานสถิติแห่งชาติ ต้อง
จัดทา แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย นาเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านสถิติ ของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน ลดความซ้าซ้อนของการจัดทาสถิติ
และเพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ร่วมกัน และตามมาตรา 6 (7) ได้กาหนดให้สานักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ อื่ น ๆ เพื่ อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศที่ ส าคั ญ และเป็ น ปั จ จุ บั น ของประเทศ ดั ง นั้ น
สานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2554 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554-2558)
และได้มีการประเมินผลแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 เพื่อจัดทาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 ทั้งนี้
ในแผนแม่บ ทฯ ฉบั บ ที่ 2 นี้ ยั ง ได้ กาหนดให้ มีร ะยะเวลาสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อีกทั้งยังไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้ระบบสถิติประเทศไทยเป็น กลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และ
เพื่อให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ข (2)
"ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อ
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน" สานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ให้จัดมีการพัฒนาข้อมูล
สถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ คู่ขนานกับการพัฒนา ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี
การดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2558 โดยได้มีการบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่
ทั้ง 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด ผลลัพธ์ที่ได้ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นที่สาคัญ ในพื้นที่ และแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนา
แผนพัฒนาสถิติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
ภายใต้แผนแม่บ ทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 -2564) ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ จึงขยายผลการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกของคณะกรรมการสถิติ
ระดั บ จั ง หวั ด / กลุ่ ม จั ง หวั ด คณะท างานสถิติ ร ะดั บจั ง หวัด /กลุ่ มจั ง หวั ด และการอบรมบุ ค ลากรของ
สานักงานสถิติจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ให้สามารถบูรณาการ
ข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ในระดับ พื้น ที่ได้อย่างยั่งยืน ด้ว ยการกาหนดรูปแบบของชุดข้อมูล ที่ได้จาก
กระบวนการทางสถิติ และข้อมูล ทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้าน
สถิติในทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สานักงานสถิติจังหวัดและหน่วยราชการ ในภูมิภาค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมในการ
ผลิตและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ดังนั้น สานักงานสถิติแห่งชาติจึงจัดทาโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด เพื่อให้มีชุดข้อมูลที่มีการบูรณาการข้อมูลจากการบริหารงานและข้อมูลจากการสารวจ ที่มีการ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบาย ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่ สู่การจัดทาแผนพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์
1) ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (ชุดข้อมูลพื้นฐาน ชุดข้อมูลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด และชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด) เพื่อให้ ได้สถิติทางการที่มีความสาคัญ จาเป็น และเป็น
ปัจจุบัน
2) มีชุดข้อมูลพื้นฐาน ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด และชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัดที่
สาคัญและจาเป็นที่ต้องมีในระดับพื้นที่ (จังหวัด อาเภอ ตาบล) ที่เชื่อมโยงก้นทั้งในระดับนโยบาย ระดับ
ภารกิจ และระดับพื้นที่
3) เพื่อบูรณาการข้อมูลในระดับพื้นที่ (จังหวัด อาเภอ ตาบล) โดยมีการติดตามในการจัดทา
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ซึ่งต้องดาเนินการติดตามข้อมูลที่มีอยู่ การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และ
การจัดทาข้อมูลสถิติที่ขาดหายแต่มีความสาคัญและจาเป็นต้องใช้ (Data Gap)
4) เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่
5) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมื ออาชีพ
ด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
6) เป็นหน่วยงานประสาน รวบรวมข้อมูลสถิติที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารใน
จังหวัด รวมทั้งการขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติไปสู่ภาคเอกชน และภาคประชาชน
7) เพื่อสร้ างวัฒ นธรรมในการใช้ ประโยชน์จากข้อ มูล สถิติและสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับพื้นที่
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หน่วยงานในพื้นที่ร่วมมือในการจัดทาชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ในจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
2) มีชุดข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ และแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (76 จังหวัด)
3) ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
4) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ทีมการตรวจสอบเพื่อประโยชน์
การวางแผนและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) องค์กร หรือหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน สามารถรับบริการเพื่อการวางแผนทางธุรกิจได้
6) บุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
7) มีการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่
4.2 โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐ 21 สำขำ
สานักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจสาคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศซึ่งเป็น
ระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) โดยอานาจหน้าที่ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง
ของรั ฐ ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ สถิ ติ ต ามหลั ก วิ ช าการมาตรา 6 (1) จั ด ท าแผนแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนิ นงานทางสถิติของรั ฐ (5) ประสานงานและหารื อร่วมกับหน่ว ยงาน เพื่อจัดทาแผนกาหนดความ
รับผิดชอบในการดาเนินงานทางสถิติ ตามแผนแม่บทตาม (1) และ (7) ประสานกับหน่วยงานในการสร้าง
เครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ และเพื่อให้แผนแม่บทฯ
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สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงและสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศมีการแต่งตั้ งกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ ไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม) โดยมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายด้านสถิติของประเทศ
กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ กาหนดนโยบายด้านงบประมาณและพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและรายงานความก้าวหน้า รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ต่อ ครม. ผ่าน สสช. และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 สาขา ซึ่งคณะอนุกรรมการสถิติราย
สาขามีองค์ประกอบหลั กคือ ปลัดกระทรวงเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ และ
หน่วยงานหลัก (Focal point) ของสาขาเป็นฝ่ายเลขานุการดาเนินงานร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา (21 สาขา) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบสถิติของประเทศ จากการนา
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญต่อการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ การพิจารณากลั่นกรองในการคัดเลือกข้อมูลสถิติที่มีความสาคัญและจาเป็น
ต่อการกาหนดนโยบายในมิติต่าง ๆ มาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 1 มาแล้ว
เป็นระยะเวลา 5 ปี และสิ้นสุดระยะเวลาของแผนในปี 2558 ประกอบกับ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ดัง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา และจั ด ท าแผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขา ฉบั บ ที่ 2 (21 สาขา) ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 ซึ่งยังคงวิสัยทัศน์เดิม "ประเทศไทยมีระบบสถิติที่
ทุกหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ" โดยมีเป้ าประสงค์หลัก
คือ "การพัฒนาข้อมูลสถิติให้ มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ ยนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานสู่การนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการตอบโจทย์การตัดสินใจและกาหนดนโยบาย การ
พัฒนาทุกระดับ"
วัตถุประสงค์
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (21 สาขา) เป็นกรอบการดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้
1) ประเทศมีข้อมูลที่สาคัญจาเป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม เพื่อวางแผน และ
ประเมินผลการพัฒนาในแต่ละสาขา
2) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีกระบวนการทางาน และใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม
3) หน่วยสถิติต่างๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นด้านการจัดการข้อมูลและการจัดทาข้อมูล
4) ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงสถิติสาขาต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองค์ประกอบสาคัญคือ "ผังสถิติทางการ" ที่กาหนดรายการสถิติที่
สาคัญจาเป็นต่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พร้อมทั้งกาหนดหน่วยสถิติ
ที่รับผิดชอบผลิตและพัฒนาสถิติดังกล่าว กาหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่
และการใช้ป ระโยชน์ ส ถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ ข้อจากัดและแนวทางการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนิ น งาน แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะของหน่ว ยงานสถิ ติต่าง ๆ การสนั บสนุน ทรัพยากรและการ
สนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จาเป็น และใช้เป็นกรอบการรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของคณะอนุกรรมการ
สถิติสาขาต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติ 3 ด้าน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ประเทศมีรายการสถิติที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น
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4.3 โครงกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่ำงมี
มำตรฐำน
สานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านสถิติ ของประเทศ มีภารกิจที่สาคัญใน
การพัฒนางานด้านสถิติตลอดจนการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
ได้กาหนดอานาจหน้าที่สานักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฯ และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติต่อไป
จากการดาเนิน งานที่ผ่ านมา สานักงานสถิติแห่ งชาติมีการเตรียมข้อมูล และสารสนเทศที่
สามารถ สนับสนุนกระบวนการกาหนดและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของประชาคมโลก
โดยเฉพาะ บริบทการรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวที่กาลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ในทุกระดับตั้งแต่
ระดับศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ศูนย์ปฏิบัติการกรม
(DOC) และ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นภารกิจสาคัญ ดังนั้น
เพื่อเป็นการต่อยอดผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของสานักงานสถิติแห่งชาติ ให้การเชื่อมโยงและบูรณ
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ PMOC - MOC - DOC - POC ได้
อย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องมีบุคลากรในดาเนินงาน โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และการจัดทารายงานนาเสนอ เพื่อประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจ้างบุคลากรดาเนินการเพื่อให้การประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ศูนย์ปฏิบัติการ
นายก รัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการ
จังหวัด (POC) ให้มีความต่อเนื่อง
2) เพื่อจัดทาและนาเสนอรายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ และการจัดทารายงานนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) มีข้อมูลสาหรับเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันระหว่างสู่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
2) มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร เพื่ อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
3) บุ คลากรมีค วามรู้ เ กี่ ย วกับ การเชื่ อมโยงและบูร ณาการข้ อมู ล ระหว่ างศู นย์ ปฏิ บั ติก าร
นายกรัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) รวมทั้ง
สามารถ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละจั ด ท ารายงานน าเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารส าหรั บ การตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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กรอบอัตรำกำลังในภำพรวมของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หน่วยงำน

ส่วนกลาง (ผู้บริหาร , ผู้อานวยการ
ระดับสูง , ผู้เชี่ยวชาญ ทีข่ ึ้นตรงผู้บริหาร)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
กองสถิติพยากรณ์
กองสถิติเศรษฐกิจ
กองสถิติสาธารณมติ
กองสถิติสังคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ส่วนภูมภิ าค (สานักงานสถิติจังหวัด
76 จังหวัด)
รวม

รวม

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำน
รำชกำร
(ตำแหน่ง)
8
8

(อัตรำ)
-

7
8
197
185
159
78
80
32
63
177

5
5
75
73
47
41
25
25
26
93

18
-

55
1,630
2,683

ลูกจ้ำงชั่วครำว
เงิน
เงินนอก
งบประมำณ งบประมำณ
(อัตรำ)
(อัตรำ)
(อัตรำ)
1
2
25
33
37
7
17
2
4
18

-

-

1
1
80
78
75
30
38
5
33
66

23
394

-

9
824

23
412

-

840

18

1,240

581

-

-

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ตรวจราชการกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
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สานักงานเลขานุการกรม

กองนโยบายและวิชาการสถิติ

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

กองสถิติพยากรณ์

กองสถิติเศรษฐกิจ

กองสถิติสาธารณมติ

กองสถิติสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
รองผู้อานวยการ
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเป้าหมาย
ความสาเร็จโดยเชื่อมโยงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3) ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
4) ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
5) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์

ผู้ตรวจราชการกรม
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
2) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่กาหนด
3) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการจัดสรร การเกลี่ย และประสานระหว่างส่วนราชการให้เกิดความคุ้มค่า
ประหยัด และสมประโยชน์
4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการ
5) ตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการสานักงานสถิตแิ ห่งชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสานักงาน
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการในสานักงาน
3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในสานักงาน
4) ปฏิบัติงานร่วมกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง
กองนโยบายและวิชาการสถิติ

สานักงานเลขานุการกรม

29

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการ พัฒนา และจัดทาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
งานสารบรรณ งานช่วยอานวยการ และงานเลขานุการของ
สานักงาน
2) ดาเนินการวางแผนกาลังคน จัดระบบงานบริหารงานบุคคล
และการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
3) พัฒนาบุคลากรและบริหารองค์ความรู้ของสานักงานให้แก่
ข้าราชการของสานักงานและหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ดาเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน การบัญชี การบริหาร
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ
สานักงาน
5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา การดาเนินการทางวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง
6) จัดทาแผนและดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของสานักงาน
7) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จของงาน
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

จัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ
ประสานงาน และหารือร่วมในการจัดทาสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ และให้สอดคล้องกับแผน
กาหนดความรับผิดชอบในการดาเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)
จัดทาแผนสถิติ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของการ
บริหารจัดการระบบสถิติ
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถิติ สาหรับการจัดทาสถิติของประเทศ
รวมทั้งประเมินและพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
จัดทา ประสานการจัดทา และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมวิชาการสถิติ สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดทาข้อมูลสถิติ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างด้านครัวเรือน ด้านสถาน
ประกอบการ และกรอบพื้นที่
กาหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม รวมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ
กาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนที่สถิติสาหรับการจัดเก็บ
ข้อมูล
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ในงานด้านสถิติ
เผยแพร่ เสริมสร้างความเข้าใจ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบสถิติ
ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
2) ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่สถิติด้วยระบบดิจทิ ัล เพื่อใช้
ในโครงการสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง
3) บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหรือโครงการภาครัฐ
4) ประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในการดาเนินงานสถิติ
5) ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสามะโนหรือการสารวจ
ตัวอย่าง
6) ให้คาปรึกษาแนะนาการบริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการ
สามะโนหรือสารวจตัวอย่าง แก่หน่วยสถิติอื่นๆ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติพยากรณ์
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทาสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
2) จัดทาดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคาดการณ์
ภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคม
3) วิเคราะห์ พัฒนา ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม
การคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์
4) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลและสถิติด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ
5) จัดทาการนาเสนอข้อมูลและสถิติ ในรูปแบบต่าง ๆ
6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติแก่ผู้ใช้ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งงานห้องสมุด
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย

กองสถิติสาธารณมติ

กองสถิติเศรษฐกิจ
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มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาคและ
ระดับย่อย ด้วยวิธีสามะโนหรือการสารวจตัวอย่างเพื่อใช้
ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังทางด้าน
เศรษฐกิจ
2) พัฒนาการจัดทาสถิติ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
3) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทาสถิติด้านเศรษฐกิจ
4) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป ในการจัดทาสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจ
5) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและ
หน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดทาสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

จัดทาข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับนโยบาย
ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ต่างๆ ด้วยวิธีการสารวจตัวอย่าง
เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และ
ตัดสินใจ
จัดทาข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชนตามความต้องการ
ของหน่วยงานด้วยวิธกี ารสารวจตัวอย่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและการบริหารงาน
ส่งเสริมวิธีการจัดทาข้อมูลสถิตดิ ้านความคิดเห็นของประชาชน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนิน
โครงการ
จัดทาข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนา ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และ
บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการจัดทาการสารวจตัวอย่างการประมวลผล
และการวิเคราะห์ข้อมูล
ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทาการสารวจตัวอย่าง
ด้านความคิดเห็นของประชาชน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง
กองสถิติสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านประชากรและสังคม ด้วยวิธี
สามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวางแผน
ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังทางสังคม
2) พัฒนาวิธีการจัดทาสถิติ และส่งเสริมการใช้ข้อมูล
ด้านประชากรและสังคม
3) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนจัดทาสถิติ
ด้านประชากรและสังคม
4) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป ในการจัดทาสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง
ด้านประชากรและสังคม
5) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
และหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดทาสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง
ด้านประชากรและสังคม
6)
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะนโยบาย วางแผน กากับ ดูแล ติดตามการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศสถิติ
2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ระบบงานสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ระบบคลังข้อมูลและสถิติและบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสานักงาน
3) บริหารจัดการ และบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
4) จัดเตรียมข้อมูลจากสามะโนและสารวจตัวอย่าง
บรรณาธิกรลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
5) ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการดาเนินงานด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1) จัดทาแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ เพื่อกาหนดขอบเขต
การบูรณาการข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
2) บูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนทั้งระดับภารกิจและระดับพื้นที่
เพื่อให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญในฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศสาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3) พัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
4) บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสถิติของ
ประเทศ ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และ
ระบบนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์
5) วิเคราะห์และนาเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่
สาคัญของประเทศตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สาคัญและ
จาเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
2) ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับพื้นที่
3) บริหารการจัดทาสามะโน การสารวจด้วยตัวอย่าง และ
อานวยการให้มีการสารวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
4) ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คาปรึกษาแนะนา การประยุกต์ใช้
ในการจัดทาสถิติในระดับพื้นที่
5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
6) ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการ
ข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
- ผู้ตรวจราชการกรม

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มสารบรรณ
- กลุ่มช่วยอานวยการและประสานภูมิภาค
- กลุ่มการเจ้าหน้าที่
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มการเงินและบัญชี
- กลุ่มบริหารพัสดุ
- กลุ่มนิติการ
- กลุ่มประชาสัมพันธ์
- กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบสถิติ
- กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ
- กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
- กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ
- กลุ่มมาตรฐานสถิติ
- กลุ่มพัฒนาสถิติภาครัฐ
- กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติภูมิภาค

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล
- กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติ กทม.
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 2
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 3
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติพยากรณ์
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ
- กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม
- กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้ มูล
- กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ
- กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ

กองสถิติเศรษฐกิจ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม
- กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ
- กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านเศรษฐกิจ
- กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- กลุ่มสถิติการเกษตร

กองสถิติสาธารณมติ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 1
- กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 2
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ 2
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ราชการบริหารส่วนกลาง

สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
- กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
- กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

กองสถิติสังคม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
- กลุ่มสถิติประชากร
- กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม
- กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย
- กลุ่มสถิติแรงงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มวิจัยและพัฒนา
- กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
- กลุ่มพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล
- กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล
- กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์
- กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติ
- กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- กลุ่มเตรียมข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
- กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม
- กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่
- กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
- กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
ขรก.- 840

สานักงานสถิติแห่งชาติ

พรก.- 1,240

ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชพ)

ขรก.- 5
พรก.- 1
ลจป.- 0

ลจป.- 18
- รองผู้อานวยการ (นักบริหาร ต้น)
- ผู้ตรวจราชการกรม (อานวยการ สูง)
- นักวิชาการสถิติ (ด้านวิชาการสถิติ) (ชช)

ขรก.- 5
พรก.- 1
ลจป.- 0

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ผู้อานวยการ สูง
กองสถิติพยากรณ์
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิต)ิ สูง

กองสถิติสังคม
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิต)ิ สูง

36

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 581
เงินนอกงบประมาณ
-

ขรก.- 75
พรก.- 80
ลจป.- 18
ขรก.- 41
พรก.- 30
ลจป.- 0
ขรก.- 26
พรก.- 33
ลจป.- 0

ขรก.- 394
พรก.- 824
ลจป.- 0

สานักงานสถิติจังหวัด
ผู้อานวยการ สูง/ต้น

ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานเลขานุการกรม

- 3
- 3
- 1

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง
กองสถิติเศรษฐกิจ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) สูง

ขรก.- 73
พรก.- 78
ลจป.- 0

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ขรก.- 25
พรก.- 38
ลจป.- 0

กองสถิติสาธารณมติ

ขรก.- 93
พรก.- 66
ลจป.- 0

ผู้อานวยการ สูง

ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

ผู้อานวยการ สูง

ขรก.- 47
พรก.- 75
ลจป.- 0
ขรก.- 25
พรก.- 5
ลจป.- 0
ขรก.- 23
พรก.- 9
ลจป.- 0

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชพ)

ขรก.- 5
พรก.- 1
ลจป.- 0

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) - 4

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 2
เงินนอกงบประมาณ - 0

ขรก.- 5
พรก.- 1
ลจป.- 0

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) - 4

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 1
เงินนอกงบประมาณ - 0

37
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานเลขานุการกรม
ผู้อานวยการ สูง
กลุ่มสารบรรณ

7

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
นายช่างพิมพ์ (ปง/ชง)

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- 3
- 1

8

นักจัดการงานทั่วไป (ชพ)

- 5
- 1

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มช่วยอานวยการ
และประสานภูมิภาค
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

5

กลุ่มการเจ้าหน้าที่

- 6
- 1

18

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก)
- 7
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) - 10

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) - 4

กลุ่มนิติการ

4

นิติกร (ชพ)

- 7
- 5

นักวิชาการสถิติ (ชพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ)

กลุ่มบริหารพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ (ชพ)

13

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

กลุ่มการเงินและบัญชี

38

นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานพัสดุ (อว)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

ขรก.- 75
พรก.- 80
ลจป.- 18

นิติกร (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

5

- 2
- 1

กลุ่มประชาสัมพันธ์

5

นักประชาสัมพันธ์ (ชพ)
นักประชาสัมพันธ์ (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
นายช่างศิลป์ (ปง/ชง)

- 2
- 1
- 1

9
-

2
1
4
1

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 25
เงินนอกงบประมาณ
- 0

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง
กองนโยบายและวิชาการสถิติ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง

ขรก.- 73
พรก.- 78
ลจป.- 0

- นักวิชาการสถิติ (ด้านวิชาการสถิติ) (ชช)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

กลุ่มนโยบาย
และพัฒนาระบบสถิติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)

11

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 9
- 1

- 4

7

กลุ่มมาตรฐานสถิติ

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

5

นักวิชาการสถิติ (ชพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ)

- 2

กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ

กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ

5

- 1

- 6

39

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 33
เงินนอกงบประมาณ
- 0

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

16

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)

8

นักวิชาการสถิติ (ชพ)

- 1
- 3

กลุ่มพัฒนาสถิติภาครัฐ

กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ

- 10
- 5

- 1
- 4
- 2

กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติภูมิภาค

16

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
นายช่างศิลป์ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 5
- 6
- 4

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง
ขรก.- 47
พรก.- 75
ลจป.- 0

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ผู้อานวยการ สูง

- นักวิชาการสถิติ (ด้านพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิต)ิ (ชช) - 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวางแผนและ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล
นักวิชาการสถิติ (ชพ)

3

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 2

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

กลุ่มบริหารสถิติพื้นที่ 2

10

เจ้าพนักงานสถิติ (อว)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 9

กลุ่มบริหารจัดการ
แผนที่สถิติ กทม.
เจ้าพนักงานสถิติ (อว)

3

- 2

เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

กลุ่มบริหารสถิติพื้นที่ 3
เจ้าพนักงานสถิติ (อว)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 8

9

กลุ่มบริหารสถิติพื้นที่ 1

4

8

เจ้าพนักงานสถิติ (อว)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 3

กลุ่มบริหารสถิติพื้นที่ 4

- 7

8

เจ้าพนักงานสถิติ (อว)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 7

40

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 37
เงินนอกงบประมาณ - 0
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติพยากรณ์
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง

ขรก.- 41
พรก.- 30
ลจป.- 0

- นักวิชาการสถิติ (ด้านวิชาการสถิติ) (ชช)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 6

7

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

7

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- 3
- 3

กลุ่มงานวิเคราะห์
และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม
นักวิชาการสถิติ (ชพ)
- 1
- 3

8

กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ
นักวิชาการสถิติ (ชพ)

นักวิชาการสถิติ (ชพ)

- 1

กลุ่มงานวิเคราะห์
และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ
นักวิชาการสถิติ (ชพ)

กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ

- 1

5

- 4
- 1
- 2

กลุ่มบริการ
และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
บรรณารักษ์ (ปก/ชก)
นายช่างศิลป์ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

-

6
1
1
1

10

41

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 7
เงินนอกงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง
กองสถิติเศรษฐกิจ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง

2

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวางแผนและ
พัฒนาสถิติด้านเศรษฐกิจ
นักวิชาการสถิติ (ชพ)

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- 1

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นักวิชาสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 3

- 3

4

4

ขรก.- 25
พรก.- 38
ลจป.- 0

กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า
และบริการ

5

กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม
นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

5

นักวิชาการสถิติ (ชพ)

- 4

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

กลุ่มสถิติการเกษตร

- 4

4

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 3

42

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 17
เงินนอกงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง
ขรก.- 25
พรก.- 5
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง ลจป.- 0
กองสถิติสาธารณมติ

- นักวิชาการสถิติ (ด้านสถิติสาธารณมติ) (ชช)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงาน
ภาครัฐ 1
นักวิชาการสถิติ (ชพ)

3

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

- 1
- 1

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและ
ประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1
นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 4

5

- 1

กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงาน
ภาครัฐ 2

5

4

นักวิชาการสถิติ (ชพ)

- 4

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและ
ประเมินผลนโยบายภาครัฐ 2

- 3

6

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 5

43

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 2
เงินนอกงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง
กองสถิติสังคม
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง

1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวางแผนและ
พัฒนาสถิติด้านสังคม
นักวิชาการสถิติ (ชพ)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

กลุ่มสถิติสุขภาพและ
ภาวะทางสังคม
นักวิชาสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 5

6

- 2

3

ขรก.- 26
พรก.- 33
ลจป.- 0

5

กลุ่มสถิติแรงงาน
นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

5

กลุ่มสถิติประชากร
นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 4

กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย

- 4

5

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 4

44

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 4
เงินนอกงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) สูง

ขรก.- 93
พรก.- 66
ลจป.- 0

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร) (ชช)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- 3

กลุ่มพัฒนาระบบงาน
11
ประมวลผลข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) - 10

กลุ่มพัฒนาระบบงาน
9
จัดเก็บข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)

10

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก)

- 9

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) - 8

กลุ่มบริการและสนับสนุน
7
ระบบคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (อว)
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- 5
- 1

กลุ่มพัฒนา
11
ระบบคลังข้อมูลสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) - 10

กลุ่มเตรียมข้อมูล

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

8

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก/ชพ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก)

กลุ่มพัฒนาระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)

- 4
- 3

8

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) - 7

23

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
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นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- 1

- 2
- 17
- 3

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 18
เงินนอกงบประมาณ - 0
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ผู้อานวยการ สูง

ขรก.- 23
พรก.- 9
ลจป.- 0

- นักวิชาการสถิติ (ด้านสารสนเทศ) (ชช)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2

เจ้าพนักงานธุรการ (อว)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

- 1

กลุ่มสารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) - 3

5

กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม

- 1
4

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 3

กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่

3

นักวิชาการสถิติ (ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

- 2

- 4

4

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
3
ภาครัฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) - 2
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ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 23
เงินนอกงบประมาณ - 0
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและกาลัง สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สานักงานสถิติจังหวัด
อานวยการ ต้น 50
อานวยการ สูง 26

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2

นักวิชาการสถิติ (ชก หรือ ชพ)
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)

=1

ขรก.- 394
พรก.- 824
ลจป.- 0

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

2-3

เจ้าพนักงานสถิติ (อว หรือ ชง)
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)

= 1- 2
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ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
- 412
เงินนอกงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ภำพรวมกรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ จำแนกตำมชื่อตำแหน่งในสำยงำน ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ
ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
บริหำร อำนวยกำร
สูง ต้น สูง ต้น ทว
นักบริหาร
ผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิต)ิ
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1

ชช

ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง
วิชำกำร
ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก

3
3
29
1
5

50

6
1

1
2
2
1
1
1
110
8

4

2
17
10
7
2
2
200
52

รวม
ทพ

ทัว่ ไป
อว ชง ปง/ชง
4
3
79
1
5
3
19
12
8
3
3
316
65
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ลำดับ
ที่

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
บริหำร อำนวยกำร
สูง ต้น สูง ต้น ทว

ชช

นักจัดการงานทัว่ ไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายช่างศิลป์
นายช่างพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
รวม

ประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง
วิชำกำร
ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก
1
1

รวม
ทพ

ทัว่ ไป
อว ชง ปง/ชง

6
4

8
1
49
1

31

59

31

1
1

3

38

50

0

7

128

0

4

0

303

0

0

7
5
8
8
1
1
32 40
10 10
4
5
156 236
5
6
1
216 840
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สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล
สภาพปัญหา
1. การก าหนดต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานสถิ ติ อ าวุ โ ส (ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารสถิ ติ )
ในสานักงานสถิติจังหวัด ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของสานักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องจากมีจานวนผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นข้าราชการ
จานวน 1 - 2 คน และมีจานวนพนักงานราชการจานวน 5 - 6 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.
กาหนด จะต้องมีการเกลี่ยอัตรากาลัง
2. การหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สาหรับประเภทอานวยการ
บางสายงาน เช่น นิติกร , นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดาเนินการได้ค่อนข้างยาก
ข้อเสนอแนะ
สานักงาน ก.พ. สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับส่วนราชการในเรื่องการวางแผนและการบริหาร
กาลังคนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการวางแผนกาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

50

