แผนปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (สสช.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ควำมเป็นมำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มำตรำ 13 : ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ
ร่วมกันจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการจัดทาภารกิจให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน
มำตรำ 14 : ในการจัดทาแผนบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทาเป็นแผน 4 ปี
โดยจัดทาเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือ
บุคคลที่จ ะรั บ ผิ ด ชอบในแต่ล ะภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้
ระยะเวลาการดาเนินการและการติดตามประเมินผล
มำตรำ 16 : ได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดย
จัดทาเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกับแผนบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีโดยระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว
ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติแผนให้บรรลุผลสาเร็จใน แต่ล ะภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแนะแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีเสนอต่อรัฐมนตรี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์สำนักงำน
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อ รัฐสภา แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2558
แ ผ น แ ม่ บ ท เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ( ฉ บั บ ที่ 2 ) ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
พ.ศ. 2552-2556 และยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

พันธกิจ
1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทาสามะโนหรื อสารวจด้วยตัวอย่าง หรืออานวยการ เพื่อให้ได้ฐ านข้อมูล ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
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ยุทธศำสตร์สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1:

บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สาคัญ และจาเป็นของประเทศให้มี
คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2:

พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3:

พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ ความชานาญ เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4:

ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

เป้ำหมำยกำร หบริกำร
1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สาคัญ จาเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึง
ง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
3. บุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ ความชานาญ เป็นมืออาชีพ
4. ทุกภาคส่วนมีการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

แผน มิโครงสรำง ำย นสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ผ ำนวยกำรสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ
ร ง ผ .สสช ( )

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง
สำนั กบริ หำร
กลำง

สำนั กบริ หำร
จัดกำรระบบสถิติ

สำนั กสถิ ติสังคม

ศนย์เ ทคโนโลย
สำรสนเทศและกำร
ส สำร

สำนั กบริ หำร
จัดเกบ มลสถิติ
สำนั กสถิ ติ
สำธำรณมติ

ศนย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์
ำครั

สำนั กสถิ ติ พยำกรณ์

สำนั กพั นำ
บุคลำกร

รำชกำรบริหำรส่วน มิ ำค
สำนั กนโยบำย
และวิชำกำร
สถิติ

สำนั กสถิ ติเศร กิจ
และสั งคม

กลุ่มตรวจส บ ำย น

กลุ่มคุมคร งจริยธรรม
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สำนั กงำนสถิ ติจัง หวัด 6
จังหวั ด

กลุ่มพั นำระบบบริหำร

กลุ่มตรวจรำชกำรและประสำน มิ ำค
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ำนำจหนำท งสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ
3. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. มีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล
5. จัดทาแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกาหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
6. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาค
ด้วยวิธีการจัดทาสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
7. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูล
สถิติที่สาคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทา รวมทั้งประสานและให้คาปรึกษาในการจัดทาข้อมูลสถิติของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ
9. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒
(ชื่อยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการผลิตข้อมูลสถิตดิ ้วยวิธีการสารวจ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑. นางสุรีรตั น์ สันติภาภรณ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักสถิตสิ ังคม
๒. นายอุดม ภิญโญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักสถิตสิ าธารณมติ

โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒
โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๖๘

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.

หลักการและเหตุผล

อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้สานักงานฯ มีหน้าที่ในการจัดทาสามะโนหรือการ
สารวจตัวอย่าง หรืออานวยการให้มีการสารวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ และข้อมูลสถิติมคี วามสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทาข้อมูลสถิติ จึงได้จัดทาข้อมูลสถิติทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการจัดทาโครงการสารวจด้วยตัวอย่าง
รวมทั้งจัดทาโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี อีกปีละประมาณปี
ละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ

๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) จัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สาคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สาหรับใช้ในการ
วางแผน กาหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
๒) จัดทาข้อมูลสถิติที่มคี ุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน

๓.

เป้าหมายของโครงการ

มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และสถานประกอบการ
๒) กลุม่ เป้าหมายรอง..………………-……………….…………………………………

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๖. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๗. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จานวนข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิตไิ ม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง
เชิงคุณภาพ
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

-๒-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

๘. งบประมาณ
จานวนเงิน ๒๑๓.๕๓๐๖ ล้านบาท

๙.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและ
แผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒
(ชื่อยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นางกาญจนา ภู่มาลี

ตาแหน่ง

นางสาววิไลลักษณ์ อนันตพฤทธิ์ ตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
สานักบริหารจัดการระบบสถิติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๙
ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพสถิติทางการ
สานักบริหารจัดการระบบสถิติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๘

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.

หลักการและเหตุผล

สานักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะองค์กรผลิตสถิติทเี่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน (Fundamental Statistics) และเป็น
หน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภาพ โดยมีกลไกการดาเนินงาน คือ การจัดทา
แผนแม่บทสถิติ เพื่อกาหนดกรอบความรับผิดชอบของหน่วยสถิตใิ นการจัดทาสถิติให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อ
กาหนดมาตรฐานสถิติในการนาไปใช้เป็นแนวทางของการผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
และ
สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสถิติทมี่ ีความสาคัญต่อการนาเสนอสถานการณ์ของประเทศ หรือเรียกว่า “สถิติ
ทางการ” (Official Statistics) ซึ่งสถิติดังกล่าวต้องเป็นสถิติที่มรี ะบบการผลิตถูกต้องตามหลักการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐานคุณภาพที่กาหนด
รวมถึงเป็นสถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
(Reference) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสาหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังขาดเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของ
สถิติที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนและเชือ่ มโยงข้อมูลจากหน่วยงานและโครงการต่างๆ เกิดปัญหา
ด้านความเป็นเอกภาพและผูต้ ้องการใช้สถิติไม่มีความมั่นใจเพียงพอต่อการนาสถิติดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหา
อย่างมากสาหรับการบริหารจัดการระบบสถิติ และการตัดสินใจสาคัญระดับประเทศ
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าวในการผลักดันให้แผนแม่บทสามารถ
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้จริงและสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้“ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน” ที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตสถิตทิ างการของประเทศเป็นมาตรฐานตามหลักสากล มีคณ
ุ ภาพ และสถิติทางการที่ได้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเสมือนกลไกหลักสาคัญที่นาไปสู่การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
สถิติทางการเพื่อการใช้ประโยชน์รว่ มกัน และสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของหน่วยผลิตสถิติทางการ สานักงาน
สถิติแห่งชาติจึงได้จัดตั้ง “คณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานสถิติ” มีหน้าทีพ่ ิจารณา จัดลาดับ และกาหนดมาตรฐานสถิติและ
พัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการในแต่ละปี โดยในปี ๒๕๕๗
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ดาเนินการวางกรอบการ
ดาเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการทั้งแผนการ
ดาเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการ และบุคลากร เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างเป็นระบบ
คือ

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

-๒-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

๑)
๒)

จัดทาแผนพัฒนามาตรฐานสถิติ และแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑
ศึกษา วิเคราะห์งานด้านมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติจากประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่
เป็นตัวอย่างหรือประสบความสาเร็จในมาตรฐานสถิติ
๓) จัดทาข้อปฏิบัติ (Protocol) ในการผลิตสถิติทางการเพื่อนาไปสู่การบูรณาการและการใช้ประโยชน์จากสถิติ
ทางการร่วมกัน
๔) จัดทารายงานผู้ใช้และสถานการณ์การใช้รหัส (code lists) คานิยามหรือคาจากัดความ (definitions) ชื่อตัวแปร
(variable names) ที่หน่วยสถิติใช้ในการผลิตสถิติทางการ และจัดลาดับความสาคัญของการใช้งานเพื่อนาไปจัดทามาตรฐาน
สถิติของประเทศต่อไป
๕) จัดทากรอบการดาเนินงาน (Framework) การจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยเพื่อนาไปสู่การประกัน
คุณภาพสถิติทางการ
๖) จัดทาเกณฑ์ปฏิบัติ (Code of Practice) เพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
๗) จัดทา Quality Model และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพสถิติทางการ พร้อมทั้งคู่มือและแบบสอบถามการ
ประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง
๘) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติในลักษณะการทางานร่วมกัน (On The Job Training) ให้
เกิดความรู้และเข้าใจถึงวิธีการจัดทาและบริหารจัดการมาตรฐานสถิติ และการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
ภายใต้กลไก กรอบการดาเนินงาน และโครงสร้างพื้ นฐานด้านการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการ
คุณภาพสถิ ติท างการที่ ได้ ดาเนิ นการจัด เตรี ยมไว้ แล้ วนั้ น สานัก งานสถิติ แห่ งชาติจึ งน าแผนพัฒ นามาตรฐานสถิติ และ
แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
ถึงแม้ว่าสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ผ่านประสบการณ์การในการจัดทาแผนแม่บทระบบสถิติรายสาขามาระยะ
หนึ่งแล้ว แต่งานบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการเป็นอีกภารกิจที่มีความแตกต่างที่ต้อง
ให้ความสาคัญของการดาเนินงานภายใต้บริบทของการยอมรับและการมีส่วนร่วมที่เป็น “ฉันทามติ (consensus)” ของ
หน่วยผลิตสถิติทางการบนพื้นฐานของ “ความถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ” เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันและมีการนาไปใช้
จริง ซึ่งจะนาไปสู่การใช้ประโยชน์จากสถิติทางการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติทางการ และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ว่า “สถิติทางการเป็นฐานข้อมูลสถิตหิ ลักของประเทศที่ต้องนามาใช้เพื่อตัดสินใจ และเป็นข้อมูล
สาคัญทีป่ ระกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศที่มีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้”

๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑. เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๒๑ สาขา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๘
๒.๒. เพื่อให้ประเทศไทยมี “มาตรฐานสถิติกลาง (Universal Statistical Standards)” ที่สาคัญและจาเป็นในการ
ผลิตสถิติทางการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นสถิติทางการเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ได้ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ
๒.๓. เพื่อให้หน่วยสถิติทางการตระหนักและเห็นความสาคัญของมาตรฐานสถิติ การจัดการคุณภาพสถิติทางการ และ
นาไปใช้ในการผลิตสถิติทางการให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
๒.๔. เพื่อให้หน่วยสถิติทางการได้ประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง และสรุปผลการประเมินคุณภาพ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของการประเมินคุณภาพ
๒.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติในลักษณะการทางานร่วมกัน (On the job training) ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและการจัดทามาตรฐานสถิติของประเทศ รวมถึงการบริหาร
จัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
๒.๖ เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์ดา้ นมาตรฐานสถิติและคุณภาพสถิติทางการของประเทศ เพื่อนาไปสรุปรวมเป็น
รายงานผลการดาเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเสนอคณะรัฐมนตรี

-๓-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

๒.๗ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถิติทางการของประเทศต่อไป

๓.

เป้าหมายของโครงการ

การประเมินคุณภาพสถิติทางการให้ครอบคลุมสถิติทางการทั้ง ๒๑ สาขา ของหน่ว ยงานภาครัฐกว่า ๒๐๐ กรม
รวมถึงจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพสถิติทางการ ในปีต่อๆ ไป เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้ใช้ข้อมูล

๔.

กลุ่มเป้าหมาย
4.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก หน่วยงานภาครัฐ
4.2 กลุม่ เป้าหมายรอง -

๕.

ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๖.

พื้นที่ดาเนินการ
ทุกกระทรวง/กรม

๗. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- แนวทาง/คู่มือการประเมินคุณภาพ
- จานวนผังข้อมูลสถิติทางการที่ได้รับการประเมินคุณภาพ ๑๐ สาขา
- จานวนมาตรฐานสถิติ ๒ เรื่อง
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
-

๘. งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวนเงิน ๕.๐๔๕๐ ล้านบาท

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๒๑ สาขาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๙.๒ มี “มาตรฐานสถิติกลาง (Universal Statistical Standards)” ที่สาคัญและจาเป็นในการผลิตสถิติทางการเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติทางการเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
๙.๓ มีทะเบียนและรายงานสถานการณ์มาตรฐานสถิติของประเทศ
๙.๔ มีเครือข่ายผู้ผลิตมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
๙.๕ มีคู่มือและแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการ
๙.๖ มีรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพสถิติด้วยตนเองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่สถิติ
ทางการทั้ง ๒๑ สาขา พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการโดยระบุถึงขั้นตอนที่ควรปรับปรุง

-๔-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

๙.๗ มีรายงานการประชุม/สัมมนา/ระดมความคิดเห็นจากหน่วยผลิตสถิติทางการเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือในการ
จัดทามาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
๙.๘ มีรายงานสถานการณ์ด้านมาตรฐานสถิติและคุณภาพสถิติทางการของประเทศเพื่อนาไปสรุปรวมเป็นรายงานผล
การดาเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเสนอคณะรัฐมนตรี
๙.๙ มีรายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนามาตรฐานสถิติ และแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ ตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๙.๑๐ มีรายงานปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถิติทางการของประเทศต่อไป
๙.๑๑ หน่วยสถิติทางการตระหนักและเห็นความสาคัญของมาตรฐานสถิติ การจัดการคุณภาพสถิติทางการ และ
นาไปใช้ในการผลิตสถิติทางการให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน
๙.๑๒ บุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการและการจัดทามาตรฐานสถิติของประเทศ การบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ................
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒
(ชื่อยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นางสาวอารีรตั น์ กิตติสมบูรณ์สุข ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุม่ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ
สานักบริหารจัดการระบบสถิติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๙

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.

หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา ๖ (๑) กาหนดให้สานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องดาเนินการจัดทาแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย นาเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การดาเนินงานด้านสถิติของประเทศไทยมีความเป็น
เอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน ลดความซ้าซ้อนของการจัด ทาสถิติ และนาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน ตามมาตรา ๖ (๗) ได้กาหนดให้สานักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สาคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ ซึ่ง
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติให้
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเพื่อให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่
การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ การบริหารบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๓) มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ (๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ คู่ขนานกับการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา และจาเป็นต้องมีการ
ปรับบริบทให้เหมาะสมกับการดาเนินงาน เช่น ปรับบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน การสร้างสมรรถนะให้
บุคลากรในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้มีการ
ดาเนินการในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีการดาเนินการในระดับพื้นที่ย่อย
ดังนั้น โครงการพัฒนาข้ อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ย่ อย ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็ นการพัฒนากระบวนการ
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในระดับพื้นที่ย่อย เพื่อเน้นการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่ย่อย ให้สามารถจัดทาข้อมูลสถิติที่นาไปใช้สนับสนุนการกาหนดแผนงาน/โครงการ และ
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได้จริง จึงมีความจาเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสถิติ
และสารสนเทศ วิธีการนาข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการกาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ย่อยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
ในการพัฒนาสถิติและสารสนเทศ เพื่อการกาหนดและติดตามประเมินผลนโยบายภาครัฐที่สาคัญนั้น ดาเนินการโดย
ผ่านการให้คาปรึกษาและแนะนา (Coaching) ของที่ปรึกษา และอบรมบุคลากรของสานักงานสถิติจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ย่อย ให้สามารถบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ย่อย ในระยะแรกอาจจะนาร่องเพื่อ
ดาเนินการในพื้นที่ภาคกลาง และทาการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่
ย่อยด้วยการกาหนดรูปแบบของชุดข้อมูล ที่ได้จากกระบวนการทางสถิติ และข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึง
จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านสถิติในทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ย่อยไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสานักงาน
รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

-๒-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

สถิ ติ จั งหวั ด และหน่ ว ยราชการในภู มิ ภ าค เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและสร้ า งวั ฒ นธรรมในการผลิ ต และการใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อบูรณาการข้อมูลระดับพื้นที่ย่อย โดยให้มีการจัดทาข้อมูลสถิติและสารสนเทศออกเป็น ๒๑ สาขา (Sector) ซึ่ง
ต้องดาเนินการให้มีการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และการจัดทาข้อมูลสถิติที่ขาดหายแต่มีความสาคัญและจาเป็นต้องใช้
๒.๒ จัดทาผังสถิติทางการระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถเชื่อมโยงผังสถิติทางการระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ
โดยนาร่องในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อให้ได้สถิติทางการที่มีมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน
และกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ย่อย
๒.๓ จัดทาแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ย่อย ในภาคกลาง และจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรี
๒.๔ เพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรด้า นสถิ ติ ข ององค์ ก รภาครัฐ ให้ มี ค วามเป็ น มือ อาชีพ ด้ านข้ อ มูล สถิติ แ ละ
สารสนเทศ
๒.๕ เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ย่อย
๒.๖ เพื่อพัฒนาระบบนาเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

๓. เป้าหมายของโครงการ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
ผังสถิติทางการระดับจังหวัด และแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (๗๖ จังหวัด)
ผังสถิติทางการระดับกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาสถิติระดับกลุ่มจังหวัด
ระบบนาเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
บุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
มีการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ

๔. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 จังหวัด 76 จังหวัด
4.2 กลุม่ เป้าหมายรอง -

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๖. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๗. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- จานวนผังข้อมูลสถิติทางการ ๗๖ ผัง
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

-

-๓-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

๘. งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวนเงิน ๓๗.๗๐๔๗ ล้านบาท

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ มี แ ผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ะดั บ พื้ น ที่ (๗๖ จั งหวั ด ) แผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ะดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด และมี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีทุกปี
9.2 มีข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ ที่มีความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
9.3 ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ
9.4 หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่มีการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ ในการวางแผนและ
ติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.5 องค์กร หรือหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน สามารถรับบริการเพื่อการวางแผนทางธุรกิจได้

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒
(ชื่อยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการจัดทาระบบข้อมูลเขตสารวจ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นายนิพนธ์ วงษ์ทองดี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารแผนที่สถิติภูมภิ าค ๑
สานักภูมสิ ารสนเทศสถิติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๒๖

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.

หลักการและเหตุผล

สานักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจหลักในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ โดยวิธีการสามะโนและสารวจซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
สนามเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับ จาเป็นต้องใช้แผนที่แสดงขอบเขตแจงนับ (Enumeration Area :EA) หรือ
ขอบเขตสารวจ และแผนที่แสดงตาแหน่งของบ้าน/อาคาร ที่จะเข้าพื้นที่เดินสารวจ การติดตาม และควบคุมคุณภาพงานสนาม
โดยแผนที่เขตแจงนับสามารถแบ่งตามพื้นที่การปกครอง เป็นแผนที่ในพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่นอกเขตเทศบาล
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สานักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศได้รับมอบหมายงานด้านผลิตแผนที่ ให้ดาเนินการจัดทาแผนที่
ดิจิตอลเขตแจงนับในพื้นที่นอกเขตเทศบาล (อบต.)ทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและ
เทศบาลตาบล ได้มีการจัดทาแผนที่ดิจิตอลขอบเขตแจงนับครบถ้วนทุกเขตเทศบาลแล้ว และบางเทศบาลยังมีข้อมูลแสดง
ตาแหน่งของบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ในขอบเขตแจงนับของเทศบาลด้วย อย่างไรก็ดีข้อมูลแสดงตาแหน่งของบ้าน/อาคารที่พัก
อาศัย ในแผนที่ไม่ทันสมัยเพราะเป็นข้อมูลจากการออกสารวจภาคงานสนามปี พ.ศ.๒๕๕๐ ในขณะที่พื้นที่เขตเมืองต่างๆ มี
ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและประชากรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เป็นผลให้จานวนบ้าน/อาคารที่พักอาศัยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นสานักงานสถิติแห่งชาติจึงจาเป็นต้องเร่งรัดดาเนินการพัฒนาแผนที่เขตแจงนับของพื้นที่ในเขตเทศบาล
ให้มีข้อมูลตาแหน่งบ้าน/อาคารทีพ่ ัก ที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนที่ตาแหน่งบ้าน/อาคารที่พักเดิมทีม่ ีอยู่แล้วให้
ทันสมัย และเสร็จใช้งานโดยเร็ว

๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้มีแผนที่ดิจิตอลขอบเขตแจงนับแสดงจุดตาแหน่งบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ที่มีระบบพิกัดอ้างอิงตาแหน่งของ
พื้นที่เทศบาล ๓๕ เทศบาล
๒.๒ เพื่อจัดทา/ปรับปรุงชั้นข้อมูลจุดตาแหน่งบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ที่มีระบบพิกัดอ้างอิงเชิงตาแหน่ง พร้อมทั้งชุด
ข้อมูลคุณลักษณะ ของพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ

๓.

เป้าหมายของโครงการ
จัดทาแผนที่เทศบาล และนอกเขตเทศบาลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๔.

กลุ่มเป้าหมาย
4.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก หน่วยงานภาครัฐ
4.2 กลุม่ เป้าหมายรอง รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

-๒-

๕.

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๖.

พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัด

๗. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- แผนที่นอกเขตเทศบาล ๓๘,๐๐๐ หมู่บ้าน
- แผนที่ในเขตเทศบาส ๓๕ เทศบาล
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
-

๘. งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวนเงิน ๒๒.๗๑๔๙ ล้านบาท

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีข้อมูลแผนที่เทศบาลในระบบดิจิตอล ที่แสดงขอบเขตแจงนับ (EA) และจุดตาแหน่งบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ที่มี
มาตรฐานพิกัดตาแหน่งถูกต้องชัดเจนเหมาะสมสาหรับการใช้งานในการเข้าพื้นที่เดินสารวจ การติดตาม และควบคุมคุณภาพ
งานสนาม

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่. 2
(ชื่อยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการสารวจการเปลีย่ นแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑. นางสุรีรตั น์ สันติภาภรณ์
๒. นางสาวพรรณี พัฒนประดิษฐ์

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักสถิติสงั คม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มสถิติประชากร
สานักสถิตสิ ังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้มีการทาสามะโนประชากรและเคหะทุก ๑๐ ปี ดังนั้นในช่วงกลางระหว่างปีสามะโนจึงต้อง
จัดทาโครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยเป็นการจัดทาในครั้งที่ ๘ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลประชากรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ข้ อ มู ลกา รเ ปลี่ ย นแ ปล งของปร ะชา กร ที่ ส า คั ญ ที่ มี ผ ลกร ะทบต่ อขน า ด โค ร งส ร้ า ง แ ล ะ
การกระจายตัวของประชากร เช่น ข้อมูลการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจาเป็นต้องนามาใช้
ในการพิจารณากาหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาด้านประชากรและสังคมของประเทศ

๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑) เพื่อทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มของประชากร
๒) เพือ่ ทราบข้อมูลที่สาคัญของประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวการณ์ตาย การวางแผนครอบครัว เช่น อัตรา
เจริญพันธุ์ต่างๆ อัตราการการตายของทารก อัตราการการตายของเด็กที่มีอายุต่ากว่า ๕ ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด การคุมกาเนิด เป็นต้น
๓) เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างประชากร และแนวโน้มของประชากรในปีระหว่างสามะโน
(Intercensal period) และใช้ในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งต่อไป
๔) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากร ในการวางแผนจัดทาสามะโนครั้งต่อไป

๓.

เป้าหมายของโครงการ
มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน สามารถใช้วางแผน

๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนกลุม่ บุคคลประเภทคนงาน ทุกครัวเรือนที่อยู่ในเขตแจง
นับ จานวน ๑,๑๐๐ เขตแจงนับ คิดเป็นครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๐๐ ครัวเรือน
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง..………………-……………….…………………………………

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๖. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

-๒-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

๗. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
ร้อยละของความสาเร็จของการจัดทาข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจานวน ๑ เรื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ ๔๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ร้อยละ ๔๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ร้อยละ ๒๐

๘. งบประมาณ
งบประมาณทั้งโครงการ จานวนเงิน ๓๗.๔๑๔๔ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวนเงิน ๑๐.๒๑๓๖ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)

๙.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- หน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไป
- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกีย่ วกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของประชากร และ
องค์ประกอบของครัวเรือนในช่วงปีต่างๆ รวมทั้งการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เช่น ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะสมรส
ภาวะการตาย แนวโน้มประชากรในอนาคต
- สานักงานสถิติแห่งชาติสามารถศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลของการเปลีย่ นแปลงประชากรจากฐานทะเบียน
ต่างๆ

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

-๑-

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ..........
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2
(ชื่อยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการสารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นางสาวอรนุช หุตะชาต ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุม่ สถิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักสถิตเิ ศรษฐกิจและสังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๔๘

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.

หลักการและเหตุผล

ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสูย่ ุคสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
และหลายช่องทาง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีของคนไทยทัดเทียมกับประเทศทีพ่ ัฒนาแล้วจาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทาข้อมูลสถิติจาก
การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในครัวเรือนและสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
การสารวจข้อมูลจากครัวเรือนทาให้ทราบสถานภาพการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน การมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลสาหรับนาไป
กาหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
มากขึ้นและทั่วถึง

๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สาคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศทั้งภาคครัวเรือนและภาคสถาน
ประกอบการ

๓.

เป้าหมายของโครงการ

ข้อมูลสาหรับใช้ในการวางแผน กาหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และสถานประกอบการ
๒) กลุม่ เป้าหมายรอง..……………………-………….…………………………………

๓.

ระยะเวลาการดาเนินงาน
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๔.

พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๕.

ตัวชี้วัดผลผลิต
รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

-๒เชิงปริมาณ
- ร้อยละของความสาเร็จของการจัดทาข้อมูลสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เชิงคุณภาพ
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๖.

งบประมาณ
จานวนเงิน ๓๖.๒๒๓๐ ล้านบาท

๙.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและ
แผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ................

รายละเอียดโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒
(ชื่อยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑.นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการระบบสถิติ
๒.นางอุษณี ไชยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดให้ สานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยสถิติกลางในการประสานการบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ
และมีหน้าที่จัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของหน่วยงานภาครัฐ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และความต้องการใช้ข้อมูลสถิติของทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา สานักงาน
สถิติแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวงจัดทาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่งเป็นแผน
แม่บทฯ ฉบับแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและ
นาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้แผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการประสานงานในการ
ผลักดันให้ข้อมูลสถิติเป็นฐานข้อมูลสาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ
มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อกาหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทาสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลและสารสนเทศ

๓. เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทาง
สถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความ
พร้อม สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ และมาตรฐานคุณภาพ ที่กาหนด และสถิติที่
รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) สาหรับประเทศไทย โดยสถิติทางการอาจได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่ง
ต่างๆ ดังนี้
- การสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ
- การทาสามะโนของสิ่งนั้นๆ
- งานทะเบียนที่ได้จากการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
๓.๒ บูรณาการและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ย นข้อ มูล สถิติร ะหว่า งหน่ว ยงาน
รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนและข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
3.๓ มีชุดข้อมูลข้อมูลสถิติและสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลได้

รายละเอียดโครงการประจาปี ๒๕๕๘ ของ ทก.

-๒-

แบบฟอร์ม ๑ (ทก.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก หน่วยงานภาครัฐ
๒) กลุม่ เป้าหมายรอง -

๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๖. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๗. ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
- ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติ คิดเป็นร้อยละ ๑๕
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

๘. งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวนเงิน ๓๖.๓๑๓๗ ล้านบาท

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งหน่วยสถิติ/
หน่วยงานในสาขาต่างๆ ที่มีการดาเนินงานด้านสถิติสามารถผลิตสถิติได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตาแหน่ง)
โครงการ

กิจกรรม

แผนงานการบูรณาการสถิติและสารสนเทศของประเทศ
๑. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ - บริหารจัดการแผน
และสารสนเทศของประเทศ
แม่บทระบบสถิติ

ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานได้
ตามแผนแม่บทระบบ
สถิติของประเทศ

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ล้านบาท) รับผิดชอบ
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘

ร้อยละ ๑๕

๓๖.๓๑๓๗

สสช.

- จานวนมาตรฐาน
สถิติ

๒ เรื่อง

๕.๐๔๕๐

สสช.

- แนวทาง/
หลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
สถิติทางการ ๒๑
สาขา

๑ ฉบับ

๓๗.๗๐๔๗

สสช.

หมายเหตุ

รวมงบ
รายจ่าย
ประจา

- เชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูล
๒. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ ๒๑ สาขา

๓. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖
จังหวัด

- จานวนสาขาสถิติ
ที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพ

๑๐ สาขา

- ผังสถิติทางการ
ระดับจังหวัด

๗๖ จังหวัด
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โครงการ

กิจกรรม

แผนการจัดทาข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔. โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วย
- จัดทาข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการสารวจ
วิธีการสารวจ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ล้านบาท) รับผิดชอบ
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘

จานวนข้อมูลสถิติ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม

๒๐ เรื่อง

๒๑๓.๕๓๐๖

สสช.

ร้อยละของการ
จัดทาข้อมูลสถิติ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ร้อยละ ๑๐๐

๓๖.๒๒๓๐

สสช.

หมายเหตุ

รวมงบ
รายจ่าย
ประจา

- ให้บริการด้านสถิติ
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
๕. โครงการสารวจข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

- จัดทาข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการสารวจ

- ให้บริการด้านสถิติและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๖. โครงการสารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙

- จัดทาข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการสารวจ

๗. โครงการจัดทาระบบข้อมูล
เขตสารวจ

- จัดทาระบบข้อมูลเขต
สารวจ

สสช.
ร้อยละของการจัดทา ร้อยละ ๔๐
ข้อมูลสารวจการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประชากร ๑ เรื่อง
- แผนที่นอกเขต
๓๘,๐๐๐ หมู่บา้ น
เทศบาล
- แผนที่ในเขต
๓๕ เทศบาส
เทศบาล

๑๐.๒๑๓๖

สสช.

๒๒.๗๑๔๙

สสช.
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