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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก

คำนำ
สำนักงานสถิติแห่ งชาติได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
เพื่ อเป็ น แนวทางในการพัฒ นาองค์กรสู่ องค์ กรสมรรถนะสู งสามารถรองรับกั บภารกิจในการเป็ น
หน่วยงานหลักของชาติด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ การจัดทำแผนฉบับนี้เกิดจากการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนทั้งจากผู้บริหาร บุคลากร และที่สำคัญคือลูกค้าและผู้ใช้บริการหลักของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ มีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แนวทางเพื่อการพัฒนาเพื่อนำ
ผลมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้
แผนปฏิบัติ ราชการประกอบด้วย การวิเคราะห์ อัตรากำลัง โครงสร้างองค์กร นโยบาย
รัฐบาล แผนระดับที่ ๑ – ๓ สภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำมากำหนดแผนงาน และโครงการ ให้มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนา เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และความท้าทาย
ในปัจจุบัน
สำนักงานสถิติแห่งชาติขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือจนสามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
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บทที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของสำนั กงานสถิติ
แห่งชาติ โดยได้มีการศึกษาอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างองค์กร จำนวนศูนย์ กอง กลุ่มขึ้นตรง เพื่อให้
ทราบถึงความเชื่อมโยงในการบริหารงาน และทรัพยากรที่สำนักงานฯ มีอยู่ ในปัจจุบัน นอกจากนี้
เพื่ อให้ การจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว สอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาลจึงได้ศึกษากฎหมายที่
เกี่ย วข้อ ง ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติส ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ สั่ งการนายกรัฐ มนตรีที่ ให้ ส ำนั ก งานสถิ ติ
แห่ งชาติเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่ อการบริ ห าร (Management
Information System: MIS) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล พร้อมทั้งได้ศึกษาแผนระดับที่
๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูป ประเทศ ๑๑ ด้าน แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนระดับที่ ๓
ได้แก่ แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดอื่น ๆ และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผน
เพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการจัดทำของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ เช่น
นโยบายรั ฐ บาล แนวคิ ด ประเทศไทย ๔.๐ ASEAN Community Statistical System (ACSS)
Strategic Plan ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ (Development of National
Statistical System) เป็นต้น อีกทั้งศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผ ลต่อ
การพัฒ นางานสำนักงานสถิ ติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
สำนักงานฯ สำหรับการดำเนินการในอีก ๑ ปีข้างหน้า

๒

บทที่ ๒
ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ความเป็นมาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการสถิติของประเทศไทย ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๘ นับถึงปัจจุบันเป็น
เวลา ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี มาแล้ว ซึ่งจากช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ตลอดจน
กระทรวง ที่สังกัดตามความเหมาะสม
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็น ๙ กอง ต่อมาในปี ๒๕๓๖ ได้
มีการปรับปรุงแบ่งส่ วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติอีก ครั้ง โดยกำหนดให้มีสำนักงานสถิติจังหวัด
เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้ลงประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๗ ลงวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๓๖
ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงเปลี่ยนมาสังกัดอยู่ในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
จนกระทั่งมีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๕๙ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และให้ จั ดตั้งกระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมขึ้น มาแทน สำนักงานสถิติ
แห่งชาติจึงอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาจนถึงปัจจุบัน
๒.๒ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้
1. จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
2. จัดทำมาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน
4. จั ดทำสำมะโนหรื อการสำรวจตั วอย่ างหรืออำนวยการให้ มี การสำรวจด้ านต่ างๆ ของ
ประเทศ
5. ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)
6. แนะนำ ให้คำปรึกษา หรือความช่วยเหลื อแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
และระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะห์ผลสถิติ
7. ประสานงานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่
สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ
8. ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป
9. เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ
10. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๓
๒.๒.๒ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติ เพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
๓. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ความเห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล
๔. บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้
ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๕. จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
๖. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วย
วิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และวิธีการอื่นที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
๗. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ
ที่ส ำคัญ ที่ ไม่มีห น่ ว ยงานใดจัดทำ รวมทั้ งประสานและให้ คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูล สถิติของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๘. พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์
ภาวการณ์ต่างๆ ของประเทศ
๙. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในนด้านวิชาการสถิติ
๑๐. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานหรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี
วัน ที่ ๑๗ มิ ถุน ายน ๒๕๔๕ ให้ ส ำนั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ จั ดเก็บ ข้อ มู ล และสถิ ติ ตัว เลข
รวมทั้ง สำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาลว่า ประชาชนมีความคิดอย่างไร
ต้องการ ปรับปรุงอย่างไร แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ
วั น ที่ ๒๕ กั น ยายน ๒๕๔๕ ให้ ส ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
ดำเนินงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนเรื่องการเก็บข้อมูลสำรวจที่ ลงลึกไปถึงท้องถิ่น เพื่อให้เป็นเอกภาพ
และลดภารกิจซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน
เรื่องต่างๆ ให้มากขึ้น เพราะสำนักงานมีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจะทำให้
ประชาชนได้รบั ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้องต่อไป

๔
วั น ที่ ๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๔๗ ให้ ส ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ด ำเนิ น โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
สารสนเทศแห่ งชาติ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการบริห ารข้อมูลของชาติ และเป็นแหล่ ง
รวบรวมและบูรณาการข้อมูลทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่จังหวัดจากทุกหน่วยของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อกลั่นกรองและสนับสนุนข้อมูลให้แก่ศูนย์บริการนายกรัฐมนตรีใช้สำหรับการ
บริหารราชการ แผ่นดินและแก้ไขปัญหา
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑) เห็นชอบในหลักการให้นำแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข้าเป็น
ส่วน หนึ่งของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม ๒) เห็นชอบในหลักการให้คงกรอบอัตรากำลังด้าน
สถิติ หากกระทรวง กรมใด เห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งด้านสถิติทั้งที่ มีอยู่แล้วหรือจะกำหนด
เพิ่มเติม ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ๓) ในส่วนของ
งบประมาณที่ จ ะนำมาใช้จ่ ายในการจัด ทำข้ อมูล สถิติ ที่ กำหนดไว้ในแผนพั ฒ นาสถิติ รายสาขาให้
หน่วยงานพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารดำเนิ น การสำรวจความคิ ด เห็ น ประชาชน เพื่ อ นำมาวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มี เป้ าประสงค์ ห ลั กคือ การพั ฒ นาข้อมูล สถิติ ให้ มี มาตรฐาน คุณ ภาพ สามารถ
เชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดับ
(ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) การพัฒ นาระบบสถิติของประเทศเพื่ อการวางแผนและติดตามผลการพัฒ นา
ระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒) การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสำรวจ และการ
เชื่อมโยงสถิติ
๓) การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล
๔) การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ และ
๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติและการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐ ในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุม ครม. ให้สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการ
๑) จั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อการบริ ห าร (Management Information
System : MIS)
๒) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่ วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่ าวมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ในการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของรัฐบาล
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม โดยให้ ส ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จั ด ทำรายการข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Government Data
Catalog) และระบบนามานุ กรม (Directory Services) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอ

๕
๒.๓ อัตรากำลังและโครงสร้าง
๒.๓.๑ อัตรากำลัง
ปั จ จุ บั น สำนั ก งานสถิติ แ ห่ งชาติ มี อั ต รากำลั งข้ าราชการ ๘๔๑ คน พนั ก งานราชการ
๑๒๑๖ คน ลูกจ้างประจำ ๒๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๕๘๑ คน โดยส่วนกลาง มีข้าราชการ ๔๔๗
คน พนั กงานราชการ ๓๙๒ คน ลู กจ้างประจำ ๒๑ คน และลู กจ้างชั่วคราว ๑๖๙ คน และส่ ว น
ภูมิภาค มีข้าราชการ ๓๙๔ คน พนักงานราชการ ๘๒๔ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๔๑๒ คน ดังแสดง
ตามตารางด้านล่าง
หน่วยงาน

ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ส่วนกลาง
ผู้บริหาร
สำนักงานเลขานุการกรม
กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
กองสถิติพยากรณ์
กองสถิติเศรษฐกิจ
สำนักสถิติสาธารณมติ
กองสถิติสังคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๘
๗๕
๗๔
๔๗
๔๑
๒๕
๒๕
๒๖
๙๓

๒๑
-

๔
๗๒
๕๗
๗๖
๓๐
๓๗
๕
๓๔
๖๖

๒๕
๓๒
๓๘
๗
๑๗
๒
๔
๑๘

๒๓
๕
๕
๔๔๗

๒๑

๙
๑
๑
๓๙๒

๒๓
๑
๒
๑๖๙

๓๙๔
๘๔๑

๒๑

๘๒๔
๑๒๑๖

๔๑๒
๕๘๑

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รวมส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
รวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

โครงสร้างตามกฎกระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม
๖ กอง ๒ ศูนย์ ๒ กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่ งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖
จังหวัด และเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว สำนักงานสถิติแห่งชาติได้แบ่งโครงสร้างสำนักงานฯ
ใหม่เป็นการภายในเพิ่มขึ้นอีก ๑ กอง ได้แก่ กองบริหารจัดการระบบสถิติ ดังภาพ

๖

๒.๔ นโยบายและแผนทีเ่ กี่ยวข้อง
แผนระดับที่ ๑
๒.๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒ นาในระยะยาว เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒ นาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มีการถ่ายทอด
แนวทาง การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ สร้ างความเข้าใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยร่ ว มกัน และเกิ ดการรวมพลั งของทุ กภาคส่ วนในสั งคม ทั้ งประชาชน
เอกชน และประชาสั งคม ในการขับเคลื่ อนการพั ฒ นาเพื่ อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
เพื่ อให้ ป ระเทศมีขีด ความสามารถในการแข่งขัน มี รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพั ฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดีกินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี นับจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานของสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ยุทธศาสตร์หลัก)
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๗
๑.๒) ภาครัฐมีขนาดทีเ่ ล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๑.๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ระบบการบริหารจัดการที่ทั นสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๒.๑.๑) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่ านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการ
ให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
และตรวจสอบได้
๒.๒) ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการโดยมี ยุ ท ธศาสตร์ช าติ เป็ น เป้ าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐ การ
จัดสรรงบประมาณ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุท ธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่
เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๑) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน
ทุ ก ระดั บ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลทั้ ง ก่ อ นเริ่ ม โครงการ ระหว่ างการดำเนิ น การ และหลั ง การ
ดำเนินงานเป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นที่ การ
ตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย ภาครัฐสามารถปรับตัวได้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีขี ด
สมรรถนะสู ง สามารถปฏิ บั ติ งานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความคุ้ม ค่ า เที ยบได้ กั บ มาตรฐานสากล
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒.๓.๑) พั ฒ นาและปรับ ระบบวิธีการปฏิบั ติราชการให้ ทัน สมัย มีการกำหนด
นโยบาย และการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความ
โปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิ จิ ทั ล มาใช้ ในการบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง นำองค์ ค วามรู้ ในแบบสหสาขาวิ ช าเข้ า มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา

๘
๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถดำเนินการ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้
๓.๑) พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้ มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
๓.๒) บู รณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ ยนสถิติและข้อมูลที่ส ำคัญ และจำเป็นของ
ประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๓) พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
๓.๔) สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์รอง)
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๑.๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๑ ) พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ สร้ า งและพั ฒ นา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓
ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุ รกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิง
กระบวนการผลิตและบริการ
๒.๑.๑) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือ การแข่งขันบน
ฐานข้อมูลจึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเป็นข้อมูลที่
ทันสมัยเพื่อการวางแผนธุรกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้าง
ธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูล
และคำปรึกษาแก่ผู้ ประกอบการ และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ มี มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูล
ความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ใน
การสืบค้นต่อยอดในทุกๆ ด้าน และการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การ
สนับสนุนการสร้างและพัฒ นาแพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด้านการผลิ ต การบริหารจัดการการตลาดที่
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อลดต้นทุน
ของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทำงานร่วม สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อลด
ต้นทุนและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง

๙
๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนี้
๓.๑) พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิ ติให้มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
๓.๒) บู รณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ ยนสถิติและข้อมูลที่ส ำคัญ และจำเป็นของ
ประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๓) พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
๓.๔) สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์
แผนระดับที่ ๒
๒.๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือ
กลไกในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถดำเนินการ จนบรรลุเป้าหมาย
และวิสั ยทั ศน์ ที่ วางไว้ ดั งนั้ นแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็ น การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาด
เหมาะสมกั บภารกิ จ มี สมรรถนะสู งตอบสนองปั ญหาความต้ องการของประชาชนและสนั บสนุ นให้
ประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐ
ของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ มีดังต่อไปนี้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
๒. ภาครัฐมีการ
ดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ
ด้วย การนำ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

ระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้
บริการของภาครัฐ
ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดลำดับของ
องค์การสหประชาชาติ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ปี ๒๕๗๖ -๒๕๖๕
๒๕๗๐
-๒๕๗๕
๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ร้อยละ ๙๕
๘๕
๙๕
อยู่ในกลุ่ม อยู่ในกลุ่ม อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี ประเทศที่มี ประเทศที่มี
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
สูงสุด ๖๐ สูงสุด ๕๐ สูงสุด ๔๐
อันดับแรก อันดับแรก อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๓๐
อันดับแรก

๑๐
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐจึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการ
ดิ จิ ทั ล ดำเนิ น การพั ฒ นาระบบอำนวยความสะดวกในการบริก ารภาครัฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบ
ได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย โดยแผนย่อยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐที่เชื่อมโยงกับการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่
๑.๑) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคปัจจุบัน อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ าถึ งข้ อ มู ล ข่ า วสารภาครั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการแข่ งขั น และ
ประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.1.1) แนวทางการพัฒนา ดังนี้
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่ างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้ มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการ
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒ นาให้ มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการ
พัฒ นานโยบาย การตัดสิ น ใจ การบริห ารจัด การ การให้ บริการ และการพัฒ นานวั ตกรรมภาครัฐ
รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ที่ส ะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้ มี
มาตรฐานเดียวกัน และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิด
ภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งมี
การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพั ฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่าง
ตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสม

๑๑
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์
เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้า
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน
๑.1.2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
ปี
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ - ๒๕๗๖ ๒๕๖๕ ๒๕๗๐ ๒๕๗๕ ๒๕๘๐
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ ระดับ Digital ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ตาม
สูงเทียบเท่ามาตรฐาน Government
รูปแบบ
สากลและมีความ Maturity Model
ปี พ.ศ.
คล่องตัว
(Gartner)
๒๕๖๑
สัดส่วนของ
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย
หน่วยงานที่
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
อย่างสูงตาม
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
เป้าหมาย
๒.๔.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ เป็ น เป้ าหมายระยะยาวในการพั ฒ นาประเทศ ประกอบกั บ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๙
กำหนดให้ทำการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมี
โอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพั ฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้เริ่มดำเนินการ
ปฏิ รู ป ในด้ านต่ าง ๆ ที่ ก ำหนดไว้ ในรัฐ ธรรมนู ญ และที่ จ ะกำหนดเพิ่ ม เติ ม ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรปู แต่ละด้าน
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ได้ มี ป ระกาศสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๑๑ คณะ เพิ่มเติมจากเดิม
ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ และในช่วงเดือนกันยายน
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตาม
ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

๑๒
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมรับทราบ
แผนการปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบ
โดยทั่วกัน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
โดยมีแผนการปฏิรูป ๔ ด้านสำคัญที่กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติดังนี้
๑) ด้านการเมือง
๑.๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
พันธกิจที่ ๑ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๑.๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน
ภายหลังจากมีการรับตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการเมือง ให้สำนักงาน
สถิติแห่งชาติจัดทำโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๑.๓) กิจกรรม
จัดทำโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนงานในการจัดทำโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง (ปีละ ๑ ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเข้ารับตำแหน่ง/เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง) และ
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมือง
๑.๔) เป้าหมายกิจกรรม
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองและภาครัฐ โดยเริ่มต้นจากการกำหนดให้ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูล เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยง
กัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
๒.๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนงานในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government
Data Analytic Center) ควรดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
ดังข้อ ๒.๒.๓
๒.๓) กิจกรรม
- ยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐ
• จัดทำมาตรฐานในการจัดทำเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ
• ตั้งทีมนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientists) ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความ
พร้อมในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
• มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถรวบรวม/เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์
ข้อมูลอื่น ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
• มีการจัดหาเครื่องมือสำหรับใช้ในการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

๑๓
- ปรับปรุงกฎหมายให้ เอื้อต่อการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลสำหรับใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึงเร่งรัดผลักดันการจัดทำพระราชบัญญัติ
รัฐบาลดิจิทัล
๒.๔) เป้าหมายกิจกรรม
- มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญจำเป็นระดับประเทศ กำกับ
ดู แ ลให้ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ รั บ การผลิ ต บริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ ในการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น และเผยแพร่ต่ อ
ประชาชนได้
- กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมและบูรณาการข้อมูล
๓) ด้านเศรษฐกิจ
๓.๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๑ ปฏิรปู สถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๒) ข้อเสนอ ๑.๒ พัฒนาหลักการปฏิรูปบริหารจัดการยุทธศาสตร์ตลอด Plan-DoCheck -Act (PDCA) ในระบบเปิ ด แผนการปฏิ รูป ประเทศด้ านเศรษฐกิ จ กำหนดให้ มี ก ารปฏิ รู ป
หน่วยงานข้อมูล และสถิติของประเทศ (National Data Unit) ให้สามารถสร้างข้อมูลทุกอย่างให้มี
ปริมาณเพียงพอ หลากหลาย เรียกใช้ได้รวดเร็ว เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ
หลากหลายขึ้นอยู่กับ ว่า ต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านไหน (Big Data) เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจตลอดวงจรนโยบาย และปฏิรูปหน่วยงานด้านสถิติและข้อมูลแห่งชาติ (National data unit)
ที่ ส ำคั ญ คื อ สำนั ก งานสถิติ แ ห่ งชาติให้ ส ามารถพั ฒ นาระบบ Big data เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริห าร
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ทิศทาง การดำเนินนโยบายถูกต้องแม่นยำขึ้น
๓.๓) กิจกรรม
ปฏิรูปสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สามารถพัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุน
การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ทิศทางการดำเนินนโยบายถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น และ
ปรับปรุงวางระบบของหน่วยงานด้านข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น
๓.๔) เป้าหมายกิจกรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบ Big data เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ทิศทางการดำเนินนโยบายถูกต้องแม่นยำขึ้น เพื่อใช้ข้อมูลสถิติในการวัดผล ประเมินผล
การดำเนินนโยบายของประเทศ
๒.๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุ่งเน้นการปฏิรูป
ประเทศ โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพคนและแรงงาน สร้างธรรมาภิบาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือภูมิภาค เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหา
พื้นฐานที่สั่งสมมายาวนาน เช่น ความเหลื่อมล้ำในสังคม การเข้าสู่สังคมสูงวัยและการลดลงของประชากร
วัยแรงงาน ความเสื่อมโทรมร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐ
ด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และปัญหาคอรัปชั่น เป็นต้น
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็น ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่

๑๔
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุ
ใน ๕ ปีแรก โดยได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการต่อไปอีก
ใน ๕ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ เพื่อบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่
๑) วัตถุประสงค์ (หลัก)
๑.๑) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถี ยรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจ ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
๑.๒) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทำงาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้าหมายรวม
๒.๑) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า และ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุน
วิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
๒.๒) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทัน สมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ การให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิ จิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิ ทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภ าพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น
รวมถึงบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๓) ยุทธศาสตร์
๓.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (ยุทธศาสตร์หลัก)
ความอ่อนแอของระบบการบริหารจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สำคั ญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในเรื่องความ
อ่อนแอของการบริหารจัดการของภาครัฐ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ให้ บ รรลุ เป้ า ประสงค์ ที่ ว างไว้ การให้ บ ริ ก ารประชาชนยั งไม่ ได้ ม าตรฐานสากล การขาด

๑๕
ประสิ ทธิภาพในการบั งคับ ใช้ กฎหมาย การบริห ารจัดการและการให้ บริการของท้ อ งถิ่ นที่ ยังขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้
งบประมาณยังไม่เพียงพอ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริห าร
จัดการภาครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพื่อให้เป็ น ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จ
๓.๑.๑) เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑.๒) แนวทางการพัฒนา ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
อำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการของประชาชนภาคธุรกิจ โดยส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้ อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นำไปใช้ป ระโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
๓.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน (ยุทธศาสตร์รอง)
การแข่ งขั น ในตลาดโลกจะรุ น แรงขึ้ น โดยที่ ป ระเทศต่ างๆ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
นวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพมา
ต่อเนื่องหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัวช้า ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้น
โดยเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้ สร้างบรรยากาศการลงทุน
ที่จูงใจให้ภาคเอกชน ขยายการลงทุน ปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้าน เพื่อวางพื้นฐานให้สามารถพัฒนา
ต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๓.๒.๑) เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น
ตัว ชี้วัด ที่ ๘.๑ อัน ดับ ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
๓.๒.๒) แนวทางการพัฒนา ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่ งเน้ น การสร้ า งความเชื่ อ มโยงของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระหว่ า งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่ อยกระดับ ศั กยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้าง
รายได้และกระจาย รายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวม
และเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ การพัฒ นาภาค
การเกษตร การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน และการ

๑๖
พัฒ นาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยกำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศั กยภาพในปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้
รวมทั้งกำหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก เช่น
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
ปรั บ ตัว เข้าสู่ ยุ ค อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขั บ เคลื่ อนโดยเทคโนโลยีเข้ มข้น ดิจิทั ล และนวัต กรรมเพื่ อ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น
แผนระดับที่ ๓ และแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๕ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โลกในปัจจุบันเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต
คนอย่างแท้จริง ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและ
ตอบปัญหาความท้าทายใหม่ๆ เช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของ
ธุรกิจในประเทศ การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ของสังคม ด้านรายได้ การศึกษา การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่สังคมสูงวัย
และการพัฒนาศักยภาพของคน เป็นต้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไก
สำคัญในการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทั ศน์ทาง
ความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวข้องกับดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่ งชาติ
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
โอกาส และคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มี
ข้อมูล องค์ความรู้ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ
๑) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
๒) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
๓) สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ผ่านทางระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
๔) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่
ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่ว ถึง และเท่าเทียม
ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิด
บริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ
พื้นที่ และภาษานำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาล
ดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบ
ด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ
๑) จัดให้ มีบริการอัจฉริยะที่ ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
๒) ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิ
บาล โดยเน้นการบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่ อมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงาน
รัฐเข้าด้วยกัน
๓) สนั บ สนุ น ให้ มี การเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต ามมาตรฐาน open data และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทำงานของรัฐ
๔) พั ฒ นาแพลตฟอร์ มบริการพื้ นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่ อ
รองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการดำเนินการผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมไทย
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีประเด็น ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑) การขับเคลื่ อนที่เป็ นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน โดยจัดให้มีกิจกรรมและโครงการระยะ
เร่งด่วนที่สุด (๑ ปี ๖ เดือน) ที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสร้างรากฐานการพัฒนา
ดิจิทัล ใน ๖ ด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ ตั้งแต่การพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเร่งพัฒ นาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒ นาเข้าสู่สังคมดิจิทัล การปฏิ รูปการดำเนินการภาครั ฐ
การพัฒนาทุนมนุษย์ ไปจนถึงการวางรากฐานด้านกฎ กติกา มาตรฐานด้านดิจิทัล
๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบัน โดยจะต้ องมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ทำงานของภาครัฐ บูรณาการการทำงานในลักษณะข้ามกระทรวง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ
ลดบทบาทภาครัฐ กระจายและมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ กลไกข้อนี้จะรวมถึงการจัด
ให้มีหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ประสาน และขับเคลื่ อนให้การพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
๓) การบูรณาการงานงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงาน โดยจะต้องบูรณาการ
การทำงานร่วมกันหรือเชื่อมโยงงานและข้อมูลในลักษณะที่เป็นองค์รวม กำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบแต่
ละภารกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบ และระบบงบประมาณให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกันของส่วน
ราชการ มีระบบประสานงานระหว่างส่วนราชการในการให้บริการประชาชน นอกจากนี้ กลไกข้อนี้จะ
รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นกลไกทางเลือกในการสนับสนุน
ทางการเงินกับโครงการด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือจากการสนับสนุน
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำของภาครัฐ
๔) กลไกติดตามความก้าวหน้าของนโยบายแผนงาน โดยจะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายสู่

๑๘
การปฏิบัติต้องจัดให้มีกลไกช่วยเหลือแก้ปัญหาหรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามความจำเป็นและ
เหมาะสมอย่ างเพี ย งพอและทั น ท่ว งที และนำผลที่ ได้จากการติ ดตามมาทบทวนเพื่ อปรับ ปรุงให้
สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ตั้งแต่
กระบวนการ ปรึกษาหารือ การเปิดรับฟังความเห็นของประชาชน ไปจนถึงการตรวจสอบ ติดตาม
ความคื บ หน้ าการดำเนิ น งาน เพื่ อ นำไปสู่ ก ารบริห ารจั ด การภาครัฐ ที่ มุ่ งเน้ น ความโปร่ งใสและ
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเป็นหลัก
๒.๔.๖ นโยบายรัฐบาล : แนวคิดประเทศไทย ๔.๐
แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ เป็นแนวคิดว่าด้วยการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ เริ่มจากโมเดล
“ประเทศไทย ๑.๐” ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ “ประเทศไทย ๒.๐” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย
๓.๐” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ตามภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๓.๐” ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับกับดักรายได้ปานกลางหรือสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ทำให้ประเทศ
ไม่สามารถเลื่อนฐานะจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสู ง (upper middle income country)
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (high income country) ได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ประเทศไทยยัง
ต้องเผชิญกับดับความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา “ประเทศไทย
๔.๐” จึ งเป็ น แนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ ไปสู่ “value-based economy”
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อหลุดพ้นจากกับดักและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในข้างต้น
ในการขับเคลื่อนโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน
๓ มิติสำคัญ คือ ๑) เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ๒) เปลี่ยนจากการ
ขับ เคลื่ อนประเทศด้ว ยอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลื่ อนด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ๓) เปลี่ ย นจากการเน้ น ภาคการผลิ ตสิ น ค้า ไปสู่ การเน้น ภาคการบริการมากขึ้ น โดยมี
เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา ๓ - ๕ ปีข้างหน้าใน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย
๑) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
๓) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics, Mechatronics)
๔) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoTs, Artificial Intelligence, & Embedded Technology)
๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture
& High Value Services)
นอกจาก “ประเทศไทย ๔.๐” จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ ค วามมั่ งคั่ ง มั่ น คง และยั่ งยื น แล้ ว ยังเป็ น การผนึ ก กำลั ง ของทุ ก ภาคส่ ว นทั้ งภาครั ฐ
หน่ ว ยงานราชการ และประชาชนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ ” ในการร่วมกัน ผลั ก ดัน การปฏิ รูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน
บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสนับสนุนการขับเคลื่อ นแนวคิดประเทศไทย
๔.๐ แบ่งได้เป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านอุปสงค์ (demand) ของข้อมูล คือบทบาทของสำนักงานสถิติ

๑๙
แห่งชาติในการตอบสนองความต้องการการใช้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปของทุกภาคส่วน
โดยการจั ดทำข้อมู ล สถิติและการจัดการระบบสถิติของประเทศไทย เพื่ อให้ ป ระเทศมีข้อมู ล และ
สารสนเทศที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที ๒)
ด้านอุปทาน (supply) ของข้อมูลคือ บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการรับมือกับความท้าทาย
และฉกฉวยโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ปริมาณข้อมู ลที่เพิ่มมากขึ้น และ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี การจั ด การข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย มากขึ้ น ซึ่ ง การสนั บ สนุ น ในทั้ ง สองด้ า น
สำนักงานสถิติแห่งชาติจะต้องพัฒนา ขี ดความสามารถของหน่วยงานทั้งในด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี
และบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว
๒.๔.๗ นโยบายรัฐบาล (แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ประเทศไทยมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ผู้นำประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ได้แก่
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถดำเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของนโยบายย่อยที่
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายย่อยที่ ๑๑.๔ เปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ ดังนี้
๑) พั ฒ นากระบวนการผลิ ต และการบริก ารด้ านสถิ ติ ให้ มี คุ ณ ภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
๒) บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓) พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
๔) สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์

๒๐
๒.๔.๘ ASEAN Community Statistical System (ACSS) Strategic Plan ๒๐๑๖-๒๐๒๕
แผนยุทธศาสตร์ระบบสถิติอาเซียน ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ (แผนยุทธศาสตร์) ได้รับการเห็นชอบ
ในการประชุ ม ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee ครั้ งที่ ๕ ที่ เมื อ ง
Cyberjaya ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ ASEAN Vision ๒๐๒๘ การ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ASEAN Economic Community จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี
เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
แผนยุ ทธศาสตร์ระบบสถิติอาเซียน ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้า งกรอบ
ความร่วมมือในการผลิต เผยแพร่ข้อมูลสถิติ การจัดทำข้อมูลสถิติที่สอดคล้องกันในภูมิภาคอาเซียน
การพัฒนาระบบสถิติอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการพัฒ นา
ASEAN Community การบู รณาการในด้านต่าง ๆ การประชุม และอำนวยความสะดวกในการใช้
ข้อมูลให้กับประเทศสมาชิก พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสถิติในภูมิภาคอาเซียนมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ และระบบสถิติได้รับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ จะต้องดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้
แผนยุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้ ได้แก่
๑) Institutional Strengthening, Enhancement of ACSS and its Sustainability
มุ่งสร้างการรับรู้ และการยอมรับถึงการมีอยู่ของ ASEAN Community Statistical System (ACSS)
Committee ในฐานะคณะทำงานระดับสูงในภูมิ ภาค (High-Level Regional Body) ทางด้านสถิติ
และสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ข้อมูลสถิติ และหน่วยงานที่ ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลทั้งหมด
ในระบบสถิติ อีกทั้งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกนำนโยบาย ยุทธศาสตร์สถิติในภูมิภาคไปดำเนินการใน
ระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสถิติที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
๒) Improvement of the Response to Greater ASEAN Data Needs ส่ งเสริมให้
มีการผลิตข้อมูลที่ ถูกต้อง ตรงเวลา มีความน่าเชื่อถือ สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยเน้นที่ข้อมูล
การค้า การบริการ การลงทุน และตัวชี้วัด SDGs พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้การ
ดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจสามารถตอบสนองการดำเนินงานใหม่ๆ ได้
๓ ) Enhancement of Dissemination, Communication, Visibility and Use of
ASEAN Statistics จัดทำฐานข้อมูลสถิติอาเซียนเพื่อรองรับการบูรณาการในด้านต่าง ๆ พัฒนาการ
ดำเนินงานทางด้าน IT และเทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาดำเนินงานด้านสถิติได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยน การเผยแพร่ข้อมูลสถิติในภูมิภาค โดยตระหนักถึงการรักษาความลับของข้อมูลเป็นสำคัญ
อีกทั้งมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
๔) Bridging Gap towards Sustainable Statistical Development มุ่ ง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศสมาชิ กทางด้านสถิติ เพื่อให้ ระบบสถิติในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเท่าเทียม โดยส่งเสริมการพัฒนาผ่านทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก
๒.๔.๙ การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ (Development of National Statistical System)
ระบบสถิติของประเทศไทยเป็น ระบบกระจายงาน โดยมีส ำนัก งานสถิติ แห่ งชาติ เป็ น
หน่วยงานหลักในการผลิตสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจ และมีหน่วยงานภาครัฐอีกเป็นจำนวนมาก
ผลิตสถิติจากการปฏิบัติงานทะเบียน และความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน ภายใต้ข้อจำกัดด้าน
บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งรูปแบบและมาตรฐานการดำเนินงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุสำคัญ
ที่ต้องมี “การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ”

๒๑
พระราชบัญ ญั ติส ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้ สำนักงานสถิติแห่ งชาติ ทำหน้า ที่เป็น
หน่ วยงานกลางของรัฐในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมาตรา ๖ (๑) กำหนดให้
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิ ติของหน่วยงาน
ภาครั ฐ มาตรา ๖ (๓) กำหนดให้ ส ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ จั ด ทำมาตรฐานสถิ ติ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และ มาตรา ๖ (๕) กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติประสานงานและ
หารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผน กำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผน
แม่บทฯ
ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารระบบสถิติ ได้จัดทำ
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ถือเป็นแม่บทระบบสถิติฉบับแรก
ของประเทศ เพื่อพัฒ นาระบบสถิติของประเทศให้ เป็นฐานสำคัญของการพัฒ นาด้านต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดความเหลื่อมล้ำด้านมาตรฐานและคุณภาพของงานสถิติ ลดความ
ซ้ำซ้อ นและความขาดแคลนสถิติ ที่ส ำคัญ และจำเป็ น สำนัก งานสถิติ แห่ งชาติ ได้ มีการดำเนิ น การ
ขับเคลื่อนแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิ ติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้
แผนแม่บทระบบสถิติ ฯ ฉบับแรก ผสมผสานการพัฒนาตามแนวทางที่ได้วางรากฐานไว้กับแนวทาง
รูปแบบวิธีการใหม่ๆที่ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพลังและพลวัตการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติให้ตอบ
โจทย์การพั ฒ นาภายใต้บ ริบ ทที่เปลี่ยนแปลง ให้ ทุกภาคส่ว นสามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูล สถิติ
ทางการอย่างสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
แผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสถิติ ของประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการ
พัฒ นาระดับประเทศและระดับ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้ผลิตข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล ในการผลักดันให้ ระบบสถิติมีประสิทธิภาพ
สร้าง กลไกและกระบวนการการทำงานร่ว มกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูล ที่
นำไปใช้ในการจัดทำดัชนีและตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิติจากการสำรวจและ
การเชื่อมโยงสถิติ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการสถิติจากข้อมูลการบริหารงาน และข้อมูลจาก
การสำรวจ เพื่อให้ มีความครบถ้วนและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ ลดความซ้ำซ้อนการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ การส่งเสริมการเชื่อมโยงสถิติระหว่างสาขา และระดับพื้นที่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้
มาตรฐานสถิติในการจัดทำ ปรับปรุงข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานสากล ส่งเสริมหน่วยงานสถิติทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้เข้าใจและมีการประเมินคุณภาพสถิติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ มุ่งเน้น
การส่งเสริมการพัฒนาระบบนำเสนอ และการบริการสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติและการพัฒ นาสมรรถนะ
บุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านสถิติ
เพิ่มบุคลากรด้านสถิติ และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสถิติให้เป็นวิชาชีพที่ทันต่อการพัฒนาประเทศ

๒๒
๒.๔.๕ แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
เพื่ อเป็ น แนวทางในการพัฒ นาองค์กรสู่ องค์ กรสมรรถนะสู งสามารถรองรับกั บภารกิจในการเป็ น
หน่วยงานหลักของชาติด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ การจัดทำแผนฉบับนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่ วนทั้งจากผู้ บริหาร บุ คลากร และที่สำคัญคือลูกค้ าและผู้ใช้ บริการหลักของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ มีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แนวทางเพื่อการพัฒนาเพื่อนำผลมา
ใช้ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้
แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย การวิเคราะห์อัตรากำลัง โครงสร้างองค์กร นโยบายรัฐบาล แผน
ระดับที่ ๑ – ๓ สภาพการณ์ปัจจุบัน PEST Analysis และ SWOT Analysis เพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้า หมาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ให้มี
ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนา เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และความท้า
ทายในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
๑. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
๒. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้ คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับองค์ความรู้
วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
๓. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
๔. บู รณาการ เชื่อมโยงสถิติและข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่ว นอื่น ๆ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๕. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
๖. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของ
การให้ข้อมูล
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นากระบวนการผลิ ต และการบริ ก ารด้ า นสถิ ติ ให้ มี คุ ณ ภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
• เป้ าประสงค์ ที่ ๑ มี กระบวนการผลิ ตที่ มี ประสิ ทธิภาพ รวดเร็ว และมี การให้ บริ การที่
หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติแ ละข้อมูลที่สำคัญ และ
จำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
• เป้าประสงค์ที่ ๒ ประเทศมีสถิติและข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับ สนุน
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
• เป้าประสงค์ที่ ๓ บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความเป็นมืออาชีพ

๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์
• เป้าประสงค์ที่ ๔ ประชาชนตระหนักรู้ มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ ให้
ความร่วมมือในการให้ ข้อมูล สถิติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทุ กภาคส่ วนมีการนำข้อมู ลสถิติและ
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
๑ พัฒนา
กระบวนการ
ผลิตและการ
บริการด้านสถิติ
ให้มคี ุณภาพ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ใช้ทุก
ภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่
๒ บูรณาการ
เชื่อมโยง และ
แลกเปลีย่ น
สถิติและข้อมูล
ทีส่ ำคัญและ
จำเป็นของ
ประเทศให้มี
คุณภาพและ
เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
มีกระบวนการ
ผลิตทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็วและมี
การให้บริการ
ที่หลากหลาย
เข้าถึงง่าย
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ใช้งาน
ประเทศมีสถิติ
และข้อมูลที่
สำคัญ จำเป็น
มีคุณภาพ
สามารถ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๖๓
๘๖

๖๔
๘๗

ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูล
ระดับความสำเร็จที่
๑๘
๒๐
หน่วยงานต่าง ๆ นำ
ข้อมูลสถิตดิ ้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ (หน่วยนับ
จำนวนหน่วยงาน)
ร้อยละของข้อมูล
๙๓
๙๕
สถิติในฐานข้อมูล
สถิติที่สำคัญจำเป็น
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย
สามารถ สนับสนุน
การตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความสำเร็จ
จัดทำ
ร้อยละ
ในการดำเนินการ
บัญชี
ของชุด
โครงการจัดทำบัญชี ข้อมูลของ ข้อมูลสถิติ
ข้อมูล (Data Catalog) สำนักงาน ตามบัญชี
ของสำนักงานสถิติ
สถิติ
ข้อมูลของ
แห่งชาติ
แห่งชาติ สำนักงาน
สถิติแห่ง
ชาติที่เปิด
ให้เชื่อมโยง
ร้อยละ
๕๐

๖๕
๘๘

๖๓ – ๖๕
๘๘

๒๒

๒๒

๙๗

๙๗

ร้อยละ
ของชุด
ข้อมูลสถิติ
ตามบัญชี
ข้อมูลของ
สำนักงาน
สถิติแห่ง
ชาติที่เปิด
ให้เชื่อมโยง
ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
ของชุด
ข้อมูลสถิติ
ตามบัญชี
ข้อมูลของ
สำนักงาน
สถิติแห่ง
ชาติที่เปิด
ให้เชื่อมโยง
ร้อยละ
๑๐๐

๒๔
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่
๓ พัฒนา
บุคลากรทาง
ด้านสถิติของ
ประเทศให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพ

บุคลากรด้าน
สถิติของประเทศ
มีความเป็นมือ
อาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่
๔ สร้างความ
ตระหนักรู้แก่
ประชาชน
และส่งเสริม
การนำข้อมูล
สถิติและ
สารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์

ประชาชน
ตระหนักรู้ มี
ความเข้าใจ
เห็นความ
สำคัญของ
ข้อมูลสถิติให้
ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูล
สถิติอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
และทุกภาคส่วน
มีการนำข้อมูล
สถิติและ
สารสนเทศไป
ใช้ในการ
วางแผนและ
ตัดสินใจ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๖๓
๘๗

๖๔
๘๘

๖๕
๘๙

๖๓ – ๖๕
๘๙

ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมที่มคี วาม
พึงพอใจต่อหลักสูตร
ในระดับดีถึงดีมาก
ร้อยละของผูส้ ำเร็จ
๘๕
๘๖
๘๗
๘๗
การอบรมหลักสูตร
สถิตริ ะดับกลางที่ได้
นำความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
จำนวนการ
๔๓๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐
ให้บริการข้อมูลแก่
ทุกภาคส่วน

๒.๔.๖ แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
การดำเนินงานภายหลังจากที่ได้มี การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕) แล้วนั้น จะนำเอาแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานสถิติแห่งชาติ และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ.๒๕๖๓) อีกด้วย
๒.๕ สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการพัฒนางานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แผนยุ ทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของสำนักงานสถิติแห่ งชาติได้
กล่าวถึงสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมภายในระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้าว่า สังคม

๒๕
โลกและสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมที่ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven society) หรือสังคมที่ใช้ข้อมูล
นำการตัดสินใจ โดยภาคเอกชนและประชาสังคมจะเป็นกลไกนำในการขับเคลื่อน ทำให้รัฐต้องมี การ
ปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะความต้องการข้อมูลมีมากขึ้น อย่างไรก็
ตาม ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการ สาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีเดิมในรูปแบบใหม่ ทำให้กิจกรรมของ
ประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐถูกย้ายมาอยู่บนระบบออนไลน์มากขึ้น เข้าสู่ยุคของการใช้เทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสัง คมมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับประชาชน
เช่ น การใช้ ชี วิ ต ประจำวัน ในบ้ าน การเดิ น ทางการดู แ ลสุ ข ภาพ การใช้ พ ลั งงาน ไปจนถึ งระดั บ
อุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิตสินค้าในโรงงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การ
ดูแลสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกมากมาย
กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งบริบทภายในประเทศและใน
ระดับโลก ทำให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนางานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปัจจุบันและที่จะเกิด
ในอนาคตมีพลวัตสูง หากสำนักงานสถิติแห่ งชาติสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงก็จะสามารถเปลี่ยนปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนางานของสำนักงานสถิติแห่งชาติและพัฒนาประเทศ โดยประเด็นการ
พัฒนางานที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติในช่วงของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓
– ๒๕๖๕) มีดังนี้
๒.๕.๑ การพัฒนากระบวนงานผลิตสถิติให้ทันสมัย
จากสถานการณ์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม แสดงให้เห็นถึง
การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการผลิต
ข้อมูล สถิติด้ว ยวิธีการจัด ทำสำมะโน/สำรวจแบบดั้งเดิม โดยใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บข้อมูล ตาม
ครัวเรือนและสถานประกอบการ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและงบประมาณที่ใช้ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติในหลายประเทศจึงมีก ารศึกษาและพัฒนาแนวทางการผลิต
ข้อมูล เพื่อลดภาระของผู้ให้ ข้ อมูลและลดงบประมาณในการจัดทำสำมะโน/สำรวจ ได้แก่ การใช้
ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ที่ไม่ใช่การสำมะโน/สำรวจ (non-traditional data sources) เช่น ข้อมูล
การบริ ห ารงาน (administrative data) และข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) เป็ น ต้ น ซึ่ ง ในการ
ดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนากระบวนงานผลิตสถิติในทุกขั้นตอน ทั้ง การวางแผนเตรียมงาน
การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการออกรายงานให้รองรับการผลิตข้อมูลสถิติจาก
แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะต้องพัฒนางานและองค์กรในหลายมิติ เช่น การ
พั ฒ นาระเบี ย บวิ ธี (methodology) การพั ฒ นามาตรฐานกระบวนงาน มาตรฐานข้ อ มู ล และ
มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล การเข้าถึง เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
การพัฒนากรอบการประเมินและรับประกันคุณภาพ เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล
การบริหารงาน (administrative data) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีดังนี้
๒.๕.๑.๑ ข้อมูลการบริหารงาน (Administrative Data)
ข้อมูลการบริห ารงานหมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บโดยมีจุ ดประสงค์
หลั กเพื่ อ ใช้ ในการบริ ห ารงาน ข้อ มูล การบริห ารเป็ น ข้อ มูล ที่เกิดขึ้ นในระหว่างการให้ บ ริก ารของ

๒๖
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ และถูกจัดเก็บเพื่อใช้ในงานทะเบียน การทำธุรกรรม และการ
จัดทำระเบีย น ฐานข้อ มูล การบริห ารงานส่ว นใหญ่จะอยู่ที่ห น่ว ยงานภาครัฐ เช่น ข้อมูล การเกิด
การตาย สวัสดิการ ภาษี สุขภาพ และการศึกษา เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลการบริหารงานถูกจัดเก็บ
โดยมีจุดประสงค์จำเพาะ ข้อมูลจึงถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลอัตลักษณ์ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ
ในทางกลับกัน การจัดเก็บข้อมูลสถิติโดยทั่วไปมักไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลหรือ
หน่วยธุรกิจที่ถูกจัดเก็บข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการบริหารงานมีข้อได้เปรียบหลายประการสำหรับ
หน่วยสถิติและนักวิเคราะห์นโยบาย ในปัจจุบันความต้องการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ทุกด้านของชีวิต
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับข้อจำกัดทาง
ด้านงบประมาณ นอกจากนี้ยั งมีความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ ยวกับภาระของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล อาจมี
ความรู้สึ กในด้านลบเมื่อต้องให้ ข้อมูลเดิมอีกครั้ง หากเคยให้ ข้อมูลนั้นไปแล้วกับ งานทะเบียนหรือ
โครงการสำรวจอื่นๆ เนื่องจากข้อมูลการบริหารงานเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ แล้ว จึงไม่ทำให้เกิดต้นทุน
เพิ่มเติมในการจัดเก็บและไม่สร้างภาระให้กับผู้ให้ข้อมูล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนช่วยอย่าง
มากในการทำให้ ห น่ ว ยสถิติ ส ามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในการจั ดการข้อมูล ขนาดใหญ่ ด้วยเหตุ ผ ล
ทั้งหมดนี้ ข้อมูลการบริหารงานจึงถูกนำมาใช้มากขึ้นในงานด้านสถิติ
๒.๕.๑.๒ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
Big Data หมายถึงการก่อตัวของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนจนไม่สามารถ
ประมวลผลได้ด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม Big Data ถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วย
กระบวนการทางดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกิดจากทั้งกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดข้อมูล เช่น การใช้สื่อสังคม
(social media) และการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นเองจากระบบ (system) และ
เซ็ น เซอร์ (sensor) การเกิ ด ขึ้ น ของ Big Data จากแหล่ ง ข้ อ มู ล มี ค วามเร็ ว (velocity) ขนาด
(volume) และความหลากหลาย (variety) ในระดับสูงมาก จึงเป็นความท้ าทายของผู้บริหารจัดการ
และผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อมูล Big Data ไม่ได้เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการดำเนินการและการตัดสินใจขององค์กรได้ทั้งหมด จึงต้องมีการสกัดข้อมูลเฉพาะส่วน
ที่มีประโยชน์จาก Big Data ซึ่งต้องอาศัยทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีพลังในการประมวลผลสูง และ
ทักษะความสามารถของบุคลากร ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง
คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission:
UNSD) ได้มีข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔๕ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ให้ มีก ารจั ด ตั้งคณะทำงาน Global Working Group (GWG) on Big Data for Official Statistics
เพื่ อ ศึ ก ษาประโยชน์ แ ละความท้ าทายที่ เ กิ ด จาก Big Data รวมถึ งศึ ก ษาศั ก ยภาพของ Big Data
สำหรับใช้ในการติดตามและรายงานผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) คณะทำงานฯ ให้ความสำคัญของประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data เช่น ระเบียบวิธี
คุณภาพ เทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัว (privacy) การจัดการและการเงิน
เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียในการใช้ประโยชน์จาก Big Data
คณะทำงาน Big Data for Official Statistics ได้มีการรวบรวมข้อมูลโครงการ
ศึกษาเกี่ยวกับ Big Data เช่น โครงการวิจัย โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการต้นแบบ เป็นต้น
และมีการตั้งคณะทำงานย่อย (task team) ๖ ด้าน ได้แก่

๒๗
๑) การเข้าถึงและสร้างเครือข่าย (Access and Partnerships)
๒) Big Data กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Big Data and Sustainable
Development Goals)
๓) ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone Data)
๔) ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Satellite Imagery and GeoSpatial Data)
๕) ข้อมูลจากเครื่องสแกน (Scanner Data)
๖) ข้อมูลสื่อสังคม (Social Media Data)
๗) การฝึกอบรม ทักษะ และการเพิ่มพูนขีดความสามารถขององค์กร (Training,
Skills and Capacity-Building)
๘) การสร้างแพลทฟอร์มกลางสำหรับข้อมูล บริการ และแอพพลิเคชั่น (Global
Platform for Data, Services and Applications)
๒.๕.๒ การพัฒนาบทบาทในการเทียบวัด ติดตามและประเมินผล
นอกจากสำนั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ เป็ น หน่ ว ยงานกลางด้ านสถิติ ของประเทศแล้ ว ยังมี
บทบาทสำคัญในการสนั บสนุนข้อมูลของประเทศไทย เพื่อ การเทียบวัด (Benchmarking) ติดตาม
(Monitoring) และประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้ประเทศมีตัวชี้วัดและข้อมูลที่สามารถชี้สภาพใน
เรื่องหรือประเด็นที่สำคัญต้องติดตามเพื่อแสดงถึงสถานภาพของประเทศ และยังถูกใช้ เป็นเครื่องวัด
เพื่อการเปรีย บเทียบในระดับ ต่างๆ ตัวชี้วัด และข้อมูล เพื่อการเทียบวัด ติดตามและประเมินผลที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดทำแล้ว เช่น
• ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs: Millennium Development Goals
โดย UNSD: United Nations Statistics Division
• ตัวชี้วัดการจัดอัน ดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (WC: World Competitiveness
โดย IMD: International Institute for Management Development)
• ตัวชี้วัด ระดับ ความพร้อมของการพั ฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI:
Networked Readiness Index โดย WEF: World Economic Forum)
• ตั ว ชี้ วั ด ดั ช นี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ระดั บ โลก (GCI: Global Competitive
Index โดย WEF: World Economic Forum)
• ตั วชี้ วั ด ด้ านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (WTID: World
Telecommunication/ICT Indicators Database โดย ITU : International Telecommunications
Union)
ในระยะเวลา ๑๕ ปี ที่ ผ่ า นมา เป้ าหมายการพั ฒ นาแห่ งสหั ส วรรษ (MDGs) ประสบ
ความสำเร็ จ เป็ น อย่ า งดี ใ นหลายประเทศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งของการพั ฒ นา องค์ ก าร
สหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพั ฒนาเป็น
มิติ (dimensions) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย ซึ่งผู้นำทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทยได้ลงมติยอมรับในเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ และได้ถูกขับเคลื่อนอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖ ได้แก่

๒๘
เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิ วโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๓ ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริ มความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคนในทุกช่วงอายุ
เป้าหมายที่ ๔ ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึ กษาที่ได้คุณ ภาพอย่างเท่าเที ยมและทั่วถึง
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ ๕ บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิง
ทุกคน
เป้าหมายที่ ๖ ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมี
สภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๗ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่ งยืน เชื่อถือได้ตาม
กำลังซื้อของตน
เป้ าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้ เป็ นไปอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๒ ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๕ พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
การเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล
และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนขององค์การสหประชาชาติ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้วาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) นอกจากจะมีการ
กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แล้ว ยังมีการขับเคลื่อนการระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD) ซึ่งเป็นกรอบเชิงนโยบายเพื่อให้ประเทศต่างๆ สร้างข้อกำหนด
ที่เป็นรูปธรรมในการจัดหาและใช้เงินทุน ความรู้ความเชี่ ยวชาญ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา และการใช้ความช่วยเหลือต่างๆ ทัง้ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ

๒๙
ปั จ จุ บั น สำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ นุ ก รรมการและเลขานุ ก ารคณะอนุ
กรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยื น ภายใต้คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ

๓๐

บทที่ ๓
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ
๓.๑.๒ พันธกิจ
๑. จัดทำสำมะโน สำรวจด้ วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ ได้ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
๒. บริก ารข้อมู ล สถิ ติและสารสนเทศ และให้ ค ำปรึก ษา แนะนำ เกี่ ยวกับ องค์ ความรู้
วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
๓. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
๔. บู ร ณาการ เชื่ อมโยงสถิ ติ และข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๕. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
๖. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการ
ให้ข้อมูล
๓.๒ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)
การดำเนินงานภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แล้วนั้น จะนำเอามาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยแยกตามรายยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางการปฏิ บัติงานของหน่ว ยงานใน
สำนั กงานสถิติแห่ งชาติ และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
สำหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) มีรายละเอียด ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ภาพรวม
กลยุทธ์/
แนวทางการพัฒนา

โครงการ Flagship

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล (ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๖)
๒. ระดับความสำเร็จที่หน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ (หน่วยนับ จำนวนหน่วยงาน) (ปี ๒๕๖๓ ๑๘ หน่วย)
กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนากระบวนการ ๑.๑.๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิตดิ ้านเศรษฐกิจ
สศ.
ผลิตและการบริการด้านสถิติให้ ๑.๑.๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิตดิ ้านสังคม
สค.
ทันสมัย
๑.๑.๓ โครงการจัดทำข้อมูลสถิตดิ ้านประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม
สม.
และการเมือง
๑.๑.๔ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
สค.
๑.๑.๕ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุม่ น้ำ สศ.
ทัว่ ประเทศจำนวน ๒๕ ลุม่ น้ำ
๑.๑.๖ โครงการจัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ
นว.
๑.๑.๗ โครงการให้บริการและเผยแพร่ขอ้ มูล
พก.
๑.๑.๘ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)
ศท.
๑.๑.๙ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศท.
๑.๑.๑๐ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ศท.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓๓.๐๒๕๖
๓๘.๙๖๐๖
๓.๖๗๖๔
๔๘๗.๐๐๐๐
๘.๘๖๔๓
๐.๗๐๐๐
๐.๖๖๐๐
๒๔.๗๘๗๖
๓๑.๖๕๔๕
๒๗.๖๖๔๒
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กลยุทธ์/
แนวทางการพัฒนา

โครงการ Flagship

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลีย่ นสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ ประเทศมีสถิติและข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น มีคณ
ุ ภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๓)
๒. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการโครงการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ปี ๒๕๖๓ จัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
กลยุทธ์ ๒.๑ พัฒนาระบบฐาน ๒.๑.๑ โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
ศท.
๑๑๓.๓๔๐๘
ข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการ ๒.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
ศย.
๒.๙๑๖๔
และเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและ
ศย. , บส.
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๑.๓ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาข้อมูลสถิติ ๒.๒.๑ โครงการบริหารจัดการระบบแผนแม่บทระบบสถิติ
บส.
๑๙.๓๐๐๒
และสารสนเทศภาครัฐให้มี
คุณภาพ และมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มคี วามพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก (ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๗)
๒. ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสถิติระดับกลางที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๘๕)
กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรของ ๓.๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี
นว.
๐.๖๓๑๗
ภาครัฐให้มีขดี ความสามารถสูง
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ระบบสถิติและสารสนเทศของ
ประเทศให้เข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์/
แนวทางการพัฒนา

โครงการ Flagship

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ ประชาชนตระหนักรู้ มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถิติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้
ในการวางแผนและตัดสินใจ
ตัวชี้วัด ๑. จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน (ปี ๒๕๖๓ ๔๓๐,๐๐๐ ครั้ง)
กลยุทธ์ ๔.๑ สนับสนุน ส่งเสริม ๔.๑.๑ โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop for Analytics
พก.
พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านสถิติและสารสนเทศ
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๓๔

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)

๓๕

โครงการ “จัดทำข้อมูลสถิตดิ ้านเศรษฐกิจ”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๓๒
นางอุมาพร ดีบุกคำ
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๓๗๖
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๔ E-mail : umaporn.d@nso.mail.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจการของสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ สำหรับให้
หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพั ฒ นาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ใน
การศึกษาแนวโน้มการพัฒนา สถานการณ์ข้อมูลในด้ านต่าง ๆ และใช้ติดตามประเมินผลการดำเนิน
นโยบาย เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นา เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยประกอบด้วยการจัดทำโครงการสำรวจต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการสำรวจทุกปี ได้แก่ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ครัวเรือน
และสถานประกอบการ) สำรวจยอดขายรายไตรมาส ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง
- โครงการสำรวจทุก ๒ ปี ได้แก่ สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สำรวจที่พักแรม
สำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่าง
เหมาะสม
๓. เป้าหมาย
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและ
กำหนดนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นา ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
ข้อมูล สถิติพื้น ฐานด้านเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำบัญ ชีป ระชาชาติ ด้ านการ
ประมาณการใช้จ่ายของครัวเรือ น การสะสมทุน การคํานวณมูลค่าการก่ อสร้างรวมทั้งประเทศ การ
สร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) การจัดทําตัวชี้วัดที่อยู่

๓๖

อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนใช้
ในการติ ด ตามผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ระดั บ สากล เช่ น ตั ว ชี้ วั ด SDGs (Sustainable
Development Goals) ตั ว ชี้ วั ด ITU (International Telecommunication Union) ตั ว ชี้ วั ด
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) การใช้จัดทำตัวชี้วัดที่
จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นต้น
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน
และกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒ นา ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการบริห ารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมในการปรับตัว ภายใต้ระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
จำนวนข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖ เล่ม
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๓๓,๐๒๕,๖๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. การจัดทำข้อมูลสถิติ
ด้านเศรษฐกิจ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
๙,๘๙๗,๖๐๐

ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๓
๖,๙๕๕,๗๕๐

ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
๔/๒๕๖๓
๙,๕๒๘,๐๐๐ ๖,๖๔๔,๒๕๐

รวม

๓๓,๐๒๕,๖๐๐

๓๗

โครงการ “จัดทำข้อมูลสถิตดิ ้านสังคม”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๕๒
นางสาวภัสธารีย์ ปานมี
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๘๑
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๖ E-mail : pastharee@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านสังคมสำหรับให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การ
ขยายกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา สถานการณ์ข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ และใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินนโยบาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการทางด้านสังคมดังนี้
๑. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) เพื่อให้การติดตามสถานการณ์ด้านเด็ก
และสตรีในประเทศไทย และความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) เพื่อใช้วิเคราะห์เรื่องความยากจน และ
การกระจายรายได้ของประชากรในประเทศไทย รวมทั้งใช้ประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
๓. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) เพื่อเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึง ภาวะการมีงานทำและ
การว่างงาน โดยจัดจำแนกออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่สำคัญของประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน ชั่ วโมงการทำงานของผู้มีงานทำ รายได้
ของลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่หางานทำ การเคยทำหรือไม่เคยทำงานมาก่อน
ของผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ไม่สามารถ
ทำงานได้ เป็นต้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)
๑.๑ เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
๑.๒ เพื่อสร้างข้อมูลสำหรับ ใช้ในการประเมินความก้า วหน้าในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ และเพิ่ม
ความพยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากขึ้น
๑.๓ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในอนาคต
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๑.๔ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้
กำหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย
๒. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัวเรือน (สศส.) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ส ำคัญ ด้าน
เศรษฐกิจและสั งคมของครัว เรือน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของ
สมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัยตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และการ
ใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น
๓. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) เพื่ อประมาณจำนวนและลั ก ษณะของกำลั ง
แรงงานภายในประเทศและในจังหวัดต่าง ๆ
๓. เป้าหมาย
ข้อมูล สถิติพื้น ฐานด้านสั งคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ อเก็บรวบรวมข้อมูล ทางด้านสั งคมสำหรับให้
หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน
สามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถ
นำไปใช้ในการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา สถานการณ์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ และใช้ติดตามประเมิน ผล
การดำเนินนโยบาย
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) รายงานสรุปผลที่สำคัญ รายงานผล
ฉบับสมบูรณ์ รายงานผลระดับจังหวัด ชุดตัวชี้วัดด้านเด็กและสตรี และข้อมูลระดับย่อย
๒. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) รายงานสรุปผลที่สำคัญ รายงานผล
ฉบับสมบูรณ์
๓. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.)
๓.๑ รายเดือน ได้ข้อมูลระดับย่อย สรุปผลการสำรวจ ตารางสถิติที่สำคัญระดับประเทศ
๓.๒ รายไตรมาส ได้ ข้ อ มู ล ระดั บ ย่ อ ย รายงานผลการสำรวจ ตารางสถิ ติ ที่ ส ำคั ญ
ระดับประเทศและระดับภาค
๓.๓ รายปี ได้รายงานสรุปปี และวิเคราะห์ต่อยอดจากข้อมูลการสำรวจ เช่น ผู้ทำงานด้าน
ICT ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ ๓.๔ ข้อมูลเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ได้ข้อมูลระดับย่อย รายงานผลการสำรวจ
ตารางสถิติที่สำคัญระดับจังหวัด เป็นต้น
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑.สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) นำข้อมูลที่ได้มาใช้ป ระกอบการ
จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ เช่น
๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข - ยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ - มาตรการส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ - ทำมาตรการเสริมไอโอดีน
ในเกลือ ผลิตภัณฑ์ของเกลือ และผลิตภัณฑ์อื่น
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๑.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.๓ กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑.๔ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวชี้วัดความยากจนหลายมิติ
๒. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) นำข้อ มูลที่ได้ใช้ในการวางแผน
กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น
๒.๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ใช้เพื่อประกอบในการจัดทำ
บัญชีบัญชี ประชาชาติรายไตรมาส/รายปี – จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำ ในประเทศไทย
๒.๒ กระทรวงพาณิ ชย์ - นำไปปรับปรุงน้ำหนัก (Weight) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) เพื่อปรับปีฐาน
๒.๓ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย - ใช้วิเคราะห์หนี้สิน ทรัพย์สิน และ
การออมภาคครัวเรือน
๒.๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - วิเคราะห์ ภ าวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัวเรื อน
เกษตร และวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ
๓. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.)
๓.๑ ใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน - ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวัดอุปทานของ
แรงงาน การเข้าสู่กำลังแรงงาน รวมไปถึงการเพิ่มของกระบวนการผลิต โดยการพัฒนากำลังแรงงานที่
ว่างงาน หรือที่ยังทำงานต่ำกว่าระดับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ - ใช้ในการวางแผนและประเมิน
นโยบายของรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงาน - ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละ
ช่ ว งเวลาที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น สามารถชี้ ให้ เห็ น ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของ
ตลาดแรงงาน และภาวะการจ้างงาน
๓.๒ ใช้เป็ นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค - เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อแสดง
ขนาดและโครงสร้างของกำลังแรงงานของประเทศ - เมื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่น
จะสามารถนำไปใช้ในการประเมิน และวิ เคราะห์ด้านนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับมห
ภาคได้ - ข้อมูลเรื่องอัตราการไม่มีงานทำ ใช้เป็นดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓.๓ ด้านอื่น ๆ - ใช้ประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโครงสร้างของรายได้
ในแต่ละสาขาอาชีพ - ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น สามารถใช้ในการอธิบายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา การศึกษาทางด้านประชากรที่ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ใน
ด้านขนาดและองค์ป ระกอบของกำลังแรงงาน เป็นต้น - ใช้ในการประมาณการกำลัง แรงงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
จำนวนข้อมูลสถิติด้านสังคม จำนวน ๗ เล่ม
๕.๒ เชิงคุณภาพ
-
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๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ใช้ประกอบการจัดทำนโยบายและ
แผนปฏิบัติการด้านเด็กและสตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในประเทศไทยให้ดีขึ้น
๖.๒ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) มีการใช้ข้อมูลด้านรายได้รายจ่ายของ
ครัวเรือน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน
๖.๓ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) มีการใช้ข้อมูลด้านแรงงาน ประกอบการพัฒนา
ประสิทธิภาพของแรงงาน
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๓๘,๙๖๐,๕๗๑ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๓/๒๕๖๓
๑. การจัดทำข้อมูลสถิติ ๑๒,๕๕๑,๘๑๑ ๑๒,๖๒๘,๓๘๐ ๗,๖๘๐,๕๒๑
ด้านสังคม
รวม

ไตรมาสที่
๔/๒๕๖๓
๖,๐๙๙,๘๕๙

รวม

๓๘,๙๖๐,๕๗๑

๔๑

โครงการ “จัดทำข้อมูลสถิตดิ ้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุวรรณี วังกานต์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๖๘
นางนันทาฉวี หงษ์นุสนธิ์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๗๙
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๘ E-mail : nantavee@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อ จัดเก็บข้อมูลและสถิติ
ตัว เลข รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับ นโยบายหลักๆ ของรัฐ บาล เพื่อสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่ างต่อเนื่อง และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์
ปัจจุบัน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป
๒.๒ เป็ น แนวทางในการติ ดตาม ประเมิน ผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๓. เป้าหมาย
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีการนำเสนอในระดับภาคและทั่วประเทศ ใช้ในการวางแผน
บริหารจัดการ
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
รายงานการสำรวจความคิดของประชาชน
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
ข้อมูล ความคิด เห็ น ของประชาชนที่มี ก ารนำเสนอในระดับภาคและทั่ วประเทศ ใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการ
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
จำนวนรายงานการสำรวจความคิดของประชาชน จำนวน ๖ เล่ม
๕.๒ เชิงคุณภาพ
-

๔๒

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิ เคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. การจัดทำข้อมูล
สถิติด้านประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
๖๗๖,๔๐๐

ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๓
๑,๐๐๐,๐๐๐

ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
๔/๒๕๖๓
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม

๓,๖๗๖,๔๐๐

๔๓

โครงการ “สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๕๒
นางอรศรี ฮินท่าไม้
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๕๖
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๖ E-mail : orasri@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำมะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดทำข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคน
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย โดยการนับจำนวนและจำแนกลักษณะของประชากรตามที่
อาศัยอยู่จริง (ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน) ทุกพื้นที่ในประเทศไทยให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากร โดยข้อมูลอ้างอิง ณ วันสำมะโน และจัดทำทุก ๑๐ ปี ในปี
คริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วย “๐” สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) ที่
ต้องการให้ทุกประเทศมีข้อมูลประชากรทีส่ ามารถเปรียบเทียบกันได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั บจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่
อยู่จริงในวันสำมะโน (ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่ อในทะเบียนที่อาศัยอยู่หรือไม่) รวมทั้งจำนวนและ
ลักษณะต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร
๒.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้ใช้เ ป็นข้อมูลฐานการจัดทำการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศในอนาคต (Population Projection)
๒.๓ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ
ประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ ๑๐ ปี
๓. เป้าหมาย
มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่จริง และที่อยู่ อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
การกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม ใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑. มีฐานข้อมูลประชากรตามที่อยู่ จริง และที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒ นาด้านประชากร สั งคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อ
จัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณู ปโภคและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแต่ละ
พื้นที่ ใช้ในการจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจำนวนประชากรที่ได้
จากการคาดประมาณได้นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ

๔๔

๒. รายงานผลข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย รายงานผล
เบื้องต้น (ระดับจังหวัด) รายงานผลล่วงหน้า (ระดับทั่วราชอาณาจักร) รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (ทั่วราช
อาณาจักร ภาค และรายจังหวัด)
๓. รายงานสรุปตัวชี้วัดที่สำคัญของประชากรและที่อยู่อาศัย (ทั่วราชอาณาจักร ภาค และราย
จังหวัด)
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
ประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยชราได้รับความอยู่ดีมีสุข เป็นผลมาจากได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่ใช้
ข้อมูลในการวางแผนและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม พอเพียงและทั่วถึง โดยเฉพาะข้อมูลโครงสร้าง
ทางอายุ และเพศของประชากรในระดับพื้ นที่ ทั้งนี้เพื่อการพัฒ นาที่ยั่ งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
(Leave no one behind) เช่น
๑. การจัดหา/การเข้าถึง สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ ำทางสั งคมและสุ ข อนามั ย ของประชาชน เช่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย น้ ำ ประปา/ ไฟฟ้ า การบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขพืน้ ฐาน รถประจำทาง ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ
๒. การจั ด เตรี ย มวัค ซี น สำหรับ เด็ ก แต่ ล ะวัย อย่ างเพี ย งพอทุ ก พื้ น ที่ รวมทั้ งแผนงานด้ า น
สาธารณสุขต่างๆ
๓. การให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้
๔. การสร้างเสริมอาชีพและสวัสดิการสำหรับประชากรวัยทำงาน การเข้าถึงแหล่งงานแหล่ ง
เงินทุน รวมทั้งสามารถส่งเสริมการทำงานของสตรีด้วย
๕. การจัดสวัสดิการให้เพียงพอกับกลุ่มคนด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง (คนชรา คนพิการ)
เช่น การทราบจำนวนผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้สามารถสนับสนุน บริหารจัดการหรือจัดสรร
งบประมาณเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ การดู แลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูล/ตัวชี้ วัด
แสดงให้เห็นแนวโน้มจำนวนผู้สู งอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย
(aging society) ภาครัฐจึงต้องวางนโยบายเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๖. การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประชากรทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยหรือกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละพื้นที่
๗. ผลจากการใช้ข้อมูลในการศึกษาวิจัย สะท้อนสู่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้กำหนดนโยบาย นำไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา กำหนดนโยบาย ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ มีฐ านข้อมู ล ประชากรตามที่ อยู่จริงและที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ ย่อย ที่ส ามารถนำไปใช้
ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒ นาด้านประชากร สั งคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมแต่ละพื้นที่

๔๕

๖.๒ มีฐานข้อมูลประชากรตามที่ อยู่จริงและที่อยู่อาศัย ในระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถนำไปใช้เพื่อ
จัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแต่ละ
พื้นที่
๖.๓ ใช้ ข้อ มู ล ในการจั ด ทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจำนวน
ประชากรที่ได้จากการคาดประมาณได้ นำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
๖.๔ ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของประเทศ
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. โครงการสำมะโน
ประชากรและเคหะ
พ.ศ.๒๕๖๓
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓
๓/๒๕๖๓
๔/๒๕๖๓
๕,๘๑๑,๗๕๐ ๔๖,๐๐๗,๑๕๐ ๖๕,๑๔๗,๑๙๐ ๓๗๐,๐๓๓,๙๑๐

รวม

๔๘๗,๐๐๐,๐๐๐

๔๖

โครงการ “ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยัง่ ยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ
(โครงการระยะที่ ๑)”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๓๒
นายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๓๖
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๔ E-mail : supaporn@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ (คำสั่ง คสช. ที่ ๘๕/๒๕๕๗) ได้ทำการศึกษาและสำรวจข้อมูลการใช้น้ำ หรือที่เรียกว่าการสำรวจ
รอยเท้าน้ำ (Water footprint) เพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งในระดับครัว เรือนและสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก การใช้น้ำเพื่อการเกษตรของผู้ ถือครองทำการเกษตร การใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของ
สถานประกอบการประเภทต่า งๆ ปั ญ หาหรือ ผลกระทบที่ เกิ ด จากน้ ำ ภั ยพิ บั ติ ต่ างๆ และความ
ช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึ งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ น้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นต้น เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ และนำไปสู่การจัดทำนโยบายแผนงานในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ สร้ า งระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล โครงสร้ า งพื้ น ฐานระดั บ พื้ น ที่ ย่ อ ยเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งพื้ นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขต
เมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒.๒ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย โดยบูรณาการร่วมกับระบบที่มี
อยู่เดิมของหน่วยงานต่างๆ
๒.๓ เพื่ อ สร้ า งดั ช นี ชี้ วั ด เชิ ง ระบบและเชิ ง พื้ น ที่ ในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากร
๓. เป้าหมาย
มีระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อสนับสนุนการดำเนิน งานในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และ
คาดการณ์ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในภาวะต่างๆ
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑. มีระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมือง

๔๗

๒ มี ก ารเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ระหว่ างหน่ ว ยงาน และเชื่ อ มโยงกั บ ฐานข้ อ มู ล ที่
ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อย
๓. มีระบบการสร้าง และนำเสนอตัวชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นทีใ่ นด้านต่างๆ
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการ วิเคราะห์
และคาดการณ์ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในภาวะต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการกำหนด
ทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์และซ่อมบำรุง
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่แ ละนำเสนอดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่าง ๆ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๖.๑ มีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และดัชนีชี้วัดสำคัญที่สามารถใช้เป็ นเครื่องมือชี้สภาพปัญหา
ข้อเท็จจริงได้ในระดับพื้นที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
๖.๒ รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางกำหนด
นโยบาย แก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๘,๘๖๔,๓๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. จัดเก็บข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน
ระดับพื้นที่เพื่อการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำอย่าง
ยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่ว
ประเทศ จำนวน
๒๕ ลุ่มน้ำ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
๘,๘๖๔,๓๐๐

ไตรมาสที่
๔/๒๕๖๓
-

รวม

๘,๘๖๔,๓๐๐

๔๘

โครงการ “จัดประชุมระหว่างประเทศด้านสถิติ”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๑๓
นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๑๖
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๑๙ E-mail : malida@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้อำนาจสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ใน
การดำเนิ น การเกี่ยวกับ สถิติตามหลั กวิช าการ มาตรา ๖ สำนั กงานสถิติ แห่ งชาติมีบ ทบาทในการ
ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้
ดำเนินความร่วมมือกับหน่วยสถิติในต่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน โดย
ความร่วมมือทางด้านต่างประเทศที่เด่นชัดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ ความร่วมมือทางด้าน
สถิติกับหน่วยสถิติกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยมีสำนั กงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นผู้ประสานความร่วมมือในระยะแรก
และภายหลังได้มีการจัดตั้ง ASEAN Statistics Division (ASEAN stats) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สำหรับการเจรจาความร่วมมือระหว่างผู้นำหน่วยสถิติ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยความร่วมมือ
ทางด้านทางด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน ประกอบไปด้วย ๓ ระดับ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการระบบสถิติ
ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เซี ย น (ASEAN Community Statistical System Committee: ACSS
Committee) ๒. คณะอนุ ก รรมการระบบสถิ ติ ข องประชาคมอาเซี ย นเพื่ อ การวางแผ นและ
ประสานงาน (ASEAN Community Statistical System Sub-Committee on Planning and
Coordination : ACSS-SCPC) ๓. คณะทำงาน (Working Group) ตามข้อบังคับในการจัดตั้ง (Rule
of Procedure) คณะกรรมการระบบสถิ ติ ข องประชาคมอาเซี ย น ได้ ก ำหน ดให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการฯ ปี ล ะ ๑ ครั้ง โดยกำหนดให้ ห มุนเวียนการเป็นประธานการประชุมและการเป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุมตามรอบการเป็นประธานการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Chairmanship)
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานการประชุมผู้นำอาเซียน นอกจากนี้ ใน
การประชุ ม คณะกรรมการระบบสถิ ติ ข องประชาคมอาเซี ย น ครั้ งที่ ๘ เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้มีการมอบบทบาทให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและ
ประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. วัตถุประสงค์
การประชุ ม ASEAN Heads of Statistical Office Meeting (AHSOM) ครั้ งที่ ๑๐ เมื่ อ เดื อ น
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็ น ควรให้ มี ก ารจั ด ตั้ งคณะกรรมการระบบสถิ ติ ข องประชาคมอาเซี ย น
(ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee: ACSS Committee) เพื่อให้ การ
พัฒนาระบบสถิติของประชาคมอาเซียนมีทิศทางที่ชัดเจน และให้หัวหน้าหน่วยสถิติในประเทศสมาชิก

๔๙

อาเซี ย นเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการฯ และที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Ministers: AEM) ครั้ ง ที่ ๔๓ ในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ อ นุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการระบบสถิติของ
ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยสถิติแห่งชาติในประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ เป็น
คณะกรรมการ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว สหพัน ธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย และโดยมี ASEANstats
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน มีบทบาทในการ
กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายการดำเนินงาน พัฒ นาระบบสถิติของประเทศสมาชิกอาเซียน ความ
ร่วมมือทางด้านสถิติในภูมิภาคอาเซียน ให้คำแนะนำการทำงานแก่คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการฯ
เพื่ อให้ ห น่ ว ยสถิ ติของแต่ล ะประเทศ มี ทิ ศทางในการดำเนิ น งานที่ ชัดเจน การผลิ ตข้ อมู ล สถิ ติได้
มาตรฐาน การพัฒนาระบบสถิติ ของประเทศอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบระหว่างกันได้ โดยข้อมูลสถิติ
ดังกล่ าวจะถูกใช้ในการวัดผล ประเมินผล การดำเนินยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนตาม
วัตถุประสงค์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคม
สังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) สำหรับ การประชุม
คณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๖๒ นี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๙ (The ๙th
ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee: ACSS๙) สำนักงานสถิติแห่ งชาติ
กำหนดจั ด ประชุ ม ระหว่ า งวั น ที่ ๙ – ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอิ น เตอร์ ค อนติ เนนตั ล
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๖๐ คน โดยมีคณะกรรมการฯ พร้อมผู้ติดตาม และ
ประธานจากคณะทำงาน จากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ผู้แทนจาก ASEANstats รวมถึง
องค์ การระหว่างประเทศ ได้แก่ United Nations Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific (ESCAP), ARISE Plus, United Nations Population Fund (UNFPA) แ ล ะ
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ASEANstats จะรายงานผลการประชุม ให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุ โ สเศรษ ฐกิ จ อาเซี ย น (Senior Economic Official Meeting: SEOM) และการป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministerial Meeting: AEM) ที่มีปลัดกระทรวง
พาณิ ช ย์ แ ละรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ช ย์ เข้ าร่ว ม ตามลำดั บ เพื่ อ ทราบและอนุ มั ติ และให้
คำแนะนำการดำเนินงานต่อไป
๓. เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของ
ประชาคมอาเซียน ในรอบปีที่ผ่านมา -ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมติของเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มีการลง
มติในที่ประชุม -ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อแนะนำของ ACSS ต่อเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอในการประชุม
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ติดตาม ให้ข้อแนะนำ ในหัวข้อที่สำคัญเพื่อ
ดำเนิ น ยุ ท ธศาสตร์ ท างสถิ ติ ของประเทศอาเซี ยน เช่ น กรอบการดำเนิ น งาน ACSS Open Data

๕๐

Implementation เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน แนวคิด ของการใช้ Big Data เพื่อปรับปรุงสถิติ
ทางการ และลดภาระการให้ข้อมูลของประชาชน
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ผ่านการจัดประชุมอย่างสมเกียรติ และเสริมสร้าง ความ
ตระหนั กรู้เกี่ยวกับการเป็ นประชาคมอาเซียน -มีการสร้างเครือข่ายในประชาคม อาเซียน -ข้อมูล มี
มาตรฐาน สามารถเปรียบเทียบกันได้ภายในอาเซียน -ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และลดภาระ
การให้ข้อมูลของประชาชน
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดการประชุมระหว่างประเทศ
๕.๒ เชิงคุณภาพ
ได้แนวคิดและกรอบแผนงานใหม่เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ทางสถิตขิ องประเทศอาเซียน
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการระบบสถิติของ
ประชาคมอาเซียน ในรอบปีที่ผ่านมา -ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมติของเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มีการลง
มติในที่ประชุม -ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อแนะนำของ ACSS ต่อเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอในการประชุม
๗. กลุม่ เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. จัดประชุมระหว่าง
ประเทศด้านสถิติ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๓
๗๐๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
-

รวม

๗๐๐,๐๐๐

๕๑

โครงการ “ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางอรวรรณ สุทธางกูร
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๘๒
นางภาวิตา ทรงกลดสกุล
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๘๓
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๐ E-mail : pawita.s@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ จัดทำสถิติและการประสานการรวบรวมข้อมูลสถิติ
เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึง
การให้ บ ริ ก ารสถิ ติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน องค์ ก รเอกชน และบุ ค คลทั่ ว ไป โดยมี เป้ าหมายในการพั ฒ นา
กระบวนการบริการด้านสถิติให้ มีคุณ ภาพตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ทุกภาคส่ วน ซึ่ง สสช.
ให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วน ทั้งในรูปแบบเอกสารรายงาน และ
ซีดีรอม ตามช่องทางการให้บ ริการต่่างๆ ได้แก่การติดต่อด้วยตัวเอง ติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ จดหมาย และเว็บไซต์ของ สสช.(www.nso.go.th)
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ภ าพลั ก ษณ์ บทบาทและหน้ าที่ ของสำนั กงานสถิติ
แห่งชาติให้แพร่หลาย
๒.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว
๒.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน
การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก
๓. เป้าหมาย
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการข้อมูลสถิติ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึก ษาและประชาชนทั่วไป รับรู้เข้าใจ ไว้วางใจ มั่นใจ
ในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่่งชาติ และมีความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติมาก
ยิ่งขึ้น

๕๒

๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน
๕.๒ เชิงคุณภาพ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจาก สสช. ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๖๖๐,๐๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. จัดทำรายงานตัวชี้วัด
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒. จัดทำรายงานตัวชี้วัด
ที่สำคัญของประเทศ
ไทย
๓. จัดทำแผ่นพับการให้
บริการ/ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
๔. จัดนิทรรศการ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
๒๔๗,๐๐๐

ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๔/๒๕๖๓
-

-

๒๑๕,๐๐๐

-

-

-

-

๙๙,๐๐๐

-

-

-

-

๙๙,๐๐๐
-

รวม

๖๖๐,๐๐๐

๕๓

โครงการ “จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ
(ส่วนกลาง)”
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔
นายศักดิ์สิทธิ์ โรคน้อย
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๔๑
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๑๕ E-mail : saksid@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูล
เพื่อผลิตข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประกอบการตัดสินใจ การบริหารงาน การกำหนด
นโยบาย ของผู้บริหาร ในระดับต่าง ๆ ของประเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้
นอกจากนั้ น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานที่มาก ทำให้ เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งเริ่ ม เสี ย หายและเสื่ อ มสภาพไม่ ส ามารถใช้ งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
เนื่องจากสานักงานสถิติแห่งชาติ มีการทำสำมะโน/สำรวจหลายโครงการซึ่งมีการจั ดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูล การสืบ ค้นแผนที่ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงาน
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะข้ อ มู ล เชิ งพื้ น ที่ และแสดงข้ อ มู ล เป็ น รู ป ภาพที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง จึ ง
จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสนับสุนนการ ทำงานและการผลิตข้อมูลของโครงการสำมะ
โนและสำรวจโครงการต่าง ๆ ของ สสช. ในหน่วยงาน สสช. ได้มีการพัฒนา Software ที่ใช้เฉพาะใน
งานด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้การประมวลผลข้อมูลสูง เช่น โปรแกรม CS Pro, Fox Pro, เป็นต้น จึงมี
ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานในสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับการ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อผลิตข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน ใหญ่มีอายุการใช้
งานมากกว่า ๗ ปี ป ระสิทธิภ าพของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำลง เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มเสียหายและ
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่จัดหาใน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่ อทดแทนและ เพิ่มศักยภาพนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ซึ่ งมีป ริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้ การตอบสนองงานของสา
นักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะปัจจุบัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี
ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล
และผลิตข้อมูลสถิติ
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๓. เป้าหมาย
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีศักยภาพในการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑. มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จำนวน ๔๖๔ เครื่อง
๒. มีเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๒๓ เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที)
จำนวน ๑๑๗ เครื่อง
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๘ เครื่อง
๕. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๕๐๒ ชุด
๖. มีโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๕๐๒ ชุด
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ดำเนินการตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ได้ ๑๐๐%
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และ ลดจำนวนเครื่อง
ทดแทนที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี
๗. กลุม่ เป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
เครื่องเดิม ที่เสื่อมสภาพ และเสียบ่อยครั้ง
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๒๔,๗๘๗,๖๐๐ บาท

๕๕

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. เริม่ ดำเนินโครงการ
๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน
๓. การดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๔/๒๕๖๓
-

-

-

๒๔,๗๘๗,๖๐๐

-

รวม

๒๔,๗๘๗,๖๐
๐

๕๖

โครงการ “ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ”
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔
นายศักดิ์สิทธิ์ โรคน้อย
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๔๑
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๑๕ E-mail : saksid@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และเสริมสร้าง ศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ จัด ทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการ
ด้านสถิ ติ แก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารทุ กภาคส่ ว น รวมถึ งร่ว มมือ และประสานงานกั บ ต่ างประเทศและองค์ ก ร
ระหว่างประเทศในงานด้านสถิติ ในการดำเนินกิจกรรมตามภาระงานด้านต่างๆ ของสำนักงานล้วน
เกี่ยวข้องกับ งานระบบจัดเก็ บ และ ประมวลผลข้อมู ล เป็นสำคัญ ซึ่งต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ข้อมูล ตามพระราชบั ญ ญั ติส ถิติ มารองรับ กับ ภารกิจของ สำนั กงานสถิติแ ห่ งชาติส่ ว นกลาง และ
สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ที่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากเกิน กว่า ๗ ปี และผู้ให้บริการ
ขาย หรือเจ้ าของผลิ ตภัน ฑ์ ไม่ส ามารถบำรุงรักษา หรือตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขปั ญ หา เปลี่ ยน
อะไหล่ หรือรับรองการใช้งานหรือให้บริการได้ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบ เครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบันของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้พัฒนาไปเกินกว่า
ระบบฯหรืออุปกรณ์ ที่สำนักงานฯ ใช้งานอยู่ สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทดแทน
ระบบเดิมของสำนั กงานที่มีอายุ เกิน ๗ ปี เพื่ อรองรับการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล ด้านสถิติ
ภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก รัฐบาล กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อทดแทนครุ ภั ณ ฑ์ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละอุ ปกรณ์ ต่อ พ่ ว ง ที่ มี อายุก ารใช้งานเกิน กว่า
๗ ปี ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
๒.๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
๓. เป้าหมาย
สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลสถิติ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑. สำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ แ ละสำนั ก งานสถิ ติ จั งหวัด มี ระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละเครือ ข่า ย
ทดแทนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายุ มากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของ
สำนักงานในรูปแบบ Cloud Computing รองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการสำรวจ
และวิเคราะห์ ข้อ มู ล ทางด้ านสถิติของ ประเทศ พร้อมให้ บ ริการระบบรับ รองความปลอดภั ยการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ (SSL) และสามารถ ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึ งการบริการจัดการ
ข้ออมูลทางด้านสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการ
สำรองข้อมูลสารสนเทศเมื่อระบบเกิดขัดข้อง
๒. สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิ ติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่าน
เทคโนโลยี VoIP รองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิ ม ที่
ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถ ใช้งานได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร
๓. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อตรวจสอบและนำข้อมูลเข้า
สู่ระบบคลังข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้รองรับการภาระงานของสำนักงาน
๔. สำนักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายรองรับการใช้บริการ ระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ดำเนินการตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ได้ ๑๐๐%
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวลผล และการปฏิบัติงาน ผ่าน
เครือข่าย
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท

๕๘

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ไตรมาสที่ ๑/ ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๑. เริม่ ดำเนินโครงการ
๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน
๓. การดำเนินการตาม
๑๒,๖๔๔,๘๐๐ ๑๘,๙๖๗,๒๐๐
ระเบียบพัสดุ
รวม

รวม

๓๑,๖๕๔,๕๐๐

๕๙

โครงการ “ขยายระบบติดตามบริหารจัดการผูใ้ ช้และการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ”
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔
นายศักดิ์สิทธิ์ โรคน้อย
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๔๑
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๑๕ E-mail : saksid@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และเสริมสร้าง ศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ จัดทำสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่าง เพื่อให้ได้ ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และบริการข้อมูล องค์ความรู้วิชาการ
ด้า นสถิติ แก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารทุ กภาคส่ ว น รวมถึง ร่ว มมือ และประสานงานกั บ ต่ างประเทศและองค์ ก ร
ระหว่างประเทศในงานด้านสถิติ ในการดำเนินกิ จกรรมตามภาระงานด้านต่างๆ ของสำนักงานล้วน
เกี่ยวข้องกับ งานระบบจัดเก็บ และ ประมวลผลข้อมูล เป็นสำคัญ ซึ่งต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ข้อมูล ตามพระราชบั ญ ญั ติส ถิติ มารองรับ กับ ภารกิจของ สำนั กงานสถิติแ ห่ งชาติส่ ว นกลาง และ
สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ที่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากเกิน กว่า ๗ ปี และผู้ให้บริการ
ขาย หรือเจ้ าของผลิ ตภัน ฑ์ ไม่ส ามารถบำรุ งรักษา หรือตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขปั ญ หา เปลี่ ยน
อะไหล่ หรือรับรองการใช้งานหรือให้บริ การได้ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบ เครือข่ายสารสนเทศในปั จจุบันของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้พัฒนาไปเกินกว่า
ระบบฯหรืออุปกรณ์ ที่สำนักงานฯ ใช้งานอยู่ สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทดแทน
ระบบเดิมของสำนั กงานที่มีอายุ เกิ น ๗ ปี เพื่ อรองรับการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล ด้านสถิติ
ภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติ ของประเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้านสถิติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุเกิน ๗ ปี
๒.๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
๓. เป้าหมาย
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
จำนวน ๑ ระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ข้อมูลสถิติ

๖๐

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑. สำนั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ แ ละสำนั ก งานสถิ ติ จังหวั ด มี ระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละเครือ ข่ าย
ทดแทนระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายุ มากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของ
สำนักงานในรูปแบบ Cloud Computing รองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการสำรวจ
และวิเคราะห์ ข้อ มูล ทางด้ านสถิติของ ประเทศ พร้อมให้ บ ริการระบบรับ รองความปลอดภั ยการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ (SSL) และสามารถ ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึงการบริการจัดการ
ข้ออมูลทางด้านสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการ
สำรองข้อมูลสารสนเทศเมื่อระบบเกิดขัดข้อง
๒. สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่าน
เทคโนโลยี VoIP รองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิม ที่
ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถ ใช้งานได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร
๓. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อตรวจสอบและนำข้อมูลเข้า
สู่ระบบคลังข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้รองรับการภาระงานของสำนักงาน
๔. สำนักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครื อข่ายรองรับการใช้บริการระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ดำเนินการตามเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ได้ ๑๐๐%
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบติ ด ตามบริ ห ารจั ด การผู้ ใช้ แ ละการรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถิติได้
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๒๗,๖๖๔,๒๐๐ บาท

๖๑

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ไตรมาสที่ ๑/ ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๑. เริม่ ดำเนินโครงการ
๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน
๓. การดำเนินการตาม
๒๗,๖๖๔,๒๐๐
ระเบียบพัสดุ
รวม

รวม

๒๗,๖๖๔,๒๐๐

๖๒

โครงการ “บริหารจัดการระบบสถิติ”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๓๓๑
นายคำภา ศรีดาพันธ์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๓๓๑
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๒๒ E-mail : kumpa.s@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มี หน้าที่จัดทำแผนแม่บท
เกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยมีเป้าหมายหลักให้ ประเทศมีสถิติที่สำคัญ จำเป็นต่อการ
วางแผน และประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยสถิติภาครัฐมีสมรรถนะในการ
จัดทำข้อมูลสถิติที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประกอบการตั ดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ รวมทั้งการใช้ป ระโยชน์ ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยการดำเนินการนี้อยู่ภ ายใต้แผนแม่บท
ระบบสถิ ติ ป ระเทศไทยฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ สอดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้ง
ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม เพื่ อ ให้ ร ะบบสถิ ติ ป ระเทศไทยเป็ น กลไก
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อกำหนดกรอบความรับ ผิดชอบของแต่ล ะหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ ประเทศมีข้อมูล ที่
จำเป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
๓. เป้าหมาย
ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผนและพัฒนาประเทศ
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
ชุดข้อมูลสถิติทางการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ ที่มีระบบการ
ผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ เพื่อให้ได้สถิติที่มีมาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดไว้
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ร้อยละ ๘๐
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๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๑๙,๓๐๐,๒๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. การบริหารจัดการ
ระบบสถิติ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๓
๔,๘๒๕,๐๕๐

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๓
๔,๘๒๕,๐๕๐

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๔/
๓/๒๕๖๓
๒๕๖๓
๔,๘๒๕,๐๕๐ ๔,๘๒๕,๐๕๐

รวม

๑๙,๓๐๐,๒๐๐
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โครงการ “เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ”
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายธนู สุวรรณโน
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๙๓
นางสาวนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๓๒๕๑
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๑๗ E-mail : nonglak@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงาน (Decentralization) แต่ละหน่วยงานมี
การผลิตข้อมูลสถิติรองรับภารกิจของหน่วยงาน ทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนและขาดการบูรณาการการใช้
ข้อมูลร่วมกันสำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านสถิติของประเทศ มีภารกิจที่สำคัญใน
การพัฒนางานด้านสถิติ ตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้สำนักงาน
สถิติแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการพัฒ นาประเทศ และจากการดำเนินงานที่ ผ่านมาได้ทำการประสานงานกับ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการนำแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการพัฒนาข้อมูลสถิติ
ทางการรายสาขาและการพั ฒ นาข้อมูล สถิติเชิงพื้น ที่ เพื่อให้ ประเทศมีข้อมูล สถิติ ที่มีคุ ณ ภาพ ได้
มาตรฐาน และสร้างความมั่น ใจในการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้การบริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐ บาลดิจิทัลตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ขยายวงกว้าง และครอบคลุมผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้
สังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านข้อมูลสถิติ และผลักดัน
ให้ มีการใช้ข้อมูล สถิติแ ละสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาพรวม ซึ่งในการสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงต้อง
มีการดำเนิน การบู รณาการเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่สำคัญ จำเป็นของประเทศเข้าสู่
ศูนย์กลางข้อมูลทางสถิติของประเทศเพื่อที่จะนำไปสู่การแบ่งปันข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ ได้จากการบูรณาการเชื่อมโยง ด้วยนำ
ข้ อ มู ล มาใช้ ในการวิ เคราะห์ เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจและการกำหนดนโยบายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒.๒ รวบรวม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลและรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
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๒.๓ วิเคราะห์และจัดทำสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์
๓. เป้าหมาย
ประเทศไทยมีชุดข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผนและการกำหนดนโยบายต่างๆ
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
ชุดข้อมูลสถิติทางการและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
ประเทศมีข้อมู ลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสิ นใจ ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๒,๙๑๖,๔๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. การเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๓
๖๐๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๓
๗๕๐,๐๐๐

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
๗๕๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
๘๑๖,๔๐๐

รวม

๒,๙๑๖,๔๐๐
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โครงการ “พัฒนาบุคลากรประจำปี”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๑๓
นางสาวนลินี ทองสว่าง
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๑๒๙๐
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๔๐ E-mail : nalinee@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ (๙) กำหนดหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้
เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ เกี่ยวกับสถิติ และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสถิติ รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒ นาบุคลากร
ทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสำนักงานสถิ ติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบงานภารกิจดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติ และเป็นการเพิ่ ม
สัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติ เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลสถิติในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศ ของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่ อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะที่ จ ำเป็ น ต่ อการปฏิ บั ติ ง านให้ แก่ บุ ค ลากรของสำนั กงานสถิติ แห่ งชาติ เพื่ อให้ มี ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย
๓. เป้าหมาย
ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
บุคลากรของสำนั กงานสถิติแห่ งชาติ และบุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการสถิติมากขึ้น
๒. บุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
๓. บุคลากรสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาพยากรณ์สภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อม
รับมือกับทิศทางการพัฒนาของประเทศได้อย่างดี
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๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
ผู้สำเร็จการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ร้อยละ ๘๕
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุ ค ลากรภาครั ฐ สามารถนำความรู้แ ละประสบการณ์ จ ากการฝึ ก อบรมไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๖๓๑,๗๐๐ บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. หลักสูตรปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่
๒. หลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. หลักสูตรความรู้
ความสามารถด้าน
สถิติและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
๔. หลักสูตรด้านอื่นๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
๕. การจัดรายการ
ศึกษาดูงานให้แก่
หน่วยงาน
ภายในประเทศ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๓
๘๕,๗๗๕

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๓
๓๐๙,๕๘๐

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
๖๓,๒๗๕

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
๑๗๓,๐๗๐

รวม

๖๓๑,๗๐๐
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โครงการ “บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ”
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายธารธรรม อุประวงศา
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๓๓๔
นายศักดิ์สิทธิ์ โรคน้อย
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๗-๗๓๔๑
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๑๕ E-mail : saksid@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
“ข้ อ มู ล สถิ ติ ” ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ ส ามารถนำไปใช้ ในการวางแผนงาน
กำหนด นโยบาย และใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถิติขึ้นเป็นฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ยังคงกำหนดอำนาจ หน้าที่ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการบริหาร
จัดการด้านข้อมูลสถิติของประเทศและเพิ่มภารกิจจากการเป็นหน่วยงาน “ผู้ผลิตและผู้ ให้ บริการ
สถิติ” เป็นหน่วยงาน “ผู้บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” อีกบทบาทหนึ่ง เนื่องจากระบบสถิติ
ของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงาน (Decentralization) มีหน่วยงานจำนวนมากผลิตข้อมูลสถิติ
ตามภารกิจของตน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการการใช้ข้อมู ลร่วมกัน ประกอบกับข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่ง
การให้สำนักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ของทุกส่วน
ราชการ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว
๔๙๔ ลงวั น ที่ ๒๙ กั น ยายน ๒๕๖๐ และ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐ ลงวั น ที่ ๒ ๖ มกราคม ๒๕๖๑
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การให้ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม [สำนั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็นเจ้ าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานจัดทำเป็น
ภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศ
เอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนั ก งานรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น การด้ ว ย และข้ อ คำสั่ ง สำนั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๕๕/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ทำการแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น นโยบายเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big data) ศู น ย์ ข้ อ มู ล (Data
Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)” ขึ้น โดยมอบหมายให้พลอากาศเอก ประจิน
จั่น ตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน ปลัดกระทรวง ๑๙ กระทรวง และผู้ ทรงคุณ วุฒิ ร่วมเป็น
กรรมการ กระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ เป็ น ฝ่ ายเลขานุ ก าร และผู้ อำนวยการสำนั กงานสถิติ แ ห่ งชาติ เป็ น

๖๙

ผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ กำหนดโจทย์ที่มีความสำคัญเร่งด่วน ติดตามการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูล แก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเดินหน้าสร้างศูนย์ข้อมูล Big Data บูรณาการการ
เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐข้ามกระทรวง
การขับเคลื่อนภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้
จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ขณะนี้ อยู่ ในระหว่างการขับ เคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๔) โดยมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เป็นฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ลดความซ้ำซ้อนและเติมเต็มข้อมูลสถิติ ที่สำคั ญแต่ยังไม่มีการจัดทำ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูล
สถิติทมี่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย อาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
สถิติครอบคลุมข้อมูลสถิติครบทั้ง ๒๑ สาขา โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่เป็น
เอกภาพ ครบถ้ ว น และสมบู ร ณ์ ซึ่ งได้ ดำเนิ น การทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค (จังหวัด) การ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้ตั้งเป้าหมายเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่ อการใช้ป ระโยชน์ ร่วมกั น ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้คำนึงถึงบทบาทของข้อมู ล ที่ส ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ตลอดจนสามารถวัด
สถานการณ์และระดับการพัฒนาของประเทศเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น การวัดเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) การวั ด อั น ดั บ ความสามารถในการ
แข่งขั น ของประเทศ (Competitiveness) เป็น ต้ น จึงจำเป็ น อย่างยิ่งที่ ต้องให้ ความสำคั ญ กั บ การ
พัฒนาให้ข้อมูลสถิติมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถเปรียบเทียบกันในทุกระดับ เพื่อให้การบ่งชี้
สถานะของประเทศเป็นไปอย่างถู กต้อง บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ จริง จากการดำเนิน งานต่าง ๆ
ของสำนักงานสถิติแห่ งชาติดังกล่าว ทำให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ ข้อมูลของประเทศที่ยังคงมี
ช่องว่าง (Data Gap) ทั้งในด้านรายการข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นแต่ไม่มีการจัดทำ และด้านคุณภาพ
ของข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านการประสานงานระหว่างพื้ นที่กับพื้นที่ และพื้นที่กับส่วนกลาง
ทำให้ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลสถิติที่มีให้รวมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบข้อมูลสถิติของประเทศ
ที่มีในปัจจุบันยังไม่เพียงพอและอยู่กระจัดกระจาย ทำให้ไม่สามารถจะสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาประเทศได้ ดังนั้ น เพื่อให้ ห น่วยงานต่าง ๆ สามารถบริห ารงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เพิ่ม
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของประเทศและเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น และมั่ น คง จึ งจำเป็ น ต้ อ งมี
แหล่ งข้อ มูล ที่ จ ะทำหน้ าที่ ร วบรวมและบูรณาการข้อมู ล สถิ ติทั้ งในระดับ ประเทศและระดับ พื้ น ที่
(จังหวัด) โดยต้องมีระบบงาน และเทคโนโลยีที่ ทันสมัย เอื้อต่อการใช้งานและสนับสนุนการเข้าถึง
สารสนเทศดังกล่าวได้สะดวก และรวดเร็ว
การดำเนินงานเพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับให้บริการแก่ทุกภาคส่วนนั้น
ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ที่
มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ทางสถิติของประเทศ ที่สามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญ
และจำเป็ น จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศในแต่ ล ะด้ า นได้
ตลอดจนการจั ดการ การวิเคราะห์ ข้อมู ล ที่ใช้ในการคาดการณ์ อนาคต เอื้อประโยชน์ ถึงสิ่ งที่ ควร
ดำเนิ น การ เพื่ อ ตอบโจทย์ ในเรื่ องการตั ด สิ น ใจและกำหนดนโยบายก็ จะส่ งผลให้ ระบบสถิ ติข อง
ประเทศสามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
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ปัจจุบัน นอกจากนี้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและข้อมูลมีการพัฒนาไปอย่างมาก การดำเนินการของ
สำนักงานสถิติจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล
เพื่อให้เกิดการพัฒ นาอย่ างยั่งยืนในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การ
บริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขยายวงกว้าง และ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจำเป็นต้องจัดหาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน Data Gap, การบูรณา
การข้อมู ล สถิติ ตลอดจนเครื่องมือเพื่ อ เข้าถึงการใช้ง านสถิติอ ย่างกว้างขวาง รวมทั้ งการกำหนด
มาตรฐานข้อ มู ล ทางสถิ ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล นอกจากนั้ น ยั งเป็ น การปรับ ปรุ ง
กระบวนการจัดทำข้อมูลให้มีความรวดเร็ว และทันต่อเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนจบ ทั้งการ
พัฒนาบุคลากรด้าน Data Science และการขยายผลเพื่อการจัดทำ Data Model/Set สำหรับการ
ทำ AI และ Machine Learning ในอนาคต การจัดทำ “บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ”
นอกจากจะเป็นการนำเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมข้อมูลทันสมัยรองรับการทำงานในอนาคตที่ข้อมูลเป็น
หัวใจที่ใช้ในการบริหารงานแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางมาตรฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศที่มี
“ข้อมูลสถิติคุณภาพ” ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ และสะท้อนภาพที่แท้จริงของการพัฒ นา
ประเทศในด้ า นต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง อั น จะนำไปสู่ ก ารกำหนดนโยบาย วางแผนงานเพื่ อ การ
ขับเคลื่อนประเทศต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติของสำนั กงานสถิติแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสถิติ
ของประเทศ ที่บริหารจัดการในลักษณะของการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน (Data Driven) รองรับการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาประเทศในยุค ๔.๐
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดทำ Data Catalog ข้อมูลสถิติ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ ภาพ เป็ น มาตรฐานสากล ตลอดจนสนั บ สนุ น การกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ และนำเสนอสารสนเทศของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด สำหรับการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่าง ๆ
ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ
๒.๔ เพื่อพัฒ นาความรู้ และทักษะในการเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)
ให้กับบุคลากรในสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นำไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน การวิ เคราะห์ /ออกแบบข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้ ข้ อ มู ล ด้ า นสถิ ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ ให้สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
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๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีระบบและเครื่องมือให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อการ
จัดทำข้อมูล และสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานเดียวกัน รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
สถิติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
๒. มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ โดยการใช้สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานได้ทั้งแบบ On-Cloud และ
On-Premise เพื่อการประมวลผลลักษณะ On-Demand
๓. รัฐบาลได้ข้อมูลที่มีคุณ ภาพซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานกลางที่ส ามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน ที่ใช้ National Statistical Data Catalog ร่วมกัน เพื่อการประเมิน วิเคราะห์และ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด SDGs ทั้ง ๑๗ Goals
๔. ภาคเอกชน เช่น กลุ่ ม SMEs ไทยทั้ งในภาคเกษตร ภาคอุต สาหกรรม และภาคบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ๕. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่ าง
สะดวกรวดเร็ว เป็ นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเข้ าถึงข้อมูลภาครัฐที่สะดวก
รวดเร็ว
๕. ดัชนีชี้วดั ความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ
๕.๒ เชิงคุณภาพ
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มี ฐ านข้ อ มู ล กลางของประเทศ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การสถิ ติ ส ำคั ญ ของประเทศ มี ศู น ย์ ก ลางการ
แลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลสถิติเพื่อการวิเคราะห์ มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ที่มี
ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้ อมูลสถิติ สามารถสนับสนุนการบริห ารงาน ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ แผนพั ฒ นา ต่ าง ๆ ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการพั ฒ นา
ประเทศ ด้วยการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติ
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒ บาท
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ไตรมาสที่ ๑/ ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๑. เริม่ ดำเนินโครงการ
๒. กำหนดร่างขอบเขต
งาน
๓. การดำเนินการตาม
๒๒,๖๖๘,๒๐๐ ๔๕,๓๓๖,๓๐๐ ๔๕,๓๓๖,๓๐๒
ระเบียบพัสดุ
รวม

รวม

๑๑๓,๓๔๐,๘๐๒
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โครงการ “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วย
Power BI Desktop for Analytics”
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางมุ่ยฟ้า วัฒนศักดิ์
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๙๒
นายพลากร ดวงเกตุ
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๔๙๔
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๑๓๐ E-mail : palakorn@nso.go.th

รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจบริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการ
พัฒ นาและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งมีการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลภาพรวม
และข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการส่ งเสริมการใช้ประโยชน์ ของข้อมูลให้แก่ผู้ ใช้บริการทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ปัจจุบันข้อมูลระดับพื้นที่มีความสำคัญค่อนข้างมาก และสำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อมูลระดับ
พื้น ที่ที่ ห ลากหลายมิ ติตามสถิติท างการ (Official Statistics) จำนวน ๒๑ สาขา แต่ยังไม่ได้มีการ
จัดการข้อมูลดั งกล่ าวเป็ น ฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็ นระบบที่เอื้ออำนวยต่อการบริการและ
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้ ประกอบกับมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล
และการนำเสนอข้อมูลมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและมีความหลากหลาย โดยเฉพาะ Power BI
ซึ่ งเป็ น เครื่อ งมื อในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล และสร้างรายงานได้อ ย่างน่ าสนใจในลั ก ษณะ Power BI
Dashboard ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองข้อมูล ๓๖๐ องศาแบบรวมศูนย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
นอกจากนั้นยังสามารถอัพเดตข้อมูลได้อย่างทันที อีกทั้งยังสามารถเรียกใช้งานได้จากทุก ๆ อุ ปกรณ์
สำนักงานสถิติแห่งชาติเล็งเห็ นประโยชน์การใช้งานของ Power BI และมีเครือข่ายการทำงานด้าน
วิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์การ
ทำงานในการสร้างฐานข้อมูล ด้วย Power BI จึงมีการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้และการทำงานเพื่ อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของสำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งของ
แพลตฟอร์ม Open data เพื่อการพัฒนาเมือง
๒.๒ เพื่อให้ บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูล
ระดั บ พื้ น ที่ ด้ วย POWER BI และสามารถจั ดทำฐานข้ อมู ลเพื่ อเผยแพร่ และบริ การข้ อมู ลได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นักวิชาการสถิติหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
สถิติจังหวัด
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๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
๔.๑ ผลผลิต (Output)
- มีฐานข้อมูลระดับจังหวัด
- บุ ค ลากรของสำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ ได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร้ างของ
แพลตฟอร์ม Open data และการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วย POWER BI
๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่และบริการข้อมูลได้
๕. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
๕.๑ เชิงปริมาณ
จำนวนบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับการอบรมหลักสูตร Power BI Desktop
for Analytics ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ คน
๕.๒ เชิงคุณภาพ
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วย POWER BI และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไปได้
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒ นาและเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วย
POWER BI และสามารถนำองค์ค วามรู้ไปใช้ในการพั ฒ นาและต่อยอดในการพัฒ นาและเชื่อมโยง
ข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป
๗. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓
๙. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ………-…………….. บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. การอบรมหลักสูตร
Power BI Desktop
for Analytics
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๒/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๓
-

ไตรมาสที่
๔/๒๕๖๓
-

รวม

-

๗๕

บทที่ ๔
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
๔.๑ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) สู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) ฉบับนี้จะถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนั กงาน กพร. จะพิ จารณาแผนปฏิ บัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และคัดเลื อก
ตัวชี้วัดเพื่อมานำใช้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในภาพรวม
๔.๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติพิจารณามอบหมายงานและถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการรายบุ คคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สู่ ศูน ย์/กอง กลุ่ ม /ฝ่ าย งาน และรายบุ คคล ตามความ
รับผิดชอบและลำดับการบังคับบัญชา
๔.๒ การติดตามและประเมินผล
๖.๒.๑ การติดตามผลการดำเนินการและผลเบิกจ่ายโครงการที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนฯ
ตลอดจนโครงการสำคัญอื่น ๆ ที่มีดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตรมาส สำหรับ
โครงการงบลงทุนหรืออื่นๆ ที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสแรก อาจพิจารณาติดตามรายเดือน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานจะจัดทำผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
หรือรายเดือน เสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้รายงาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ประสานติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๖.๒.๒ การจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จะพิจารณาการจัดทำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เสนอโดยศูนย์/กอง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) รวมทั้ งพิ จารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้ กั บ ศู น ย์ / กอง โดยพิ จ ารณาจากผลการดำเนิ น งานและผลเบิ ก จ่ า ยงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกด้วย
๖.๒.๓ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
ผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะถูกใช้เพื่อ
คาดการณ์ผ ลการดำเนิน การในอนาคต และใช้ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติ
ราชการ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ในปีต่อไป

๗๖

๗๗

ภาคผนวก

๗๘

แผนที่แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติกับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผนฯ ๑๒

ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์
แผนฯ DE

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลีย่ นภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั

ยุทธศาสตร์
แผนฯ DE

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจทิ ลั

ยุทธศาสตร์
สสช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
บูรณาการ เชือ่ มโยง และแลกเปลีย่ น
สถิตแิ ละข้อมูลทีส่ ำคัญและจำเป็น
ของประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาบุคลากรทางด้าน
สถิตขิ องประเทศให้มี
ความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
สร้างความตระหนักรูแ้ ก่
ประชาชน และส่งเสริมการ
นำข้อมูลสถิตแิ ละ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์

79

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนากระบวนการผลิตและ
การบริการด้านสถิตใิ ห้มี
คุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทกุ ภาคส่วน

