
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด

กองสถิติพยากรณ์

กองนโยบายและวิชาการสถิติ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ส านักงานเลขานุการกรม

กองสถิติสังคม

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

กองสถิติสาธารณมติ

รองผู้อ านวยการ

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อ านวยการ

กองสถิติเศรษฐกิจ



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

รองผู้อ านวยการ

ผู้ตรวจราชการกรม

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
1) ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
2) ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเพื่อให้เป็นไปและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนท่ีก ำหนด
3) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อให้มีกำรจัดสรร กำรเกลี่ย และประสำนระหว่ำงส่วนรำชกำรให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 

ประหยัด และสมประโยชน์
4) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร
5) ตรวจรำชกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์ท่ีอยู่ในควำมรบัผิดชอบของกระทรวง
6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้
1) ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ ควำมคำดหวังและเป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จโดยเชื่อมโยงเพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงท้ังในด้ำนประสิทธิภำพและประสทิธิผล
2) ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมทิศทำง นโยบำย กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เพื่อให้กำร

ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว้
3) ช่วยสั่งรำชกำร มอบหมำย อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ไขปัญหำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนดไว้
4) ช่วยปกครองบังคับบัญชำ ก ำกับดูแล และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำร เพื่อกำรบริหำรงำนและพัฒนำขีด

ควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคณุธรรม
5) ช่วยวำงแผน ติดตำม ควบคุม ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรพัยำกรของส่วนรำชกำร เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิด

ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิ



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้
1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส ำนักงำน
2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมำย

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะให้ค ำปรึกษำแก่ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยในส ำนักงำน
2) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรในส ำนักงำน
3) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรรว่มกับหน่วยงำนกลำงต่ำงๆ และหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน
4) ปฏิบัติงำนร่วมกับกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รบัมอบหมำย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง

ส านักงานเลขานุการกรม

มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) ด ำเนินกำร พัฒนำ และจัดท ำเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป 

งำนสำรบรรณ งำนช่วยอ ำนวยกำร และงำนเลขำนุกำรของ
ส ำนักงำน

2) ด ำเนินกำรวำงแผนก ำลังคน จัดระบบงำนบริหำรงำนบุคคล 
และกำรเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม

3) พัฒนำบุคลำกรและบริหำรองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนให้แก่
ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนและหน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วข้อง

4) ด ำเนินกำรพัฒนำและจัดระบบงำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำร 
กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที ่และยำนพำหนะของ
ส ำนักงำน

5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกฎหมำย งำนนิติกรรมสัญญำ งำนเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงแพง่และอำญำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ควำมรับ
ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที ่และคดีปกครอง

6) จัดท ำแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่
ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนของส ำนักงำน

7) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนกำรปฏิบัติ
รำชกำร และกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และวิเครำะห์
ระดับควำมส ำเร็จของงำน

8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
1) จัดท ำแผนแม่บทเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ
2) ประสำนงำน และหำรือร่วมในกำรจัดท ำสถิติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ

แผนแม่บทเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ และให้สอดคล้องกับแผน
ก ำหนดควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนทำงสถิติตำมแผนแม่บทตำม (๑)

3) จัดท ำแผนสถิติ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของกำร
บริหำรจัดกำรระบบสถิติ

4) จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสถิติ ส ำหรับกำรจัดท ำสถิติของประเทศ
รวมท้ังประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร

5) จัดท ำ ประสำนกำรจัดท ำ และพัฒนำมำตรฐำนสถิติของประเทศให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

6) ศึกษำ พัฒนำ และส่งเสริมวิชำกำรสถิติ ส ำหรับกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
จัดท ำข้อมูลสถิติ

7) บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลกรอบตัวอย่ำงด้ำนครัวเรือน ด้ำนสถำน
ประกอบกำร และกรอบพื้นท่ี

8) ก ำหนดกระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงและวิธีประมำณค่ำสถิติที่เหมำะสม รวมท้ัง
วิเครำะห์และประเมินระดับควำมคลำดเคลื่อนของสถิติ

9) ก ำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนท่ีสถิติส ำหรับกำรจัดเก็บ
ข้อมูล

10) ประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ในงำนด้ำนสถิติ

11) เผยแพร่ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ และให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร
ระบบสถิติ

12) ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้
1) วำงแผนและเตรียมงำนเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูล 
2) ปรับปรุงและพัฒนำแผนที่สถิติด้วยระบบดิจทิัล เพื่อใช้

ในโครงกำรส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง 
3) บริหำรจัดเก็บข้อมูลสถติิด้ำนเศรษฐกจิ สังคม และควำม

คิดเห็นของประชำชนต่อนโยบำยหรือโครงกำรภำครฐั
4) ประสำนเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน และ

ชุมชนในกำรด ำเนินงำนสถิติ 
5) ควบคุมคุณภำพข้อมูลโครงกำรส ำมะโนหรอืกำรส ำรวจ

ตัวอย่ำง
6) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรบรหิำรจัดเก็บข้อมูลโครงกำร

ส ำมะโนหรือส ำรวจตัวอย่ำง แก่หน่วยสถิติอื่นๆ 
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติพยากรณ์

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
1) จัดท ำสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตำม และประเมินผล

แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
2) จัดท ำดัชนี เครื่องช้ีวัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์

ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม
3) วิเครำะห์ พัฒนำ ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม 

กำรคำดกำรณภ์ำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์

4) รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถติิด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ

5) จัดท ำกำรน ำเสนอขอ้มูลและสถิต ิ  ในรูปแบบต่ำง ๆ
6) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลและสถติิแก่ผู้ใช้ท้ัง

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งงำนห้องสมุด
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี ได้รับมอบหมำย

กองสถิติเศรษฐกิจ

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
1) จัดท ำข้อมูลสถิติพื้นฐำนดำ้นเศรษฐกิจในระดบัมหภำคและ

ระดับย่อย ด้วยวิธีส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำงเพื่อใช้
ในกำรวำงแผน ติดตำม ประเมินผล และเฝ้ำระวังทำงด้ำน
เศรษฐกิจ

2) พัฒนำกำรจัดท ำสถิติ และส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลสถิติด้ำน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

3) ศึกษำและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในกำรวำงแผนจัดท ำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ

4) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่หนว่ยงำนภำครฐั ภำคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป ในกำรจัดท ำส ำมะโนหรอืกำรส ำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนเศรษฐกิจ

5) ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศและ
หน่วยงำนภำยนอกในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำส ำมะโนหรอืกำรส ำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนเศรษฐกิจ

6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย

กองสถิติสาธารณมติ

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้
1) จัดท ำข้อมูลสถติิด้ำนควำมคิดเหน็ของประชำชนเกีย่วกับนโยบำย

ของรัฐบำล และยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรส ำรวจตัวอยำ่ง 
เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบำลใช้ในกำรวำงแผน ติดตำม ประเมินผล และ
ตัดสินใจ

2) จัดท ำข้อมูลสถติิด้ำนควำมคิดเหน็ของประชำชนตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำนด้วยวิธกีำรส ำรวจตัวอยำ่ง เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
วำงแผนและกำรบริหำรงำน

3) ส่งเสริมวิธีกำรจัดท ำข้อมูลสถิติด้ำนควำมคิดเหน็ของประชำชน 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนิน
โครงกำร

4) จัดท ำข้อมูลสถติิด้ำนควำมคิดเหน็ของประชำชน เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

5) พัฒนำ ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำแก่หนว่ยงำน องค์กรเอกชน และ
บุคคลท่ัวไป เกี่ยวกับกำรจัดท ำกำรส ำรวจตวัอย่ำงกำรประมวลผล 
และกำรวิเครำะหข์้อมลู

6) ประสำนและใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอกในกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณใ์นกำรจัดท ำกำรส ำรวจตัวอยำ่ง
ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชน

7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิำนของหน่วยงำนอืน่
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
1) เสนอแนะนโยบำย วำงแผน ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลระบบสำรสนเทศสถิติ
2) พัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรจัดเก็บข้อมูล 

กำรประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ระบบงำนสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร ระบบคลังข้อมูลและสถิติและบริหำรจดักำร
ฐำนข้อมูลส ำนักงำน

3) บริหำรจัดกำร และบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย

4) จัดเตรียมข้อมูลจำกส ำมะโนและส ำรวจตัวอย่ำง 
บรรณำธิกรลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

5) ให้ค ำปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย และระบบสำรสนเทศของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย

มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) จัดท ำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ เพื่อก ำหนดขอบเขต

กำรบูรณำกำรข้อมูลและกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ

2) บูรณำกำรข้อมูลจำกทุกภำคส่วนท้ังระดับภำรกิจและระดับพื้นท่ี 
เพื่อให้มีข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคัญในฐำนข้อมูลกลำงของ
ประเทศส ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน

3) พัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบ
แนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ และ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

4) บริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของ
ประเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และ
ระบบน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล โดยทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและน ำไปใช้
ประโยชน์ 

5) วิเครำะห์และน ำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนกำรตัดสินใจ

6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติท่ี
ส ำคัญของประเทศตำมมำตรฐำนสำกลแก่หน่วยงำนท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

กองสถิติสังคม

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
1) จัดท ำข้อมูลสถิติพื้นฐำนดำ้นประชำกรและสังคม ด้วยวิธี

ส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง เพื่อใช้ในกำรวำงแผน 
ติดตำม ประเมินผล และเฝ้ำระวังทำงสังคม

2) พัฒนำวิธีกำรจัดท ำสถิติ และส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล
ด้ำนประชำกรและสังคม

3) ศึกษำและวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกำรวำงแผนจัดท ำสถิติ
ด้ำนประชำกรและสังคม

4) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่หนว่ยงำนภำครฐั ภำคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป   ในกำรจัดท ำส ำมะโนหรอืกำรส ำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนประชำกรและสังคม

5) ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
และหน่วยงำนภำยนอกในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำส ำมะโนหรอืกำรส ำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนประชำกรและสังคม

6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้
1) บริหำรจัดกำรขอ้มูลสถติิและสำรสนเทศสถติิที่ส ำคัญและ

จ ำเป็น เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำในระดับพื้นท่ี
2) ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับพ้ืนท่ี
3) บริหำรกำรจัดท ำส ำมะโน กำรส ำรวจด้วยตัวอย่ำง และ

อ ำนวยกำรให้มีกำรส ำรวจด้ำนต่ำง ๆ ในระดับพื้นท่ี
4) ส่งเสริมวิชำกำรสถิติ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรประยุกต์ใช้

ในกำรจัดท ำสถิติในระดับพื้นท่ี
5) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพ้ืนท่ี
6) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรจัดหำ เผยแพร่ และให้บริกำร

ข้อมูลและสถิติในระดับพ้ืนท่ี
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ส านักงานเลขานุการกรม

ราชการบริหารส่วนกลาง

- กลุ่มสำรบรรณ
- กลุ่มช่วยอ ำนวยกำรและประสำนภูมิภำค
- กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่
- กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
- กลุ่มกำรเงินและบัญชี
- กลุ่มบริหำรพัสดุ
- กลุ่มนิติกำร
- กลุ่มประชำสัมพันธ์
- กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน

- รองผู้อ านวยการ

- ผู้ตรวจราชการกรม- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- กลุ่มตรวจสอบภายใน

- ผู้อ านวยการ

กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มนโยบำยและพัฒนำระบบสถติิ
- กลุ่มส่งเสริมวิชำกำรสถิติ
- กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
- กลุ่มประเมินคุณภำพสถิติ
- กลุ่มมำตรฐำนสถิติ
- กลุ่มพัฒนำสถิติภำครัฐ
- กลุ่มพัฒนำแผนที่สถิติภูมิภำค

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มวำงแผนและควบคุมคุณภำพข้อมูล
- กลุ่มพัฒนำแผนที่สถิติ กทม.
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี 1
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี 2
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี 3
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี 4



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติพยากรณ์

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ
- กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม
- กลุ่มบริกำรและเผยแพร่ขอ้มูลสถติิ
- กลุ่มบูรณำกำรขอ้มูลสถติิ
- กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ

กองสถิติเศรษฐกิจ

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มสถิติอุตสำหกรรม
- กลุ่มสถิติธุรกิจกำรค้ำและบรกิำร
- กลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ
- กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร
- กลุ่มสถิติกำรเกษตร

กองสถิติสาธารณมติ

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มสถิติเพื่อกำรบริหำรงำนภำครฐั 1
- กลุ่มสถิติเพื่อกำรบริหำรงำนภำครฐั 2
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตำมและประเมินผลนโยบำยภำครฐั 1
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตำมและประเมินผลนโยบำยภำครฐั 2



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติสังคม

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนสังคม
- กลุ่มสถิติประชำกร
- กลุ่มสถิติสุขภำพและภำวะทำงสังคม
- กลุ่มสถิติรำยไดร้ำยจ่ำย
- กลุ่มสถิติแรงงำน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด

- กลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน
- กลุ่มปฏิบัติกำรสถิติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มวิจัยและพัฒนำ
- กลุ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศ
- กลุ่มพัฒนำระบบงำนจัดเก็บข้อมูล
- กลุ่มพัฒนำระบบงำนประมวลผลข้อมูล
- กลุ่มบริกำรและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์
- กลุ่มพัฒนำระบบคลังข้อมูลสถิติ
- กลุ่มพัฒนำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย
- กลุ่มเตรียมข้อมูล

- ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป
- กลุ่มสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ
- กลุ่มสำรสนเทศด้ำนสังคม
- กลุ่มสำรสนเทศเชิงพื้นที่
- กลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ
- กลุ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศภำครัฐ


