แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ตรวจราชการกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด

สานักงานเลขานุการกรม

กองนโยบายและวิชาการสถิติ

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

กองสถิติพยากรณ์

กองสถิติเศรษฐกิจ

กองสถิติสาธารณมติ

กองสถิติสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
รองผู้อานวยการ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ ควำมคำดหวังและเป้ำหมำย
ควำมสำเร็จโดยเชื่อมโยงเพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2) กำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมทิศทำง นโยบำย กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3) ช่วยสั่งรำชกำร มอบหมำย อำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ไขปัญหำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
4) ช่วยปกครองบังคับบัญชำ กำกับดูแล และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำร เพื่อกำรบริหำรงำนและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคุณธรรม
5) ช่วยวำงแผน ติดตำม ควบคุม ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของส่วนรำชกำร เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์

ผู้ตรวจราชการกรม
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
2) ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเพื่อให้เป็นไปและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด
3) ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อให้มีกำรจัดสรร กำรเกลี่ย และประสำนระหว่ำงส่วนรำชกำรให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ประหยัด และสมประโยชน์
4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร
5) ตรวจรำชกำร และดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง
6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะให้คำปรึกษำแก่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยในสำนักงำน
2) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนเกีย่ วกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรในสำนักงำน
3) ประสำนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำงๆ และหน่วยงำนภำยในสำนักงำน
4) ปฏิบัติงำนร่วมกับกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมำย

มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของสำนักงำน
2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง
กองนโยบายและวิชาการสถิติ

สานักงานเลขานุการกรม
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินกำร พัฒนำ และจัดทำเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป
งำนสำรบรรณ งำนช่วยอำนวยกำร และงำนเลขำนุกำรของ
สำนักงำน
2) ดำเนินกำรวำงแผนกำลังคน จัดระบบงำนบริหำรงำนบุคคล
และกำรเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม
3) พัฒนำบุคลำกรและบริหำรองค์ควำมรู้ของสำนักงำนให้แก่
ข้ำรำชกำรของสำนักงำนและหน่วยงำนอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ดำเนินกำรพัฒนำและจัดระบบงำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำร
กำรงบประมำณ กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของ
สำนักงำน
5) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกฎหมำย งำนนิติกรรมสัญญำ งำนเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดทำงแพ่งและอำญำ กำรดำเนินกำรทำงวินัย ควำมรับ
ผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ และคดีปกครอง
6) จัดทำแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนของสำนักงำน
7) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ แผนกำรปฏิบัติ
รำชกำร และกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และวิเครำะห์
ระดับควำมสำเร็จของงำน
8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ
ประสำนงำน และหำรือร่วมในกำรจัดทำสถิติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ และให้สอดคล้องกับแผน
กำหนดควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนทำงสถิติตำมแผนแม่บทตำม (๑)
จัดทำแผนสถิติ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของกำร
บริหำรจัดกำรระบบสถิติ
จัดทำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพสถิติ สำหรับกำรจัดทำสถิติของประเทศ
รวมทั้งประเมินและพัฒนำคุณภำพสถิติทำงกำร
จัดทำ ประสำนกำรจัดทำ และพัฒนำมำตรฐำนสถิติของประเทศให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล
ศึกษำ พัฒนำ และส่งเสริมวิชำกำรสถิติ สำหรับกำรนำไปประยุกต์ใช้ในกำร
จัดทำข้อมูลสถิติ
บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลกรอบตัวอย่ำงด้ำนครัวเรือน ด้ำนสถำน
ประกอบกำร และกรอบพื้นที่
กำหนดกระบวนกำรสุ่มตัวอย่ำงและวิธีประมำณค่ำสถิติที่เหมำะสม รวมทั้ง
วิเครำะห์และประเมินระดับควำมคลำดเคลื่อนของสถิติ
กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนที่สถิติสำหรับกำรจัดเก็บ
ข้อมูล
ประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ
ในงำนด้ำนสถิติ
เผยแพร่ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ และให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ระบบสถิติ
ปฏิบัติงำนร่วมหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) วำงแผนและเตรียมงำนเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูล
2) ปรับปรุงและพัฒนำแผนที่สถิติด้วยระบบดิจทิ ัล เพื่อใช้
ในโครงกำรสำมะโนหรือกำรสำรวจตัวอย่ำง
3) บริหำรจัดเก็บข้อมูลสถิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำม
คิดเห็นของประชำชนต่อนโยบำยหรือโครงกำรภำครัฐ
4) ประสำนเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ชุมชนในกำรดำเนินงำนสถิติ
5) ควบคุมคุณภำพข้อมูลโครงกำรสำมะโนหรือกำรสำรวจ
ตัวอย่ำง
6) ให้คำปรึกษำแนะนำกำรบริหำรจัดเก็บข้อมูลโครงกำร
สำมะโนหรือสำรวจตัวอย่ำง แก่หน่วยสถิติอื่นๆ
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติพยากรณ์
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทำสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตำม และประเมินผล
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
2) จัดทำดัชนี เครื่องชี้วัด ข้อมูลแนวโน้ม และคำดกำรณ์
ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
3) วิเครำะห์ พัฒนำ ส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม
กำรคำดกำรณ์ภำวะด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สนับสนุนนโยบำยและยุทธศำสตร์
4) รวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลและสถิติด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
5) จัดทำกำรนำเสนอข้อมูลและสถิติ ในรูปแบบต่ำง ๆ
6) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลและสถิติแก่ผู้ใช้ทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งงำนห้องสมุด
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมำย

กองสถิติสาธารณมติ

กองสถิติเศรษฐกิจ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจในระดับมหภำคและ
ระดับย่อย ด้วยวิธีสำมะโนหรือกำรสำรวจตัวอย่ำงเพื่อใช้
ในกำรวำงแผน ติดตำม ประเมินผล และเฝ้ำระวังทำงด้ำน
เศรษฐกิจ
2) พัฒนำกำรจัดทำสถิติ และส่งเสริมกำรใช้ข้อมูลสถิติด้ำน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
3) ศึกษำและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในกำรวำงแผนจัดทำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ
4) ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป ในกำรจัดทำสำมะโนหรือกำรสำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนเศรษฐกิจ
5) ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศและ
หน่วยงำนภำยนอกในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรจัดทำสำมะโนหรือกำรสำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนเศรษฐกิจ
6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

จัดทำข้อมูลสถิติด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนเกีย่ วกับนโยบำย
ของรัฐบำล และยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรสำรวจตัวอย่ำง
เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบำลใช้ในกำรวำงแผน ติดตำม ประเมินผล และ
ตัดสินใจ
จัดทำข้อมูลสถิติด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำนด้วยวิธกี ำรสำรวจตัวอย่ำง เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
วำงแผนและกำรบริหำรงำน
ส่งเสริมวิธีกำรจัดทำข้อมูลสถิตดิ ้ำนควำมคิดเห็นของประชำชน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนิน
โครงกำร
จัดทำข้อมูลสถิติด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชน เพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนำ ส่งเสริมและให้คำปรึกษำแก่หน่วยงำน องค์กรเอกชน และ
บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับกำรจัดทำกำรสำรวจตัวอย่ำงกำรประมวลผล
และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจัดทำกำรสำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชน
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนของหน่วยงำนอืน่
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติสังคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐำนด้ำนประชำกรและสังคม ด้วยวิธี
สำมะโนหรือกำรสำรวจตัวอย่ำง เพื่อใช้ในกำรวำงแผน
ติดตำม ประเมินผล และเฝ้ำระวังทำงสังคม
2) พัฒนำวิธีกำรจัดทำสถิติ และส่งเสริมกำรใช้ข้อมูล
ด้ำนประชำกรและสังคม
3) ศึกษำและวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกำรวำงแผนจัดทำสถิติ
ด้ำนประชำกรและสังคม
4) ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป ในกำรจัดทำสำมะโนหรือกำรสำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนประชำกรและสังคม
5) ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
และหน่วยงำนภำยนอกในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรจัดทำสำมะโนหรือกำรสำรวจตัวอย่ำง
ด้ำนประชำกรและสังคม
6)
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะนโยบำย วำงแผน กำกับ ดูแล ติดตำมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลระบบสำรสนเทศสถิติ
2) พัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรจัดเก็บข้อมูล
กำรประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ระบบงำนสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร ระบบคลังข้อมูลและสถิติและบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลสำนักงำน
3) บริหำรจัดกำร และบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย
4) จัดเตรียมข้อมูลจำกสำมะโนและสำรวจตัวอย่ำง
บรรณำธิกรลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
5) ให้คำปรึกษำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย และระบบสำรสนเทศของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

1) จัดทำแผนโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ เพื่อกำหนดขอบเขต
กำรบูรณำกำรข้อมูลและกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ
2) บูรณำกำรข้อมูลจำกทุกภำคส่วนทั้งระดับภำรกิจและระดับพื้นที่
เพื่อให้มีข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญในฐำนข้อมูลกลำงของ
ประเทศสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3) พัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตำมกรอบ
แนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ และ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
4) บริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสถิติของ
ประเทศ ระบบกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และ
ระบบนำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล โดยทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงและนำไปใช้
ประโยชน์
5) วิเครำะห์และนำเสนอสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่
สำคัญของประเทศตำมมำตรฐำนสำกลแก่หน่วยงำนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) บริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศสถิติที่สำคัญและ
จำเป็น เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำในระดับพื้นที่
2) ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับพื้นที่
3) บริหำรกำรจัดทำสำมะโน กำรสำรวจด้วยตัวอย่ำง และ
อำนวยกำรให้มีกำรสำรวจด้ำนต่ำง ๆ ในระดับพื้นที่
4) ส่งเสริมวิชำกำรสถิติ ให้คำปรึกษำแนะนำ กำรประยุกต์ใช้
ในกำรจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
5) ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
6) ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรจัดหำ เผยแพร่ และให้บริกำร
ข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ

- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
- ผู้ตรวจราชการกรม

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
ราชการบริหารส่วนกลาง

สานักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มสำรบรรณ
- กลุ่มช่วยอำนวยกำรและประสำนภูมิภำค
- กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่
- กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
- กลุ่มกำรเงินและบัญชี
- กลุ่มบริหำรพัสดุ
- กลุ่มนิติกำร
- กลุ่มประชำสัมพันธ์
- กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มนโยบำยและพัฒนำระบบสถิติ
- กลุ่มส่งเสริมวิชำกำรสถิติ
- กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
- กลุ่มประเมินคุณภำพสถิติ
- กลุ่มมำตรฐำนสถิติ
- กลุ่มพัฒนำสถิติภำครัฐ
- กลุ่มพัฒนำแผนที่สถิติภูมิภำค

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มวำงแผนและควบคุมคุณภำพข้อมูล
- กลุ่มพัฒนำแผนที่สถิติ กทม.
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 2
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 3
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนกลาง

กองสถิติพยากรณ์
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ
- กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงสังคม
- กลุ่มบริกำรและเผยแพร่ขอ้ มูล
- กลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ
- กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ

กองสถิติเศรษฐกิจ
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มสถิติอุตสำหกรรม
- กลุ่มสถิติธุรกิจกำรค้ำและบริกำร
- กลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนเศรษฐกิจ
- กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
- กลุ่มสถิติกำรเกษตร

กองสถิติสาธารณมติ
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มสถิติเพื่อกำรบริหำรงำนภำครัฐ 1
- กลุ่มสถิติเพื่อกำรบริหำรงำนภำครัฐ 2
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตำมและประเมินผลนโยบำยภำครัฐ 1
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตำมและประเมินผลนโยบำยภำครัฐ 2

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ต่อ)
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ราชการบริหารส่วนกลาง

สานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
- กลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน
- กลุ่มปฏิบัติกำรสถิติ

กองสถิติสังคม
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มวำงแผนและพัฒนำสถิติด้ำนสังคม
- กลุ่มสถิติประชำกร
- กลุ่มสถิติสุขภำพและภำวะทำงสังคม
- กลุ่มสถิติรำยได้รำยจ่ำย
- กลุ่มสถิติแรงงำน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มวิจัยและพัฒนำ
- กลุ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศ
- กลุ่มพัฒนำระบบงำนจัดเก็บข้อมูล
- กลุ่มพัฒนำระบบงำนประมวลผลข้อมูล
- กลุ่มบริกำรและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์
- กลุ่มพัฒนำระบบคลังข้อมูลสถิติ
- กลุ่มพัฒนำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
- กลุ่มเตรียมข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
- ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
- กลุ่มสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ
- กลุ่มสำรสนเทศด้ำนสังคม
- กลุ่มสำรสนเทศเชิงพื้นที่
- กลุ่มคลังข้อมูลภำครัฐ
- กลุ่มพัฒนำระบบสำรสนเทศภำครัฐ

