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ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ภำรกิจหลัก 
1. จัดท าส ามะโน ส ารวจด้วยตัวอย่าง หรืออ านวยการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการ

ด้านสถิตแิก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 
6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความส าคัญของการให้ข้อมูล 

อ ำนำจหน้ำที่ 
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 

มำตรำ 5 ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับ
สถิติตามหลักวิชาการ 

มำตรำ 6 ส านักงานสถิติแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
1. จัดท าแผนแม่บทสถิติเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ 
2. จัดท ามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
3. ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 
4. จัดท าส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่างหรืออ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่าง ๆ ของ

ประเทศ 
5. ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผน ก าหนดความต้องการรับผิดชอบ

ในการด าเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม 1 
6. แนะน า ให้ค าปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  และ

ระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลสถิติ 
7. ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ

และเป็นปัจจุบันของประเทศ 
8. ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไป 
9. เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ 
10. รว่มมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
11. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดและตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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   หน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

   ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดท าสถิติเพ่ือติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของรัฐ โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนแม่บทเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ 
3. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดท ามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความ

เห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติ
ตามหลักสากล 

4. บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ  และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อมูล  
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

5. จัดท าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการก าหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล  
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

6. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค      
ด้วยวิธีการจัดท าส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

7. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ   
ทีส่ าคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดท า รวมทั้งประสานและให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

8. พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
คาดการณ์ภาวการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ 

9. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือ

ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ตามกฎกระทรวงฯ ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ราชการบริหาร
ส่วนกลางออกเป็น 7 กอง 2 ศูนย์ และ 2 กลุ่มงาน และมีส านักงานสถิติจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค 
โดยท าหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสถิติของประเทศกระจายไปทุกจังหวัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จัดท า วิเคราะห์ และให้บริการสถิติในระดับพ้ืนที่ โดยรับนโยบายทั้งจากส านักงานสถิติแห่งชาติและผู้ว่า
ราชการจังหวัด  แต่เพ่ือให้การบริหารงานภายในส านักงานสถิติแห่งชาติสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทที่
เพ่ิมขึ้นตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้
แบ่งโครงสร้างภายใน ดังภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เส้นทึบ                หมายถึง   โครงสร้างตามกฎกระทรวง 
เส้นประ              หมำยถึง เส้นประ              หมำยถึง   โครงสร้ำงที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อกำรบริหำรงำนภำยในโครงสร้ำงที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อกำรบริหำรงำนภำยใน 
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ผู้อ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาต ิ

รองผู้อ านวยการส านกังานสถิติแห่งชาติ 
(3 ต าแหน่ง) 

ผู้ตรวจราชการกรม 
(3 ต าแหน่ง) 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

ราชการบริหารส่วนภูมภิาค 
(ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด) 

ส านักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและ 
วิชาการสถิติ 

 
 

กองสถิติพยากรณ์ 

กองสถิติเศรษฐกิจ 

 

กองสถิติสาธารณมต ิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

กองบริหารจัดเก็บ 
ข้อมูลสถิติ 

 
 

กองสถิติสังคม 

กองบริหารจัดการระบบสถิต ิศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครฐั 

กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมภิาค 
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นโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
 นโยบำยด้ำนกำรผลิต 

การผลิตข้อมูลสถิติเป็นหน้าที่หลักของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะท าการผลิต เฉพาะสถิติ
พ้ืนฐาน (Basic Statistics) เท่านั้น  ซึ่งเป็นสถิติส าหรับการจัดท าแผน ก าหนดโนบาย ประเมินผล  แก้ไข
ปัญหางานโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แบ่งได้เป็น  
2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

สถิติเชิงเศรษฐกิจ  ได้แก่  สถิติเกี่ยวกับการเกษตร  อุตสาหกรรม  ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการ  รายได้รายจ่ายของครัวเรือน  การคมนาคม  และการขนส่ง  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  ฯลฯ 

สถิติเชิงสังคม  ได้แก่  สถิติประชากร  แรงงาน การย้ายถิ่นของประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  
อนามัยและสวัสดิการ  วัฒนธรรม  ที่อยู่อาศัยของประชาชน  ฯลฯ 

การผลิตข้อมูลสถิติใช้วิธีการที่ส าคัญ 2 วิธี  คือ  วิธีส ามะโน (Census)  และวิธีส ารวจ (Survey) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติท าการผลิตข้อมูลตามหลักวิชาการสถิติ  โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพข้อมูล     
ตามมาตรฐานสากล  และศึกษาพัฒนาระเบียบวิธีหรือเทคนิคใหม่  ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือปรับปรุงการผลิตสถิติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ข้อมูลผลการส ารวจ
และส ามะโนทุกโครงการจะท าการวิเคราะห์และจัดท ารายงานเพ่ือเผยแพร่  

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าโครงการส ามะโน/ส ารวจตัวอย่าง เป็นประจ าทุกปีปีละประมาณ 
20 โครงการ  นอกจากนี้ยังได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักของรัฐบาล  เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินนโยบายของภาครัฐอีกปีละประมาณ 10  - 15 โครงการ   
พร้อมทั้งท าการวิเคราะห์  จัดท าดัชนี  เครื่องชี้วัด  ข้อมูลแสดงแนวโน้มและคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม   

นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ข้อมูลสถิติที่ส านักงานสถิติแห่งชาติให้บริการนั้น  ประกอบด้วย  ข้อมูลที่ส านักงานสถิติ
แห่งชาติผลิตเอง  และข้อมูลสถิติที่รวบรวมมาจากหน่วยงานอ่ืน  ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมอยู่
เป็นประจ า  นับว่าส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ  และส านักงานสถิติจังหวัด
เป็นศูนย์ข้อมูลของจังหวัด 

นอกจากนี้  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ยังให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการสถิติ  แก่หน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  และจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการสถิติ  และวิชาการประมวลผลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์  แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  และเจ้าหน้าที่ของกระทรวง กรม และ
รัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นประจ าทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพ่ิมความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  
ในการท างานด้านสถิติท่ีถูกต้องตามหลักวิชา  ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสถิติและสำรสนเทศ 

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่จัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับ
การด าเนินงานทางสถิติของรัฐ  โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศมีสถิติที่ส าคัญ  จ าเป็นต่อการวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยสถิติภาครัฐ  มีสมรรถนะในการจัดท าข้อมูลสถิติ  
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ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ  สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน  ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 1 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2554 – 2558)  และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2  มีระยะเวลา 6 ปี 
(พ.ศ.2559 – 2564)  สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 – 2564) ระบบสถิติประเทศไทยจะเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เกิดสถิติทางการที่ใช้
ในการพัฒนาประเทศ  โดยสถิติทางการนี้จะครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 21 สาขา (ด้านเศรษฐกิจจ านวน 11 
สาขา  คือ สาขาบัญชีประชาชาติ  สาขาเกษตรและประมง  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาพลังงาน  สาขา
การค้าและราคา  สาขาขนส่งและโลจิสติกส์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา  สาขาการเงิน  การธนาคารและประกันภัย  สาขาการคลัง  สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านสังคม  จ านวน 9 สาขา  คือ สาขาประชากรศาสตร์  ประชากรและเคหะ  
สาขาแรงงาน  สาขาการศึกษา  สาขาศาสนาศิลปวัฒนธรรม  สาขาสุขภาพ  สาขาสวัสดิการสังคม  สาขา
หญิงและชาย  สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน  สาขายุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 สาขา คือ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  มี
การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานสู่การน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการตอบโจทย์การตัดสินใจและก าหนดนโยบายการพัฒนา    
ทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพ้ืนที่) 

 

แผนงำน/โครงกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ส ำคัญ) 

1. โครงกำร : ส ำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรม พ.ศ.2565 
  1.  โครงกำรส ำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรม พ.ศ. 2565 

 ภาคการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ มี
ความส าคัญ ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉลี่ยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิต
มากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานประมาณ 11 ล้านคน แต่
เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความผันผวน ประกอบกับบริบทของประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการด าเนินธุรกิจและ
อุตสาหกรรม อาทิ อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลไก
การเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่ท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคขนาด
ใหญ่ เพื่อสร้างอ านาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก และการก้าว
กระโดดทางเทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ มีผลต่อคุณสมบัติ คุณภาพและต้นทุน
สินค้าของอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับภาครัฐ และเอกชน ใช้ในการก าหนดนโยบาย 
และวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

ส าหรับการจัดท าข้อมูลด้านเศรษฐกิจนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา ควรมีการจัดท าข้อมูลสถิติในรูปแบบการจัดท าส ามะโนอย่างน้อยทุก 5 - 10 ปี เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาการกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมและภาวการณ์ 
การด าเนินกิจการ 
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วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของ 
สถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจ
ทางการบริการการก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น 
 2)  เพ่ือเก็บรวบรวมรายละเอียดการด าเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจ านวนและ
ขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนคนท างาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและด าเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้า
คงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 

 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ประเทศมีข้อมูลพ้ืนฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และ 
อุตสาหกรรมการผลิตที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่สามารถน าไปวางแผนในการก าหนดนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก 
 2)  มีข้อมูลส าหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
แข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
 3)  ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือประเมินศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ได ้
 
2. โครงกำร : ส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ.2563 
 2.1 โครงกำรส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563 

ส ามะโนประชากรและเคหะ เป็นการจัดท าข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ประชากรทุกคน เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและที่อยู่อาศัย โดยการนับจ านวนและจ าแนกลักษณะของ 
ประชากรตามที่อาศัยอยู่จริง (ไมใช่ตามทะเบียนบ้าน) ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยให้ครบถ้วนภายในเวลาที่
ก าหนด รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากร โดยข้อมูลอ้างอิง ณ วันส ามะโน  
การจัดท าโครงการส ามะโนประชากรด าเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2452 จัดท าโดยกระทรวงมหาดไทย 
เรียกว่า "ส ารวจส ามะโนครัว" 

ส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการจัดท าส ามะโนประชากรในปี 2503 เป็นครั้งแรกที่ส านักงาน 
สถิติแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ต่อมาในปี 2513 ได้จัดท าส ามะโนเคหะไปพร้อมกับส ามะโน 
ประชากร จึงเรียก ส ามะโนประชากรและเคหะ ได้จัดท าทุกระยะ 10 ปี ในปีคริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วย "0" 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) ที่ต้องการให้ทุกประเทศมีข้อมูล 
ประชากรที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ครั้งที่ผ่านมาได้จัดท าในปี 2553 ส าหรับปี 2563 เป็นการจัดท า  
ส ามะโนประชากรครั้งที ่12 และส ามะโนเคหะครั้งที่ 6 ของประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการ
จัดท าส ามะโนประชากรและเคหะตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสถิติ เพ่ือให้ประเทศมีฐานข้อมูลด้าน
ประชากรตามที่อยู่จริงในระดับพ้ืนที่ย่อย เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ประเทศ ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้อง เป็นจริง ตรงตามพ้ืนที่ต่อไป 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนและลักษณะของประชากรทุกคนทุกครัวเรือนตามที่
อยู่จริงในวันส ามะโน (ไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อในทะเบียนทีอ่าศัยอยู่หรือไม)่ รวมทั้งจ านวนและลักษณะ
ต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร 
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 2)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลโครงสร้างประชากรในการใช้เป็นข้อมูลฐานการจัดท าการคาดประมาณ 
ประชากรของประเทศในอนาคต (Population Projection) 
 3)  เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง 
ของประชากรและท่ีอยู่อาศัยในรอบ 10 ปี 

 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ข้อมูลจากส ามะโนประชากรและเคหะทั้งรายละเอียดของโครงสร้างทางประชากรและที่อยู่
อาศัยมีประโยชน์กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สรุปได้ดังนี้ 
 1)  ใช้ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2)  ใช้เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ได้
ตรงตามความต้องการและจ าเป็นที่แท้จริงในพ้ืนที่ สอดคล้องกับจ านวนและลักษณะของประชากรตามที่อยู่ 
อาศัยที่แท้จริง 
 3)  ใช้ข้อมูลด้านโครงสร้างประชากรเป็นฐานในการจัดท าการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทยในอนาคต (Population Projection) 
 4)  ใช้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านต่างๆ โดยเฉพาะใช้ใน
การจัดท าแผนประชากรแห่งชาติ 
 5)  ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling Frame) ส าหรับการส ารวจต่างๆ 
 6)  ใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วัดด้านประชากรและที่อยู่อาศัย เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ 
 7)  ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่างๆ เช่น จ านวนประชากรในแต่ละพ้ืนที่ตามกลุ่มวัย 
 8)  ใช้ข้อมูลจ านวนและรายละเอียดของประชากรในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ด าเนินธุรกิจของเอกชน และการก าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น การตั้งร้านค้า การขยายกิจการ การผลิต
สินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ เป็นต้น 
 9)  ประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มวัยได้รับความอยู่ดีมีสุข จากการที่รัฐจัดท านโยบายและวางแผน
พัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และท่ัวถึงในระดับพ้ืนที่ย่อย 
 10)  ท าให้ทราบถึงประชากรแฝงในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมวางแผนและบริหารจัดการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
3. ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ 

3.1 โครงกำรส ำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีหน้าที่ในการจัดท า 

ส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่าง หรืออ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่างๆ ของประเทศ และข้อมูลสถิติ 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท า
ข้อมูลสถิติ จึงได้จัดท าข้อมูลสถิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการจัดท าโครงการส ารวจด้วยตัวอย่าง 
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 วัตถุประสงค์    
จัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ส าหรับใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล 

 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1)  หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตาม
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ  
 2)  เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ใน  
การศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
 3)  องค์กรระหว่างประเทศใช้ประโยชน์ในติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยใน
มิติต่างๆ รวมทั้งประเมินผลการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 
 

3.2 โครงกำรส ำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนและภาคธุรกิจในการใช้เป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึง ข้อมูล ติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและหลายช่องทาง เพ่ือให้การใช้เทคโนโลยีของ
คนไทย ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี และ
ส่งเสริมประชาชน ให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดท า
ข้อมูลสถิติจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในครัวเรือนและสถาน
ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการส ารวจข้อมูลจากครัวเรือนท าให้ทราบสถานภาพการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน
ครัวเรือน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลส าหรับน าไปก าหนดนโยบาย วางแผน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มากขึ้น
และทั่วถึง ส าหรับการส ารวจข้อมูลจากสถานประกอบการเพ่ือน าเสนอข้อมู ลประกอบการจัดท าตัวชี้วัด 
การก าหนดนโยบาย วางแผน และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศรวมทั้งเพ่ือให้ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการน าไปใช้ในการวางแผน
ตัดสินใจในการลงทุน ขยายกิจการ ตลอดจนท าให้ทราบถึงสถานการณ์การมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสถานประกอบการในประเทศไทย 

 
 วัตถุประสงค์    

จัดท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศทั้ง  
ภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ เพ่ือให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและก าหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1)  หน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตาม 
ประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่างๆ ด้านไอซีที 
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 2)  ประเทศมีตัวชี้วัดที่ส าคัญได้มาตรฐานสากล 
 3)  ผลการส ารวจท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลง ทิศทาง แนวโน้ม ทางด้านไอซีทีของประเทศ 
 4)  เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพ่ือการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
 
 

3.3 โครงกำรประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ 
กำรเมือง 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการ
ส ารวจ ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งส ารวจและสอบถามประชาชน
เกี่ยวกับ นโยบายหลักของรัฐบาล เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ 

 
 วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์
ปัจจุบัน และผลการด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางใน  
การแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคมต่อไป 

2)  เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนก าหนดนโยบายที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการ
ด าเนิน นโยบายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 

3.4 โครงกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้การติดตามสถานการณ์ด้านเด็กและสตรีในประเทศไทย และการติดตามความก้าวหน้า 

ของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยเป็นไป
อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
พ.ศ. 2565 

 
 วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ส าหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
 2)  เพ่ือสร้างข้อมูลส าหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่ ส าคัญ และเพ่ิม
ความพยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากข้ึน 
 3)  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นพื้นฐานของการด าเนินงานในอนาคต 

4)  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ 
ผู้ก าหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไมได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย 
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 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  มีฐานข้อมูลและตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
และสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ 
 2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมด้านเด็กและ
สตรี  
 
 

3.5 โครงกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าอย่างต่อเนื่อง 

ทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการส ารวจครัวเรือนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ทีส่มบูรณ์ที่สุดของประเทศ โดยมีความส าคัญดังนี้ 
 1)  เป็นแหล่งข้อมูลหลักท่ีใช้วิเคราะห์เรื่องความยากจน และการกระจายรายได้ของประชากร
ในประเทศไทย 
 2)  เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ เพ่ือประกอบการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ราย
ปี/ รายไตรมาสเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการจัดท านโยบาย การวิเคราะห์/วิจัย 
 3)  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 4)  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ของประเทศไทย ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ 

และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

 
 วัตถุประสงค์    

เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น  รายได้ ค่าใช้จ่าย 
ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน 
ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

มีฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้ าด้านต่างๆ เช่น 
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายของประชากรกลุ่มต่างๆ ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา เป็นต้น  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปวางแผนมาตรการและก าหนดนโยบายต่างๆ ได้ 
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3.6 โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถำนประกอบกำรจำกส ำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรมให้เป็น 
ฐำนข้อมูลกลำง (Common Frame) 

จากการทีร่ัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และ
ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Base Economy หรือเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งจะน าประเทศ
ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีบทบาทในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนเป็นอย่างมาก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้น า
เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานและยกระดับการให้บริการไปสู่ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงบริการต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยข้อมูลของภาครัฐที่จัดเก็บในรูปแบบ
ของฐานข้อมูลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพ่ือการบูรณา
การและเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาใช้ประโยชนได้
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data-driven economy) ซึ่ง
จะใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับสถิติ  
ตามหลักวิชาการในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 5 และมาตรา 6(7) ยัง ได้ก าหนดให้มี
หน้าที่ ในการประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญและ
เป็นปัจจุบันของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2559 - 2564) ที่ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการบูรณาการสถิติจากข้อมูลการ
บริหารงานและสถิติ จากการส ารวจ และการเชื่อมโยงสถิติ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการสถิติจาก
ข้อมูลการบริหารงาน และข้อมูลจากการส ารวจ เพ่ือให้มีความครบถ้วน และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ ลดความซ้ าซ้อน การจัดเก็บข้อมูลสถิติ การส่งเสริมการเชื่อมโยงสถิติระหว่างสาขา และระดับพ้ืนที่ให้
เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการและค าสั่งที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อสั่งการของ 
นายกรัฐมนตรี ที ่นร 0505/ว 300 ลงวันที ่29 กันยายน 2559 ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล 
เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร 
(Management Information System: MIS) ของทุกส่วนราชการ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ส่วนราชการ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินนโยบายในด้านต่ างๆ ของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 494 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 และ นร 0505/ว 50 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)) เป็นเจ้าภาพ ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและ
แผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น
ตอง) ก ากับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน นโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย และข้อค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 55/2561 ณ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ท าการแต่งตั้ง "คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)" ขึ้น 
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โดยมอบหมายให้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดกระทรวง 19 
กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นฝ่ายเลขานุการ 
และผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพ ก าหนดโจทย์ที่มีความส าคัญเร่งด่วน ติดตามการ
ด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูล แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเดินหน้าสร้าง
ศูนย์ข้อมูล Big Data บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ภาครัฐข้ามกระทรวง 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าส ามะโนอุตสาหกรรม ทุก 5 ปี และส ามะโนธุรกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ ทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ ส าหรับให้ภาครัฐใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าการท าส ามะโนดังกล่าวจะได้ฐานข้อมูลสถานประกอบการที่
ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้
งบประมาณ บุคลากร และเวลาในการด าเนินการมาก รวมทั้งปัญหาของการไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
สถานประกอบการ ซึ่งผลท าให้ฐานข้อมูลสถานประกอบการจากการท าส ามะโนฯ ยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการของส านักงานสถิติแห่งชาติสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/นโยบายระดับชาติ 
และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ในการท าให้ประเทศมีฐานข้อมูลที่
ส าคัญจ าเป็นของสถานประกอบการที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน กองสถิติเศรษฐกิจจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตข้อมูลสถิติ ด้วยวิธีการส ามะโน/ส ารวจแบบดั้งเดิม เป็นการเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากทะเบียน
ให้เพ่ิมมากข้ึน ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้แนะน าให้ใช้ข้อมูลจากส ามะโนเศรษฐกิจ
หรือส ามะโนด้านสถานประกอบการ และข้อมูลทะเบียนธุรกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเป็น
ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและเป็นสากล รวมทั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของส านักงานสถิติแห่งชาติจากเดิมที่
เน้นการผลิตข้อมูลมาเป็นการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศให้มากขึ้นตามนโยบาย
ระดับชาติและนโยบายการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ (Business Register) หรือข้อมูลทะเบียนของสถานประกอบการ  
มีความส าคัญทางด้านสถิติโดยใช้เป็นกรอบตัวอย่างในการส ารวจตัวอย่างและเป็นเกณฑ์ในการประมาณค่า 
ของประชากรธุรกิจที่สะท้อนภาพภาคการผลิต การค้า และการบริการของประเทศให้ถูกต้องแม่นย า การ
น า ข้อมูลทะเบียนธุรกิจมาใช้ประโยชน์ในทางสถิติจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่ องจากประหยัด
งบประมาณ ลดความซ้ าซ้อนในการเก็บข้อมูลและลดภาระผู้ตอบข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันส านักงานสถิติของ
ประเทศต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีระบบสถิติ
แบบกระจายงาน มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนของสถานประกอบการจาก
การจดทะเบียนด าเนิน ธุรกิจต่างๆ เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ การขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอ
จดทะเบียนนิติบุคคล การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตด าเนินการ และการท าธุรกรรมกับ
ทางราชการตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นยังมีความซ้ าซ้อน ไม่มีมาตรฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ และยังมีปัญหาด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบในการเผยแพร่ข้อมูล 

ดังนั้นกองสถิติเศรษฐกิจ จึงมีแผนด าเนินการศึกษารายการข้อมูลสถานประกอบการ ทั้งใน
ส่วนที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนเป็นผู้ผลิต แนวทางในการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อจ ากัดต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลสถาน
ประกอบการดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การจัดท าฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) ที่มีมาตรฐาน ครบถ้วน
สมบูรณ์และทันสมัย สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และใช้ในการติดตาม สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ก าหนดนโยบายจัดท าแผน การประเมินผล และ
ส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จ าแนกตาม
กิจกรรม ทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand 
standard Industrial Classification : TSIC 2009) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากส ามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน หรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 2)  เพ่ือพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็น
มาตรฐาน ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็น
ปัจจุบัน 
 3)  เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ 

4)  เพ่ือจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) ส าหรับส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และ 
การส ารวจด้านสถานประกอบการต่างๆ 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1)  มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็น
ปัจจุบันสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการ 
เพ่ือภาครัฐใช้วางแผนการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขัน
ได้ ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก 
 2)  หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน 
 3)  มีข้อมูลส าหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ให้
สามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พ่ึงพาตัวเองได้ 
 4)  หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์ เชิง
ลึก เพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ได้ 
 5)  เพ่ือจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) ส าหรับส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และ 
การส ารวจด้านสถานประกอบการต่างๆ 
 6)  ลดความซ้ าซ้อนในการท างานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณใน
การ จัดท าข้อมูลสถติิ 
 7)  มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือความร่วมมือในการท างานแบบบูรณาการ 
 

 
3.7 โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ถือครองท ำกำรเกษตรของประเทศ โดยกำรบูรณำกำร 

ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรจัดท ำส ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2566 (ด้วยรูปแบบใหม่) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลและบริหารจัดการสารสนเทศ 

รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลส าหรับใช้ในการวิเคราะห์/วิจัย เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐ 
และเอกชน และยังเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการสารสนเทศภาครัฐโดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งให้การส่งเสริมและพัฒนาสถิติของภาครัฐ และให้
ค าแนะน า แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ในการจัดท าสถิติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ระบบสถิติของ
ประเทศไทย เป็นแบบกระจายงาน หน่วยงานต่างๆ มีการผลิตข้อมูลสถิติ/สารสนเทศตามภารกิจของตน ซึ่ง
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อาจเกิดความ ซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่ได้มาตรฐาน และขาดข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศมี
ข้อมูลสถิตทิีส่ าคัญ จ าเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ
ไทย ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2559-2564) ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การบูรณาการสถิติจากข้อมูล  
การบริหารและข้อมูลการส ารวจเพ่ือให้มีความครบถ้วน และตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้  
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ และส่งเสริมการเชื่อมโยงสถิติ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน
คราวที่ส านักงานสถิติแห่งชาติเสนอร่างกฎกระทรวงส ามะโนหรือส ารวจตัวอย่างเกษตร พ.ศ. 2556 ว่า ควร
มีการบูรณาการ การจัดท าข้อมูลด้านการเกษตรด้วยการใช้ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร เพ่ือจัดท าการ
ส ารวจและส ามะโนการเกษตร รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยก าหนด
ขอบข่ายให้ครอบคลุมเกษตรกรและการท าการเกษตรทุกประเภท ทุกลักษณะ ทั้งนี้เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับ 
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมีข้อมูลส าหรับก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา 
ด้านการเกษตรของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
การเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น การมีข้อมูลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ในทุกภาคส่วนจึงเป็นความส าคัญเร่งด่วน ส าหรับภารกิจของผู้ผลิตข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ  
การจัดเก็บและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
15 มีนาคม 2559 ที่ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับ (หาก
จ าเป็น) เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ครบทุกหน่วยงาน โดยใช้เลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก
เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ซึ่ง
เชื่อมโยงข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร (Farmer Registration Base) ฐานข้อมูลผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ฐานข้อมูล
ผู้ท าการประมงและเพาะเลี้ยงชายฝัง ฐานข้อมูลการยางแห่งประเทศไทย ฐานข้อมูลผู้ท านาเกลือสมุทร 
และฐานข้อมูลผู้ เลี้ยงหม่อนไหม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากการบริหารงาน 
(Administrative) รวมทั้งข้อมูลในลักษณะอ่ืนๆ เช่น GIS ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางสถิติได้ เช่น 
น าข้อมูลที่มีอยู่มาสนับสนุนการท าส ามะโนการเกษตร ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรที่
ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ประกอบกับ การท าส ามะโนและส ารวจในหลายๆ ประเทศ ได้มีการจัดท า
ข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Collection) เช่นข้อมูลจากฐานทะเบียน 
(Registration Base) จากฐานข้อมูลการบริหารงาน (Administration Base) และจากแหล่งอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนารูปแบบการท าส ามะโนและการส ารวจทาง
การเกษตร ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลได้ 

นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ใน
ปัจจุบัน ยังเอ้ือต่อการเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น จากความส าคัญจ าเป็น
ของการมีข้อมูลด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและเหตุปัจจัยดังกล่าว ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท า
ฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรของประเทศ โดยเริ่มจากการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลเกษตรกร
กลาง (Farmer One) ที่รวบรวมข้อมูลผู้ท าการเกษตรจากระบบทะเบียนผู้ท าการเกษตรทุกฐาน พร้อม
รายการข้อมูลส าคัญมาสร้างเป็น "ฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตร" เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบประชากร
เกษตรส าหรับเป็นฐานในการท าส ามะโนการเกษตร ซึ่งการน าข้อมูลจากทะเบียนหรือข้อมูลจากแหล่งทุติย
ภูมิมาใช้ประโยชน์เพ่ือการนี้นั้น มีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลระดับ
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บุคคลที่มาจากแตล่ะฐานข้อมูลที่ต้องยืนยันว่าเป็นรายเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่มาจากวิธีการจัดเก็บท่ีต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาผลิตเป็นข้อมูลสถิติที่
มีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการทวนสอบ ข้อมูลส าคัญกับผู้ให้ข้อมูลในระดับย่อยที่สุด เช่น กิจกรรม
การเกษตร การถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบความครบถ้วนตาม
ขอบข่ายของส ามะโนการเกษตรที่ต้องนับรวมผู้ถือครองที่อยู่นอกทะเบียนด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องทราบว่าในแต่
ละพ้ืนที่มีมากน้อยเพียงใด เพ่ือใช้ในการวางแผนส าหรับการเก็บข้อมูลผู้ที่อยู่นอกระบบทะเบียนให้ครบถ้วน 

การน าข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ประโยชน์มีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน จึงได้
ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะที่ 1 (ด าเนินการในปี 2562-2563) จัดท าฐานข้อมูลต้นแบบและทวนสอบข้อมูลในพ้ืนที่ย่อย 
- ระยะที่ 2 (ด าเนินการในปี 2564) จัดท าฐานข้อมูลสมบูรณ์ (ท้ังประเทศ) 
- ระยะที่ 3 (ด าเนินการในปี 2565) ปรับปรุง (Update) ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานส ามะโน 

การเกษตร พ.ศ. 2566 
เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้ง 3 ระยะแล้ว จะท าให้มีฐานข้อมูลส าหรับใช้เป็นฐานในการจัดท าส ามะ

โน การเกษตรที่สามารถลดภาระการนับจดเพ่ือหาผู้ท าการเกษตรและการซ้ าซ้อนในการเก็บข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานได้ และภายหลังส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ประเทศจะมีฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตร 
ของประเทศ ที่ครอบคลุมเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในทุกกิจกรรมการเกษตรและทุกประเภท  
การด าเนินงานทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน ส าหรับใช้ประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติ 
เพ่ือน าไปอ้างอิงในการวางแผนการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร และ
ใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่างส าหรับการส ารวจด้านการเกษตรของแต่ละหน่วยงานได้ 

 
 วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านการเกษตรในระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่ย่อย ที่ครอบคลุมผู้ถือ
ครองท าการเกษตรทุกรายและทุกลักษณะการด าเนินงาน ส าหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือ
เป็นข้อเสนอในการติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนพัฒนาในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นต่อไป 
 2)  เพ่ือให้มีฐานข้อมูลผู้ถือครองท าการเกษตรและข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร  
เพ่ือใช้เป็นฐานในการจัดท าส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (agricultural census registration base) 

3)  เพ่ือจัดท ากรอบประชากรทางการเกษตรของประเทศ ส าหรับใช้เลือกตัวอย่างในการทาง 
การเกษตร ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1)  ประเทศมีฐานข้อมูลทางการเกษตรที่ครอบคลุมเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร ในทุก
กิจกรรมการเกษตรและทุกประเภทการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าส ามะโนการเกษตร  
การส ารวจทางการเกษตร และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
 2)  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงาน และลดภาระของผู้ตอบข้อมูล 
 3)  มีข้อมูลอ้างอิงทางสถิติที่เป็นทางการ เพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งในการรายงานสถิติด้าน
การเกษตร ของประเทศ และมีกรอบประชากรการเกษตรที่เป็นทางการในการเลือกตัวอย่างส าหรั บการ
ส ารวจด้าน การเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถลดปัญหาการเขย่งกันของข้อมูลจากการส ารวจระหว่าง
หน่วยงานได ้
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3.8 โครงกำรส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

มีภารกิจในการด าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ จัดท าสถิติและการประสานการรวบรวมข้อมูล
สถิติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึง  
การให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการ 
บริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติได้ น า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งด้านความถูกต้อง รวดเร็ว และอ านวย 
ความสะดวกต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ยังมีภารกิจใน
การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือ และเห็นความส าคัญของการให้ข้อมูล ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านสถิติ ในขณะเดียวกัน หากประชาชนมีความตระหนักรู้ มีความ
เข้าใจ และเห็นความส าคัญของข้อมูลสถิติ จะเกิดการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อการน าไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในระดับนโยบาย การวางแผนในการประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของยุคของการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน 
โดยเฉพาะ สื่ออินโฟกราฟิก ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการน าข้อมูลจ านวน
มหาศาลท าให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจ
ได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และเหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลา
อันจ ากัด ซึ่งปัจจุบันการออกแบบในแนวอินโฟกราฟิกได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนเกิดอินโฟกราฟิกแบบขยับ
หรือเคลื่อนไหวได้ ที่เรียกว่า Motion Infographic และแบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่เรียกว่า Interactive 
Infographic ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากสามารถน าข้อมูลสถิติและองค์
ความรู้ด้านสถิติ มาสื่อสารในรูปแบบอินโฟกราฟิกและร้อยเรียงความรู้ทางด้านสถิติมาเล่าเรื่องในรูปแบบ 
story telling ในเรื่องทีใ่กล้ตัวหรือทีเ่กี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จะช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้บุคคล
ทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ในเวลาอันจ ากัด และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถิติอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกเหนือจากการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive 
Infographic มาช่วยในการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแล้ว การสร้างการรับรู้ ความไว้วางใจ และ
ความมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ การรับรู้รับทราบถึงการด าเนินการและผลผลิตทาง
สถิติทีอ่ยู่ภายใต้ภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ และการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงมีแนวคิดในการจัด
งาน นิทรรศการวิชาการและการเสวนาด้านสถิติ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ รับรู้และ
เข้าใจถึงประโยชน์ของข้อมูลสถิติ และตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพ่ือการ
พัฒนาตน พัฒนาประเทศ 

 
 วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติให้แพร่หลาย 
 2)  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่ส าคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว 
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3)  เพ่ือส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงลึก 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1)  ส านักงานสถิติแห่งชาติมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
 2)  ทุกภาคส่วนมีการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากส านักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์
มากขึ้น 
 3)  การน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการน าข้อมูลสถิติ 
ไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้น 
ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน 
 4)  ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ  
สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5)  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอได้อย่างต่อเนื่อง 
 6)  จ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

3.9 โครงกำรส ำรวจคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
พ.ศ. 2564 

สถานะของประเทศในปัจจุบันเป็นผลมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
ทันสมัย ช่วงเกือบ 60 ปีที่ผ่านมา (2504 เป็นต้นมา) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากใน 
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลของการพัฒนาตามแนวทาง
ดังกล่าวนั้น มีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยด้านบวก ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงการขยายปริมาณ
และกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่อนข้างน้อย ในขณะที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบตามมาด้วย 
เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิง
ตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิม
แตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป ซึ่งผล
ค้านลบจากการพัฒนานี้ได้กระทบและลดทอนศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม 
รวมถึงความอ่อนแอของชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรที่เมื่อเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรที่ต้องรอคอย
ความช่วยเหลือจากรัฐแต่ฝ่ายเดียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
9 ได้มีพระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ในขณะนั้นไว้ว่า "...การ
พัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความ
มั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป..." โดยต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นจนเป็นแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ การ
พัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่เรียกว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ The Philosophy of 
Sufficiency Economy ที่ถือว่าเป็นศาสตร์พระราชา และต่อมารัฐบาลได้น ามีการน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ 
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถึงแม้จะเป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย แต่มี
แนวทางที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบัน ที่ทุกคนต้องมีความพร้อมในการ 
ปรับตัวยืดหยุ่น และพ่ึงพาตนเองได้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยหลักปรัชญา
นี้ มีแนวทางที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  ที่ส าคัญ
จะต้องมี "สติ ปัญญา และความเพียร" ซึ่งจะน าไปสู่ "ความสุข" ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง จึงถือได้ว่า
เป็นปรัชญา ที่ชี้แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
จนถึงรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ขอบเขตครอบคลุมถึง 4 ด้าน คือ 1) มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินให้
มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน 2) มิติด้านจิตใจ 
เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจ ที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไ ม่โลภ 
เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 3) มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่
มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งให้เกิดความสามัคคี เพ่ือให้ทุก
คนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน และ 4) มิติด้านวัฒนธรรมที่
รวมถึงวิถีชีวิต (way of life) ของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด 
อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 

เมื่อปี 2559 รัฐบาลในขณะนั้น ได้อัญเชิญ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นแนวทางใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งเน้นที่จะ 
น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม  ในทุกระดับ ด้วยการสร้างกลไก 
การขับเคลื่อน ซึ่งบูรณาการหลายหน่วยงาน ส าหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่
น าไปสู่ความยั่งยืน สิ่งส าคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในก่อน จากนั้น จึงประสานเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก กล่าวคือ ให้เริ่มต้นจากการพ่ึงพาตนเอง 
พ่ึงพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง จากนั้นต้องเติมองค์ความรู้ให้กับประชาชน สร้างการรับรู้
เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมา เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาในวันข้างหน้า และมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
โดยลักษณะของ "คนไทย 4.0" ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เมื่อไม่พอก็ต้องเติม เมื่อพอก็ต้องรู้จัก
หยุด เมื่อเกินก็ต้องรู้จักแบ่งปัน เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสรับประโยชน์จากการที่เราสร้างมันขึ้นมา ก้าวออกไป
อย่างยั่งยืนเคียงบ่าเคียงไหลเติบโตไปด้วยกัน โดยรัฐบาลได้ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ ให้เริ่มต้นจากสิ่ง
ที่จ าเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ การสาธารณสุข การดูแลตนเองขั้นต้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ให้ตนเองไม่เจ็บป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็
จะสามารถท าประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ต่อไปได้ จากนั้น จะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและสิ่งจ าเป็นใน  
การประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 
ทั้งนี้โดยต้องไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้น
การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีประชาชนสามารถน าไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

เพ่ือให้มีข้อมูลสถิติที่ใช้อ้างอิงผลส าเร็จของการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยการ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางด าเนินชีวิต ที่วัดได้จากความ
สอดคล้องในการประพฤติปฏิบัติของบุคคล ครอบครัว และชุมชนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ด าเนินโครงการส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา 
(Sustainable Community Indicator: SCI) ซึ่งเป็นการวัดการประพฤติปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาของ
ประชาชนชาวไทย ด้านความพอเพียงให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ภาครัฐใช้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ก็เพ่ือให้มี ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการพัฒนา
ประเทศได้ โดยโครงการนี้ด าเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 และจัดท าต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็น  
การส ารวจครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2564) ก าหนดให้มี การส ารวจครัวเรือนของประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ ในทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 
 วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2)  เพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับพัฒนาระบบตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา (Sustainable 
Community Indicator: SCI) 

3)  เพ่ือเก็บข้อมูลและประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิตของของประชาชน 
  

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  ประเทศมีข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตของคนไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2)  ประเทศมีข้อมูลคุณภาพชีวิตของคนไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3)  มีระบบตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา (Sustainable Community Indicator: SCI) 
 4)  หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติ 
 5)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการ  
เพ่ือพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6)  มีข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ต่อยอดส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 

3.10 โครงกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ เพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการจัดท าข้อมูลโดยวิธีส ามะโนและส ารวจ และ 
การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ แต่ด้วยมีประกาศพระราชบัญญัติที่ประกาศบังคับใหม่ 3 ฉบับ 
คือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ซึ่งหน่วยงานรัฐต้องปรับปรุงระบบดิจิทัลขององค์กรระบบบริหารจัดการข้อมูลสถิติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง 

ในด้านภารกิจการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ตามหนังสือ 
ค าสั่ง ที่ นร 0505/17203 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่องการด าเนินงานตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Catalog) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ 

ในด้านภารกิจการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีส ามะโนและส ารวจ ด้วยจากการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อันประกอบด้วย นวัตกรรมการประมวลผลแบบกลุ่ม 
(Cluster Computing) นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมการบริการแบบคลาวด์ (Cloud 



 

 

 20 

Service) และนวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ล้วนกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตข้อมูลสถิติ ด้วย
วิธีส ามะโนและส ารวจ 

ปัจจุบันส านักงานสถิติแห่งชาติไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือใช้ก ากับการพัฒนาระบบดิจิทัล 
ระบบข้อมูลสถิติ ระบบสารสนเทศขององค์กร ระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศ จึงมีลักษณะ  
การพัฒนาโครงการด้านดิจิทัลแบบไม่มีเอกภาพ เกิดเป็นระบบงานแบบแยกส่วน เนื่องจากขาดการ
วิเคราะห์เชิงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และไม่สามารถน านวัตกรรมด้านดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่กล่าวข้างต้นมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานโครงการ จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงาน
สถิติแห่งชาติเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ จึงเป็นความจ าเป็นยิ่งเพ่ือใช้เป็นพิมพ์เขียวการเปลี่ยน
ผ่านส านักงานสถิติแห่งชาติไปสู่ส านักงานสถิติยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
อย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 วัตถุประสงค์    
 1)  จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้ครอบคลุมทั้งสถาปัตยกรรม
ปัจจุบัน สถาปัตยกรรมเป้าหมาย และแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กร ในมุมมองสถาปัตยกรรมด้าน
การด าเนินงาน สถาปัตยกรรมข้อมูลสารสนเทศ สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน สถาปัตยกรรมโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย และมุมมองเชิงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2)  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบันและสถาปัตยกรรม 
เป้าหมาย (Gap Analysis) 
 3)  ก าหนดแผนการด าเนินงาน (roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุสถานะเป้าหมายของ 
สถาปัตยกรรมองค์กร (future state of enterprise architecture) 
 4)  จัดท าแนวทางการก ากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 5)  จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริมและผลักดันการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ระบบสารสนเทศและการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ 
 6)  ก าหนดทิศทาง และยกระดับการผลิต บริการ เผยแพร่ การบริหารจัดการระบบสถิติ และ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานสถิติแห่งชาติให้มีความขัดเจน  
มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 7)  จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล (ระยะ 6 ปี) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 8)  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรแก่บุคลากรส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรสถิติยุคใหม่ มีการสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณา
การทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารร่วมกัน จนเกิดการประหยัดจากการลงทุนที่ไ ม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
สถาปัตยกรรมและแผนพัฒนาดิจิทัล ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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4. ผลผลิต : กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของประเทศ 
4.1 โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (1) ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้อง

จัดท า แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านสถิติ ของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน ลดความซ้ าซ้อนของการจัดท าสถิติ 
และเพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ร่วมกัน และตามมาตรา 6 (7) ได้ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ส าคัญ และเป็นปัจจุบันของประเทศ ดังนั้น
ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2554 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการด าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554-2558) 
และได้มีการประเมินผลแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 เพ่ือจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 ทั้งนี้
ในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 นี้ยังได้ก าหนดให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อีกทั้งยังไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือให้ระบบสถิติประเทศไทยเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และ
เพ่ือให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ข (2) 
"ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือ
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน" ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ให้จัดมีการพัฒนาข้อมูล
สถิติและสารสนเทศระดับพื้นท่ี คู่ขนานกับการพัฒนา ข้อมลูสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี
การด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2558 โดยได้มีการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในระดับพ้ืนที่ 
ทั้ง 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด ผลลัพธ์ที่ได้ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ประเด็นที่ส าคัญในพ้ืนที่ และแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่ รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการน า
แผนพัฒนาสถิติเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 

ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 -2564) ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ จึงขยายผลการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพ้ืนที่ ผ่านกลไกของคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด คณะท างานสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการอบรมบุคลากรของ
ส านักงานสถิติจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ให้สามารถบูรณาการ
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการก าหนดรูปแบบของชุดข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการทางสถิติ และข้อมูล ทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้าน
สถิติในทุกหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส านักงานสถิติจังหวัดและหน่วยราชการ ในภูมิภาค เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมในการ
ผลิตและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การตัดสินใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่   
76 จังหวัด เพ่ือให้มีชุดข้อมูลที่มีการบูรณาการข้อมูลจากการบริหารงานและข้อมูลจากการส ารวจ ที่มีการ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบาย ระดับภารกิจ และระดับพ้ืนที่ สู่การจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 

 22 

 วัตถุประสงค์    
 1)  ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (ชุดข้อมูลพ้ืนฐาน ชุดข้อมูลตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์จังหวัด และชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัด) เพ่ือให้ได้สถิติทางการที่มีความส าคัญ จ าเป็น และเป็น
ปัจจุบัน 
 2)  มีชุดข้อมูลพื้นฐาน ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด และชุดข้อมูลเฉพาะจังหวัดที่ 
ส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) ที่เชื่อมโยงก้นทั้งในระดับนโยบาย ระดับ
ภารกิจ และระดับพ้ืนที่ 
 3)  เพ่ือบูรณาการข้อมูลในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) โดยมีการติดตามในการจัดท า 
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ซึ่งต้องด าเนินการติดตามข้อมูลที่มีอยู่ การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และ
การจัดท าข้อมูลสถิติท่ีขาดหายแต่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ (Data Gap) 
 4)  เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พ้ืนที ่
 5)  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
 6)  เป็นหน่วยงานประสาน รวบรวมข้อมูลสถิติที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารใน
จังหวัด รวมทั้งการขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติไปสู่ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 7)  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับพ้ืนที่ 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1)  หน่วยงานในพื้นที่ร่วมมือในการจัดท าชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
 2)  มีชุดข้อมูลสถิติระดับพื้นท่ี และแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นท่ี (76 จังหวัด) 
 3)  ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ 
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ทีมการตรวจสอบเพ่ือประโยชน์  
การวางแผนและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5)  องค์กร หรือหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน สามารถรับบริการเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจได้ 
 6)  บุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
 7)  มีการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพ้ืนที่ 
 
 

4.2 โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐ 21 สำขำ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศซึ่งเป็น

ระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) โดยอ านาจหน้าที่ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง
ของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการมาตรา 6 (1) จัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานทางสถิติของรัฐ (5) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนก าหนดความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานทางสถิติ ตามแผนแม่บทตาม (1) และ (7) ประสานกับหน่วยงานในการสร้าง
เครอืข่ายสถิติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ และเพ่ือให้แผนแม่บทฯ 
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สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศมีการแต่งตั้งกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ ไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านสถิติของประเทศ 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ ก าหนดนโยบายด้านงบประมาณและพัฒนา
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้า รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ต่อ ครม. ผ่าน สสช. และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 สาขา ซึ่งคณะอนุกรรมการสถิติราย
สาขามีองค์ประกอบหลักคือ ปลัดกระทรวงเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ และ
หน่วยงานหลัก (Focal point) ของสาขาเป็นฝ่ายเลขานุการด าเนินงานร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสถิติรายสาขา (21 สาขา) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบสถิติของประเทศ จากการน า
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ การพิจารณากลั่นกรองในการคัดเลือกข้อมูลสถิติที่มีความส าคัญและจ าเป็น
ต่อการก าหนดนโยบายในมิติต่าง ๆ มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 1 มาแล้ว
เป็นระยะเวลา 5 ปี และสิ้นสุดระยะเวลาของแผนในปี 2558 ประกอบกับ แผนแม่บทระบบสถิติประ เทศ
ไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหา และจัดท าแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 2 (21 สาขา) ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 ซึ่งยังคงวิสัยทัศน์เดิม "ประเทศไทยมีระบบสถิติที่
ทุกหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ" โดยมีเป้ าประสงค์หลัก 
คือ "การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ และการบูรณาการ/การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานสู่การน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการตอบโจทย์การตัดสินใจและก าหนดนโยบาย การ
พัฒนาทุกระดับ" 

 
 วัตถุประสงค์    

แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (21 สาขา) เป็นกรอบการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้ 
 1)  ประเทศมีข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม เพ่ือวางแผน และ
ประเมินผลการพัฒนาในแต่ละสาขา 
 2)  การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีกระบวนการท างาน และใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 
 3)  หน่วยสถิติต่างๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นด้านการจัดการข้อมูลและการจัดท าข้อมูล 
 4)  ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงสถิติสาขาต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
 
  แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองค์ประกอบส าคัญคือ "ผังสถิติทางการ" ที่ก าหนดรายการสถิติที่
ส าคัญจ าเป็นต่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พร้อมทั้งก าหนดหน่วยสถิติ
ที่รับผิดชอบผลิตและพัฒนาสถิติดังกล่าว ก าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่ 
และการใช้ประโยชน์สถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานสถิติต่าง ๆ การสนับสนุนทรัพยากรและการ
สนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น และใช้เป็นกรอบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะอนุกรรมการ
สถิติสาขาต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติ 3 ด้าน 

  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ประเทศมีรายการสถิติท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น 
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 4.3 โครงกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่ำงมี
มำตรฐำน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านสถิติของประเทศ มีภารกิจที่ส าคัญใน 
การพัฒนางานด้านสถิติตลอดจนการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550  
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ส านักงานสถิติแห่งชาติในการจัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด าเนินงานทางสถิติของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฯ และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติต่อไป 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานสถิติแห่งชาติมีการเตรียมข้อมูลและสารสนเทศที่
สามารถ สนับสนุนกระบวนการก าหนดและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของประชาคมโลก 
โดยเฉพาะ บริบทการรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ในทุกระดับตั้งแต่
ระดับศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(DOC) และ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นภารกิจส าคัญ ดังนั้น
เพ่ือเป็นการต่อยอดผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้การเชื่อมโยงและบูรณ
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพ้ืนที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ PMOC - MOC - DOC - POC ได้
อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรในด าเนินงาน โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และการจัดท ารายงานน า เสนอ เพ่ือประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
 วัตถุประสงค์    

1)  เพ่ือจ้างบุคลากรด าเนินการเพ่ือให้การประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ศูนย์ปฏิบัติการ
นายก รัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการ
จังหวัด (POC) ให้มีความต่อเนื่อง 

2)  เพ่ือจัดท าและน าเสนอรายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหาร 
3)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ 

ข้อมูลสถิติ และการจัดท ารายงานน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1)  มีข้อมูลส าหรับเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันระหว่างสู่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) 
 2)  มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ 
ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

3)  บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ 
นายกรัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) รวมทั้ง
สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและจัดท ารายงานน าเสนอต่อผู้บริหารส าหรับการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กรอบอัตรำก ำลังในภำพรวมของส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ 
ล ำดับ 

ที ่
หน่วยงำน รวม ข้ำรำชกำร 

 
 

(ต ำแหน่ง) 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
 
 

(อัตรำ) 

พนักงำน 
รำชกำร 

 
(อัตรำ) 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

เงิน 
งบประมำณ 

เงินนอก 
งบประมำณ 

(อัตรำ) (อัตรำ) 
1 ส่วนกลาง (ผู้บริหาร , ผู้อ านวยการ

ระดับสูง , ผู้เช่ียวชาญ ทีข่ึ้นตรงผู้บรหิาร) 
8 8 - - - - 

2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 5 - 1 1 - 
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 5 - 1 2 - 
4 ส านักงานเลขานุการกรม 197 75 18 80 25  
5 กองนโยบายและวิชาการสถติ ิ 185 73 - 78 33 - 
6 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิต ิ 159 47 - 75 37 - 
7 กองสถิติพยากรณ ์ 78 41 - 30 7 - 
8 กองสถิติเศรษฐกิจ 80 25 - 38 17 - 
9 กองสถิติสาธารณมต ิ 32 25 - 5 2 - 
10 กองสถิติสังคม 63 26   33 4  
11 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
177 93 - 66 18 - 

12 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครฐั 55 23 - 9 23 - 
13 ส่วนภูมภิาค (ส านักงานสถิติจังหวัด 

76 จังหวัด) 
1,630 394 - 824 412 - 

 รวม 2,683 840 18 1,240 581 - 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

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 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้ตรวจราชการกรม 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
2) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนท่ีก าหนด 
3) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการจัดสรร การเกลี่ย และประสานระหว่างส่วนราชการให้เกิดความคุ้มค่า 

ประหยัด และสมประโยชน์ 
4) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามภารกิจของส่วนราชการ 
5) ตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของกระทรวง 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเป้าหมาย

ความส าเร็จโดยเช่ือมโยงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
2) ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
3) ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ 
4) ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรตามหลักคณุธรรม 
5) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรพัยากรของส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิด

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ)  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน 
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการส านักงานสถิตแิห่งชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน 
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการในส านักงาน 
3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในส านักงาน 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รบัมอบหมาย 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานเลขานุการกรม 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการ พัฒนา และจัดท าเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  

งานสารบรรณ งานช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการของ
ส านักงาน 

2) ด าเนินการวางแผนก าลังคน จัดระบบงานบริหารงานบุคคล  
และการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

3) พัฒนาบุคลากรและบริหารองค์ความรู้ของส านักงานให้แก่
ข้าราชการของส านักงานและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง 

4) ด าเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน การบัญชี การบริหาร 
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที ่และยานพาหนะของ
ส านักงาน 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพง่และอาญา การด าเนินการทางวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่และคดีปกครอง 

6) จัดท าแผนและด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของส านักงาน 

7) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จของงาน 

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าแผนแม่บทเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ 
2) ประสานงาน และหารือร่วมในการจัดท าสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

แผนแม่บทเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ และให้สอดคล้องกับแผน
ก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑) 

3) จัดท าแผนสถิติ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของการ
บริหารจัดการระบบสถิติ 

4) จัดท าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถิติ ส าหรับการจัดท าสถิติของประเทศ 
รวมท้ังประเมินและพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ 

5) จัดท า ประสานการจัดท า และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

6) ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมวิชาการสถิติ ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าข้อมูลสถิติ 

7) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างด้านครัวเรือน ด้านสถาน
ประกอบการ และกรอบพื้นท่ี 

8) ก าหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม รวมท้ัง
วิเคราะห์และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ 

9) ก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนท่ีสถิติส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูล 

10) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
ในงานด้านสถิติ 

11) เผยแพร่ เสริมสร้างความเข้าใจ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบสถิติ 

12) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล  
2) ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่สถิติด้วยระบบดิจทิัล เพื่อใช้ 

ในโครงการส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่าง  
3) บริหารจัดเก็บข้อมูลสถติิด้านเศรษฐกจิ สังคม และความ

คิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหรือโครงการภาครฐั 
4) ประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ

ชุมชนในการด าเนินงานสถิติ  
5) ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการส ามะโนหรอืการส ารวจ

ตัวอย่าง 
6) ให้ค าปรึกษาแนะน าการบรหิารจัดเก็บข้อมูลโครงการ 

ส ามะโนหรือส ารวจตัวอย่าง แก่หน่วยสถิติอ่ืนๆ  
7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กองสถิติพยากรณ์ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตาม และประเมินผล

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
2) จัดท าดัชนี เครื่องช้ีวัด ข้อมูลแนวโน้ม และคาดการณ์

ภาวะด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
3) วิเคราะห์ พัฒนา ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม 

การคาดการณภ์าวะด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร ์

4) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลและสถติิด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ 

5) จัดท าการน าเสนอขอ้มูลและสถิต ิ  ในรูปแบบต่าง ๆ 
6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถติิแก่ผู้ใช้ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งงานห้องสมุด 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

กองสถิติเศรษฐกิจ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าข้อมูลสถิติพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจในระดบัมหภาคและ

ระดับย่อย ด้วยวิธีส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่างเพื่อใช้ 
ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังทางด้าน
เศรษฐกิจ 

2) พัฒนาการจัดท าสถิติ และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

3) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดท าสถิติด้านเศรษฐกิจ 

4) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป ในการจัดท าส ามะโนหรอืการส ารวจตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจ 

5) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและ
หน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดท าส ามะโนหรอืการส ารวจตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจ 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กองสถิติสาธารณมติ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
1) จัดท าข้อมูลสถติิด้านความคิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกับนโยบาย

ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ต่างๆ ด้วยวิธีการส ารวจตัวอยา่ง  
เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และ
ตัดสินใจ 

2) จัดท าข้อมูลสถติิด้านความคิดเหน็ของประชาชนตามความต้องการ
ของหน่วยงานด้วยวิธกีารส ารวจตัวอยา่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและการบริหารงาน 

3) ส่งเสริมวิธีการจัดท าข้อมูลสถิติด้านความคิดเหน็ของประชาชน  
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนิน
โครงการ 

4) จัดท าข้อมูลสถติิด้านความคิดเหน็ของประชาชน เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

5) พัฒนา ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแก่หนว่ยงาน องค์กรเอกชน และ
บุคคลท่ัวไป เกี่ยวกับการจัดท าการส ารวจตัวอย่างการประมวลผล 
และการวิเคราะหข์้อมลู 

6) ประสานและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นการจัดท าการส ารวจตัวอยา่ง
ด้านความคิดเห็นของประชาชน 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอืน่ 
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) เสนอแนะนโยบาย วางแผน ก ากับ ดูแล ติดตามการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศสถิติ 
2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล  

การประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ระบบงานสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร ระบบคลังข้อมูลและสถิติและบริหารจดัการ
ฐานข้อมูลส านักงาน 

3) บริหารจัดการ และบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

4) จัดเตรียมข้อมูลจากส ามะโนและส ารวจตัวอย่าง 
บรรณาธิกรลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

5) ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงานดา้นระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ เพื่อก าหนดขอบเขต

การบูรณาการข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

2) บูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนท้ังระดับภารกิจและระดับพื้นท่ี 
เพ่ือให้มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญในฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3) พัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามกรอบ
แนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4) บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสถิติของ
ประเทศ ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ และ
ระบบน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์  

5) วิเคราะห์และน าเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติท่ี
ส าคัญของประเทศตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองสถิติสังคม 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าข้อมูลสถิติพื้นฐานดา้นประชากรและสังคม ด้วยวิธี 

ส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวางแผน 
ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังทางสังคม 

2) พัฒนาวิธีการจัดท าสถิติ และส่งเสริมการใช้ข้อมูล 
ด้านประชากรและสังคม 

3) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนจัดท าสถิติ
ด้านประชากรและสังคม 

4) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
บุคคลทั่วไป   ในการจัดท าส ามะโนหรอืการส ารวจตัวอย่าง
ด้านประชากรและสังคม 

5) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
และหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดท าส ามะโนหรอืการส ารวจตัวอย่าง
ด้านประชากรและสังคม 

6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) บริหารจัดการขอ้มูลสถติิและสารสนเทศสถติิที่ส าคัญและ

จ าเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นท่ี 
2) ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับพ้ืนท่ี 
3) บริหารการจัดท าส ามะโน การส ารวจด้วยตัวอย่าง และ

อ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นท่ี 
4) ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้ค าปรึกษาแนะน า การประยุกต์ใช้

ในการจัดท าสถิติในระดับพื้นท่ี 
5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพ้ืนท่ี 
6) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการ

ข้อมูลและสถิติในระดับพื้นท่ี 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

- กลุ่มสารบรรณ 
- กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานภูมิภาค 
- กลุ่มการเจ้าหน้าที ่
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มการเงินและบัญชี 
- กลุ่มบริหารพัสดุ 
- กลุ่มนิติการ 
- กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- รองผู้อ านวยการ 

- ผู้ตรวจราชการกรม 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

- กลุ่มตรวจสอบภายใน 

- ผู้อ านวยการ 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบสถติิ 
- กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ 
- กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ 
- กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ 
- กลุ่มมาตรฐานสถิต ิ
- กลุ่มพัฒนาสถิติภาครัฐ 
- กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติภูมิภาค 
 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล 
- กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติ กทม. 
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี 1 
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพ้ืนท่ี 2 
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี 3 
- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี 4 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กองสถิติพยากรณ์ 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ 
- กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม 
- กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มูล 
- กลุ่มบูรณาการขอ้มูลสถติิ 
- กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

กองสถิติเศรษฐกิจ 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม 
- กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบรกิาร 
- กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านเศรษฐกิจ 
- กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
- กลุ่มสถิติการเกษตร 

กองสถิติสาธารณมติ 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครฐั 1 
- กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครฐั 2 
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครฐั 1 
- กลุ่มสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครฐั 2 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กองสถิติสังคม 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม 
- กลุ่มสถิติประชากร 
- กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม 
- กลุ่มสถิติรายไดร้ายจ่าย 
- กลุ่มสถิติแรงงาน 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด 

- กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน 
- กลุ่มปฏิบัติการสถิติ 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
- กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- กลุ่มพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล 
- กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล 
- กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ 
- กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติ 
- กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
- กลุ่มเตรียมข้อมูล 

- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ 
- กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม 
- กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
- กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ 
- กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ 
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

- รองผู้อ านวยการ (นักบริหาร ต้น)    -  3 
- ผู้ตรวจราชการกรม (อ านวยการ สูง)    -  3 
- นักวิชาการสถิติ (ด้านวิชาการสถิติ) (ชช) -  1 
 

ขรก.-  840 

พรก.-  1,240 

ลจป.-  18 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ขรก.-   93 
พรก.-  66  
ลจป.-  0 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) สูง  

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

ผู้อ านวยการ สูง 

ขรก.-  23 
พรก.-  9  
ลจป.-  0 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ - 

- 581 

ขรก.-  73 
พรก.-  78  
ลจป.-  0 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 

ขรก.-  47 
พรก.-  75  
ลจป.-  0  

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 

ผู้อ านวยการ สูง 

ขรก.-  41 

พรก.-  30 
ลจป.-  0 

กองสถิติพยากรณ์ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิต)ิ สูง 

ขรก.-  26  

พรก.-  33 

ลจป.-  0 

กองสถิติสังคม 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิต)ิ สูง 
 

ขรก.-  394 

พรก.-  824 

ลจป.-  0 

ส านักงานสถิติจังหวัด 

ผู้อ านวยการ สูง/ต้น 

ผู้อ านวยการ สูง 

ส านักงานเลขานุการกรม ขรก.-  75 
พรก.-  80 
ลจป.-  18 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชพ) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขรก.-  5  

ลจป.-  0  
พรก.-  1  

ขรก.-  25 

พรก.-  5 
ลจป.-  0 

กองสถิติสาธารณมติ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 
พรก.-  38  
ขรก.-  25 กองสถิติเศรษฐกิจ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 
 

ลจป.-  0  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขรก.-  5  
พรก.-  1 
ลจป.-  0  

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ขรก.-  5  
พรก.-  1 
ลจป.-  0 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชพ) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  0 

-  1 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)    -  4 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ขรก.-  5  
พรก.-  1 
ลจป.-  0  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)   -  4 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  0 

-  2 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

นิติกร (ปก/ชก) -  2 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง) -  1 

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

นักประชาสัมพันธ ์(ปก/ชก) -  2 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง) -  1 
นายช่างศิลป์ (ปง/ชง) -  1 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  0 

- 25 

กลุ่มสารบรรณ 7 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง) -  5 
นายช่างพิมพ ์(ปง/ชง) -  1  

กลุ่มช่วยอ านวยการ 
และประสานภูมิภาค 

8 

นักจัดการงานท่ัวไป (ชพ) 

กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 13 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

ขรก.-  75 
พรก.-  80 
ลจป.-  18 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้อ านวยการ สูง 

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ) 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) -  3 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง) -  1  

กลุ่มการเงินและบัญชี 18 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ) 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) -  6 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง) -  1 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) -  7 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง) -  5 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)  -  4 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5 

นักประชาสัมพันธ์ (ชพ) 

กลุ่มนิติการ 4 

นิติกร (ชพ) 

นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก)      -  2 
เจ้าพนักงานพสัดุ (อว)      -  1 
เจ้าพนักงานพสัดุ (ปง/ชง)      -  4 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)      -  1 

กลุ่มบริหารพัสด ุ 9 

นักวิชาการพัสดุ (ชพ) 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  0 

-  33 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 

- นักวิชาการสถิติ (ด้านวิชาการสถิติ) (ชช) -  1 

เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)  -  2 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ 5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มนโยบาย 
และพัฒนาระบบสถิต ิ

5 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ) 

กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ 8 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

ขรก.-  73 
พรก.-  78 
ลจป.-   0   

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 

นักวิชาการสถิติ (ชพ)  -  1 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) -  4 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) -  1 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  2 

กลุ่มมาตรฐานสถิติ 7 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)  -  6 

กลุ่มพัฒนาสถิติภาครัฐ 16 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)  -  10 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) -  5 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติภูมิภาค 16 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  5 
นายช่างศิลป์ (ปง/ชง)  -  6 
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)  -  4 

กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ 11 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  9 
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  1 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  7 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  0  

-  37 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 

เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)  -  2 

กลุ่มบริหารจัดการ 
แผนที่สถิติ กทม. 

4 

เจ้าพนักงานสถิติ (อว) 

ขรก.-  47 
พรก.-  75  
ลจป.-   0  

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 

ผู้อ านวยการ สูง 

กลุ่มบริหารสถิติพ้ืนที่ 2 10 

เจ้าพนักงานสถิติ (อว) 

เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  9 

กลุ่มบริหารสถิติพ้ืนที่ 3 9 

เจ้าพนักงานสถิติ (อว) 

กลุ่มบริหารสถิติพ้ืนที่ 4 8 

เจ้าพนักงานสถิติ (อว) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  2 เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  3 

เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  8 เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  7 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

- นักวิชาการสถิติ (ด้านพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิต)ิ (ชช) -  1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

กลุ่มวางแผนและ 
ควบคุมคุณภาพข้อมูล 

3 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มบริหารสถิติพ้ืนที่ 1 8 

เจ้าพนักงานสถิติ (อว) 

40 



เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)  -  1 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 

กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ 7 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ 8 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

ขรก.-  41 
พรก.-  30 
ลจป.-   0    

กองสถิติพยากรณ์ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 

กลุ่มงานวิเคราะห ์
และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ 

7 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  6 

กลุ่มงานวิเคราะห ์
และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม 

5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มบริการ 
และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ 

10 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  3 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4        
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)             -  1 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)           -  2 
 

นักวิชาการสถิติ (ชพ)  -  1 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  6 
บรรณารักษ์ (ปก/ชก) -  1 
นายช่างศิลป์ (ปง/ชง) -  1 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง) -  1 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

- นักวิชาการสถิติ (ด้านวิชาการสถิติ) (ชช) -  1 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  

-  7 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  

-  17 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 

เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)  -  1 

กลุ่มวางแผนและ 
พัฒนาสถิติด้านเศรษฐกิจ 

4 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม 5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า 
และบริการ 

5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

ขรก.-  25 
พรก.-  38 
ลจป.-   0  

กองสถิติเศรษฐกิจ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 

กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4 

นักวิชาสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 

กลุ่มสถิติการเกษตร 4 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  

-  2 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 

เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)  -  1 
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)  -  1 
 

กลุ่มสถิติเพ่ือการบริหารงาน
ภาครัฐ 1 

5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มสถิติเพ่ือการบริหารงาน
ภาครัฐ 2 

4 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

ขรก.-  25 
พรก.-  5  
ลจป.-  0 

กองสถิติสาธารณมติ 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 
 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 

กลุ่มสถิติเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1 

5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มสถิติเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลนโยบายภาครัฐ 2 

6 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  5 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

- นักวิชาการสถิติ (ด้านสถิติสาธารณมติ) (ชช) -  1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  

-  4 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 

กลุ่มวางแผนและ 
พัฒนาสถิติด้านสังคม 

3 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มสถิติแรงงาน 5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มสถิติประชากร 5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

ขรก.-  26 
พรก.-  33 
ลจป.-   0  

กองสถิติสังคม 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) สูง 

กลุ่มสถิติสุขภาพและ 
ภาวะทางสังคม 

6 

นักวิชาสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  5 

กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย 5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  2 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  0  

-  18 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) (ชช)             -  1 

เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)  -  3 

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ 10 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
จัดเก็บข้อมูล 

9 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 8 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 

ขรก.-  93 
พรก.-  66  
ลจป.-  0   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) สูง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก)  -  9 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) -  8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก/ชพ) -  4 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก)  -  3 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก)  -  10 

กลุ่มพัฒนา 
ระบบคลังข้อมูลสถิติ 

11 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปง/ชง) -  5 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)  -  1 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) -  7 

กลุ่มเตรียมข้อมูล 23 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 
นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -   2  
เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง) -  17 
เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)       -   3 
 
  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
ประมวลผลข้อมูล 

11 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 

กลุ่มบริการและสนับสนุน 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

7 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (อว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) -  10 

กลุ่มพัฒนาระบบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

8 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  0 

-  23 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) 

เจ้าพนักงานธรุการ (ปง/ชง)  -  1 

กลุ่มสารสนเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ 

5 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ 

3 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 

กลุ่มสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 3 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

ขรก.-  23 
พรก.-  9 
ลจป.-   0 

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

ผู้อ านวยการ สูง 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  4 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) -  2 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  2 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

- นักวิชาการสถิติ (ด้านสารสนเทศ) (ชช) -  1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม 4 

นักวิชาการสถิติ (ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก) -  3 

กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ 4 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชพ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก) -  3 
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แผนภูมิโครงสร้างอัตราและก าลัง ส านักงานสถิตแิห่งชาติ (ต่อ) 

ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ -  

-  412 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

ขรก.-  394 
พรก.-  824 
ลจป.-   0   

ส านักงานสถิติจังหวัด 

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ 2 - 3 

เจ้าพนักงานสถิติ (อว หรือ ชง) 

เจ้าพนักงานสถิติ (ปง/ชง)           = 1- 2 

อ านวยการ ต้น    50 
อ านวยการ สูง     26 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน 2 

นักวิชาการสถิติ (ชก หรือ ชพ) 

นักวิชาการสถิติ (ปก/ชก)               = 1 
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ล ำดบั ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน รวม
ที่

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก ทพ อว ชง ปง/ชง

1 นกับริหาร 1 3 4
2 ผู้ตรวจราชการกรม 3 3
3 ผู้อ านวยการ 29 50 79
4 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) 1 1
5 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสถิติ) 5 5
6 นติิกร 1 2 3
7 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 2 17 19
8 นกัทรัพยากรบคุคล 2 10 12
9 นกัวิชาการเงินและบญัชี 1 7 8
10 นกัวิชาการพัสดุ 1 2 3
11 นกัประชาสัมพันธ์ 1 2 3
12 นกัวิชาการสถิติ 6 110 200 316
13 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 8 4 52 65
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ภำพรวมกรอบอัตรำก ำลังขำ้รำชกำรพลเรือนสำมัญ จ ำแนกตำมชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ประเภทต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่ง
ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ

ประเภทต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง
บริหำร อ ำนวยกำร วิชำกำร ทัว่ไป



ล ำดบั ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน รวม
ที่

สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก ทพ อว ชง ปง/ชง

ประเภทต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง
บริหำร อ ำนวยกำร วิชำกำร ทัว่ไป

14 นกัจดัการงานทัว่ไป 1 6 7
15 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 1 4 5
16 นายช่างศิลป์ 8 8
17 นายช่างพิมพ์ 1 1
18 เจา้พนกังานธุรการ 8 32 40
19 เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 10 10
20 เจา้พนกังานพัสดุ 1 4 5
21 เจา้พนกังานสถิติ 49 31 156 236
22 เจา้พนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 5 6
23 บรรณารักษ์ 1 1

รวม 1 3 38 50 0 7 128 0 4 0 303 0 0 59 31 216 840
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สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล 
 

สภาพปัญหา 
1. การก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานสถิติอาวุโส (ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ )  

ในส านักงานสถิติจังหวัด  ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการก าหนดต าแหน่งเพ่ือปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส านักงานสถิติแห่งชาติ  เนื่องจากมีจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นข้าราชการ
จ านวน 1 - 2 คน และมีจ านวนพนักงานราชการจ านวน 5 - 6 คน  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. 
ก าหนด จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลัง 

2. การหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ส าหรับประเภทอ านวยการ 
บางสายงาน  เช่น นิติกร , นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ด าเนินการได้ค่อนข้างยาก 

ข้อเสนอแนะ 
ส านักงาน ก.พ. สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับส่วนราชการในเรื่องการวางแผนและการบริหาร

ก าลังคนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการวางแผนก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 


