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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มำตรำ 13  :  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการ

บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ 
ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา   

เมื่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรีและส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

มำตรำ 14  :  ในการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดท าเป็นแผน 4 ปี 
โดยจัดท าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือ
บุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ 
ระยะเวลาการด าเนินการและการติดตามประเมินผล 

มำตรำ 16  :  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  โดย
จัดท าเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกับแผนบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13  

ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  

เมื่อรัฐมนตรีให้แต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด  ตามวรรคสองแล้ว 
ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติแผนให้บรรลุผลส าเร็จใน แต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแนะแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น   

  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรี 
 

แผนปฏบิัติรำชกำรแผนปฏบิัติรำชกำร  
ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ ((สสชสสช.).)  
ประจ ำปีงบประมำณ พประจ ำปีงบประมำณ พ..ศศ..  22555588  

 

ควำมเป็นมำ 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อรัฐสภา แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2558 
แ ผ น แ ม่ บ ท เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( ฉ บั บ ที่  2 )  ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
พ.ศ. 2552-2556 และยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
 
 
 
  เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของประเทศ 
 
 

 

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

2. จัดท าส ามะโนหรือส ารวจด้วยตัวอย่าง หรืออ านวยการ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ของประเทศ 

3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 

4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 

5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 

พันธกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ส าคัญ และจ าเป็นของประเทศให้มี
คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ ความช านาญ เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 
 
 
 
 

1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ จ าเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึง
ง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

3. บุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ ความช านาญ เป็นมืออาชีพ 

4. ทุกภาคส่วนมีการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 
 
 
 

ร ง ผ .สสช (  )

ศ นย์เทคโนโลย 
สำรสนเทศและกำร

ส   สำร

ศ นย์สำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์

 ำครั 

ส ำนักนโยบำย
และวิชำกำร

สถิติ

ส ำนักงำนสถิติจังหวัด  6 
จังหวัด

ส ำนักบริหำร
จัดกำรระบบสถิติ

ส ำนักบริหำร
จัดเก บ   ม ลสถิติ

ส ำนักสถิติพยำกรณ์ ส ำนักสถิติเศร  กิจ
และสังคม

ส ำนักสถิติสังคม ส ำนักสถิติ
สำธำรณมติ

ส ำนักพั นำ
บุคลำกร

กลุ่มตรวจส บ ำย น

ผ    ำนวยกำรส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วน  มิ ำค

ส ำนักบริหำร
กลำง

กลุ่มตรวจรำชกำรและประสำน  มิ ำค

กลุ่มพั นำระบบบริหำร

กลุ่มคุ มคร งจริยธรรม  

แผน  มโิครงสร ำง ำย นส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

เป้ำหมำยกำร ห บริกำร 
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1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนแม่บทเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ 
3. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดท ามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4. มีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล 
5. จัดท าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการก าหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล 

ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 
   6. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาค 
ด้วยวิธีการจัดท าส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่าง และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 
   7. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูล 
สถิติที่ส าคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดท า รวมทั้งประสานและให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลสถิติของ 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   8. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
   9. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ำนำจหน ำท    งส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ โครงการผลติข้อมลูสถิตดิ้วยวิธีการส ารวจ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๑. นางสุรีรตัน์  สันตภิาภรณ์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสถิตสิังคม  โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
๒. นายอุดม  ภิญโญ             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสถิตสิาธารณมต ิ โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๖๘ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัตสิถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐  ก าหนดให้ส านักงานฯ มีหน้าที่ในการจดัท าส ามะโนหรือการ
ส ารวจตัวอย่าง หรืออ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ  และข้อมูลสถิติมคีวามส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ  ส านักงานสถติิแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท าข้อมูลสถิติ  จึงไดจ้ัดท าข้อมลูสถิติทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  เพื่อสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ด้วยการจัดท าโครงการส ารวจด้วยตัวอย่าง  
รวมทั้งจัดท าโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักของรัฐบาล  ตามมติคณะรัฐมนตรี  อีกปีละประมาณปี
ละประมาณ ๒๐-๓๐ โครงการ     

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) จัดท าข้อมูลสถิติพื้นฐานท่ีส าคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับใช้ในการ

วางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล 
๒) จัดท าข้อมูลสถิติที่มคีุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน 

๓.     เป้าหมายของโครงการ 
มีข้อมูลสถติิที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถติิได้อยา่งรวดเร็ว  ทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้   

๔.    กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และสถานประกอบการ  
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง..………………-……………….…………………………………    

๕.    ระยะเวลาการด าเนินงาน 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๖.    พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

๗.    ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนข้อมูลสถติิพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลสถิตไิม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพทัธ์ (Relative Standard Error: RSE) ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

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



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๘.    งบประมาณ 
จ านวนเงิน  ๒๑๓.๕๓๐๖  ล้านบาท    

 
๙.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ  และติดตามประเมินผล นโยบายและ
แผนงานพัฒนาต่าง ๆ 

- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู ้
 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาข้อมูลสถติิและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

นางกาญจนา  ภู่มาล ี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานสถิต ิ
      ส านักบริหารจัดการระบบสถติิ  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๙ 
นางสาววิไลลักษณ์   อนันตพฤทธ์ิ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพสถิติทางการ 
                                                      ส านักบริหารจัดการระบบสถติิ  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๘ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ ในฐานะองค์กรผลติสถิติทีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐาน (Fundamental Statistics) และเป็น
หน่วยงานกลางท่ีมีภารกิจในการบริหารจดัการระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภาพ โดยมีกลไกการด าเนินงาน คือ การจัดท า
แผนแม่บทสถติิ เพื่อก าหนดกรอบความรับผดิชอบของหน่วยสถิตใินการจัดท าสถติิให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานสถิติในการน าไปใช้เป็นแนวทางของการผลิตสถติิของหน่วยสถิติให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสถิติทีม่ีความส าคัญตอ่การน าเสนอสถานการณ์ของประเทศ หรือเรียกว่า “สถิติ
ทางการ” (Official Statistics) ซึ่งสถิติดังกล่าวต้องเป็นสถติิที่มรีะบบการผลิตถูกต้องตามหลักการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 
และมมีาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด รวมถึงเป็นสถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง 
(Reference) ที่มีความน่าเช่ือถือสูงส าหรับประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังขาดเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของ
สถิติที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานและโครงการต่างๆ เกิดปญัหา
ด้านความเป็นเอกภาพและผูต้้องการใช้สถิติไม่มีความมั่นใจเพียงพอต่อการน าสถติิดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหา
อย่างมากส าหรับการบริหารจัดการระบบสถิติ และการตัดสินใจส าคญัระดับประเทศ 

ส านักงานสถิติแห่งชาตไิดต้ระหนกัถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวในการผลักดันให้แผนแมบ่ทสามารถ
น าไปสู่การปฏิบตัิได้จริงและสมัฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต“้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน” ที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลติสถติทิางการของประเทศเป็นมาตรฐานตามหลักสากล มีคณุภาพ และสถิติทางการที่ได้สามารถ
เปรียบเทยีบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นเสมือนกลไกหลักส าคัญที่น าไปสู่การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
สถิติทางการเพื่อการใช้ประโยชนร์ว่มกัน  และสามารถน ามาใช้เป็นขอ้มูลอ้างอิง (Reference) ที่มีความน่าเช่ือถือสูง 

เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ภายใต้แนวคิดการมสี่วนร่วมของหน่วยผลิตสถิติทางการ   ส านักงาน
สถิติแห่งชาติจึงได้จัดตั้ง “คณะอนกุรรมการก าหนดมาตรฐานสถติิ” มีหน้าทีพ่ิจารณา จัดล าดับ และก าหนดมาตรฐานสถิติและ
พัฒนาการจัดการคุณภาพสถติิทางการในแต่ละปี โดยในปี ๒๕๕๗  ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการวางกรอบการ
ด าเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจดัการมาตรฐานสถิติและการจัดการคณุภาพสถิติทางการทั้งแผนการ
ด าเนินงาน รูปแบบการบริหารจดัการ และบคุลากร เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างเป็นระบบ  
คือ  

 

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 
 
 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๑)  จัดท าแผนพัฒนามาตรฐานสถิติ และแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑  
๒) ศึกษา วิเคราะห์งานด้านมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติจากประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่

เป็นตัวอย่างหรือประสบความส าเร็จในมาตรฐานสถิติ 
๓) จัดท าข้อปฏิบัติ (Protocol) ในการผลิตสถิติทางการเพื่อน าไปสู่การบูรณาการและการใช้ประโยชน์จากสถิติ

ทางการร่วมกัน 
๔) จัดท ารายงานผู้ใช้และสถานการณ์การใช้รหัส (code lists) ค านิยามหรือค าจ ากัดความ (definitions) ช่ือตัวแปร 

(variable names) ที่หน่วยสถิติใช้ในการผลิตสถิติทางการ และจัดล าดับความส าคัญของการใช้งานเพื่อน าไปจัดท ามาตรฐาน
สถิติของประเทศต่อไป 

๕) จัดท ากรอบการด าเนินงาน (Framework) การจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยเพื่อน าไปสู่การประกัน
คุณภาพสถิติทางการ 

๖) จัดท าเกณฑ์ปฏิบัติ (Code of Practice) เพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย 
๗) จัดท า Quality Model และตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพสถิติทางการ พร้อมทั้งคู่มือและแบบสอบถามการ

ประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง 
๘) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติในลักษณะการท างานร่วมกัน (On The Job Training) ให้

เกิดความรู้และเข้าใจถึงวิธีการจัดท าและบริหารจัดการมาตรฐานสถิติ และการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ 

ภายใต้กลไก กรอบการด าเนินงาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการที่ได้ด าเนินการจัดเตรียมไว้แล้วนั้น   ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงน าแผนพัฒนามาตรฐานสถิติและ
แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

ถึงแม้ว่าส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ผ่านประสบการณ์การในการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติรายสาขามาระยะ
หนึ่งแล้ว  แต่งานบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการเป็นอีกภารกจิที่มีความแตกต่างท่ีต้อง
ให้ความส าคัญของการด าเนินงานภายใต้บริบทของการยอมรับและการมีส่วนร่วมที่เป็น “ฉันทามต ิ (consensus)” ของ
หน่วยผลิตสถิติทางการบนพื้นฐานของ “ความถูกต้องตามหลกัวิชาการสถิติ” เพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกันและมีการน าไปใช้
จริง  ซ่ึงจะน าไปสู่การใช้ประโยชนจ์ากสถิติทางการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติทางการ และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ว่า “สถิติทางการเป็นฐานข้อมูลสถิตหิลักของประเทศที่ต้องน ามาใช้เพ่ือตัดสินใจ และเป็นข้อมูล
ส าคัญทีป่ระกอบการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศที่มีคณุภาพและเชื่อถือได้” 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑. เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐท้ัง ๒๑ สาขา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๘  

๒.๒. เพื่อให้ประเทศไทยมี “มาตรฐานสถิติกลาง (Universal Statistical Standards)” ที่ส าคัญและจ าเป็นในการ
ผลิตสถิติทางการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นสถิติทางการเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ได้ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

๒.๓. เพื่อให้หน่วยสถิติทางการตระหนกัและเห็นความส าคัญของมาตรฐานสถิติ การจัดการคุณภาพสถติิทางการ และ
น าไปใช้ในการผลิตสถติิทางการใหม้ีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 

๒.๔. เพื่อให้หน่วยสถิติทางการได้ประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง และสรุปผลการประเมินคณุภาพ พร้อมท้ัง
วิเคราะหป์ัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของการประเมินคณุภาพ 

๒.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติในลักษณะการท างานร่วมกัน (On the job training) ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะองค์ความรู้ในการบรหิารจดัการและการจัดท ามาตรฐานสถิติของประเทศ รวมถึงการบรหิาร
จัดการคณุภาพสถิติทางการของประเทศ  

๒.๖ เพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์ดา้นมาตรฐานสถิติและคณุภาพสถิติทางการของประเทศ เพื่อน าไปสรุปรวมเป็น
รายงานผลการด าเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเสนอคณะรัฐมนตรี 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
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 ๒.๗   เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารจดัการมาตรฐานสถติิและการจัดการคณุภาพสถิติทางการของประเทศ 
พร้อมท้ังปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถิติทางการของประเทศต่อไป 

๓. เป้าหมายของโครงการ 

การประเมินคุณภาพสถิติทางการให้ครอบคลุมสถิติทางการทั้ง ๒๑ สาขา ของหน่วยงานภาครัฐกว่า ๒๐๐ กรม  
รวมถึงจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพสถิติทางการ ในปีต่อๆ ไป เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้ใช้ข้อมูล 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก   หน่วยงานภาครัฐ 
4.2 กลุ่มเป้าหมายรอง    -    

 
๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสดุวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกกระทรวง/กรม 
 

๗.    ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- แนวทาง/คู่มือการประเมินคุณภาพ 
- จ านวนผังข้อมูลสถิติทางการที่ได้รับการประเมินคุณภาพ ๑๐ สาขา 
- จ านวนมาตรฐานสถิติ ๒ เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 

- 
เชิงเวลา 
     -     
 

๘.    งบประมาณ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวนเงิน   ๕.๐๔๕๐   ล้านบาท  

 
๙.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐท้ัง ๒๑ สาขาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
๙.๒  มี “มาตรฐานสถิติกลาง (Universal Statistical Standards)” ที่ส าคัญและจ าเป็นในการผลิตสถิติทางการเพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติทางการเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ได้ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

๙.๓  มีทะเบียนและรายงานสถานการณ์มาตรฐานสถิติของประเทศ 
๙.๔  มีเครือข่ายผู้ผลิตมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ 
๙.๕  มีคู่มือและแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการ 
๙.๖  มีรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพสถิติด้วยตนเองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่สถิติ

ทางการทั้ง ๒๑ สาขา พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการโดยระบุถึงขั้นตอนท่ีควรปรับปรุง 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
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๙.๗  มีรายงานการประชุม/สัมมนา/ระดมความคิดเห็นจากหน่วยผลิตสถิติทางการเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือในการ
จัดท ามาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการ 

๙.๘  มีรายงานสถานการณ์ด้านมาตรฐานสถิติและคุณภาพสถิติทางการของประเทศเพื่อน าไปสรุปรวมเป็นรายงานผล
การด าเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยเสนอคณะรัฐมนตรี 

๙.๙  มีรายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนามาตรฐานสถิติ และแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ ตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙.๑๐ มีรายงานปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติและการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ 
พร้อมท้ังปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถิติทางการของประเทศต่อไป 

๙.๑๑ หน่วยสถิติทางการตระหนักและเห็นความส าคัญของมาตรฐานสถิติ การจัดการคุณภาพสถิติทางการ และ
น าไปใช้ในการผลิตสถิติทางการให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 

๙.๑๒ บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการและการจัดท ามาตรฐานสถิติของประเทศ การบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ  

 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาข้อมูลสถติิและสารสนเทศระดับพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

นางสาวอารีรตัน์  กิตตสิมบูรณส์ุข   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ 
  ส านักบริหารจัดการระบบสถติิ  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๙ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา ๖ (๑) ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องด าเนินการจัดท าแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การด าเนินงานด้านสถิติของประเทศไทยมีความเป็น
เอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตรฐาน  ลดความซ้ าซ้อนของการจัดท าสถิติ และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน      ตามมาตรา ๖ (๗) ได้ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ส าคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ ซึ่ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติให้
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  และเพื่อให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่
การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม  สอดรับกับ    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ การบริหารบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๓) มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นท่ี คู่ขนานกับการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา และจ าเป็นต้องมีการ
ปรับบริบทให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน เช่น ปรับบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน การสร้างสมรรถนะให้
บุคลากรในระดับพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้มีการ
ด าเนินการในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการในระดับพ้ืนท่ีย่อย  

 ดังนั้น โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ย่อย ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการ
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ในระดับพื้นที่ย่อย เพื่อเน้นการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับพ้ืนท่ีย่อย ให้สามารถจัดท าข้อมูลสถิติที่น าไปใช้สนับสนุนการก าหนดแผนงาน/โครงการ และ
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได้จริง  จึงมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสถิติ
และสารสนเทศ วิธีการน าข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการก าหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ย่อยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด    

ในการพัฒนาสถิติและสารสนเทศ เพื่อการก าหนดและติดตามประเมินผลนโยบายภาครัฐที่ส าคัญนั้น ด าเนินการโดย
ผ่านการให้ค าปรึกษาและแนะน า (Coaching) ของที่ปรึกษา และอบรมบุคลากรของส านักงานสถิติจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีย่อย ให้สามารถบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ย่อย ในระยะแรกอาจจะน าร่องเพื่อ
ด าเนินการในพื้นที่ภาคกลาง และท าการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่
ย่อยด้วยการก าหนดรูปแบบของชุดข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทางสถิติ และข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านสถิติในทุกหน่วยงานในระดับพื้นท่ีย่อยไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส านักงาน

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



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

สถิติจังหวัดและหน่วยราชการในภูมิภาค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมในการผลิตและการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑ เพื่อบูรณาการข้อมูลระดับพ้ืนท่ีย่อย โดยให้มีการจัดท าข้อมูลสถิติและสารสนเทศออกเป็น ๒๑ สาขา (Sector) ซึ่ง

ต้องด าเนินการให้มีการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และการจัดท าข้อมูลสถิติที่ขาดหายแต่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ 

๒.๒ จัดท าผังสถิติทางการระดับพื้นที่ย่อย ที่สามารถเช่ือมโยงผังสถิติทางการระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ 
โดยน าร่องในพ้ืนท่ีภาคกลาง เพื่อให้ได้สถิติทางการที่มีมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความเช่ือมั่นในการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในระดับพื้นท่ีย่อย   

๒.๓ จัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนท่ีย่อย ในภาคกลาง และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรี 
๒.๔ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศ  
๒.๕ เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นท่ีย่อย 
๒.๖ เพื่อพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  

๓.    เป้าหมายของโครงการ 
3.1 บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นท่ี 
3.2 ผังสถิติทางการระดับจังหวัด และแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนท่ี (๗๖ จังหวัด) 
3.3 ผังสถิติทางการระดับกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาสถิติระดับกลุ่มจังหวัด 
3.4 ระบบน าเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
3.5 บุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
3.6 มีการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ 

๔.    กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 จังหวัด 76 จังหวัด 
4.2 กลุ่มเป้าหมายรอง    -    

 
๕.    ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสดุวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
๖.    พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

๗.    ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนผังข้อมูลสถิติทางการ ๗๖ ผัง 
เชิงคุณภาพ 

- 
เชิงเวลา 
    -   



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๓ - 

๘.    งบประมาณ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวนเงิน  ๓๗.๗๐๔๗    ล้านบาท 

 
๙.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ มีแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (๗๖ จังหวัด) แผนพัฒนาสถิติระดับกลุ่มจังหวัด และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีทุกปี 

9.2 มีข้อมูลสถิติทางการระดับพ้ืนท่ี ที่มีความเชื่อมั่นในการใช้ข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
9.3 ผู้บริหาร (เช่น คณะรัฐมนตรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ เพื่อ

ช่วยในการตัดสินใจ  
9.4 หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่มีการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ

ติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.5 องค์กร หรือหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน สามารถรับบริการเพื่อการวางแผนทางธุรกิจได้ 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าระบบข้อมูลเขตส ารวจ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

นายนิพนธ์  วงษ์ทองดี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนท่ีสถติิภูมภิาค ๑ 
                                        ส านักภูมสิารสนเทศสถิติ  โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๒๖ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจหลักในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ โดยวิธีการส ามะโนและส ารวจซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
สนามเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานแจงนับ จ าเป็นต้องใช้แผนที่แสดงขอบเขตแจงนับ (Enumeration Area :EA) หรือ
ขอบเขตส ารวจ และแผนท่ีแสดงต าแหน่งของบ้าน/อาคาร ที่จะเข้าพื้นที่เดินส ารวจ การตดิตาม และควบคุมคุณภาพงานสนาม 
โดยแผนท่ีเขตแจงนับสามารถแบ่งตามพื้นที่การปกครอง เป็นแผนท่ีในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลและพื้นท่ีนอกเขตเทศบาล 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส านักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศไดร้ับมอบหมายงานด้านผลติแผนท่ี ให้ด าเนนิการจัดท าแผนท่ี
ดิจิตอลเขตแจงนับในพื้นที่นอกเขตเทศบาล (อบต.)ทั่วประเทศ สว่นในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและ
เทศบาลต าบล ไดม้ีการจดัท าแผนท่ีดิจิตอลขอบเขตแจงนับครบถว้นทุกเขตเทศบาลแล้ว และบางเทศบาลยังมีข้อมลูแสดง
ต าแหน่งของบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ในขอบเขตแจงนับของเทศบาลด้วย อย่างไรก็ดีข้อมลูแสดงต าแหน่งของบ้าน/อาคารที่พัก
อาศัย ในแผนที่ไม่ทันสมยัเพราะเป็นข้อมูลจากการออกส ารวจภาคงานสนามปี พ.ศ.๒๕๕๐ ในขณะที่พ้ืนท่ีเขตเมืองต่างๆ มี
ความเจรญิเติบโตอยา่งรวดเร็วและประชากรขยายตัวเพิ่มมากข้ึน  เป็นผลให้จ านวนบ้าน/อาคารที่พักอาศัยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นส านักงานสถิติแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องเร่งรดัด าเนินการพัฒนาแผนท่ีเขตแจงนบัของพื้นที่ในเขตเทศบาล 
ให้มีข้อมูลต าแหน่งบ้าน/อาคารทีพ่ัก ที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังปรับปรุงแผนที่ต าแหน่งบ้าน/อาคารที่พักเดิมทีม่ีอยู่แล้วให้
ทันสมัย และเสร็จใช้งานโดยเร็ว 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑ เพื่อให้มีแผนท่ีดิจิตอลขอบเขตแจงนับแสดงจุดต าแหน่งบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ที่มีระบบพิกัดอ้างอิงต าแหน่งของ

พื้นที่เทศบาล ๓๕ เทศบาล 
๒.๒ เพื่อจัดท า/ปรับปรุงช้ันข้อมูลจุดต าแหน่งบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ที่มีระบบพิกัดอ้างอิงเชิงต าแหน่ง พร้อมทั้งชุด

ข้อมูลคุณลักษณะ ของพื้นที่ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

จัดท าแผนที่เทศบาล และนอกเขตเทศบาลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก   หน่วยงานภาครัฐ 
4.2 กลุ่มเป้าหมายรอง    -    

   โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
   โครงการใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 
 
 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

 
๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสดุวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัด 
 

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

- 
เชิงเวลา 
     -     
 

๘.    งบประมาณ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวนเงิน   ๒๒.๗๑๔๙   ล้านบาท  

 
๙.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีข้อมูลแผนที่เทศบาลในระบบดิจิตอล ที่แสดงขอบเขตแจงนับ (EA) และจุดต าแหน่งบ้าน/อาคารที่พักอาศัย ที่มี
มาตรฐานพิกัดต าแหน่งถูกต้องชัดเจนเหมาะสมส าหรับการใช้งานในการเข้าพื้นที่เดินส ารวจ การติดตาม และควบคุมคุณภาพ
งานสนาม 

 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่. 2 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ โครงการส ารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๑. นางสุรีรตัน์  สันตภิาภรณ ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสถิติสงัคม  โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
๒. นางสาวพรรณี  พัฒนประดิษฐ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มสถิติประชากร 

   ส านักสถิตสิังคม โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๕๒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้มีการท าส ามะโนประชากรและเคหะทุก ๑๐ ปี ดังนั้นในช่วงกลางระหว่างปีส ามะโนจึงต้อง
จัดท าโครงการส ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยเป็นการจัดท าในครั้งที่ ๘ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลประชากรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  ข้ อมู ลก า ร เ ปลี่ ย นแปล งของประชากรที่ ส า คัญที่ มี ผ ลกระทบต่ อขน าด  โค ร งส ร้ า ง  และ 
การกระจายตัวของประชากร เช่น ข้อมูลการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความจ าเป็นต้องน ามาใช้
ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาด้านประชากรและสังคมของประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) เพื่อทราบระดับอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเพิ่มของประชากร 
๒) เพื่อทราบข้อมูลที่ส าคัญของประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวการณ์ตาย การวางแผนครอบครัว เช่น อัตรา

เจริญพันธุ์ต่างๆ อัตราการการตายของทารก อัตราการการตายของเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๕ ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด การคุมก าเนิด เป็นต้น 

๓) เพื่อทราบขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างประชากร และแนวโน้มของประชากรในปีระหว่างส ามะโน 
(Intercensal period) และใช้ในการปรับการคาดประมาณประชากรครั้งต่อไป 

๔) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากร ในการวางแผนจัดท าส ามะโนครั้งต่อไป 
๓.     เป้าหมายของโครงการ 

มีข้อมูลสถติิที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ได้มาตรฐาน  และเป็นปัจจุบัน  สามารถใช้วางแผน 

๔.    กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนกลุม่บุคคลประเภทคนงาน ทุกครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตแจง

นับ จ านวน ๑,๑๐๐ เขตแจงนับ คิดเป็นครัวเรือนตัวอยา่งทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๐๐ ครัวเรือน 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง..………………-……………….…………………………………    

 
๕.    ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

๖.    พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

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



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๗.    ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของความส าเร็จของการจดัท าข้อมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงของประชากรจ านวน ๑ เรื่อง 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละ ๔๐ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ร้อยละ ๔๐ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ร้อยละ ๒๐ 

๘.    งบประมาณ 
งบประมาณทั้งโครงการ จ านวนเงิน ๓๗.๔๑๔๔  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนเงิน ๑๐.๒๑๓๖  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

 
๙.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- หน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไป 
- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกีย่วกับแนวโน้มการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ของประชากร และ

องค์ประกอบของครัวเรือนในช่วงปีต่างๆ รวมทั้งการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เช่น ภาวะเจรญิพันธ์ุ ภาวะสมรส
ภาวะการตาย แนวโน้มประชากรในอนาคต 

- ส านักงานสถิติแห่งชาตสิามารถศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลของการเปลีย่นแปลงประชากรจากฐานทะเบียน
ต่างๆ 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 
 

- ๑ - 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ โครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

นางสาวอรนุช  หุตะชาต   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุม่สถิตเิทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักสถิตเิศรษฐกิจและสังคม  โทร ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๔๘ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
๑. หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปจัจุบันประเทศไทยได้ก้าวสูยุ่คสารสนเทศอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารไดเ้ข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อสื่อสารได้อยา่งทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว 
และหลายช่องทาง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีของคนไทยทดัเทียมกับประเทศทีพ่ัฒนาแล้วจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลย ี และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้ก้าวไปขา้งหน้าอย่างรวดเร็ว  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ ได้ให้ความส าคัญกบัการจัดท าข้อมลูสถติิจาก
การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในครัวเรือนและสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่องทุกป ี โดย
การส ารวจข้อมูลจากครัวเรือนท าให้ทราบสถานภาพการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน การมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีและการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลส าหรับน าไป
ก าหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้
มากขึ้นและทั่วถึง 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

จัดท าข้อมูลสถิติพื้นฐานท่ีส าคัญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศท้ังภาคครัวเรอืนและภาคสถาน
ประกอบการ  
๓. เป้าหมายของโครงการ 

ข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการตดิตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับท่ี ๓ ของประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก ครัวเรือนส่วนบุคคล และสถานประกอบการ 
๒) กลุ่มเป้าหมายรอง..……………………-………….…………………………………    

              
๓. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

เริ่มวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
๕. ตัวช้ีวัดผลผลิต 

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



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 
 

- ๒ - 

เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละของความส าเร็จของการจดัท าข้อมูลสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

๖. งบประมาณ 
จ านวนเงิน  ๓๖.๒๒๓๐ ล้านบาท  

 
๙.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ  และติดตามประเมินผล นโยบายและ
แผนงานพัฒนาต่าง ๆ 

- เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู ้
 

 
 



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 

รายละเอียดโครงการประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ทก. 

 
 

รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ยุทธศาสตร์ ทก. : สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่ือยุทธศาสตร์) ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 
 
ชื่อโครงการ  โครงการบริหารจดัการข้อมลูสถิติและสารสนเทศของประเทศ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

๑.นางสาวกฤษณา  จิรวัฒนสถติย ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบรหิารจัดการระบบสถติิ   โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๗ 
๒.นางอุษณี  ไชยานนท์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๙๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยสถิติกลางในการประสานการบรหิาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ  และมีหนา้ที่จัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด าเนินงานทางสถิติของหน่วยงานภาครัฐ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ  และความต้องการใช้ข้อมูลสถิติของทุกภาคส่วนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา  ส านักงาน
สถิติแห่งชาต ิจึงได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวงจดัท าแผนแม่บทระบบสถติิประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘  ซึ่งเป็นแผน
แม่บทฯ ฉบับแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและ
น าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  เพื่อให้แผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและการประสานงานในการ
ผลักดันให้ข้อมลูสถิติเป็นฐานข้อมลูส าคญัของการพัฒนาประเทศอยา่งมีคุณภาพ มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศให้เขม้แข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อก าหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดท าสถิติ  ให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง

ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยน  และใช้ประโยชน์

จากข้อมูลและสารสนเทศ 
 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
๓.๑ สถิติทางการ (Official Statistics) ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทาง

สถิติ ซึ่งได้แก่ สถิติที่ใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ  สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความ
พร้อม   สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ และมาตรฐานคุณภาพ ที่ก าหนด   และสถิติที่
รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ส าหรับประเทศไทย โดยสถิติทางการอาจได้มาจากวิธีการเก็บรวบรวมจากแหล่ง
ต่างๆ ดังน้ี 

- การส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรของสิ่งนั้นๆ 
- การท าส ามะโนของสิ่งนั้นๆ 
- งานทะเบียนท่ีได้จากการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
๓.๒ บูรณาการและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยงาน 

รวมทั้งการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนและข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ 
3.๓ มีชุดข้อมูลข้อมูลสถิติและสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ของ

รัฐบาลได้ 

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



แบบฟอร์ม ๑ (ทก.) 
 

- ๒ - 

๔.    กลุ่มเป้าหมาย 
๑) กลุ่มเป้าหมายหลัก   หน่วยงานภาครัฐ 

๒) กลุ่มเป้าหมายรอง    -    
 
๕.    ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสดุวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
๖.    พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

๗.    ตัวช้ีวัดผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
เชิงคุณภาพ 
 - 
เชิงเวลา 
 -  

๘.    งบประมาณ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนเงิน  ๓๖.๓๑๓๗ ล้านบาท 
  

๙.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งหน่วยสถิติ/ 

หน่วยงานในสาขาต่างๆ ที่มีการด าเนินงานด้านสถติิสามารถผลติสถติิได้อยา่งมีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน 
 



 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ :  ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที ่๒  : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และน ามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย/

หน่วยนับ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ต.ค.
๕๗ 

พ.ย.
๕๗ 

ธ.ค.
๕๗ 

ม.ค.
๕๘ 

ก.พ.
๕๘ 

มี.ค.
๕๘ 

เม.ย
๕๘ 

พ.ค.
๕๘ 

มิ.ย.
๕๘ 

ก.ค.
๕๘ 

ส.ค.
๕๘ 

ก.ย.
๕๘ 

แผนงานการบูรณาการสถติิและสารสนเทศของประเทศ  
๑. การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของประเทศ 

- บริหารจัดการแผน
แม่บทระบบสถิต ิ
 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินงานได้
ตามแผนแม่บทระบบ
สถิติของประเทศ 

ร้อยละ ๑๕             ๓๖.๓๑๓๗ สสช. รวมงบ
รายจ่าย
ประจ า 

 - เช่ือมโยงและบูรณา
การข้อมูล 

                 

๒. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ ๒๑ สาขา 

 - จ านวนมาตรฐาน
สถิติ 

๒ เร่ือง             ๕.๐๔๕๐ สสช.  

  
 

- แนวทาง/
หลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
สถิติทางการ ๒๑ 
สาขา 

๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 

               

  - จ านวนสาขาสถิติ
ที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพ 

๑๐ สาขา                

๓. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ 
จังหวัด  
 
 
 

 
 
 
 
 

- ผังสถิติทางการ
ระดับจังหวัด  

๗๖ จังหวัด             ๓๗.๗๐๔๗ สสช.  



 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย/

หน่วยนับ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ต.ค.
๕๗ 

พ.ย.
๕๗ 

ธ.ค.
๕๗ 

ม.ค.
๕๘ 

ก.พ.
๕๘ 

มี.ค.
๕๘ 

เม.ย
๕๘ 

พ.ค.
๕๘ 

มิ.ย.
๕๘ 

ก.ค.
๕๘ 

ส.ค.
๕๘ 

ก.ย.
๕๘ 

แผนการจัดท าข้อมูลสถิติพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
๔. โครงการผลิตข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการส ารวจ 

- จัดท าข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการส ารวจ 

จ านวนขอ้มูลสถิติ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

๒๐ เร่ือง             ๒๑๓.๕๓๐๖ สสช. รวมงบ
รายจ่าย
ประจ า 

 - ให้บริการด้านสถิติ
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

                 

๕. โครงการส ารวจขอ้มูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- จัดท าข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการส ารวจ 

ร้อยละของการ
จัดท าข้อมูลสถิติ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๑๐๐             ๓๖.๒๒๓๐ สสช.  

 - ให้บริการด้านสถิติและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

               สสช.  

๖. โครงการส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

- จัดท าข้อมูลสถิติด้วย
วิธีการส ารวจ 

ร้อยละของการจัดท า
ข้อมูลส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประชากร ๑ เร่ือง 

ร้อยละ ๔๐             ๑๐.๒๑๓๖ สสช.  

๗. โครงการจัดท าระบบข้อมูล
เขตส ารวจ 

- จัดท าระบบข้อมูลเขต
ส ารวจ 

- แผนที่นอกเขต
เทศบาล  

๓๘,๐๐๐ หมู่บา้น             ๒๒.๗๑๔๙ สสช.  

  - แผนที่ในเขต 
 เทศบาล 

๓๕ เทศบาส                

 


