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คํานํา 

 

                  สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2562-

2565) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรสูองคกรสมรรถนะสูงสามารถรองรับกับภารกิจในการเปนหนวยงาน

หลักของชาติดานขอมูลสถิติและสารสนเทศ การจัดทําแผนฉบับน้ีเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งจาก

ผูบริหาร บุคลากร และที่สําคัญคือลูกคาและผูใชบริการหลักของสํานักงานสถิติแหงชาติ  มีการระดมความคิด และ

การมีสวนรวมในการใหขอมูล แนวทางเพื่อการพัฒนาเพื่อนําผลมาใชประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรครั้งน้ี 

                  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประกอบดวย การวิเคราะหสภาพการณปจจุบัน วิสัยทัศน  

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน และโครงการ                   

  สํานักงานสถิติแหงชาติขอขอบพระคุณผูใหขอมูล และผูที่เกี่ยวของ ทุกทานที่ใหความรวมมือจน

สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการฉบับน้ีสําเร็จเปนรูปเลมสมบูรณ 

 

 

 

   กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานสถิติแหงชาติ    

                                                                                                                                              กันยายน 2561   
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บทท่ี 1  

สภาพการณปจจุบัน 

 

1.1 ความเปนมาของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

         ราชการสถิติของประเทศไทย ไดกําเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2458   นับถึงปจจุบันเปนเวลา

ยาวนานกวา 100 ป มาแลว  ซึ่งจากชวงเวลาที่ผานมาไดมีการปรับเปลี่ยนช่ือหนวยงานตลอดจนกระทรวงที่สังกัด

ตามความเหมาะสม   

 ในป  พ.ศ. 2535 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ   สํานัก

นายกรัฐมนตรี  โดยแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ  เปน 9 กอง ตอมาในป 2536 ไดมีการปรับปรุงแบง

สวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติอีกครั้ง โดยกําหนดใหมีสํานักงานสถิติจังหวัด   เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค  

ไดลงประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 207 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536 

 ตอมาไดมีการปฏิรูประบบราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติจึงเปลี่ยนมาสังกัดอยูในกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เลมที่ 119   ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 

ตุลาคม 2545  

 จนกระทั่งมีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 ใน 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 ใหยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให

จัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึนมาแทน สํานักงานสถิติแหงชาติจึงอยูภายใตสังกัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาจนถึงปจจุบัน 

 

1.2 กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

 1.2.1 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 

2. จัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 

3. สงเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 

4. จัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตางๆ ของประเทศ 

5. ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม (1) 

6. แนะนํา ใหคําปรึกษา หรือความชวยเหลือแกหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน และ

ระเบียบวิธีในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะหผลสถิติ 
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7. ประสานงานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ เพื่อใหไดมาซึ่งฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ

และเปนปจจุบันของประเทศ 

8. ใหบริการสถิติแกหนวยงาน องคกรเอกชน และบุคคลทั่วไป 

9. เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเกี่ยวกับสถิติ 

10. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติหรือ

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  1.2.2 มติคณะรัฐมนตร ี

                  วันที่ 17 มิถุนายน 2545   ใหสํานักงานสถิติแหงชาติจัดเก็บขอมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งสํารวจ

และสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาลวาประชาชนมีความคิดอยางไร ตองการปรับปรุงอยางไร 

แลวรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ    

                  วันที่ 25 กันยายน 2545 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน เพื่อลด

ความซ้ําซอนเรื่องการเก็บขอมูลสํารวจที่ลงลึกไปถึงทองถ่ิน  เพื่อใหเปนเอกภาพ และลดภารกิจซ้ําซอนที่เกิดข้ึนใน

ทองถ่ิน    

                 วันที่  3 ธันวาคม  2545  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง

ตางๆ ใหมากข้ึน เพราะสํานักงานมีเครือขายกวางขวางครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับ

ขอมูลขอเท็จจริงที่ครบถวนถูกตองตอไป   

  วันที่ 12 ตุลาคม 2547 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินโครงการจัดต้ังศูนยสารสนเทศแหงชาติ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่ในการบริหารขอมูลของชาติ  และเปนแหลงรวบรวมและบูรณาการขอมูลทุกระดับ 

ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่จังหวัด จากทุกหนวยของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกลั่นกรองและสนับสนุน

ขอมูลใหแกศูนยบริการนายกรัฐมนตรีใชสําหรับการบริหารราชการแผนดิน และแกไขปญหา 

  วันที่ 7 มิถุนายน 2556 1) เห็นชอบในหลักการใหนําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเขาเปนสวนหน่ึง

ของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม 2) เห็นชอบในหลักการใหคงกรอบอัตรากําลังดานสถิติ หากกระทรวง 

กรมใด เห็นวามีความจําเปนตองใชตําแหนงดานสถิติทั้งที่มีอยูแลวหรือจะกําหนดเพิ่มเติม ใหเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

เพื่อพิจารณาตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ. 3) ในสวนของงบประมาณที่จะนํามาใชจายในการจัดทําขอมูลสถิติที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาสถิติรายสาขาใหหนวยงานพิจารณาปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

  วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

    วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เห็นชอบรางแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 

2564) มีเปาประสงคหลักคือ การพัฒนาขอมูลสถิติใหมีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการเพื่อตอบ
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โจทยการตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) ประกอบดวย 5 

ยุทธศาสตร ไดแก  

    (1) การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการพฒันาระดับประเทศ และ

ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด  

    (2) การบูรณาการสถิติจากขอมูลการบริหารงานและสถิติจากการสํารวจและการเช่ือมโยงสถิติ  

    (3) การพัฒนาคุณภาพสถิติใหไดมาตรฐานสากล  

    (4) การใหบริการสถิติที่สะดวกตอการเขาถึง เขาใจ และใชประโยชน และ  

    (5) การเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยสถิติและการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรภาครฐัในดานสถิติ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วันที่ 27 กันยายน 2559 นายกรัฐมนตรมีีขอสั่งการของในการประชุม ครม.  

  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนหนวยงานหลักในการ 

• จัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) 

• เช่ือมโยงขอมูลระหวางสวนราชการ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการตัดสินใจในการ

ดําเนินนโยบายในดานตางๆ ของรัฐบาล 

 

1.3 อัตรากําลังและโครงสราง 

     1.3.1 อัตรากําลัง 

  ปจจุบันสํานักงานสถิติแหงชาติมีขาราชการ 774 คน พนักงานราชการ 1216 คน ลูกจางประจํา  

24  คน และลูกจางช่ัวคราว 583 คน โดยสวนกลาง มีขาราชการ 394 คน พนักงานราชการ 392 คน ลูกจางประจํา 

24  คน และลูกจางช่ัวคราว 149 คน และสวนภูมิภาค มีขาราชการ 369 คน พนักงานราชการ 824  คน และ

ลูกจางช่ัวคราว  414 คน ดังแสดงตามตารางดานลาง 
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(ขอมูล ณ วันที่  29 มิถุนายน 2561) 

หนวยงาน  ขาราชการ ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ    ลูกจางช่ัวคราว 

สวนกลาง 

ผูบริหาร 8 -  4  -  

สํานักงานเลขานุการกรม  68 24 72 28 

กองนโยบายและวิชาการสถิติ  60 -  57 19 

กองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ  38 -  76 46 

กองสถิติพยากรณ  41 -  30 11 

กองสถิติเศรษฐกิจ  23 -  37 11 

สํานักสถิติสาธารณมติ  24 -  5 2 

กองสถิติสังคม  23 -  34 10 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร  

82 -  66 16 

ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตร

ภาครัฐ  

22 -  9 23 

กลุมตรวจสอบภายใน  4 -  1 1 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  4 -  1 2 

รวมสวนกลาง 397 24 392 169 

สวนภูมิภาค 

สํานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด  377 -  824 414 

รวมสวนกลางและสวนภูมิภาค 774 24 1216 583 

 โครงสรางตามกฎกระทรวง สํานักงานสถิติแหงชาติ ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการกรม  6 

กอง  2 ศูนย 2 กลุมข้ึนตรงผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด และเพื่อให

การดําเนินงานมีความคลองตัว สํานักงานไดแบงโครงสรางสํานักงานฯ ใหมเปนการภายในเพิม่ข้ึนอีก 1 กอง ไดแก 

กองบริหารจัดการระบบสถิติ ดังภาพ 
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1.4 นโยบายและแผนท่ีเก่ียวของ 

 1.4.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) เปนการการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ในระยะยาว  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และทําใหประเทศ

ไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว มีการถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละ

ชวงเวลาอยางตอเน่ืองและมีการบูรณาการ สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลงั

ของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและ

รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพื่อให

ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี 

สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน

ระยะ 20 ป นับจาก ป พ.ศ. 2560 เปนตนไป  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานกําลังดําเนินการจัดทําแผนแมบท มี

กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนไปตามมาตรา 10 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติใหแผนแมบทที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่  เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน รวมทั้งการจัดทํา
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยจะนําเสนอคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ และถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  ทั้งน้ี ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดแก 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 

  การยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการ

พัฒนาอยางย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การ

เพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งน้ีภายใต

กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ

เอกชน เชน การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบ

บริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล พัฒนาระบบ

การใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 1.4.2 นโยบายรัฐบาล: แนวคิดประเทศไทย 4.0 

  แนวคิดประเทศไทย 4.0 เปนแนวคิดวาดวยการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ เริ่มจากโมเดล 

“ประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาคการเกษตรไปสู “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” 

ในปจจุบันที่เนนอุตสาหกรรมหนัก อยางไรก็ตาม ภายใตโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ประเทศไทยตองเผชิญกับกับดัก

รายไดปานกลาง หรือสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ทําใหประเทศไมสามารถเลื่อนฐานะจาก

ประเทศที่มีรายไดปานกลางระดับสูง (upper middle income country) ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง (high 

income country) ไดในระยะเวลาอันสั้น นอกจากน้ีประเทศไทยยังตองเผชิญกับดับความเหลื่อมล้ําของความมั่งค่ัง 

และกับดักความไมสมดุลในการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0” จึงเปนแนวคิดที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสู “value-based economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อหลุดพนจากกับดักและอุปสรรคใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในขางตน 

 ในการขับเคลื่อนโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ 

คือ 1) เปลี่ยนจากผลิตภัณฑสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

อุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ

ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคการบริการมากข้ึน โดยมีเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลา 3-5 ปขางหนาใน 

5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย  
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  1) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  

  2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med)  

  3) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics, Mechatronics)  

  4) กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoTs, Artificial Intelligence, & Embedded Technology)  

  5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 

Value Services)  

  นอกจาก “ประเทศไทย 4.0” จะถือเปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อน

ประเทศไปสูความมั่งค่ัง มั่นคง และย่ังยืนแลว ยังเปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ หนวยงานราชการ 

และประชาชนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ในการรวมกันผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย

และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆกัน 

  บทบาทของสํานักงานสถิติแหงชาติในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิดประเทศไทย 4.0 แบงได

เปน 2 ดาน ไดแก 1) ดานอุปสงค (demand) ของขอมูล คือบทบาทของสํานักงานสถิติแหงชาติในการตอบสนอง

ความตองการการใชขอมูลที่เพิ่มมากข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปของทุกภาคสวน โดยการจัดทําขอมูลสถิติและการ

จัดการระบบสถิติของประเทศไทย เพื่อใหประเทศมีขอมูลและสารสนเทศที่มีความแมนยํา ถูกตอง สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางทันทวงที 2) ดานอุปทาน (supply) ของขอมูล คือบทบาทของสํานักงาน

สถิติแหงชาติในการรับมือกับความทาทายและฉกฉวยโอกาสในการใชประโยชนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

ปริมาณขอมลูที่เพิ่มมากข้ึน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขอมูลที่ทันสมัยมากข้ึน ซึ่งการสนับสนุนในทั้ง

สองดาน สํานักงานสถิติแหงชาติจะตองพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานทั้งในดานเครื่องมือ เทคโนโลยี และ

บุคลากรเพื่อรองรับภารกิจดังกลาว 

   1.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุงเนนการปฏิรูปประเทศ 

โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพคนและแรงงาน สรางธรรมาภิบาล พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและโลจิสติกส ปรับปรุงกฎระเบียบ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และใชประโยชนจากกรอบความรวมมือภูมิภาค 

เพื่อรับมือกับสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและแกปญหาพื้นฐานที่สั่งสมมายาวนาน เชน ความเหลื่อม

ล้ําในสังคม การเขาสูสังคมสูง วัยและการลดลงของประชากรวัยแรงงาน ความเสื่อมโทรมรอยหรอของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการภาครัฐดอยประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และปญหา

คอรัปช่ัน  
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  การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเปน 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่ 12 จึงถือเปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญในการถายทอดยุทธศาสตรชาติ 20 ป  สูการปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายในระยะยาว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดเปาหมายที่จะตองบรรลุใน 5 ปแรก โดยไดพิจารณาและ

วิเคราะหถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินการตอไปอีกใน 5 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 

เพื่อบรรลุเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ  

  ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ไดแก  

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  บริบทความเปลี่ยนแปลง 

  ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงของการฟนตัวจากปญหาวิกฤตตาง ๆ 

การแขงขันในตลาดโลกจะรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศตางๆ มุงเนนการพัฒนานวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากวาศักยภาพมาตอเน่ืองหลายปทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ

เซา และขอจํากัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้ง

ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา  5 ปตอจากน้ีไปจึงเปนชวงเวลาของการฟนฟูเศรษฐกิจไทยใหกลับมา

ขยายตัวไดสูงข้ึนโดยการเรงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสตามแผนที่วางไว สรางบรรยากาศ

การลงทุนที่จูงใจใหภาคเอกชนขยายการลงทุน ปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายดานเพื่อวางพื้นฐานใหสามารถพัฒนาตอ

ยอดใหประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงไดภายในป 2570 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

  แนวทางการพัฒนา 3.2 การเสรมิสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการ

ผลิตและบริการ 

  มุงเนนการสรางความเช่ือมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ

การคาการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดสูวนในชุมชน

อยางทั่วถึง อันจะนํามาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่

ย่ังยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา ไดแก การพัฒนาภาคการเกษตร การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว การ

พัฒนาภาคการคาและการลงทุน และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงเนนใหประเทศไทยสามารถกาวไปสูประเทศ

ที่มีรายไดสูง โดยกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพในปจจุบันเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะ

ตอไปได รวมทั้งกําหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใชโอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหมๆ ในโลก เชน การ

กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การปรับตัวเขาสูยุค

อุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเขมขน ดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

  ยุทธศาสตร ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
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  บริบทการเปลี่ยนแปลง 

  ความออนแอของระบบการบริหารจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญประการหน่ึงมาอยางตอเน่ือง ทั้งในเรื่องความออนแอของการบริหารจัดการ

ของภาครัฐ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐใหบรรลุเปาประสงคที่วางไว การ

ใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย การบริหารจัดการและ

การใหบริการของทองถ่ินที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส กระบวนการที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวมใน

การตัดสินใจการใชงบประมาณยังไมเพียงพอ ในชวง 5 ปตอจากน้ีไปเปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหาร

จัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังเพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศใน

ทุกดานใหประสบผลสําเร็จ  

  แนวทางการพัฒนา 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได

มาตรฐานสากล  

  ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผานระบบดิจทิลัอยาง

เปนระบบ ลดข้ันตอนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต และความตองการของผูรับบริการแตละ

บุคคล โดยการใชงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใชบริการผาน ระบบเว็บไซต อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เช่ือมโยงการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐ และบูรณาการขอมูลขามหนวยงานผานระบบดิจิทัล รองรับการทํางานและการใชประโยชนจาก

ขอมูลภาครัฐรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ขอมูลเชิง

สถิติ หรือขอมูลการวิเคราะหสถานการณในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเขาถึงและนําไปใช

ประโยชน และตอยอดได ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

 1.4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 

  ตามทีร่ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เพื่อเปน

เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศ

เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวน

รวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งน้ี 

รัฐธรรมนูญกําหนดใหเริ่มดําเนินการปฏิรูปในดานตาง ๆ ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและที่จะกําหนดเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน  

  ในชวงเดือนกันยายน 2560 พระราชบัญญัติวาดวยแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

มีผลบังคับใชอยางเปนทางการ และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการจํานวน 11 คณะ เพิ่มเติมจากเดิมที่ไดแตงต้ัง

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจ  
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  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศตามที่

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร

ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแหงชาติไดประชุมรับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 

   โดยมีแผนการปฏิรูป 4 ดานสําคัญที่กลาวถึงบทบาทของสํานักงานสถิติแหงชาติดังน้ี 

  1.4.4.1 ดานการเมือง 

  แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ประเด็นที่ ๕ การสรางรัฐธรรมาธิปไตย พันธกิจที่ ๑ การ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติจัดทําโพลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง (ปละ ๑ ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเขารับตําแหนง/เปลี่ยนแปลงตําแหนง) 

  1.4.4.2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 

  แผนการปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดิน กําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานในการจัดทํา

เช่ือมโยง และบูรณาการขอมูลดิจิทัลภาครัฐ มีทีมนักวิเคราะหขอมูล (Data Scientists) ที่มีความเช่ียวชาญ และมีความ

พรอมในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล มีระบบฐานขอมูลกลางที่สามารถรวบรวม/เช่ือมโยงขอมูลกับศูนยขอมูลอื่น 

ศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของได มีเครื่องมือสําหรับใช ในการรวบรวม 

ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลขนาดใหญได ปรับปรุงกฎหมายให เอื้อตอการรวบรวม และประมวลผลขอมูลสําหรับ

ใชในการบริการราชการแผนดินและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ  

  1.4.4.3 ดานเศรษฐกิจ 

  แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ กําหนดใหมีการปฏิรูปหนวยงานขอมูลและสถิติของประเทศ 

(National Data Unit) ใหสามารถสรางขอมูลทุกอยางใหมีปริมาณเพียงพอ หลากหลาย เรียกใชไดรวดเร็ว เปนขอมูลที่

สามารถนํามาวิเคราะหไดดวยวิธีการหลากหลายวิธีการข้ึนอยูกับวาตองการนําขอมูลเหลาน้ันไปใชงานดานไหน (Big 

Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจตลอดวงจรนโยบาย” และปฏิรูปหนวยงานดานสถิติและขอมูลแหงชาติ (National 

data unit) ที่สําคัญคือ สํานักงานสถิติแหงชาติใหสามารถพัฒนาระบบ Big data เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบาย

และยุทธศาสตรเพื่อใหทิศทางการดําเนินนโยบายถูกตองแมนยําข้ึน” 

  1.4.4.4 ดานสาธารณสขุ  

  แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 10 : ระบบประกันหลัก

สุขภาพ กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย พัฒนาตนแบบ

และดําเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บขอมูลสถิติสําหรับการคลังสุขภาพและเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อใหจัดทําดัชนี

การเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณบริการ  
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  นอกจากน้ียังประเด็นการปฏิรูปประเทศในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมในภาพรวม หรือเกี่ยวของกับทุกหนวยงาน เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติยังจะตองดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูป

ประเทศในดานเหลาน้ันอีกดวย 

 1.4.5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  โลกในปจจุบันเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีหลวมรวมเขากับวิถีชีวิตคน

อยางแทจริง ประเทศไทยจึงตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใชขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบปญหา

ความทาทายใหมๆ เชน การกาวขามกับดักรายไดปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศ การ

ปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การแกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคม ดานรายได การศึกษา 

การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชนการเขาถึงขอมูล การเขาสูสังคมสูงวัย และการพัฒนาศักยภาพของคน กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชเปนกรอบในการ

ผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การคา และการบริการ การ

ปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตรของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวของกับดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดแก 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุงสรางประเทศ

ไทยที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเกษตรกร ผูที่อยูในชุมชน หางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคน

พิการ สามารถ เขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผาน เทคโนโลยีดิจิทัล มีขอมูล องคความรู ทั้ง

ระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ เขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและ

สะดวก และมีประชาชนที่รูเทาทันขอมูลขาวสาร และมทีักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความ

รับผิดชอบตอสังคม โดยยุทธศาสตรน้ีประกอบดวย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 ดาน คือ   

  1. สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึง และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ

ประชาชนโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูที่อยูอาศัยในพื้นที่หางไกล  

  2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค รวมถึง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และแยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลที่เปดกวางและเสร ี 

  3. สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงไดอยาง 

สะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  

  4. เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุก

เวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

  5. เพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทย และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเทาเทียม สูสังคม 

สูงวัย ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  



15 

 

  
 

 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล จะมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐ ใน

รูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการได โดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นําไปสูการหลอม

รวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว นอกจากน้ี รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอการ

ดําเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตรน้ีประกอบดวยแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ  

  1. จัดใหมีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงบริการที่อํานวยความสะดวกตอประชาชน นักธุรกิจ และนักทองเที่ยว  

  2. ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวย เทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

โดยเนนการบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเช่ือมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขาดวยกัน  

  3. สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปน ประโยชนตามมาตรฐาน open data และสงเสริมให 

เกิดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจใน กระบวนการทํางานของรัฐ  

  4. พัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับการ 

พัฒนาตอยอดแอปพลิเคช่ันหรือบริการรูปแบบใหม   

  กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการดําเนินการผาน

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางครบวงจรและเต็มรูปแบบเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมไทยใหพรอมเขา

สูยุคดิจิทัล โดยมีประเด็น ใน 4 ดาน ดังตอไปน้ี  

  1. การขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรมในระยะเรงดวน โดยจัดใหมีกิจกรรมและโครงการระยะเรงดวน

ที่สุด (1 ป 6 เดือน) ที่มุงเนนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลและสรางรากฐานการพัฒนาดิจิทัล ใน 6 ดาน

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลฯ ต้ังแตการพัฒนาความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน การเรงพัฒนาระบบเศรษฐกจิ

ดิจิทัล การพัฒนาเขาสูสังคมดิจิทัล การปฏิรูปการดําเนินการภาครัฐ การพัฒนาทุนมนุษย ไปจนถึงการวางรากฐาน

ดานกฎ กติกา มาตรฐานดานดิจิทัล 

  2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเชิงสถาบัน โดยจะตองมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานของ 

ภาครัฐ บูรณาการการทํางานในลักษณะขามกระทรวง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ ลดบทบาทภาครัฐ 

กระจายและมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ นอกจากน้ี กลไกขอน้ีจะรวมถึงการจัดใหมีหนวยงานกลาง เพื่อทํา 

หนาที่กําหนดนโยบาย ประสาน และขับเคลื่อนใหการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ เปนไปอยางมีเอกภาพ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

  3. การบูรณาการงานงบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินงาน โดยจะตองบูรณาการการ

ทํางานรวมกันหรือเช่ือมโยงงานและขอมูลใน ลักษณะที่เปนองครวมกําหนดเจาภาพรับผิดชอบ แตละภารกิจ 

ปรับปรุงกฎระเบียบ และระบบงบประมาณใหเอื้ออํานวยตอการทํางานรวมกันของสวนราชการ มีระบบ

ประสานงานระหวางสวนราชการในการใหบริการประชาชน นอกจากน้ี กลไกขอน้ีจะรวมถึงการจัดต้ังกองทุนพัฒนา
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ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนกลไกทางเลือกในการสนับสนุนทางการเงินกับโครงการดานการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือจากการสนับสนุนดวยงบประมาณรายจายประจําของภาครัฐ 

  4. กลไกติดตามความกาวหนาของนโยบายแผนงาน โดยจะตองมีการติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลความเปนไปไดอยางตอเน่ืองเปนระยะ เมื่อพบปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ตองจดั

ใหมีกลไกชวยเหลือแกปญหาหรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามความจําเปนและเหมาะสมอยางเพียงพอและ

ทันทวงที และนําผลที่ไดจากการติดตามมาทบทวนเพื่อปรับปรุงใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 

นอกจากน้ี จะตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมต้ังแตกระบวนการปรึกษาหารือ การเปดรับฟงความเห็นของ

ประชาชน ไปจนถึงการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐที่ 

มุงเนนความโปรงใสและผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานเปนหลัก 

1.5 การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ (Development of National Statistical System) 

  ระบบสถิติของประเทศไทยเปนระบบกระจายงาน โดยมีสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานหลกั 

ในการผลิตสถิติดวยการสํามะโนและสํารวจ และมีหนวยงานภาครัฐอีกเปนจํานวนมากผลิตสถิติจาก 

การปฏิบัติงานทะเบียน และความตองการเฉพาะของหนวยงาน ภายใตขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ รวมทั้ง

รูปแบบและมาตรฐานการดําเนินงานที่แตกตางกัน จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ตองมี “การบริหารจัดการระบบสถิติของ

ประเทศ” 

  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติ ทําหนาที่เปนหนวยงาน

กลางของรัฐในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมาตรา 6 (1) กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติมีหนาที่

ในการจัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของหนวยงานภาครัฐ มาตรา 6 (3) กําหนดใหสํานักงาน

สถิติแหงชาติมีหนาที่จัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และมาตรา 6 (5) กําหนดให

สํานักงานสถิติแหงชาติประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทฯ  

  ดังน้ัน สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกลางในการบริหารระบบสถิติ ไดจัดทําแผน

แมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับแรก (พ.ศ. 2554-2558) ถือเปนแมบทระบบสถิติฉบับแรกของประเทศ เพื่อ

พัฒนาระบบสถิติของประเทศใหเปนฐานสําคัญของการพัฒนาดานตางๆอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลด

ความเหลื่อมล้ําดานมาตรฐานและคุณภาพของงานสถิติ ลดความซ้ําซอนและความขาดแคลนสถิติที่สําคัญและ

จําเปน สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการดําเนินการขับเคลื่อนแผนดังกลาวอยางตอเน่ือง และไดจัดทําแผนแมบท

ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานที่หนวยงานตางๆได

รวมกันขับเคลื่อนภายใตแผนแมบทระบบสถิติฯ ฉบับแรก ผสมผสานการพัฒนาตามแนวทางที่ไดวางรากฐานไวกับ

แนวทางรูปแบบวิธีการใหมๆที่ไดริเริ่มข้ึน เพื่อเพิ่มพลังและพลวัตการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติใหตอบโจทย

การพัฒนาภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลง ใหทุกภาคสวนสามารถใชประโยชนจากขอมูลสถิติทางการอยางสะดวก

รวดเร็วเขาถึงไดงายย่ิงข้ึน  

  แผนแมบทระบบสถิติฯ ฉบับที่ 2 ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบสถิติของประเทศเพ่ือการวางแผนและติดตามผลการพัฒนา

ระดับประเทศและระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด มุงเนนสรางความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ใน

ฐานะผูผลิตขอมูลและผูใชขอมูล ในการผลักดันใหระบบสถิติมีประสิทธิภาพ สรางกลไกและกระบวนการการทํางาน

รวมกับหนวยงานเจาของขอมูลในการตรวจสอบขอมูลที่นําไปใชในการจัดทําดัชนีและตัวช้ีวัดระดับนานาชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการสถิติจากขอมูลการบริหารงานและสถิติจากการสํารวจและการ

เชื่อมโยงสถิติ มุงเนนการสงเสริมใหมีการบูรณาการสถิติจากขอมูลการบริหารงาน และขอมูลจากการสํารวจ เพือ่ให

มีความครบถวน และตอบสนองความตองการของผูใช ลดความซ้ําซอนการจัดเก็บขอมูลสถิติ การสงเสริมการ

เช่ือมโยงสถิติระหวางสาขา และระดับพื้นที่ ใหเกิดการใชประโยชนรวมกัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพสถิติใหไดมาตรฐานสากล มุงเนนการสงเสริมการใชมาตรฐาน

สถิติในการจัดทํา ปรับปรุงขอมูลสถิติใหมีมาตรฐานสากล สงเสริมหนวยงานสถิติทั้งภาครัฐและเอกชนใหเขาใจและ

มีการประเมินคุณภาพสถิติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การใหบริการสถิติท่ีสะดวกตอการเขาถึง เขาใจ และใชประโยชน มุงเนนการ

สงเสริมการพัฒนาระบบนําเสนอ และการบริการสถิติที่สะดวกตอการเขาถึง เขาใจ และใชประโยชนรวมกัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยสถิติและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ภาครัฐในดานสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงเนนการสรางมาตรฐานบุคลากรดานสถิติ เพิ่มบุคลากรดานสถิติ 

และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสถิติใหเปนวิชาชีพที่ทันตอการพัฒนาประเทศ 

1.6 สถานการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอการพัฒนางานสํานักงานสถิติแหงชาติ 

  แผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดกลาวถึง

สถานการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจและสังคมภายในระยะเวลา 20 ปขางหนา วาสังคมโลกและสังคมไทยจะเขา

สูสังคมที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (data-driven society) หรือสังคมที่ใชขอมูลนําการตัดสินใจ โดยภาคเอกชนและ

ประชาสังคมจะเปนกลไกนําในการขับเคลื่อน ทําใหรัฐตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

โดยเฉพาะความตองการขอมูลมีมากข้ึน อยางไรก็ตาม ปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมจะรุนแรงมากข้ึน รวมทั้ง

ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลและบริการสาธารณะตาง ๆ ไมวาจะในรูปแบบออนไลนหรือออฟไลนก็ตาม 

  ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีใหมหรือการใชเทคโนโลยีเดิมในรูปแบบใหม ทําใหกิจกรรมของ

ประชาชน ธุรกิจหรือรัฐถูกยายมาอยูบนระบบออนไลนมากข้ึน เขาสูยุคของการใชเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน

อัจฉริยะตางๆในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ ต้ังแตระดับประชาชน เชน การใชชีวิตประจําวันใน

บาน การเดินทางการดูแลสุขภาพ การใชพลังงาน ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม เชน การเกษตร การผลิตสินคาใน

โรงงาน หรือแมกระทั่งเรื่องการเฝาระวังภัยพิบัติ การดูแลสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ อีกมากมาย  

  กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกที่กําลังเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งบริบทภายในประเทศและในระดับ

โลก ทําใหสภาพแวดลอมของการพัฒนางานของสํานักงานสถิติแหงชาติในปจจุบันและที่จะเกิดในอนาคตมีพลวัตสูง 

หากสํานักงานสถิติแหงชาติสามารถเตรียมความพรอมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถเปลีย่นปญหา
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และความทาทายที่เกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหกลายเปนโอกาสในการพัฒนางานของสํานักงานสถิติ

แหงชาติและพัฒนาประเทศ โดยประเด็นการพัฒนางานที่สําคัญของสํานักงานสถิติแหงชาติในชวงของแผน

ยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) มีดังน้ี 

  1.6.1 การพัฒนากระบวนงานผลิตสถิติใหทันสมัย 

  จากสถานการณและแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แสดงใหเห็นถึงการ

เพิ่มข้ึนของความตองการใชขอมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม การผลิตขอมูลสถิติดวยวิธีการ

จัดทําสํามะโน/สํารวจแบบด้ังเดิม โดยใชเจาหนาที่เขาไปจัดเก็บขอมูลตามครัวเรือนและสถานประกอบการ ตองใช

งบประมาณจํานวนมากและงบประมาณที่ใชยังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ สํานักงานสถิติแหงชาติในหลายประเทศจึง

มีการศึกษาและพัฒนาแนวทางการผลิตขอมูล เพื่อลดภาระของผูใหขอมูลและลดงบประมาณในการจัดทําสํามะโน/

สํารวจ ไดแก การใชประโยชนจากแหลงขอมูลที่ไมใชการสํามะโน/สํารวจ (non-traditional data sources) เชน 

ขอมูลการบริหารงาน (administrative data) และขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว

จะตองมีการพัฒนากระบวนงานผลิตสถิติในทุกข้ันตอน ทั้งการวางแผนเตรียมงาน การจัดเก็บ/รวบรวมขอมูล การ

ประมวลผล และการออกรายงาน ใหรองรับการผลิตขอมูลสถิติจากแหลงขอมูลใหม ๆ ซึ่งทําใหสํานักงานสถิติ

แหงชาติจะตองพัฒนางานและองคกรในหลายมิติ เชน การพัฒนาระเบียบวิธี (methodology) การพัฒนา

มาตรฐานกระบวนงาน มาตรฐานขอมูล และมาตรฐานการเช่ือมโยงขอมูล การเขาถึง เช่ือมโยงและบูรณาการ

ฐานขอมูลระหวางหนวยงานภาครฐั การพัฒนากรอบการประเมินและรับประกันคุณภาพ เปนตน โดยรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลการบริหารงาน (administrative data) และขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มีดังน้ี 

  1.6.1.1 ขอมูลการบริหารงาน (Administrative Data) 

  ขอมูลการบริหารงาน หมายถึงขอมูลสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บโดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใชในการ

บริหารงาน ขอมูลการบริหารเปนขอมูลที่เกิดข้ึนในระหวางการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและองคกรตางๆ และ

ถูกจัดเก็บเพื่อใชในงานทะเบียน การทําธุรกรรม และการจัดทําระเบียน ฐานขอมูลการบริหารงานสวนใหญจะอยูที่

หนวยงานภาครัฐ เชน ขอมูลการเกิด การตาย สวัสดิการ ภาษี สุขภาพ และการศึกษา เน่ืองจากขอมูลการ

บริหารงานถูกจัดเก็บโดยมีจุดประสงคจําเพาะ ขอมูลจึงถูกเช่ือมโยงกับขอมูลอัตลักษณของหนวยที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลน้ันๆ ในทางกลับกัน การจัดเก็บขอมูลสถิติโดยทั่วไปมักไมใหความสนใจกับขอมูลอัตลักษณของบุคคลหรือ

หนวยธุรกิจที่ถูกจัดเก็บขอมูล  

  การใชประโยชนจากขอมูลการบริหารงานมีขอไดเปรียบหลายประการสําหรับหนวยสถิติและ

นักวิเคราะหนโยบาย  ในปจจุบันความตองการใชขอมูลที่เกี่ยวของกับทุกดานของชีวิตทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม

เพิ่มข้ึนอยางมาก ความตองการที่เพิ่มข้ึนน้ีมักเกิดข้ึนพรอมกับขอจํากัดทางดานงบประมาณ นอกจากน้ียังมีความ

กังวลที่เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับภาระของผูใหขอมูล ผูใหขอมูลอาจมีความรูสึกในดานลบเมื่อตองใหขอมูลเดิมอีกครั้ง หาก

เคยใหขอมูลน้ันไปแลวกับงานทะเบียนหรือโครงการสํารวจอื่นๆ เน่ืองจากขอมูลการบริหารงานเปนแหลงขอมูลที่มี

อยูแลว จึงไมทําใหเกิดตนทุนเพิ่มเติมในการจัดเก็บและไมสรางภาระใหกับผูใหขอมูล  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
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มีสวนชวยอยางมากในการทําใหหนวยสถิติสามารถกาวขามขอจํากัดในการจัดการขอมูลขนาดใหญ ดวยเหตุผล

ทั้งหมดน้ี ขอมูลการบริหารงานจึงถูกนํามาใชมากข้ึนในงานดานสถิติ 

  1.6.1.2 ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

  Big Data หมายถึงการกอตัวของขอมูลที่มีขนาดใหญและซับซอนจนไมสามารถประมวลผลไดดวย

เครื่องมือจัดการฐานขอมูลแบบด้ังเดิม Big Data ถูกสรางข้ึนอยูตลอดเวลาดวยกระบวนการทางดิจิทัลตาง ๆ ที่เกิด

จากทั้งกิจกรรมของมนุษยที่กอใหเกิดขอมูล เชน การใชสื่อสังคม (social media) และการใชอุปกรณดิจิทัลตาง ๆ 

รวมทั้งขอมูลที่เกิดข้ึนเองจากระบบ (system) และเซ็นเซอร (sensor) การเกิดข้ึนของ Big Data จากแหลงขอมูล  

มีความเร็ว (velocity) ขนาด (volume) และความหลากหลาย (variety) ในระดับสูงมาก จึงเปนความทาทายของ

ผูบริหารจัดการและผูใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว นอกจากน้ี ขอมูล Big Data ไมไดเปนขอมูลที่สามารถนํามาใช

ประโยชนในการดําเนินการและการตัดสินใจขององคกรไดทั้งหมด จึงตองมีการสกัดขอมูลเฉพาะสวนที่มีประโยชน

จาก Big Data ซึ่งตองอาศัยทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีพลังในการประมวลผลสูง และทักษะความสามารถของ

บุคลากรในการวิเคราะหขอมูลในระดับสูง 

  คณะกรรมการสถิติแหงสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission: UNSD) ไดมี

ขอตกลงในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 45 ระหวางวันที่ 4-7 มีนาคม 2557 ใหมีการจัดต้ังคณะทํางาน 

Global Working Group (GWG) on Big Data for Official Statistics เพื่อศึกษาประโยชนและความทาทายที่เกิด

จาก Big Data รวมถึงศึกษาศักยภาพของ Big Data สําหรับใชในการติดตามและรายงานผลเปาหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คณะทํางานฯใหความสําคัญของประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับ 

Big Data เชน ระเบียบวิธี คุณภาพ เทคโนโลยี การเขาถึงขอมูล กฎระเบียบ ความเปนสวนตัว (privacy) การ

จัดการและการเงิน เพื่อวิเคราะหขอดีและขอเสียในการใชประโยชนจาก Big Data 

  คณะทํางาน Big Data for Official Statistics ไดมีการรวบรวมขอมูลโครงการศึกษาเกี่ยวกับ Big 

Data เชน โครงการวิจัย โครงการศึกษาความเปนไปได โครงการตนแบบ เปนตน และมีการต้ังคณะทํางานยอย 

(task team) 6 ดาน ไดแก  

  1) การเขาถึงและสรางเครือขาย (Access and Partnerships) 

  2) Big Data กับเปาหมายการพฒันาที่ย่ังยืน (Big Data and Sustainable Development 

Goals)  

  3) ขอมูลโทรศัพทมือถือ (Mobile Phone Data) 

  4) ภาพถายดาวเทียมและขอมลูทางภูมิศาสตร (Satellite Imagery and Geo-Spatial Data) 

  5) ขอมูลสือ่สงัคม (Social Media Data) 

  6) การฝกอบรม ทักษะ และการเพิ่มพูนขีดความสามารถขององคกร (Training, Skills and 

Capacity-Building) 



20 

 

  
 

 

  และลาสุดไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการ Committee on Global Platform for Data, Services 

and Applications Access and Partnerships เพื่อสรางแพลตฟอรมขอมลูในระดับโลก รวมทัง้สงเสรมิการเขาถึง

และการสรางเครือขายพันธมิตรของบริการและแอปพลิเคชันบนแพลตฟอรมดังกลาว 

  1.6.2 การพัฒนาบทบาทในการเทียบวัด ติดตามและประเมินผล  

  นอกจากสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานกลางดานสถิติของประเทศแลว ยังมีบทบาทสําคัญ

ในการสนับสนุนขอมูลของประเทศไทย เพื่อการเทียบวัด (Benchmarking) ติดตาม (Monitoring) และประเมินผล 

(Evaluation) เพื่อใหประเทศมีตัวช้ีวัดและขอมูลที่สามารถช้ีสภาพในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญตองติดตามเพื่อ

แสดงถึงสถานภาพของประเทศ และยังถูกใชเปนเครื่องวัดเพื่อการเปรียบเทียบในระดับตางๆ ตัวช้ีวัดและขอมูลเพื่อ

การเทียบวัด ติดตามและประเมินผลที่สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการจัดทําแลว เชน 

 ตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs: Millennium Development Goals โดย 

UNSD: United Nations Statistics Division) 

 ตัวช้ีวัดการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน (WC: World Competitiveness โดย IMD: 

International Institute for Management Development) 

 ตัวช้ีวัดระดับความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI: Networked 

Readiness Index โดย WEF: World Economic Forum) 

 ตัวช้ีวัดดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลก (GCI: Global Competitive Index โดย 

WEF: World Economic  Forum) 

 ตัวช้ีวัดดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (WTID: World 

Telecommunication/ICT Indicators Database โดย ITU : International Telecommunications Union) 

  ในระยะเวลา 15 ปที่ผานมา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) ประสบความสําเร็จเปน

อยางดีในหลายประเทศ เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองของการพัฒนา องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาข้ึนใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ (dimensions) ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ใหมีความเช่ือมโยงกัน เรียกวาเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ Sustainable Development Goals 

(SDGs) ทั้งหมด 17 เปาหมาย ซึ่งผูนําทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ไดลงมติยอมรับในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 และ

ไดถูกขับเคลื่อนอยางเปนทางการต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 ไดแก  

  เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 

  เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีข้ึน และ

สงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน 

  เปาหมายที่ 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคน

ในทุกชวงอายุ 
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  เปาหมายที่ 4 ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริม

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน 

  เปาหมายที่ 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

  เปาหมายที่ 6 ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางย่ังยืน และมีสภาพ

พรอมใชสําหรับทุกคน 

  เปาหมายที่ 7 ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย ย่ังยืน เช่ือถือได ตามกําลังซื้อ

ของตน 

  เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางย่ังยืน 

สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน 

  เปาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปน

อุตสาหกรรมอยางย่ังยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

  เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ 

  เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงและย่ังยืน 

  เปาหมายที่ 12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบรโิภคที่ย่ังยืน 

  เปาหมายที่ 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพือ่ตอสูกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

  เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการ

พัฒนาที่ย่ังยืน ใหเปนไปอยางย่ังยืน 

  เปาหมายที่ 15 พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ย่ังยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ

ปาไมอยางย่ังยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดย้ังและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

  เปาหมายที่ 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มีการ

เขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับ

ในทุกระดับ 

  เปาหมายที่ 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปน

หุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  ในการขับเคลื่อนขององคการสหประชาชาติ ใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายใตวาระการพัฒนาที่

ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) นอกจากจะมีการกําหนดเปาหมายเพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) แลว ยังมีการขับเคลื่อนการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development: FfD) 
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ซึ่งเปนกรอบเชิงนโยบายเพื่อใหประเทศตางๆ สรางขอกําหนดที่เปนรูปธรรมในการจัดหาและใชเงินทุน ความรูความ

เช่ียวชาญ และเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนา และการใชความชวยเหลือตางๆ ทั้งใน

ระดับชาติและระหวางประเทศ 

  ปจจุบัน สํานักงานสถิติแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) 

ที่จัดต้ังข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2556 และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีอํานาจหนาที่ กําหนด

นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 

 

1.7 การวิเคราะหผลกระทบของปจจัยภายนอก (PEST Analysis) 

 ดานการเมือง (Political) 

1. นโยบายภาครัฐใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานขอมูลสถิติและสารสนเทศมากข้ึน เชน 

MIS Big Data การเช่ือมโยงฐานขอมูลภาครัฐ 

2. ขอตกลงระดับสากลใหความสําคัญกับการใชขอมูลสถิติและสารสนเทศในการติดตามและ

ประเมินผลมากข้ึน  เชน SDGs การจัดอันดับขีดความสามารถในแขงขันของประเทศ 

3. กฎหมายของประเทศไทยยังไมเอื้อตอการเช่ือมโยงขอมูลและสารสนเทศระหวางหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน และการใชขอมูลสวนบุคคลในการจัดทําขอมูลสถิติ 

4. หนวยงานภาครัฐภายนอก ไมมีกลุมงานและบุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการงานดานสถิติ

โดยตรง ทําใหการประสานงานดานสถิติของประเทศขาดประสิทธิภาพและความตอเน่ือง 

5. รัฐบาลใหความสําคัญกับนโยบายดานขอมูลและสารสนเทศ แตการจัดสรรงบประมาณดาน

ขอมูลและสารสนเทศยังสวนทางกัน 

6. หลักการพื้นฐานระหวางประเทศดานสถิติกําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานทีเ่ปน

อิสระและไมถูกแทรกแซงทางการเมือง 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมไดใหความสําคัญของการพัฒนาดานสถิติของ

ประเทศ 

ดานเศรษฐกิจ (Economic) 

1. ความซับซอนทางสภาพเศรษฐกิจ ทําใหการใชขอมูลสถิติในการอธิบายและการคาดการณ

ความเปลี่ยนแปลงสามารถทําไดยากข้ึน  
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2. การเกิดข้ึนของอุบัติการณทางเศรษฐกิจใหมๆ สงผลใหเกิดความตองการในการผลิตขอมูลสถิติ

เพิ่มข้ึนเชน เศรษฐกิจดิจิทัล การเกิดข้ึนของนวัตกรรม 

3. ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจทําใหเกิดความทาทายในการคํานวณคาตอบแทนที่เหมาะสม

ของผูปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลสถิติ 

4. มูลคาทางธุรกิจของขอมูลที่เพิ่มมากข้ึน ทําใหภาคธุรกิจมีเงื่อนไขมากข้ึนในการพิจารณาให

ขอมูลกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ดานสังคม (Social) 

1. ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เชน ความเปนเมือง (Urbanization) รูปแบบการดํารงชีวิต 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหการเขาถึงผูใหขอมูลหรือสถานประกอบการยากข้ึน และไดรับความ

รวมมือในการใหขอมูลนอยลง 

2. ความซับซอนทางสภาพสังคม ทําใหการใชขอมูลสถิติในการอธิบายและการคาดการณความ

เปลี่ยนแปลงสามารถทําไดยากข้ึน  

3. การเกิดข้ึนของอุบัติการณทางสังคมใหมๆ สงผลใหเกิดความตองการในการผลิตขอมูลสถิติ

เพิ่มข้ึน เชน คํานิยามของเพศ  

4. การยายถ่ินฐานของประชากรจากประเทศอาเซียน ทําใหการจัดเก็บขอมูลทําไดยากข้ึน อัน

เน่ืองมาจากปญหาประชากรแฝงและอุปสรรคดานภาษา  

ดานเทคโนโลยี (Technological) 

1.  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้อตอการสืบคน เขาถึง บริหารจัดการและใช

ประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศ เชน การจัดทําสํามะโน/สํารวจโดยใชประโยชนจากขอมูลทะเบียน และการ

จัดทําขอมูลสถิติโดยใช Big Data 

 

1.8 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดไวอยางชัดเจน ให สสช. เปนหนวยงานกลางของรัฐในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศใหเปน

เอกภาพ 

2. มีสํานักงานสถิติจังหวัดอยูทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด เปนตัวแทนของ สสช. ในระดับพื้นที่เพื่อ

จัดเก็บขอมูลไดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่และสนับสนุนขอมูลสถิติในระดับพื้นที่ 

3. มีองคความรูและความเช่ียวชาญดานสถิติ และการทําสํามะโนและสํารวจ แบบมืออาชีพ 

4. มีกระบวนการผลิตขอมูลสถิติที่ถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล 
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5. มีความสัมพันธอันดีกับองคการระหวางประเทศดานสถิติและหนวยสถิติของประเทศตาง ๆ ทํา

ใหมีการแลกเปลี่ยนวิชาการความรูดานสถิติกันอยางตอเน่ือง  

จุดออน (Weaknesses) 

1. ภาพลักษณขององคกรยังไมเปนที่รูจักของสาธารณะ การประชาสัมพันธกับทุกภาคสวนเกี่ยวกับ

คุณคาและประโยชนของการใชขอมูลสถิติยังไมแพรหลาย  

2. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรยังไมพรอมหรือยังไมรองรับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ 

3. การประสานงาน การสื่อสาร การบูรณาการการทํางานรวมกันในภาพรวมขององคกร เพื่อ

ขับเคลื่อนภารกิจและงานตามนโยบาย ยังไมมีการเช่ือมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และชัดเจน 

4. บุคลากรยังไมไดรับการพัฒนาความเช่ียวชาญดานวิเคราะหขอมูลเชิงลึกและองคความรูเชิงสห

วิทยาการสําหรับการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และภารกิจของ 

สสช. ที่เปลี่ยนแปลงไป  

5. การวางแผนดานทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมการพัฒนาความเช่ียวชาญและการเติบโตในสาย

งานของบุคลากร ยังไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 

6. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบาย และภารกิจของ สสช. รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล

โดยวิชาการสถิติที่มีหลักฐานเชิงประจักษยังไมเปนสากลและไมเปนปจจุบัน  

7. บุคลากรยังยึดหลักแนวทางการถือปฏิบัติงานตามรูปแบบเดิม ๆ และยังไมมีกรอบแนวหรือ

กลไกการทํางานเชิงรุกที่เปนรูปธรรม 

8. ภารกิจหลักดานบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ยังไมมีหนวยงานที่ปรากฏตาม

กฎกระทรวง โดยดําเนินการเปนการภายใน 

 โอกาส (Opportunities) 

 1. ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ให สสช. เปน

หนวยงานกลางจัดการขอมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

 2. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ใหความสําคัญกับการบรูณาการขอมูลภาครัฐ โดยกําหนดในมาตรา 

258 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ใหความสําคัญกับการปฏิรูปและการพฒันาดานสถิติ  

 4. วิสัยทศัน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และขอสัง่การของนายกรัฐมนตรี 

ที่มีการบูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ สสช. อยางเปน

รูปธรรม 
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 5. การเขาสูยุคขอมลูขาวสาร (Information Age) ทําใหทกุภาคสวนใหความสําคัญและรับรูความ

จําเปนในการใชขอมลูสถิติและสารสนเทศเพื่อตัดสินใจและวางแผนมากข้ึน 

 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อตอการสืบคน เขาถึง บริหารจัดการและใชประโยชนจากขอมูลและ

สารสนเทศ 

 7. พระราชบญัญัติการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ทําใหการพัฒนาดานสถิติ

และสารสนเทศ สามารถเกิดข้ึนอยางสอดคลองและบูรณาการกับการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมของ

ประเทศ 

 8. รัฐบาล โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ดําเนินโครงการเน็ตประชารฐั ทําให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมลูขาวสารทางอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 9. แนวโนมความเปลี่ยนแปลงสากลดานขอมลูและสารสนเทศ กอใหเกิดโอกาสในการพฒันางาน

ภารกิจงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เชน การจัดทําสํามะโน/สํารวจโดยใชประโยชนจากขอมลูการบริหารงาน 

การผลิตขอมลูโดยใชขอมูลการบรหิารงาน และ Big Data 

 อุปสรรค (Threats) 

 1. หนวยงานภาครัฐ ไมมีหนวยงานที่ดําเนินการและมอีงคความรูดานสถิติโดยตรง ผูทีม่าทําหนาที่

เกี่ยวกับงานทางดานสถิติมักเปนกลุมงานดานแผนหรือดาน IT ทําใหการประสานงานดานสถิติขาดประสิทธิภาพ

และความตอเน่ือง 

 2. ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม ทําใหผูใหขอมลูหรือสถานประกอบการใหความรวมมือใน

การใหขอมูลนอย 

 3. กฎหมายดานขอมูล ไมเอื้อตอการการเปดเผยขอมูลและการเช่ือมโยงขอมลูสารสนเทศระหวาง

สํานักงานสถิติแหงชาติกบัหนวยงานราชการและภาคเอกชน 

 4. ความเช่ือมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกปจจุบัน ทําใหขอมูลดานความมั่นคงและขอมลู

สวนบุคคล เสี่ยงตอการถูกจารกรรมทางไซเบอรอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได แมวาระบบรักษาปลอดภัยทางไซเบอร

จะมีมาตรฐานสูงเพียงใดก็ตาม 
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1.9 ผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต  

 1.9.1 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

  ผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2557-2560 

ป พ.ศ. 
รอยละการเบิกจาย 

ภาพรวม งบลงทุน 

2557 88.8467 7.6753 

2558 93.4197 99.6670 

2559 94.2102 98.6003 

2560 96.5620 97.3800 

 

  ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ป พ.ศ. 2557-2560 

  เน่ืองจากตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดทุกป ดังน้ันการ

นําผลมาเปรียบเทียบ จึงนําเฉพาะภาพรวมในแตละมิติเทาน้ัน โดยมีผลดังน้ี 

ป พ.ศ. ผลคะแนน 

2557 4.7433 

2558 4.9628 

2559 4.9771 

2560 เปนไปตามมาตรฐาน* 

   *เปนการประเมินตามมาตรา 44 ซึ่งไมไดวัดผลในรปูแบบคะแนน 

    

 

 

 

 

 



27 

 

  
 

 

 1.9.2 การคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต  

   จากขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมา สํานักงานสถิติแหงชาติมีผลการเบิกจายและผลการ

ดําเนินงานอยูในระดับที่ดีมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม ภายใตโจทยของสถานการณและแนวโนมในปจจุบัน มีความ

คาดหวังจากภายนอก เชน แผนปฏิรูปประเทศ ใหสํานักงานสถิติแหงชาติปรับเปลี่ยนภารกิจบทบาทจากผูผลิต

ขอมูลสถิติพื้นฐาน ยกระดับเปนผูขับเคลื่อนการใชและวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) และขอมูลขนาดใหญ (Big 

Data) ของประเทศ จึงเปนความทาทายใหมที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษ มีหลายทั้งใน

เรื่องของการจัดทําคําของบประมาณ รวมทั้งการเบิกจายและการดําเนินโครงการอีกดวย เน่ืองจากการดําเนินการใน

เรื่องดังกลาว มีหลายโครงการที่ตองขับเคลื่อนและดําเนินการใหเกิดผลสอดรับกัน เชน การจัดทําศูนยขอมูลกลาง 

การปรับปรุงกฎหมาย การจัดทํามาตรฐานขอมูลสถิติ เปนตน 

 

1.10 สภาพแวดลอมในการแขงขัน 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานกลางดานการบริการจัดการระบบสถิติของประเทศ ผลิต

และใหบริการขอมูลสถิติสําหรับผูใชในสังคมทุกภาคสวน ซึ่งเปนเพียงหนวยงานเดียวของประเทศ ที่ทําหนาที่เปน

หนวยงานกลาง สําหรับหนวยงานของภาครัฐอื่น ๆ จะเปนหนวยงานที่มีการจัดทําสถิติและใหบริการสถิติเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของหนวยงานน้ัน  ดังน้ันสภาพการแขงขันภายในประเทศของหนวยงานจะไมถือวา

เปนสภาพการแขงขัน แตจะเปนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 สําหรับประเภทการแขงขันกับภายนอก จะเปนลักษณะการเปรียบเทียบกับสํานักงานสถิติของ

ประเทศอื่น ๆ อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลายปจจัยที่ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน ไดแก สภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองประเทศ ทําใหการเปรียบเทียบหรือสภาพการแขงขันระหวางสํานักงานสถิติของ

ประเทศตาง ๆ  ไมสามารถดําเนินการได แตเน่ืองจากกองสถิติแหงองคการสหประชาชาติ ไดมีการจัดทําหลักการ

พื้นฐานสําหรับสถิติทางราชการ 10 ประการ (10 Fundamental Principle for Official Statistics) ข้ึนเพื่อ

เปนเกณฑการปฏิบัติที่ดี สําหรับการดําเนินงานดานสถิติของประเทศตาง ๆ ดังนั้นสภาพการแขงขันหรือการ

เปรียบเทียบ จึงนาจะเปนการเปรียบเทียบการดําเนินงานดานสถิติของสํานักงานสถิติของประเทศไทย กับ

หลักการพื้นฐานสําหรับสถิติทางราชการ ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนกรอบการปฏิบัติงานที่ดีจากนานาชาติ และ

ไดมีการประกาศใหใชต้ังแตป ค.ศ. 1994  
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บทท่ี 2 

แผนยุทธศาสตรสํานักงานสถิติแหงชาติ (2562 - 2565) 

 

 แผนยุทธศาสตรประกอบดวยรายละเอียดของทิศทางยุทธศาสตรคือวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย  กลยุทธ แผนงาน/โครงการ   

2.1. ทิศทางยุทธศาสตร 

ทิศทางยุทธศาสตรเปนเข็มมุงในการพัฒนาองคกรใหมีการพัฒนาไปขางหนา ซึ่งประกอบดวย

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) และเปาประสงค (Goal) ดัง

รายละเอียด ตอไปน้ี 

 2.1.1. วิสัยทัศน (Vision)  

 วิสัยทัศนเปนเสนทางแหงอนาคตที่องคกรกําหนดไวในการดําเนินการแผนยุทธศาสตร เปนภาพฝน 

และเปนแนวทางสูอนาคตขององคกร ซึ่งกําหนดไววา 

“เปนศูนยกลางขอมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของประเทศ” 

 2.1.2. พันธกิจ (Mission)  

 พันธกิจเปนกรอบการดําเนินงานของ สสช. ตามภารกิจโดยหนาที่ และภารกิจที่ตองขับเคลื่อน

องคกรสูวิสัยทัศนตามที่กําหนดไว พันธกิจแบงเปน 5 พันธกิจ ดังน้ี 

 1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศใหเปนระบบ เพื่อสนับสนุนการพฒันาและเสริมสราง

ศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

 2. จัดทําสํามะโนหรือสํารวจดวยตัวอยาง หรืออํานวยการ เพื่อใหไดฐานขอมลูทางดานเศรษฐกจิ 

สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ  

 3. บริการขอมูล องคความรู วิชาการดานสถิติและสารสนเทศแกผูใชบริการทุกภาคสวน  

 4. พัฒนาบุคลากรทางดานสถิติของประเทศใหมีความเปนมอือาชีพ 

 5. รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในงานเกี่ยวกบัสถิติ  

 2.1.3. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  

 ประเด็นยุทธศาสตรเปนประเด็นหลักที่องคกรจะมุงเนนพัฒนาใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิดวยกลวิธีทาง

ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น ดังน้ี 
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• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: บูรณาการ เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนของ

ประเทศใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล  

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการดานสถิติใหมีคุณภาพตอบสนอง

ความตองการของผูใชทกุภาคสวน  

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาบุคลากรทางดานสถิติของประเทศใหมีความรูความชํานาญ เปน

มืออาชีพ  

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: สงเสริมการนําขอมูลสถิติและสารสนเทศไปใชในการวางแผนและ

ตัดสินใจ  

2.1.4. เปาประสงค (Goal) 

 1. ประเทศมีฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ จําเปน มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการใหบริการที่หลากหลาย เขาถึงงาย 

ตอบสนองความตองการของผูใชงาน  

 3.  บุคลากรดานสถิติของประเทศมีความรูความชํานาญ เปนมืออาชีพ  

 4.  ทุกภาคส วนมีการ นําขอมูลส ถิ ติและสารสนเทศไปใช ในการวางแผนและตัดสิน ใ
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2.2 แผนท่ียุทธศาสตร  

 แผนที่ ยุทธศาสตร (Strategy Map) เปนแผนที่แสดงความเช่ือมโยงของกิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร ใน 3 ระดับ คือ (1) การพัฒนาองคกร (2) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

(พัฒนางาน) และ (3) การยกระดับคุณภาพการใหบริการ (พัฒนาบริการ) และนําไปสูการเกิดประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร (ผลสัมฤทธ์ิ) และการบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรในแตละดาน รวมทั้งวิสัยทัศนของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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2.2 แผนทียุ่ทธศาสตร (Strategy Map) สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

วิสัยทัศน “เปนศูนยกลางขอมูลดานสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของประเทศ” 

ยุทธศาสตร 4 :  สงเสริมการนํา

ขอมูลสถิติและสารสนเทศไปใชใน
การวางแผนและตัดสินใจ

ยุทธศาสตร 1 :  บูรณาการและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง

ขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนของประเทศใหมี
คุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร 3 : พัฒนาบุคลากร

ทางดานสถิติของประเทศใหมีความรู
ความชํานาญ เปนมืออาชีพ

ยุทธศาสตร 2 :  พัฒนากระบวนการผลิตและ

การบริการดานสถิติใหมีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชทุกภาคสวน

บุคลากรดานสถิติของประเทศมี
ความรูความชํานาญ เปนมืออาชีพ

ทุกภาคสวนวางแผนและตัดสินใจโดยใชขอมูลสถิ ติและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ไดอยางถูกตอง

ประเทศมีขอมูลสถิติสําคัญ 
จําเปน ท่ีมีคุณภาพ

พัฒนาขอมูลสถิติและ
สารสนเทศภาครัฐใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน

ปรับปรุงโครงสราง หนาท่ี อํานาจของ
องคกร พัฒนากฎระเบียบ ตลอดจนกลไกท่ี
มีเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการระบบ

สถิติของประเทศ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
เพื่อการบูรณาการและเช่ือมโยง
ขอมูลสถิติและสารสนเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ

พัฒนา

กระบวนการ

ผลิตให

ทันสมัย

ศึกษาการใชประโยชนจาก
แหลงขอมูลใหม ๆ เพื่อ
การผลิตขอมูลสถิติ

ทางการ เชน ขอมูลการ
บริหารงาน และ Big Data

พัฒนาการบริการใหตอบสนอง

ความตองการของผูใช รวดเร็ว 

และเขาถึงงาย

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สนับสนุน สงเสริม พัฒนาและเผยแพรองคความรู

ดานสถิติและสารสนเทศ

พัฒนาบุคลากร

ของภาครัฐ ใหมี

ขีดความสามารถ

สูง เปนกําลัง

สําคัญในการ

พัฒนาระบบสถิติ

และสารสนเทศ

ของประเทศให

เขมแข็งอยาง

ตอเนื่อง

พัฒนาความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
ทุกภาคสวน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพดาน
สถิติและสารสนเทศ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกรสูองคกร
สมรรถนะสูง

สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูสึก
ผูกพันตอองคกรของ

บุคลากร

ทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและมีทักษะ
การใชขอมูลในการวางแผนและตัดสินใจ
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2.3  ผลกระทบของยุทธศาสตรสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 2.3.1  ผลกระทบตอยุทธศาสตรชาติ  

 เหตุแหงการมีอยูของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือเพื่อทําใหแนใจวาประเทศมีขอมูลสถิติและ

สารสนเทศที่สําคัญจําเปนครบถวน มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เรียกวา สถิติทางการ (Official Statistics) สําหรับ

การตัดสินใจของประเทศ ทั้งขอมูลสถิติที่ผลิตโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เองดวยวิธีสํารวจ/สํามะโน และขอมูลสถิติ

ที่ผลิตโดยหนวยงานอื่น ๆ ภายใตระบบสถิติของประเทศ ทั้งจากการสํารวจ และการบริหารงาน (Administration) 

เชน งานทะเบียน (Registration) และการปฏิบัติงานทั่วไป โดยขอมูลการบริหารงานบางสวนอาจอยูในลักษณะของ

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เชนกัน  ขอมูลสถิติทางการทั้งหมดของประเทศจะถูกบูรณาการและเช่ือมโยง เพื่อ

นํามารวบรวมไวใหที่ สสช. เพื่อใหบริการแกภาคสวนตาง ๆ ตามวิสัยทัศนขางตน 

 ผูใชหลักของสถิติทางการคือหนวยงานภาครัฐที่จะใชเพื่อการตัดสินใจ ติดตาม และประเมินผล

นโยบาย เพื่อใหการดําเนินการนโยบายใด ๆ ของรัฐถูกช้ีทางดวยขอมูล (Informed Policy Making) หรือต้ังอยูบน

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based Policy Making) ซึ่งนําไปสูการเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความโปรงใส (Transparency) ความตรวจสอบได/ความรับผิดชอบ (Accountability) 

ของการดําเนินนโยบายเหลาน้ัน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ดวยเหตุน้ี ภารกิจสํานักงานสถิติ

แหงชาติ จึงเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เปนยุทธศาสตรหลัก   

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาขอมูลสถิติทางการ จะถูกผลิตโดยหนวยงานภาครัฐเพื่อการใชประโยชน

ของหนวยงานภาครัฐเปนสําคัญ ขอมูลสวนใหญก็ยังมีการเผยแพรตอสาธารณะ ในลักษณะขอมูลเปดเผยภาครัฐ 

(Government Open Data) เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ซึ่งนําไปสูพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึง ภารกิจสํานักงานสถิติแหงชาติ จึงเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เปนยุทธศาสตรรอง อีกยุทธศาสตรหน่ึงดวย  

 ในขณะที่ทั้งภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ก็สามารถใชขอมูลสถิติและสารสนเทศในการสนับสนุน

พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรอื่น ๆ ไดแก ดานความมั่นคง  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดานการ

สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ภารกิจสํานักงานสถิติแหงชาติ จึงเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติท้ัง 4 ดานท่ีเหลือ เปนยุทธศาสตร

สนับสนุนดวย ตามภาพดานลาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 

ความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 6 (หลัก) 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ขอมูลและบริการของ สสช.

สสช. กับยุทธศาสตรชาติ

ใหบริการภาครัฐ ใหบริการ
ภาคเอกชน และ 

อ่ืน ๆ

 

 

2.3.2  ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข ของประเทศ 

 ภารกิจของสํานักงานสถิติแหงชาติมีผลกระทบตอประเทศในทุกดานทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข เน่ืองจากสํานักงานสถิติมีภารกิจในการผลิตและใหบริการขอมูลสถิติพื้นฐานดาน

เศรษฐกิจ สังคม (รวมดานสาธารณสุข) และสิ่งแวดลอมของประเทศ รวมทั้งการใหบริการดานวิชาการสถิติ เชน 

การอบรม และใหคําปรึกษา ตลอดจนมีบทบาทเปนหนวยสถิติกลางของประเทศ ที่มีหนาที่บริหารจัดการระบบสถิติ

ของประเทศ สงเสริมใหเกิดการแบงปนขอมูลเพื่อการใชงานรวมกัน เกิดการเช่ือมโยงและบูรณาการสถิติของ

ประเทศและสงเสริมการใชมาตรฐานสถิติอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหขอมูลเหลาน้ีสามารถนํามาวิเคราะหและใช

ประโยชนกับสถิติและสารสนเทศที่ไดจากแหลงตางๆ รวมกันไดบนพื้นฐานของกรอบแนวคิด คํานิยาม หนวย

วิเคราะหทางสถิติ การจัดจําแนก และวิธีการผลิตสถิติที่เปนมาตรฐานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ทั ้งน้ี 

เน่ืองจากมาจากประเทศไทยมีระบบสถิติแบบกระจายงาน มีหนวยงานภาครัฐจํานวนมากที่ผลิตสถิติจากการ

บริหารงาน งานทะเบียน และจากการผลิตสถิติตามความตองการเฉพาะของหนวยงานทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําดาน

มาตรฐานสถิติและคุณภาพของขอมูลสถิติ  ดังสภาพปจจุบันที่หนวยสถิติตางๆ มีการผลิตขอมูลสถิติโดยมีกรอบ

แนวคิด คํานิยาม หนวยวิเคราะหทางสถิติ การจัดจําแนก และวิธีการผลิตสถิติทั้งที่อางอิงมาตรฐานสากลและที่

กําหนดข้ึนเองเพื่อใชภายในหนวยงาน 

1.  จะเห็นไดวาผลกระทบจากภารกิจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ตอสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสาธารณสุขของประเทศน้ัน สวนใหญเปนผลกระทบทางออมในเชิงบวก เน่ืองจาก

สํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูขับเคลื่อนใหเกิดความครบถวนและคุณภาพของขอมูลสถิติของประเทศ ทําใหประเทศ
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มีขอมูลถูกตอง ทันสมัย  ตรงกับความตองการของผูใช ภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ มีขอมูลสถิติประกอบการ

ตัดสินใจที่เหมาะสม นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม แตผูใชขอมูลนําขอมูลไปใชผิด

วัตถุประสงคของขอมูล ผิดความหมาย ทําใหความเขาใจคลาดเคลื่อน วิเคราะหขอมูลผิดพลาด ก็สามารถสงผล

กระทบเชิงลบตอการพัฒนาในดานตาง ๆ ทําใหสํานักงานสถิติแหงชาติจะตองสรางความรับรูและความเขาใจในการ

นําขอมูลสถิติไปใชอยางถูกตอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมของผลกระทบในแตละดาน ดังน้ี 

ดานเศรษฐกิจ  

 ผลกระทบในเชิงบวก 

 สํานักงานสถิติแหงชาติผลิตสถิติและสารสนเทศโดยการสํามะโน/สํารวจขอมูลสถิติพื้นฐานสําคัญ

ของประเทศที่ไมมีหนวยงานอื่นรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาล ดวยวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิชาการสถิติ และ

รองรับความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศ เชน ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) สําหรับใชประกอบการรายงานและติดตาม

สถานการณสําคัญที่กระทบระหวางทรัพยากรมนุษย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และใช

เพื่อการวางแผนติดตามประเมินผลยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ โดยตัวอยางการ

ใชประโยชนของขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ มีดังน้ี 

 - ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมและกําหนดทิศทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคาและ

บริการ ระบบโลจิสติกส การทองเที่ยว เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสรางสรรค ธุรกิจสตารทอัพ คลัสเตอร

อุตสาหกรรม และสถิติอุบัติใหมทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในมิติดานเศรษฐกิจ โดยการจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจและ

ภาวะการดําเนินกิจการ การจัดทําแผนวิเคราะหสถานการณในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน โครงสรางรายได และภาวะการจางงาน เปนตน 

 - ประกอบการพิจารณาของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายออกกฎหมายและมาตรการตาง ๆ เพื่อ

สงเสริมและกําหนดทิศทางการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการคาและการบริการ ใหเปนไปตาม

แนวนโยบายที่กําหนดไว และเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 

 - เพื่อใหประเทศไทยมีขอมูลในการวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จาก World 

Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือสถาบัน IMD 

และระบบสถิติทางการของประเทศในมิติดานเศรษฐกิจ 

 - ทําใหทราบจํานวนสถานประกอบการที่ใช ICT และความตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือใน

ดาน ICT ทําใหสถานประกอบการสามารถลงทุนดานอุปกรณ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการขยาย

กิจการใหมากข้ึน ซึ่งสงผลใหมีการลดตนทุนและเพิ่มรายไดของสถานประกอบการ 



   35 

  

 - บงช้ีถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ดานรายได คาใชจาย และภาวะหน้ีสินของ

ภาคครัวเรือน วางแผนยุทธศาสตรแกปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ําของประชากรในสังคม  

 - ติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนา ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลมีคุณภาพผาน

การบริหารจัดการระบบสถิติ เพื่อเปนเครื่องมือติดตามและวัดผลการดําเนินงาน เน่ืองจากขอมูลที่มีคุณภาพเปน

ปจจัยสําคัญที่ชวยใหประเทศสามารถตัดสินใจและกําหนดนโยบายอยางถูกตองภายใตการดําเนินงานที่โปรงใส โดย

ขอมูลที่ใชมีทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปนขอมูลจากทะเบียนหรือขอมูลจากการสํารวจที่อยูใน

ระบบสถิติอันจะนําไปสูการตอบโจทยรัฐบาลในการสะทอนประสิทธิภาพของการระดมและการใชเงินทุนเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนสามารถทราบสถานะการระดมทุนของประเทศ และติดตามผลการกําหนดนโยบาย

เพื่อใหเกิดการระดมทุน (ทั้งที่อยูในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน) นโยบายทางการเงินของภาครัฐใหมีความโปรงใส 

ขจัดปญหาการคอรัปช่ัน การฟอกเงิน การไหลของทุนที่ผิดกฎหมาย และสงเสริมใหหนวยงานโดยเฉพาะธุรกิจราย

ยอยและ SMEs มีสิทธิในการเขาถึงทุนไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหประเทศมีทุนที่เพียงพอในการพัฒนาและใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งใหประเทศมีขอมูลที่เพียงพอและมีคุณภาพทางดานการระดมทุนเพื่อใหสามารถใช

ประโยชนจากขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง และติดตามและวัดผลการระดมทุนในมิตินโยบายของรัฐในการ

ขับเคลื่อนใหประเทศมีทุนที่เพียงพอในการพัฒนา ซึ่งเปนการสรางระบบการบริหารราชการแผนดินที่โปรงใส มีธรร

มาภิบาล และตรวจสอบได 

ดานสังคม 

 ผลกระทบในเชิงบวก 

 เชนเดียวกับดานเศรษฐกิจ สํานักงานสถิติแหงชาติผลิตสถิติและสารสนเทศโดยการสํามะโน/

สํารวจขอมูลสถิติพื้นฐานสําคัญของประเทศที่ไมมีหนวยงานอื่นรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาล ดวยวิธีการที่

ถูกตองตามหลักวิชาการสถิติ โดยตัวอยางการใชประโยชนของขอมูลสถิติดานสังคม มีดังน้ี 

 - ทําใหทราบถึงความกาวหนาในการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและ

โทรศัพทมือถือของประชากร และทําใหทราบจํานวนอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน 

ตลอดจนรายละเอียดในการใชอุปกรณตาง ๆ 

 - ขอมูลการเขาเรียนและสําเร็จการศึกษาของเด็ก กระทรวงศึกษาธิการนําไปใชประกอบ 

การประเมินแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 ซึ่งมีวัตถุประสงคในการ

พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล รวมทัง้สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู และใช

ประกอบการจัดทํารางนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 

 - ขอมูลดานการพัฒนาเด็ก เชน การสงเสริมการเรียนรูของเด็กโดยพอและแม การมีหนังสือ

สําหรับเด็ก เปนตน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนําไปใชประกอบการจัดทําและประเมินผล

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีเปาหมายหลักใหเด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการ

ดํารงชีวิตอยางทั่วถึง และใชประกอบการจัดทํารางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2560-2564 
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 - ขอมูลดานสภาวะความเปนอยูของครัวเรือนและเด็ก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมใชประกอบการจัดทํารางตัวช้ีวัดความยากจนหลายมิติ (Multi-dimensional Poverty Index: 

MPI) 

 - บงช้ีถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ดานรายได คาใชจาย และภาวะหน้ีสินของ

ภาคครัวเรือน ประกอบกับรัฐบาลตองการนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และวางแผน

ยุทธศาสตรแกปญหาความยากจน ความเหลื่อมของคนในสังคม รวมทั้งตอบสนองความตองการของผูใชขอมูลทุก

ภาคสวนใหสามารถนําไปใชวิเคราะหไดอีกหลายๆ มิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสขุ และสิ่งแวดลอม 

- โครงการประเมินความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ประกอบดวย การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล การสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีตอนโยบายดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล   ทําใหรัฐบาลมีขอมูลที่เปนประโยชนนําไปกําหนดทิศทางการ

พัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และขอมูลที่ไดเปนเสียงสะทอนจากประชาชนตอ

การทํางานของรัฐบาลเพื่อนําไปปรับปรุงผลงานใหดีข้ึน 

 ผลกระทบในเชิงลบ 

 แมวาสวนใหญแลวภารกิจสวนใหญของสํานักงานสถิติแหงชาติจะสงผลกระทบทางออมในเชิงบวก 

คือการดําเนินการใหประเทศไทยมีขอมูลสถิติที่มีคุณภาพเพื่อใชในการตัดสินใจ ติดตาม ประเมินผลนโยบายของ

ภาครัฐ และเพื่อใหภาคสวนอื่น ๆ นําไปใชประโยชนตอยอดเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในดานตาง ๆ น้ัน การ

ดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติมีผลกระทบเชิงลบทางตรงที่สําคัญตอสังคม คือการเพิ่มภาระในการใหขอมูล

ของประชาชนในครัวเรือนและสถานประกอบการ ถึงแมวาประชาชนจะมีหนาที่ใหขอมูลกับสํานักงานสถิติแหงชาติ

ตามกฎหมายก็ตาม แตสํานักงานสถิติแหงชาติก็ยังตองคํานึงภาระที่เพิ่มมากข้ึนของประชาชน ตามความตองการ

ขอมูลที่มากข้ึนของผูใช ดังน้ันสํานักงานสถิติแหงชาติจึงตองใชวิธีตาง ๆ ในการลดภาระของผูใหขอมูล เชน การบูร

ณาการแบบสอบถาม การผลิตขอมูลโดยใชประโยชนจากแหลงขอมูลอื่น ๆ แทนที่ขอมูลการสํารวจ/สํามะโน เปน

ตน 

ดานสิ่งแวดลอม 

 ผลกระทบในเชิงบวก 

 ปญหาของการจัดทําขอมูลและตัวช้ีวัดในชวงที่ผานมา ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย คือ 

การเช่ือมโยงระหวางความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอมกับดานเศรษฐกิจมีนอยมาก รวมทั้งขาดทฤษฏีหรือ Integrated-

statistical framework ที่เปนหน่ึงเดียวหรือที่เปนมาตรฐานสากล  การจัดทําขอมูลเพื่อสะทอนภาพเศรษฐกิจของ
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ประเทศน้ันใหความสําคัญกับระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Accounts: SNA) ซึ่งเปนขอมูลที่

สะทอนทางดานเศรษฐกิจ โดยไมไดคิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ดังน้ัน System of Environmental-Economic Accounting  (SEEA) 2012 Central 

Framework จึงถูกพัฒนาข้ึน เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานทางดานสถิติที่ตกลงรวมกันระหวางประเทศเพื่อใชใน

การวัดคาทั้งในมิติของสิ่งแวดลอมและดานเศรษฐกิจรวมกัน ซึ่ง UN Statistics Commission มีมติยอมรับใหเปน

มาตรฐานสากล โดย SEEA เปนแนวคิดของการวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตองคํานึงถึงผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อใหประเทศตางๆ พัฒนาความสามารถของประเทศในการประเมินคา 

Green GDP รวมถึงใชเปนเครื่องมือติดตามและรายงานตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนหรือ SDGs ของประเทศ

ไทยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกทางหน่ึงดวย 

 สํานักงานสถิติแหงชาติจึงมีโครงการพัฒนาขอมูลระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดลอม (SEEA) เพื่อให

ประเทศมีขอมูลที่ใชในการวางแผน กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศที่ถูกตอง โดยบูรณาการขอมูลทั้งมิ ติ

เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การพัฒนาขอมูลระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดลอม (SEEA) โดยความทาทายของการ

พัฒนา SEEA คือ ตองวัดคาหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมออกมาเปนตัวเงินใหเห็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ 

 เน่ืองจาก System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) คือการนําขอมูล

ทั้งหมดมารวมในระบบบัญชี โดยมีแนวคิดวาระบบเศรษฐกิจเปนสวนหน่ึงของระบบสิ่งแวดลอม ซึ่งระบบเศรษฐกิจ

จะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเชน แร ที่ดิน ตนไม แหลงนํ้า นํ้า และระบบนิเวศ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติ

ถูกใชงานในระบบเศรษฐกิจแลวจะถูกสงกลับระบบสิ่งแวดลอมในรูปของเสีย (แมวามีการบําบัดแลว) เชนนํ้าเสีย 

ขยะ และ มลพิษทางอากาศ นอกจากน้ี SEEA ยังมองถึงคาใชจายที่รัฐบาลใชในการปกปองและฟนฟูสิ่งแวดลอม 

อีกทั้ง SEEA ยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับบัญชีประชาชาติได และยังสามารถทําบัญชี SEEA แยกแตละบัญชี 

ซึ่งมีกวา 30 บัญชีตามความสําคัญของนโยบายรัฐบาลได เชน Energy Account Water Account  Ecosystem 

Account หรือ Land Account ดังน้ันขอมูลที่ตองนํามาใชจึงตองเปนขอมูลที่ซับซอนมากข้ึนในทุก ๆ ดาน จึงทําให

ทุกหนวยงานที่มีขอมูลที่เกี่ยวของจําเปนตองรวมมือกันในการพัฒนาใหขอมูลมีวิธีการจัดทํา คํานิยาม และการจัด

จําแนกที่มีมาตรฐาน เพื่อใหขอมูลสามารถเช่ือมโยงกันได 

ดานสาธารณสุข 

 ผลกระทบในเชิงบวก 

 สํานักงานสถิติแหงชาติมีโครงการสํารวจที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ เชน สํารวจสถานการณเด็ก

และสตรีในประเทศไทย สํารวจอนามัยและสวัสดิการ สํารวจกิจกรรมทางกายของประชากร โดยใหบริการและ

อํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการในการนําขอมูลไปใชประโยชนตอยอด   

 ตัวอยางการนําไปใชประโยชนของขอมูลดานอนามัยการเจริญพันธุ เชน การคุมกําเนิด การมีบุตร

ขณะอายุนอย ความตองการที่ยังไมสัมฤทธ์ิ เปนตน กระทรวงสาธารณสุขนําไปใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตรการ



   38 

  

ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ในการวิเคราะหสาเหตุ และระบุกลุม

วัยรุนที่มีความเปราะบางสูง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกลยุทธไดอยางเหมาะสม 

 ขอมูลดานโภชนาการ เชน ภาวะนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (แคระแกร็น) 

และภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ผอมแหง) เปนตน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนําไปใช

ประกอบการจัดทําโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการชวยเหลือจากรัฐที่เหมาะสม นอกจากน้ี 

กระทรวงสาธารณสุขไดใชขอมูลเรื่องการกินนมแมในการจัดทํามาตรการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม และใช

ขอมูลเรื่องการบริโภคเกลือไอโอดีนสําหรับจัดทํามาตรการเสริมไอโอดีนในเกลือ ผลิตภัณฑของเกลือ และผลิตภัณฑ

อื่น 
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บทท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ (2562-2565) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

   บูรณาการ เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนของประเทศใหมีคุณภาพและ

เปนไปตามมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 

   ประเทศมีฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ จําเปน มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

  

ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 

62 63 64 65  

จํานวนหนวยงานภาครัฐท่ีมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 

20 20 20 20 

รอยละความสําเร็จของการขับเคลื่อนใหเกิดรายการ

ทางสถิติทางการท่ีพรอมเผยแพร 

70 80 90 90 

 

กลยุทธ (Strategy)  

  1. พัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  2. ปรับปรงุโครงสราง หนาที่ อํานาจขององคกร พัฒนากฎระเบียบ ตลอดจนกลไกที่มีเหมาะสม

เพื่อการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ 

   3.  พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพื่อการบูรณาการและเช่ือมโยงขอมูลสถิติและสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 

   พัฒนากระบวนการผลิตและการบรกิารดานสถิติใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูใช 

ทุกภาคสวน 

เปาประสงค 

   มีกระบวนการผลิตที่มปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการใหบริการที่หลากหลาย เขาถึงงาย 

ตอบสนองความตองการของผูใชงาน  

 

ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 

62 63 64 65 

รอยละของความพึงพอใจในการใชประโยชน

จากขอมูลสถิติ 

85 85 85 85 

รอยละของความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียตอบริการของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

85 85 85 85 

จํานวนเร่ืองขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและ

สังคม 

20 20 20 20 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพันธ 

(Relative Standard Error: RSE) ของ

คาประมาณประชากร  

นอยกวารอยละ 10 นอยกวารอยละ 

10 

นอยกวารอยละ 10 นอยกวารอยละ 10 

 

กลยุทธ (Strategy)  

 1.  พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย 

 2. ศึกษาการใชประโยชนจากแหลงขอมลูใหม ๆ เพื่อการผลิตขอมูลสถิติทางการ เชน ขอมูลการ

บรหิารงาน และ Big Data 

 3.  พัฒนาการบรกิารใหตอบสนองความตองการของผูใช รวดเรว็ และเขาถึงงาย 

 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 

  พัฒนาบุคลากรทางดานสถิติของประเทศใหมีความรูความชํานาญ เปนมืออาชีพ 

เปาประสงค 

  บุคลากรดานสถิติของประเทศมีความรูความชํานาญ เปนมอือาชีพ 

ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 

62 63 64 65 

จํานวนบุคลากรภาครัฐท่ีเขารับการอบรมทางดานสถิติ 740 740 740 740 

จํานวนเร่ืองท่ีมีการจัดการองคความรู (KM) 2 2 2 2 

 

กลยุทธ (Strategy)  

 1. พัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ใหมีขีดความสามารถสงู เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาระบบสถิติ

และสารสนเทศของประเทศใหเขมแข็งอยางตอเน่ือง 

 2.  พัฒนาความรวมมอืระหวางหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อพฒันาศักยภาพดานสถิติและสารสนเท 

 3.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการองคกรสูองคกรสมรรถนะสงู 

 4.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรูสึกผกูพันตอองคกรของบุคลากร 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 

   สงเสริมการนําขอมลูสถิติและสารสนเทศไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ 

 

เปาประสงค 

   ทุกภาคสวนมีการนําขอมูลสถิติและสารสนเทศไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ  

 

ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

61 62 63 64 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูรับบริการ ท่ี

สามารถเขาถึง รับรูขอมูลสถิติและสารสนเทศ 

5 10 15 20 

จํานวนอภิธานศัพททางสถิติ ท่ีมีInfographic 

ประกอบการอธิบาย  (โครงการเร่ิมใหม ไมมี

ขอมูลปฐาน) 

30 30 30 30 

 

กลยุทธ (Strategy)  

 1. สนับสนุน สงเสริม พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานสถิติและสารสนเทศ 

  

  



มาตรการ/

62 63 64 65 62-65 กลยุทธ 62 63 64 65 62-65

จํานวนหนวยงานภาครัฐท่ีมี

การแลกเปล่ียนขอมูล

20 20 20 20 80 1. แผนงานการบูรณาการสถิติและสารสนเทศของประเทศ

- การขับเคล่ือนแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 

(2559-2564)

ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการ 

เชื่อมโยง และแลกเปล่ียน

ขอมูลสถิติท่ีสําคัญและ

จําเปนของประเทศใหมี

คุณภาพและเปนไปตาม

ประเทศมีฐานขอมูลสถิติท่ี

สําคัญ จําเปน มีคุณภาพ 

สามารถสนับสนุนการ

ตัดสินใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

โจทยหลัก โจทยรองแหลง

งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2562-2565) สํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

รอยละความสําเร็จของการ

ขับเคล่ือนใหเกิดรายการทาง

สถิติทางการท่ีพรอมเผยแพร

70 80 90 90 90 1.1.1 การพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน เพ่ือการบูรณาการ

30.8180 122.2000 143.7000 73.5000 370.2180

   1.1.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุกชุดท่ีขับเคล่ือนแผน

แมบทฯ (3 ดาน 21 สาขา มาตรฐานฯ) คาใชจายอื่นๆ (คาใชสอย 

คาวัสดุ)

1.3135 N/A N/A N/A 1.3135

   1.1.1.2 พัฒนาขอมูลสถิติเพ่ือรองรับการเปนศูนยขอมูลกลาง

ระดับจังหวัด (คาจางลูกจาง 82 คน (76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน และ

สวนกลาง 6  คน) คารับรอง คาวัสดุ อื่นๆ)

17.1617 N/A N/A N/A 17.1617 บส.

พก.

สถจ.

แผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 2

แผนปฏิรูป

องคการ

มาตรฐานสากล
1. พัฒนาขอมูลสถิติและ

สารสนเทศภาครัฐใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

สวนกลาง 6  คน) คารับรอง คาวัสดุ อื่นๆ)

  

สถจ.

ศท.

   1.1.1.3 การจัดเก็บและบริหารขอมูลสารสนเทศในระดับชุมชน

และตําบล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

N/A N/A N/A N/A N/A บส.

พก.

สถจ.

ศท.

   1.1.1.4 พัฒนาภาคีเครือขายเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการผลิต และ N/A N/A N/A N/A N/A   1.1.1.4 พัฒนาภาคีเครือขายเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการผลิต และ

การใชประโยชนสถิติครบวงจร

N/A N/A N/A N/A N/A

   1.1.1.5 พัฒนากลไกและกระบวนการดําเนินงานของจุด

ประสานงาน (Clearing House) สําหรับดัชนีและตัวชี้วัดระดับ

นานาชาติใหเปนสวนหน่ึงของระบบสถิติของประเทศ

N/A N/A N/A N/A N/A

   1.1.1.6 ผลักดันแผนการพัฒนาขอมูลใหอยูในยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ

N/A N/A N/A N/A N/A

43



มาตรการ/

62 63 64 65 62-65 กลยุทธ 62 63 64 65 62-65

โจทยหลัก โจทยรองแหลง

งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

   1.1.1.7 พัฒนาขอมูลสถิติท่ีสําคัญจําเปนแตยังไมมีหนวยงาน

รับผิดชอบ

N/A N/A N/A N/A N/A

   1.1.1.8 พัฒนาขอมูลระบบบัญชีเศรษฐกิจส่ิงแวดลอม (SEEA) N/A N/A 2.2000 2.0000 4.2000 บส. แผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 2

   1.1.1.9 พัฒนาขอมูลสถิติ และสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ 

21 สาขา

0.8760 N/A N/A N/A 0.8760 บส. แผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 2

1.1.7 การดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 5.7334 38.0000 20.0000 20.0000 81.5667 พก. คณะอนุ 3 กพย.1.1.7 การดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 5.7334 38.0000 20.0000 20.0000 81.5667 พก. คณะอนุ 3 กพย.

 - โครงการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

ในบริบทประเทศไทย

1.4000 8.0000 5.0000 5.0000 19.4000 พก. งบเหลือจาย 
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คณะอนุ 3 กพย.

 - โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและการ

เสริมสรางองคความรู ระดับจังหวัด

2.1667 30.0000 15.0000 15.0000 62.1667 พก. คณะอนุ 3 กพย.

       + การเสริมสรางองคความรูระดับจังหวัด 2.1667 N/A N/A N/A 2.1667 พก.

       + การจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ระดับ

จังหวัด

N/A 30.0000 15.0000 15.0000 60.0000 พก.

 - โครงการประชาสัมพันธเผยแพรตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน

N/A 7.0000 42.0000 7.0000 68.0000 พก.

ท่ียั่งยืน

        + Thailand SDGs website N/A 2.0000 2.0000 2.0000 16.0000 พก. กองทุน DE

        + ส่ือประชาสัมพันธเผยแพร ตัวชี้วัดเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน

N/A 5.0000 40.0000 5.0000 52.0000 พก. กองทุน DE

   1.1.1.11 จัดทําชุดขอมูลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการ

ระดมทุมเพ่ือการพัฒนา (Financing for Development: FfD)

N/A 2.2000 2.0000 2.0000 6.2000 บส. มติ ครม.

   1.1.1.12 จัดทําระบบขอมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ (Competitiveness Data Set : CDS)

N/A N/A N/A N/A N/A ศย. งานภารกิจ

   1.1.1.13 พัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย N/A N/A 0.5000 0.5000 1.0000 บส. แผนแมบทฯ    1.1.1.13 พัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย N/A N/A 0.5000 0.5000 1.0000 บส. แผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 2

   1.1.1.14 ประเมินคุณภาพสถิติทางการ N/A N/A N/A N/A N/A
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มาตรการ/

62 63 64 65 62-65 กลยุทธ 62 63 64 65 62-65

โจทยหลัก โจทยรองแหลง

งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

1.1.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยสถิติ N/A N/A N/A N/A N/A

   1.1.2.1 การศึกษาเพ่ือยกระดับสํานักงานสถิติแหงชาติให

สอดคลองกับแผนปฏิรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งบประมาณป 61 

จํานวน 3 ลานบาท)

 - การจัดต้ังกองบริหารจัดการระบบสถิติใหปรากฏตามกฎกระทรวง

เพ่ือการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

 - การจัดต้ังกลุมสงเสริมดิจิทัลจังหวัดเปนโครงสรางภายใน เพ่ือ

รองรับงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

N/A N/A N/A N/A N/A บส. งบเหลือจาย 
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แผนปฏิรูปฯ 

ดานการบริหาร

ราชการแผนดิน

ดานเศรษฐกิจ

และดานสังคม

แผนปฏิรูป

องคการ

2. ปรับปรุงโครงสราง 

หนาท่ี อํานาจขององคกร 

พัฒนากฎระเบียบ 

ตลอดจนกลไกท่ีมี

เหมาะสมเพ่ือการบริหาร

จัดการระบบสถิติของ

ประเทศ

รองรับงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

   1.1.2.2 การจัดต้ังกลุมงานสารสนเทศในสวนราชการตางๆ N/A N/A N/A N/A N/A พร. 

บส.

แผนปฏิรูปฯ 

ดานการบริหาร

ราชการแผนดิน

1.1.3  การใหบริการสถิติ โดยการจัดทําศูนยขอมูลสถิติและ

สารสนเทศแหงชาติ 

N/A N/A N/A N/A N/A ศย. แผนปฏิรูปฯ 

ดานการบริหาร

ราชการแผนดิน

และเศรษฐกิจ

แผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 2 /แผน

ปฏิรูปองคการ

3. พัฒนาระบบฐานขอมูล

กลางเพ่ือการบูรณาการ

และเชื่อมโยงขอมูลสถิติ

และสารสนเทศอยางมี และเศรษฐกิจ

   1.1.3.1 การจัดต้ังศูนยขอมูลกลาง ภาครัฐ (Government Data 

Analytic Center)

 - ผลักดันการใชเทคโนโลยี Big Data เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการ

บริหารจัดการนํ้า 

 - ดําเนินการเชื่อมโยงกับ Big Data ดานพลังงาน และเชื่อมโยง

ระบบ IT กับหนวยงานภายนอก 

N/A N/A N/A N/A N/A ศย.

บส.

ศท.

แผนปฏิรูปฯ 

ดานการบริหาร

ราชการแผนดิน

และเศรษฐกิจ

   1.1.3.2 การจัดต้ังศูนยขอมูลจังหวัด N/A N/A N/A N/A N/A

และสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ

   1.1.3.2 การจัดต้ังศูนยขอมูลจังหวัด N/A N/A N/A N/A N/A

   1.1.3.3 เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติรวมกับ 

PMOC-MOC-DOC-POC

2.1600 N/A N/A N/A 2.1600 ศย. แผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 2

รอยละของความพึงพอใจใน

การใชประโยชนจากขอมูลสถิติ

85 85 85 85 85 1. แผนงานพัฒนาการกระบวนการผลิตขอมูลสถิติใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล

รอยละของความพึงพอใจของ

ผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการ

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

85 85 85 85 85 1. พัฒนากระบวนการผลิต

ใหทันสมัย

2.1.1 โครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ

- การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน

- การมีอุปกรณรับชมรายการโทรทัศนในครัวเรือน

32.2506 32.4606 32.6706 32.8806 130.2624 สศ. งานภารกิจ

จํานวนเรื่องขอมูลสถิติดาน 20 20 20 20 80 2.1.2 โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 33.9258 1269.6000 56.9500 N/A 1360.4758  สค. งานภารกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา

กระบวนการผลิตและการ

บริการดานสถิติใหมี

คุณภาพตอบสนองความ

ตองการของผูใชทุกภาคสวน

มีกระบวนการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และมีการใหบริการท่ี

หลากหลาย เขาถึงงาย 

ตอบสนองความตองการ

ของผูใชงาน

เศรษฐกิจและสังคม

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน

สัมพันธ (Relative Standard 

Error: RSE) ของคาประมาณ

ประชากร

นอย

กวารอย

ละ 10

นอย

กวารอย

ละ 10

นอย

กวารอย

ละ 10

นอย

กวารอย

ละ 10

นอย

กวารอย

ละ 10

2.1.3 โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 - - 260.0000 230.0000 490.0000 สศ. งานภารกิจ
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มาตรการ/

62 63 64 65 62-65 กลยุทธ 62 63 64 65 62-65

โจทยหลัก โจทยรองแหลง

งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

2.1.4 โครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 

(การวางแผนและเตรียมงานในป 2565)

 -  -  - 40.0000 40.0000 สค.

2.1.5 โครงการประเมินความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

4.2632 N/A N/A N/A 4.2632 สม. งานภารกิจ

2.1.6 โครงการสํารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 1.3950 - - - 1.3950 สศ. งานภารกิจ

2.1.7 โครงการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 

2562

15.5626 N/A N/A N/A 15.5626 สค. งานภารกิจ

2562

2.1.8 โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 26.1050 26.1050 26.1050 26.1050 104.4200 สค. งานภารกิจ

2.1.9 โครงการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชากรไทย N/A N/A N/A N/A N/A สค. แผนปฏิรูปฯ 

ดานสาธารณสุข

2.1.10 โครงการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชากร โดยการ 

Redesign  แบบสอบถามโครงการสํารวจทางดานสุขภาพ 3 

โครงการ ไดแก  

1) สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร  

2) สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร  

3) สํารวจกิจกรรมทางกายของประชากร 

N/A N/A N/A N/A N/A สค. ควรเปน

งบประมาณ

ท่ีอยูในหมวด

รายจายอื่น

งานภารกิจ

3) สํารวจกิจกรรมทางกายของประชากร 

เขาไวดวยกันเปน 1 โครงการสํารวจ

2.1.11 การจัดทําขอมูลสถิติพ้ืนฐานอื่น ๆ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูใช

62.5378 N/A N/A N/A 62.5378 สศ. สค.

สม.

งานภารกิจ

2.1.11 โครงการระบบการจัดเก็บขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานระดับพ้ืนท่ี

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนในลุมนํ้าท่ัวประเทศ

จํานวน 25 ลุมนํ้า

N/A N/A N/A N/A N/A N/A งบเงินกูฯ คกก. ทรัพยากร

นํ้า

2.1.12 โครงการจัดทําฐานขอมูลพนักงานแจงนับและระบบแสดง N/A N/A 3.0000 N/A 3.0000 สลก. งานภารกิจ2.1.12 โครงการจัดทําฐานขอมูลพนักงานแจงนับและระบบแสดง

ตัวตนออนไลน

N/A N/A 3.0000 N/A 3.0000 สลก.

(กกจ.)

งานภารกิจ
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มาตรการ/
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เปาหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

2.1.13 โครงการสถิติประชารัฐ N/A N/A N/A N/A N/A งานภารกิจ

 - จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บขอมูลผานชองทางออนไลน N/A N/A N/A N/A N/A สค.

ศท.

งานภารกิจ

 - โครงการอาสาสมัครสถิติ N/A N/A N/A N/A N/A บจ.

สถจ.

งานภารกิจ

 - การสรางเครือขายกับภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บขอมูลสถิติ

N/A N/A N/A N/A N/A บจ.

สถจ.

งานภารกิจ

การจัดเก็บขอมูลสถิติ สถจ.

2.1.14 การสรางเครือขายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 ประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลสถิติ

1.3062 1.3062 1.3062 1.3062 5.2249  บจ. งานภารกิจ

2.1.15 โครงการ Redesign การผลิตขอมูลสถิติจากการสํามะโน/

สํารวจ

N/A N/A N/A N/A N/A สค. งานภารกิจ

2.1.16 โครงการพัฒนาการจัดทําขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานภาครัฐและหนวยงานตาง ๆ

N/A N/A N/A N/A N/A สม. แผนปฏิรูปฯ 

ดานการเมือง

2.1.17 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS) 3.0000 N/A N/A N/A 3.0000 นว. งานภารกิจ
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รับผิดชอบ

2.1.18 โครงการจัดทําฐานขอมูลผูถือครองทําการเกษตร โดย

การบูรณาการขอมูลทางการเกษตรขนาดใหญของประเทศ พ.ศ. 

2563

- 1.5000 N/A N/A 1.5000 สศ. R&D

2.1.19 โครงการพัฒนาขอมูลความยากจนระดับพ้ืนท่ียอยโดยใช N/A N/A N/A N/A N/A พก. เงินสนับสนุน R&D แผนปฏิรูป

2. ศึกษาการใชประโยชน

จากแหลงขอมูลใหม ๆ 

เพ่ือการผลิตขอมูลสถิติ

ทางการ เชน ขอมูลการ

บริหารงาน และ Big Data

2.1.19 โครงการพัฒนาขอมูลความยากจนระดับพ้ืนท่ียอยโดยใช

ขอมูลหลายแหลงดวยเทคนิค SAE

N/A N/A N/A N/A N/A พก. เงินสนับสนุน

จาก ADB

R&D แผนปฏิรูป

องคการ

2.1.20 โครงการจัดทําขอมูลเมืองและชนบทโดยใชแผนท่ีดาวเทียม N/A N/A N/A N/A N/A บส. จัดทํารวมกับ

 UNESCAP

R&D

2.1.21 โครงการศึกษาการพัฒนาระเบียบวิธีสถิติ (statistical N/A N/A N/A N/A N/A นว. R&D แผนปฏิรูป2.1.21 โครงการศึกษาการพัฒนาระเบียบวิธีสถิติ (statistical 

methods) เพ่ือการใชแหลงขอมูล non-traditional เชน ขอมูล

ทะเบียน และ Big Data ในการผลิตขอมูลสถิติ

N/A N/A N/A N/A N/A นว.

ศย.

R&D แผนปฏิรูป

องคการ

2.1.22 โครงการศึกษาขอมูลทะเบียนเพ่ือประโยชนในการทําสํามะ

โน/สํารวจ

N/A N/A N/A N/A N/A สศ.

สค.

R&D แผนปฏิรูป

องคการ

 - การทดลองใชฐานขอมูลผูถือครองทําการเกษตรในการทําสะมะ

โนการใชประโยชนจากระบบทะเบียน

- - 15.0000 - 15.0000 สศ.
R&D

แผนปฏิรูป

องคการ

 - การจัดทําฐานขอมูลผูถือครองทําการเกษตรโดยการบูรณาการ

ขอมูลทางการเกษตรขนาดใหญของประเทศ

- 1.5000 - - 1.5000 สศ. R&D แผนปฏิรูป

องคการ

2. แผนงานพัฒนาการบริการดานสถิติใหตอบสนองความ2. แผนงานพัฒนาการบริการดานสถิติใหตอบสนองความ

ตองการของผูใชทุกภาคสวน

2.2.1 โครงการพัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติแบบ Smart Service 2.5000 N/A N/A N/A N/A พก. งานภารกิจ

2.2.2 โครงการจัดทําขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริการ 0.3320 0.3660 0.4045 0.4410 1.5435 พก. งานภารกิจ

3. พัฒนาการบริการให

ตอบสนองความตองการ

ของผูใช รวดเร็ว และ

เขาถึงงาย

2.2.3 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการใหบริการ N/A N/A N/A N/A N/A พก. งานภารกิจ
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รับผิดชอบ

2.2.4 โครงการพัฒนาการใหบริการสถิติและสารสนเทศ 2.6120 0.1120 0.1120 0.1120 2.9480 พก. งานภารกิจ

2.2.5 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชขอมูลหรือผูมีสวนไดสวน

เสียท่ีมีตอการผลิตขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ

N/A N/A N/A N/A N/A พร.

นว.

งานภารกิจ

2.2.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลังขอมูลเพ่ือใหบริการ N/A N/A N/A N/A N/A ศท. งานภารกิจ2.2.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลังขอมูลเพ่ือใหบริการ

ขอมูลสถิติ

N/A N/A N/A N/A N/A ศท. งานภารกิจ

2.2.7 โครงการพัฒนาการนําเสนอขอมูลโครงการสํารวจ/สํามะโน 

ในรูปแบบ BI

N/A 0.2000 0.2000 0.2000 0.6000 สศ.

สค.

งานภารกิจ

2.2.8 การจัดลําดับความสําคัญการเปดเผยขอมูลท่ีประชาชน

ตองการทราบและสรางการรับรู

N/A N/A N/A N/A N/A พก. แผนปฏิรูปฯ 

ดานสังคม

2.2.9 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการใหบริการและ

เผยแพร

 -  -  -  - N/A ศท.

3. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการองคกร

N/A

จัดการองคกร

2.3.1 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิม

ศักยภาพ (สวนภูมิภาค)

6.8096 11.0640 27.5619 9.1955 54.6310 ศท. งานภารกิจ

2.3.2 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิม  - 24.7888 14.0156 6.3212 45.1256 ศท. งานภารกิจ

4. พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหสามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.3.2 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิม

ศักยภาพ (สวนกลาง)

 - 24.7888 14.0156 6.3212 45.1256 ศท. งานภารกิจ

2.3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม 5.1025  -  -  - 5.1025 ศท. งานภารกิจ

2.3.4 โครงการจัดหาระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการ

ลาออนไลน

1.3910 N/A N/A N/A 1.3910 สลก.

(กกจ.)

งบเหลือจาย 

61

งานภารกิจ

2.3.5 โครงการจัดซ้ือเครื่องแมขายและซอฟตแวรตรวจสิทธ์ิ  -  - 8.2000  - 8.2000 ศท. งานภารกิจ

2.3.6 โครงการจัดซ้ือหนวยจัดเก็บขอมูลภายนอก N/A N/A N/A N/A N/A ศท. งานภารกิจ

2.3.7 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและเพ่ิม

ศักยภาพ (สวนกลาง)

N/A N/A N/A N/A N/A ศท. งานภารกิจ

2.3.8 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณโสตทัศนเพ่ือ N/A N/A N/A N/A N/A ศท. งานภารกิจ2.3.8 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณโสตทัศนเพ่ือ

การอบรม

N/A N/A N/A N/A N/A ศท. งานภารกิจ

2.3.9 การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรของสํานักงานสถิติแหงชาติ  -  -  -  - N/A ศูนย/กอง

ศท.

งานภารกิจ
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1. แผนงานพัฒนาบุคลากรดานสถิติ

จํานวนครั้งท่ีบุคลากรของ 

สสช.ไดรับการอบรม มีความรู

ทักษะดานสถิติและสารสนเทศ

700 750 800 850 3,100 3.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานดาน

สถิติ  - โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดาน Big Data และ Data 

Analytics เพ่ือสรางนักวิทยาศาสตร ขอมูล (Data Scientist)

12.9004 N/A N/A N/A 12.9004 ศย. กองทุน DE แผนปฏิรูปฯ 

ดานการบริหาร

ราชการแผนดิน

และเศรษฐกิจ

ดศ.

R&D

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา

บุคลากรทางดานสถิติของ

ประเทศใหมีความรูความ

ชํานาญ เปนมืออาชีพ

บุคลากรดานสถิติของ

ประเทศมีความรูความ

ชํานาญ เปนมืออาชีพ

1. พัฒนาบุคลากรของ

ภาครัฐ ใหมีขีด

ความสามารถสูง เปน

กําลังสําคัญในการพัฒนา

ระบบสถิติและสารสนเทศ

ของประเทศใหเขมแข็ง

อยางตอเน่ือง

รอยละของบุคลากรทางดาน

สถิติกลุมเปาหมายท่ีไดรับการ

อบรม มีความรูทักษะดานสถิติ

และสารสนเทศตามเกณฑ

มาตรฐาน

70 75 80 85 85 3.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน

ดานสถิติ

 - พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดานตําแหนงงานและสงเสริมเสนทางสาย

อาชีพของบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานดานสถิติ

 - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางดานสถิติ

0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2.8000  นว. งานภารกิจ

จํานวนเรื่องท่ีมีการจัดการองค

ความรู (KM)

1 1 1 1 4 3.1.3 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการบริหารจัดการขอมูล

สถิติเชิงพ้ืนท่ี 

N/A N/A N/A N/A N/A  บส. แผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 2

แผนปฏิรูป

องคการ

อยางตอเน่ือง

3.1.4 โครงการจัดทําหลักสูตรและส่ือการเรียนรูดานสถิติออนไลน 

(E-learning)

N/A N/A N/A N/A N/A  นว.

ศท.

งานภารกิจ

3.1.5 โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือรองรับประสบการณ

ในงานท่ีหลากหลายตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

N/A N/A N/A N/A N/A  สลก. 

(กกจ.)

ว. สํานักงาน ก.พ. แผนปฏิรูป

องคการ

3.1.6 โครงการจัดประชุมชี้แจง/การติดตาม/การตรวจราชการ ผาน

ระบบ Video Conference กับสวนภูมิภาค

1.4000 1.4000 1.4000 1.4000 5.6000  กตป. งานภารกิจ

ระบบ Video Conference กับสวนภูมิภาค

3.1.7 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสํามะโน/สํารวจ

ประจําป

N/A N/A N/A N/A N/A  กตป. งานภารกิจ

3.1.8 โครงการจัดทําเว็บไซตการลงทะเบียนและจัดเก็บฐานขอมูลผู

เขารับการอบรม 

N/A N/A N/A N/A N/A นว.

ศท.

งานภารกิจ แผนปฏิรูป

องคการ
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62 63 64 65 62-65 กลยุทธ 62 63 64 65 62-65

โจทยหลัก โจทยรองแหลง

งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

3.1.9 โครงการจัดประชุม/workshop ดานสถิติระหวางประเทศ

   

0.3100 0.2500 0.1000 0.1000 0.7600 นว. ASEAN Stats แผนปฏิรูป

องคการ

3.1.10 โครงการความรวมมือดานวิชาการระหวางสํานักงานสถิติ - - - - N/A  นว. งานภารกิจ R&D

2. พัฒนาความรวมมือ

ระหวางหนวยงานทุกภาค

สวน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ดานสถิติและสารสนเทศ

3.1.10 โครงการความรวมมือดานวิชาการระหวางสํานักงานสถิติ

แหงชาติประเทศไทยกับสํานักงานสถิติตางประเทศและองคการ

ระหวางประเทศ

- - - - N/A  นว. งานภารกิจ R&D

3.1.11 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.2400  พร. PMQA 4.0

3.1.12 โครงการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563-65

- - - - N/A  สลก. 

(กกจ.)

R&D แผนปฏิรูป

องคการ

3.1.13 การจัดจางพนักงานราชการศักยภาพสูงดานการวิเคราะห N/A N/A N/A N/A N/A สลก. แผนปฏิรูป

3. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองคกรสูองคกร

สมรรถนะสูง

3.1.13 การจัดจางพนักงานราชการศักยภาพสูงดานการวิเคราะห

สารสนเทศและการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

N/A N/A N/A N/A N/A สลก.

(กกจ.)

แผนปฏิรูป

องคการ

3.1.14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู (KM)  -  -  -  - N/A  ศท. งานภารกิจ

4. สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และความรูสึก

ผูกพันตอองคกรของ

บุคลากร

3.1.15 โครงการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ

ทุจริตและการการกระทําผิดวินัย

N/A N/A N/A N/A N/A สลก.

(กคธ.)

งานภารกิจ แผนปฏิรูปฯ 

ดานการปองกันฯ

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม

การนําขอมูลสถิติและ

ทุกภาคสวนมีการนํา

ขอมูลสถิติและสารสนเทศ

รอยละท่ีเพ่ิมขึ้น (จากปฐาน) 

ของจํานวนผูรับบริการ ท่ี

20 20 20 20 80 1. แผนงานสงเสริมการนําขอมูลสถิติและสารสนเทศไปใชในการ

วางแผนและตัดสินใจการนําขอมูลสถิติและ

สารสนเทศไปใชในการ

วางแผนและตัดสินใจ

ขอมูลสถิติและสารสนเทศ

ไปใชในการวางแผนและ

ตัดสินใจ

ของจํานวนผูรับบริการ ท่ี

สามารถเขาถึง รับรูขอมูลสถิติ

และสารสนเทศ

วางแผนและตัดสินใจ

 4.1.1 โครงการ สสช. พบส่ือมวลชน (Press Release) 0.0400 N/A N/A N/A 0.0400 สลก.

(กปส.)

งานภารกิจ

4.1.2 โครงการผลิตและเผยแพรส่ือโทรทัศนเพ่ือสรางการรับรูเรื่อง

สถิติสูประชาชน

1.8000 N/A N/A N/A 1.8000 สลก.

(กปส.)

งานภารกิจ

4.1.3 โครงการเผยแพรรอบรูสถิติผานส่ือวิทยุ หนังสือพิมพ 0.8000 N/A N/A N/A 0.8000 สลก. งานภารกิจ

1. สนับสนุน สงเสริม 

พัฒนาและเผยแพรองค

ความรูดานสถิติและ

สารสนเทศ

4.1.3 โครงการเผยแพรรอบรูสถิติผานส่ือวิทยุ หนังสือพิมพ 0.8000 N/A N/A N/A 0.8000 สลก.

(กปส.)

งานภารกิจ

4.1.4  โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการขอมูลสถิติและ

ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ

N/A N/A N/A N/A N/A ศย. งบเหลือจาย 

61

R&D

4.1.5 โครงการสงเสริมการนําขอมูลและสารสนเทศเพ่ือใชในการ

วางแผนและตัดสินใจ

N/A N/A N/A N/A N/A พก. งานภารกิจ
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บทท่ี 4 

การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ (2562-2565) ฉบับน้ีมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งในระดับยุทธศาสตร มาตรการ/กลยุทธ/โครงการ โดยจัดทําในรูปแบบแผนการ

ดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework) เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกิจกรรม (activities) 

ผลผลิต (outputs) วัตถุประสงค (outcomes) และเปาหมาย (goals) ของโครงการอยางเปนรูปธรรม พรอม

ทั้งแสดงการวิเคราะหเงื่อนไขความสําเร็จและแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแตละระดับ เพื่อใหผูดําเนิน

โครงการสามารถคาดการณความเสี่ยงทั้งที่กระทบตอยุทธศาสตร/เปาประสงคที่วางไว และความเสี่ยงที่อาจ

สงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสามารถเตรียมพรอมรับมือไดอยางทันทวงที โดยจะมี

ติดตามผลการดําเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง พรอมกับการติดตามผลการดําเนินงานราย 

ไตรมาสของโครงการตามแผนฯ ในแตละปงบประมาณดวย 

  แผนการดําเนินโครงการเชิงเหตุและผล (Logical Framework) ในระดับโครงการมี

รายละเอียดตามภาคผนวก ข ของแผนฉบับน้ี สําหรับแผนการดําเนินโครงการเชิงเหตุและผล (Logical 

Framework) ในระดับเปาประสงคของยุทธศาสตร มีรายละเอียด ดังน้ี 
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สาระสําคัญ ตวับงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เงื่อนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

ยุทธศาสตรที่ 1 บรูณาการ เช่ือมโยง และแลกเปล่ียนขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนของประเทศใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล

เปาประสงค:

ประเทศมีฐานขอมูลสถิติทีส่ําคญั จําเปน มี

คณุภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจไดอยาง

มีประสิทธภิาพ

หนวยงานภาครัฐสามารถ

แลกเปล่ียนขอมูลสถิติระหวางกัน

ได และมีรายการทางสถิติทางการ

ท่ีพรอมเผยแพร

ขอมูลจาก ศย. บส.  - การใหความรวมมือของหนวยสถิติทุกหนวยท้ัง

ในสวนกลางและภูมิภาค

 - ความพรอมท่ีแตกตางกันของหนวยสถิติในการ

เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล

 - การจัดทําระบบศนูยขอมูลกลาง

 - พัฒนาภาคีเครือขายเชิงนโยบาย และปรับปรุง

กลไกการบริหารจัดการระบบสถิติ

 - ศึกษาแนวทางการจัดการระบบขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการดานสถิติใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูใชทุกภาคสวน

เปาประสงค:

 มีกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเรว็ 

และมีการใหบริการท่ีหลากหลาย เขาถึงงาย 

ตอบสนองความตองการของผูใชงาน

ขอมูลท่ีผลิตและใหบรหิาร มี

คณุภาพ ครบถวน และตรงความ

ตองการของผูรับบรกิารและผูมี

สวนไดสวนเสีย และใชตนทุนการ

ผลิตเหมาะสม

ขอมูลจาก สศ สค. สม. 

และนว.

 - การทราบระบบนิเวศนของขอมูลสถิติ และ

กําหนดแนวทาง/นโยบายการผลิตขอมูลสถิติ 

 - การควบคุมตนทุนและคุณภาพการผลิต

 - การใชประโยชนจากแหลงขอมูลอื่น ๆ 

นอกเหนือจากการสํารวจ/สํามะโน เพื่อผลิตและ

ใหบริการขอมูลสถิติ

  - บูรณาการโครงการ แบบสอบถาม และการประชุม

ผูใชขอมูล

 - ใชเทคโนโลยดิีจิทลัสนับสนุนกระบวนการผลิต 

 - ศึกษาการใชประโยชนจากแหลงขอมูลอื่น ๆ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรทางดานสถิติของประเทศใหมีความรูความชาํนาญ เปนมืออาชีพ

เปาประสงค: 

บุคลากรดานสถิติของประเทศมีความรูความ

ชํานาญ เปนมืออาชีพ

บุคลากรของ สสช. และบุคลากร

ทางดานสถิติภาครัฐไดรับการ

อบรมทักษะท่ีจําเปน และสามารถ

เขาถึงการจัดการองคความรูท่ี

จําเปนในการปฏิบัติงาน

ขอมูลจาก นว. และศท.  - ยุทธศาสตร (จุดเนน) ในการพัฒนาบุคลากร

- ความสามารถในรักษาองคความรูและทักษะท่ี

ไดรับการอบรมในระยะยาว

 - มีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร และภารกิจงาน

ในอนาคตท่ีชัดเจนของ สสช. เพื่อใชในการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร

 - การกําหนดโจทยการทาํงานใหกับผูท่ีไดรับการ

อบรม/เพิ่มพูนทักษะ ใหสามารถฝกฝนและใชทักษะ

ความรูของตนในการปฏบิัติงานจริงอยางตอเน่ือง

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการนําขอมูลสถิตแิละสารสนเทศไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ

เปาประสงค:

 ทุกภาคสวนมีการนําขอมูลสถิติและสารสนเทศ

ไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ

การเพิม่ข้ึนของจํานวนผูรบับรกิาร

 และผูใชท่ีสามารถเขาถึง รับรู

ขอมูลสถิติและสารสนเทศจาก 

สสช.

425000 ครั้งตอป

(เปาหมาย 765000 

ครั้งในป 65)

ขอมูลจาก พก.   - การประชาสัมพันธสามารถเขาถึงกลุม

ผูรบับริการ (ท้ังในปจจุบนั และผูมีแนวโนมจะเปน

ผูรบับริการในอนาคต) และสามารถสื่อสารภารกิจ

และภาพลักษณองคกรท่ีดี

 - สารสนเทศท่ีผลิตข้ึน ตอบสนองความตองการ

และสะดวกตอการใชงานของผูรับบรกิาร

 - ศึกษาความตองการท่ีแตกตางของกลุมผูรับบริการ

ตาง ๆ 

 - วางแผนและใชชองทางการประชาสัมพนัธท่ี

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิผล

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)
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บทท่ี 5 

การถายทอดสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 

 

5.1 การถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ สูการปฏิบัติ 

 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบับน้ีจะถูกถายทอดสู

การปฏิบัติ ดังน้ี 

 5.1.1 แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการระดับยอยอ่ืน ๆ  

 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) จะใชเปนแผนแมบท

สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในระดับยอยอื่น ๆ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ เชน แผน

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการดิจิทัล เปนตน โดยมีการบูรณาการสารสนเทศที่ใชใน

การจัดทํารวมกับแผนฉบับน้ี เชน ยุทธศาสตร นโยบาย แผน กฎหมายที่เกี่ยวของ วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 

เปนตน 

 5.1.2 แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2562  

 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบับน้ีจะแสดงโครงการ/

กิจกรรมที่สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2562 โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงอื่นๆ และโครงการอื่น ๆ ที่จะตอง

ดําเนินการ แตไมไดบรรจุอยูในคําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  โดยแผนฉบับน้ีจะใช

เปนแผนอางอิงสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานประจําป ประจําป พ.ศ. 2562 ซึ่งจะ

แสดงกิจกรรม/รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการที่จะดําเนินการในป พ.ศ. 2562  

 5.1.3 การประเมินสวนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 สํานักงาน กพร. จะพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 และคัดเลือกตัวช้ีวัด

เพื่อมานําใชประเมินสวนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานสถิติแหงชาติในภาพรวม 
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 5.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจําป พ.ศ. 2562 

 ผูบริหารสํานักงานสถิติแหงชาติพิจารณามอบหมายงานและถายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคลประจําป พ.ศ. 2562 สู ศูนย/กอง กลุม/ฝาย งาน และรายบุคคล ตามความรับผิดชอบและ

ลําดับการบังคับบัญชา  

   

5.2 การติดตามและประเมินผล 

 5.2.1 การติดตามผลการดําเนินการและผลเบิกจายโครงการท่ีดําเนินการในป พ.ศ. 2562 

  กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน ติดตามผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย และผลการ

ดําเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ของโครงการตามแผนฯ ตลอดจนโครงการสําคัญอื่น ๆ ที่มี

ดําเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส สําหรับโครงการงบลงทุนหรืออื่นๆ ที่ตองเรงรัดการ

เบิกจายในไตรมาสแรก อาจพิจารณาติดตามรายเดือน  

  กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน จะจัดทําผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย และผลการ

ดําเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง รายไตรมาสหรือรายเดือน เสนอตอผูบริหารเพื่อรับทราบและ

พิจารณา และจัดเก็บเปนฐานขอมูลเพื่อใชรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานอื่น ๆ  ที่ประสาน

ติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 5.2.2 การจัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

  กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน จะพิจารณาการจัดทําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2563 ที่เสนอโดยศูนย/กอง ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 

2562 – 2565) รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับศูนย/กอง 

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานและผลเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกดวย 

 5.2.3 การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2563 – 

2566) 

  ผลการดําเนินงานและผลเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะถูกใชเพื่อ

คาดการณผลการดําเนินการในอนาคต และใชทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ  

(พ.ศ. 2563 – 2566) ในปตอไป 
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ก แผนที่แสดงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรสํานักงานสถิติแหงชาตกิับแผนตาง ๆ ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนากระบวนการผลิต

และการบริการดานสถิติ

ใหมีคุณภาพตอบสนอง

ความตองการของผูใชทุก

ภาคสวน

ยุทธศาสตรที่ 1 
บูรณาการ เช่ือมโยง 

และแลกเปลี่ยนขอมูล

สถิติทีส่ําคัญและ

จําเปนของประเทศให

มีคุณภาพและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมการนําขอมูล

สถิติและสารสนเทศ

ไปใชในการวางแผน

และตดัสินใจ

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาบุคลากร

ทางดานสถิติของ

ประเทศใหมคีวามรู

ความชํานาญ เปน

มืออาชีพ

ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป

แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตร

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร 

แผน DE

ยุทธศาสตร 

ดศ.

ยุทธศาสตร 
สสช. 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการใหบริการแกประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล

ประเด็นหลักการพัฒนา (ภายใตยุทธฯ 6) ท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการประชาชน
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ภาคผนวก ข แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework) รายโครงการ 



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

1 มีขอมูล/สารสนเทศที่สําคัญ จําเปน มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ทันสถานการณ เพ่ือนําไปสูการใชประโยชน

รวมกัน ในการตัดสินใจและกําหนดนโยบายการ

พัฒนาทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพ้ืนที่)

1 มีขอมูล/สารสนเทศที่สําคัญ จําเปน มีคุณภาพ

มาตรฐาน ทันสถานการณ

ผูบริหาร/ผูกําหนนโยบาย

ภาครัฐใชขอมูล/

สารสนเทศในการ

วางแผนและติดตาม

ประเมินผลการพัฒนา

ประเทศในดานตางๆ

2 มีระบบเชื่อมโยงที่สามารถนําเขาและเผยแพรขอมูลที่

สะดวก รวดเร็ว

ทุกภาคสวนสามารถ

เขาถึงขอมูล/สารสนเทศ

ไดสะดวก รวดเร็ว

สาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติท่ีสําคัญและจําเปนของประเทศใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล

มาตรการ/กลยุทธ 1. พัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

เปาประสงค: ประเทศมีฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ จําเปน มี

คุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการขับเคลื่อนแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2559-2564)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

1 งานปรับปรุงภารกิจและองคประกอบของกลไกบริหาร

ระบบสถิติ

มีการทบทวนภารกิจและ

องคประกอบของกลไก

บริหารระบบสถิติ

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน - หนวยสถิติ/ฝายเลขานุการไมทราบกรอบ

และแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน

- ประชุมหารือ/ชี้แจงคณะอนุกรรมการฯ

2 โครงการพัฒนาภาคีเครือขายเชิงนโยบายเพ่ือ

พัฒนาการผลิตและการใชประโยชนสถิติครบวงจร

จํานวนภาคีเครือขายเชิง

นโยบายฯ

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน

3 โครงการพัฒนากลไกและกระบวนการดําเนินงานของ

จุดประสานงาน (Clearing House) สําหรับดัชนีและ

ตัวชี้วัดระดับนานาชาติใหเปนสวนหนึ่งของระบบสถิติ

ของประเทศ

มีกลไกและกระบวนการ

ดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ

มีคณะทํางานการ

ขับเคลื่อนดัชนีชี้วัด

นานาชาติภายใน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

เอกสาร/รายงาน - การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง

ศูนย/กองที่เก่ียวของ

- จัดใหมีการประชุมหารือเพ่ือนําเสนอ

ปญหาและแนวทางแกไขรวมกันเปน

ประจํา และตอเนื่อง

4 โครงการศึกษาและพัฒนาการบูรณาการสถิติจาก

ขอมูลการบริหารงาน

มีการบูรณาการสถิติจาก

ขอมูลการบริหารงาน

ระหวางหนวยงาน

อยูระหวางการศึกษา เอกสาร/รายงาน

5 โครงการบูรณาการสถิติจากขอมูลการบริหารงานและ

สถิติจากการสํารวจ

มีการบูรณาการสถิติจาก

ขอมูลการบริหารงานและ

สถิติจากการสํารวจ

อยูระหวางการศึกษา เอกสาร/รายงาน

6 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสถิติระหวางสาขา 

และการเชื่อมโยงจากสถิติพ้ืนที่สูสถิติจังหวัดและสถิติ

รายสาขา

มีการเชื่อมโยงสถิติราย

สาขา และพ้ืนที่

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

7 โครงการพัฒนามาตรฐานสถิติที่สอดคลองกับ

มาตรฐานสากล

จํานวนมาตรฐานสถิติ

ประเทศไทย

มีรางมาตรฐานสถิติ

- (ราง) มาตรฐานเพศ

- (ราง) มาตรฐาน

สถานภาพสมรส

- (ราง) มาตรฐาน

อุตสาหกรรม

- (ราง) มาตรฐานประเทศ

- (ราง) มาตรฐานอายุ

(เตรียมนําเสนอ

คณะอนุกรรมการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานสถิติ

  คณะกรรมการจัดระบบ

สถิติประเทศไทย 3 ดาน 

และ ครม. พิจารณาตอไป)

เอกสาร/รายงาน

8 โครงการสงเสริมการใชมาตรฐานสถิติ หนวยงานที่มีการใช

มาตรฐานสถิติ

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน

9 โครงการประเมินคุณภาพสถิติทางการโดยหนวยสถิติ 

(Self-assessment)

จํานวนสถิติทางการที่ผาน

การประเมินฯ

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน

10 โครงการสํารวจความพึงพอใจสถิติทางการโดยผูใช

สถิติ (User Satisfaction Survey)

ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชสถิติ

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

11 โครงการพัฒนารูปแบบการนําเสนอสถิติโดยใชแอป

พลิเคชัน

มีแอปพลิเคชันในการ

นําเสนอขอมูลสถิติ

มีแอปพลิเคชัน THAI 

STAT (ปจจุบันรองรับ

ระบบ Android และอยู

ระหวางการพัฒนาให

รองรับระบบ iOS)

เอกสาร/รายงาน - การสงเสริมและประชาสัมพันธใหผูใชทุก

กลุมทราบและใชแอพลิเคชัน

- จัดใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

12 โครงการการพัฒนาระบบบริการตามกลุมผูใชขอมูล มีการจัดกลุมขอมูลใหตรง

ตามกลุมผูใช

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน

13 โครงการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน

สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงสถิติดวยมาตรฐาน

เดียวกัน (Platform) เพ่ือใหสามารถเปดเผยขอมูล 

(Open Data)

มีหนวยงานที่เชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนสถิติดวย

มาตรฐานเดียวกัน

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน

14 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงาน

ดานสถิติ

จํานวนบุคลากรของ

หนวยสถิติที่ผานการ

พัฒนาสมรรถนะฯ

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน - ขอจํากัดดานวิทยากรและงบประมาณ - จัดทําหลักสูตรการอบรมออนไลน 

(e-Learning)

15 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดานตําแหนงงาน

และสงเสริมเสนทางสายอาชีพของบุคลากรภาครัฐที่

ปฏิบัติงานดานสถิติ

หนวยงานที่ใชระบบ

สมรรถนะวิชาชีพดาน

ตําแหนงงาน

ประกอบการพิจารณา

เลื่อนข้ัน หรือโอนยาย

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน

16 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานสถิติ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จํานวนบุคลากรภาครัฐที่

ผานการพัฒนาสมรรถนะฯ

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/รายงาน - ขอจํากัดดานวิทยากรและงบประมาณ - จัดทําหลักสูตรการอบรมออนไลน 

(e-Learning)



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

1 เพ่ือใหมีคูมือ/เครื่องมือการประเมินคุณภาพข้ันพ้ืนฐาน

 (Fundamental Quality Assessment Package) 

เพ่ือใหหนวยสถิตินําไปใชงานการปะเมินคุณภาพสติ

ทางการ

หนังสือ/คูมือ/เอกสารการ

ประเมินคุณภาพสถิติทางการ

ของหนวยสถิติตางประเทศ

และองคกรระหวางประเทศ

2 เพ่ือใหมีระบบบริหารคุณภาพสถิติทางการใหหนวย

สถิติไปปรับใชในการบริหารคุณภาพสถิติในหนวยงาน

หนังสือ/คูมือ/เอกสารที่

เก่ียวของกับมาตรฐานระบบ

คุณภาพ ISO และการ

ประเมินคุณภาพสติทางการ

ของหนวยสถิติตางประเทศ

1 หนวยสถิติมีคูมือ/เครื่องมือการประเมินคุณภาพข้ัน

พ้ืนฐาน (Fundamental Quality Assessment 

Package)

คูมือ/เครื่องมือการ

ประเมินคุณภาพข้ัน

พ้ืนฐาน (Fundamental

 Quality Assessment 

Package)

อยูในระหวางดําเนินการ

2 หนวยสถิติมีระบบบริหารคุณภาพสถิติทางการ ระบบบริหารคุณภาพ

สถิติทางการ

รอดําเนินการ

โครงการประเมินคุณภาพสถิติทางการ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

คูมือ/เครื่องมือการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐาน 

1 จัดทําตัวชี้วัดคุณภาพข้ันพ้ืนฐาน อยูในระหวางดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

2 จัดทําเมทาดาทาที่จําเปนในกระบวนการผลิตสถิติ รอดําเนินการ GSBPM สําหรับระบบขอมูลที่

เปนการบริหารงานและงาน

สําราจ/สํามะโน

3 จัดทําตัวแปรกระบวนการข้ันพ้ืนฐาน รอดําเนินการ GSBPM สําหรับระบบขอมูลที่

เปนการบริหารงานและงาน

สําราจ/สํามะโน และ

โครงการที่ใชเปนกรณีศึกษา

ในการกําหนตัวแปร

กระบวนการ (สรง.)

4 จัดทํารายงานคุณภาพข้ันพ้ืนฐาน รอดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

5 จัดทําคูมือการสํารวจความพึงพอใจของผูใช/สอบถาม

ความคิดเห็นผูใช

รอดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

6 จัดทําคําศัพทคุณภาพ รอดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

7 จัดทําหลักปฏิบัติอาเซียน รอดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

8 จัดทําแนวทาง/คูมือการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment)

รอดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

9 จัดทําแนวทาง/คูมือการตรวจประเมิน (Peer review) รอดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

10 ใหความรูเก่ียวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพ อยูในระหวางดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

11 สนับสนุนการประเมินคุณภาพสถิติทางการ อยูในระหวางดําเนินการ หนังสือ/คูมือ/เอกสาร

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

ระบบบริหารคุณภาพสถิติทางการ รอดําเนินการ

1 ดําเนินการจางที่ปรึกษาเพ่ือจัดทําระบบบริหาร

คุณภาพสถิติทางการ เพ่ือชวยพัฒนาการนํามาตรฐาน

ระบบคุณภาพ ISO มาใชในการบริหารคุณภาพสถิติ

ทางการของหนวยสถิติ (สสช.)

- งบประมาณที่ตั้งไวอาจจะไมเพียงพอ - ติดตอประสานหนวยงานที่ชํานาญดาน

การจัดการคุณภาพและทบทวนแผนเพ่ือ

ปรับงบประมาณใหสอดคลอง

 - จัดทํากรอบการดําเนินงานของระบบบริหาร

คุณภาพสถิติทางการ

- ฝกอบรม (Training)

- พัฒนาระบบเอกสาร (Document Preparation)

- นําระบบเอกสารไปปฏิบัติ (Implementation)

- ตรวจประเมินระบบคุณภาพกอนขอใบรับรอง 

(Pre-Assessment)

2 ใหความรูและฝกอบรมผูมีสวนเก่ียวของใหเห็น

ความสําคัญของการบริหารคุณภาพสถิติทางการ

มีการจัดประชุม/อบรม

3 จัดตั้งคณะทํางานบริหารคุณภาพสถิติทางการ ผสช. เห็นชอบและอนุมัติ

ใหมีการจัดตั้ง

คณะทํางานบริหาร

คุณภาพสถิติทางการ

ผูมีสวนเก่ียวของเห็นความสําคัญและสง

ผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานฯ

ประสานความรวมมือและจัดประชุม/

อบรมเพ่ือเห็นความสําคัญของการบริหาร

คุณภาพสถิติทางการ

4 ทดลองนําระบบบริหารคุณภาพสถิติทางการสูการ

ปฏิบัติกับโครงการนํารอง (สรง.) ของ สสช.

5 นําระบบบริหารคุณภาพสถิติทางการสูการปฏิบัติกับ

ทุกโครงการใน สสช.



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

1 หนวยงานไดรับการสงเสริมการใชมาตรฐานสถิติใน

การจัดทํา ปรับปรุงขอมูลสถิติใหมีมาตรฐานสากล

มีการพัฒนามาตรฐาน

สถิติที่สอดคลองกับ

มาตรฐานสากลภายใต

การมีสวนรวมของทุกภาค

สวน เพ่ือใชผลิตสถิติ

ทางการ

2 มีการใชมาตรฐานสถิติใน

หนวยงานที่มีการผลิต

และจัดทําสถิติ

1 มีแนวทางการผลิตมาตรฐานสถิติประเทศไทย มีแนวทางภายในป 2561 จัดทําแนวทางแลวเสร็จ

2 มีการผลิตมาตรฐานสถิติ มีการผลิตมาตรฐานสถิติ

ปละ 2 เรื่อง

จัดทํารางแลวเสร็จ 5 เรื่อง ตองผานการประชุมและรับฟงความคิดเห็น

จากผูที่เก่ียวของ คณะทํางาน 

คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการหลาย

ชุด

 - ตองศึกษา และ จัดทําคูมือและเอกสาร

อยางละเอียดเพ่ือใหผูที่เก่ียวของเกิดความ

เขาใจในมาตรฐานในเรื่องตางๆ

โครงการพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

3 บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสถิติทางการของ

หนวยงานมีความรูดานมาตรฐานสถิติ

บุคลากรที่รับผิดชอบการ

ผลิตสถิติทางการของ

หนวยงานมีความรูดาน

มาตรฐานสถิติ ไดรับการ

อบรมและผานเกณฑการ

ประเมินไมนอยกวา 2 ใน

 3

ยังไมมีการจัดฝกอบรม  - นโยบายของผูบริหารและศักยภาพ

บุคลากรของ สสช. และหนวยงานที่เก่ียวของ

  - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารของ 

สสช. และหนวยงานที่เก่ียวของเห็น

ความสําคัญของมาตรฐานสถิติ

หนวยงานไดรับการสงเสริมการใชมาตรฐานสถิติใน

การจัดทํา ปรับปรุงขอมูลสถิติใหมีมาตรฐานสากล

หนวยงานมีการใช

มาตรฐานสถิติเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง โดยใชป

แรกที่มีการสงเสริมการใช

มาตรฐานสถิติเปนปฐาน

ยังไมมีการจัดฝกอบรม  - นโยบายของผูบริหารและศักยภาพ

บุคลากรของ สสช. และหนวยงานที่

เก่ียวของ เนื่องจากการปรับวิธีการจัดทํา

ขอมูลแบบเดิมมาใชใหเปนตามมาตรฐานมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน

และ Series ของขอมูลคอนขางมาก ตองมี

การวางแผนงานเพ่ือเตรียมการเปนอยางดี

 - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารของ 

สสช. และหนวยงานที่เก่ียวของเห็น

ความสําคัญของมาตรฐานสถิติ

1  - ศึกษาความตองการใชงานมาตรฐานสถิตเพ่ือการ

ผลิตสถิติทางการ

2  - จัดทํารางมาตรฐานสถิติ และตารางเปรียบเทียบ 

โดยศึกษามาตรฐานสถิติที่มีอยูทั้งในและตางประเทศ

3  - นําเสนอรางมาตรฐานสถิติใหคณะทํางานพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานสถิติพิจารณา

3  - ทดสอบขอมูลผลการใชรางมาตรฐานสถิติ

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

4  - นําเสนอรางมาตรฐานสถิติใหหนวยงานที่เก่ียวของ

พิจารณา

5  - นําเสนอรางมาตรฐานสถิติใหคณะอนุกรรมการ

พัฒนาคุณภาพละมาตรฐานสถิติพิจารณา

6  -  นําเสนอรางมาตรฐานสถิติใหคณะกรรมการ

จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดานพิจารณา

7  -  จัดทํารายงานเสนอมาตรฐานสถิติใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณา

1 ประเทศมีรายงานสถานการณการระดมทุนเพ่ือการ

พัฒนา (FfD)

มีรายงานสถานการณการ

ระดมทุนเพ่ือการพัฒนา

ทุกป

มีรายงานสถานการณการ

ระดมทุนเพ่ือการพัฒนาป

 พ.ศ. 2560 จากผล

การศึกษาของ TDRI

 - งบประมาณและองคความรูของบุคลากร

สํานักงานสถิติแหงชาติ

 - บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

ไดรับการอบรมและพัฒนาความรูดาน

การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจมหภาค

อยางตอเนื่อง

2 ประเทศมีตัวชี้วัดเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการ

ระดมทุมเพ่ือการพัฒนา (FfD) ที่ตรงตามความ

ตองการของผูใช

มีตัวชี้วัดเพ่ือติดตามและ

วัดผลการดําเนินการ

ระดมทุมเพ่ือการพัฒนา 

(FfD) ผานความเห็นของ

หนวยงานหลักที่เก่ียวของ

มีตัวชี้วัดเริ่มตนเพ่ือ

ติดตามและวัดผลการ

ดําเนินการระดมทุมเพ่ือ

การพัฒนา (FfD) จากผล

การศึกษาของ TDRI

 - งบประมาณและองคความรูของบุคลากร

สํานักงานสถิติแหงชาติ

 - บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

ไดรับการอบรมและพัฒนาความรูดาน

การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจมหภาค

อยางตอเนื่อง

โครงการจัดทําชุดขอมูลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุมเพ่ือการพัฒนา (Financing for Development: FfD)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

3 ประเทศมีขอมูลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการ

ระดมทุมเพ่ือการพัฒนา (FfD)

มีการจัดทํา/พัฒนาขอมูล

เพ่ือปด GAP ขอมูลที่ใช

เพ่ือติดตามและวัดการ

ดําเนินการระดมทุมเพ่ือ

การพัฒนาอยางนอยรอย

ละ 10 ของขอมูลที่ตอง

จัดทํา/พัฒนา

ยังไมมีการจัดทํา/พัฒนา

ขอมูลเพ่ือปด GAP ขอมูล

ที่ใชเพ่ือติดตามและวัด

การดําเนินการระดมทุม

เพ่ือการพัฒนา

 - งบประมาณและองคความรูของหนวยงาน

เพ่ือจัดทํา/พัฒนาขอมูลเพ่ือปด GAP ขอมูล

ที่ใชเพ่ือติดตามและวัดการดําเนินการระดม

ทุมเพ่ือการพัฒนา

 - บุคลากรของหนวยงานที่จะดทํา/

พัฒนาขอมูลเพ่ือปด GAP ขอมูลที่ใชเพ่ือ

ติดตามและวัดการดําเนินการระดมทุม

เพ่ือการพัฒนา

1 รายงานสถานการณการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา มีรายงานสถานการณการ

ระดมทุนเพ่ือการพัฒนา

ทุกป

มีรายงานสถานการณการ

ระดมทุนเพ่ือการพัฒนาป

 พ.ศ. 2560

 - งบประมาณและองคความรูของบุคลากร

สํานักงานสถิติแหงชาติ

 - บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

ไดรับการอบรมและพัฒนาความรูดาน

การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจมหภาค

อยางตอเนื่อง

2 ชุดขอมูลเพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุม

เพ่ือการพัฒนา

มีรายการขอมูลที่ใชใน

การจัดทํา SEEA เพ่ิมใน

รายการสถิติทางการ

ยังไมมีการวิเคราะห

รายการขอมูลที่ตองใช

 - ความรวมมือของหนวยงานที่มีขอมูล 

SEEA

 - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารของ

หนวยงานที่มีขอมูล SEEA เห็น

ความสําคัญและผลักดันใหเปนสถิติ

ทางการ

3 ขอมูลที่ใชปด GAP ความตองการในบัญชี SEEA มีขอมูลที่ไดรับการพัฒนา

เพ่ือปด GAP ความ

ตองการที่ใชในบัญชี SEEA

ยังไมมีการวิเคราะห

รายการขอมูลที่ตองชปด 

GAP

 - ความรวมมือของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหปด GAP และงบประมาณ

 - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารของ

หนวยงานไดรับมอบหมายใหปด GAP 

และงบประมาณเห็นความสําคัญ

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

1  - วิเคราะหนโยบายดานการระดมทุนของประเทศตาม

 7 สาขาปฏิบัติการ

2  - วิเคราะหตัวชี้วัดเพ่ือติดตามและวัดผลการ

ดําเนินการระดมทุมเพ่ือการพัฒนา (FfD)

3  - วิเคราะหความพรอมของขอมูลและรวบรวมขอมูล

เพ่ือนําไปประมวลเปนตัวชี้วัด

4  - เขาพบหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือหารือเก่ียวกับการ

รวบรวมขอมูลและแนวทางการพัฒนาขอมูลเพ่ือปด 

GAP

5  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห

สถานการณการระดมทุนของประเทศ และแนวทาง

การพัฒนาขอมูลเพ่ือปด GAP

6  -  พัฒนาขอมูลเพ่ือปด GAP

7  -  นําเสนอรายงานสถานการณการระดมทุนเพ่ือการ

พัฒนา (FfD) ตอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

8  -  จัดทําและนําเสนอรายงานสถานการณการระดม

ทุนเพ่ือการพัฒนา (FfD) ตอผูใช

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

1 ประเทศมีบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดลอมที่ตอบโจทย

นโยบายสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ

มีบัญชีบูรณาการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ

ที่สนับสนุนการตัดสินใจ

ของรัฐบาล

ยังไมมีการจัดทํา บัญชี

เศรษฐกิจสิ่งแวดลอม 

(SEEA) อยางเปนทางการ

1 บัญชีดานสิ่งแวดลอมที่ตอบโจทยนโยบายสําคัญดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ

มีบัญชี SEEA อยางนอย 2

 บัญชีใน 3 ป

อยูระหวางจัดทํา TOR 

รวมกับ UNESCAP เพ่ือ

จัดทําโครงการ Pilot 

รวมกันในบัญชีมหาสมุทร

 - ความรวมมือของหนวยงานหลักและ

หนวยงานที่เก่ียวของกับบัญชี SEEA ที่เลือก

จัดทํา

 - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารและผู

กําหนดนโยบายเห็นความสําคัญของ SEEA

2 ชุดรายการขอมูลที่ใชในการจัดทํา SEEA มีรายการขอมูลที่ใชใน

การจัดทํา SEEA เพ่ิมใน

รายการสถิติทางการ

ยังไมมีการวิเคราะห

รายการขอมูลที่ตองใช

 - ความรวมมือของหนวยงานที่มีขอมูล 

SEEA

 - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารของ

หนวยงานที่มีขอมูล SEEA เห็น

ความสําคัญและผลักดันใหเปนสถิติ

ทางการ

3 ขอมูลที่ใชปด GAP ความตองการในบัญชี SEEA มีขอมูลที่ไดรับการพัฒนา

เพ่ือปด GAP ความ

ตองการที่ใชในบัญชี SEEA

ยังไมมีการวิเคราะห

รายการขอมูลที่ตองชปด 

GAP

 - ความรวมมือของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหปด GAP และงบประมาณ

 - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารของ

หนวยงานไดรับมอบหมายใหปด GAP 

และงบประมาณเห็นความสําคัญ

โครงการพัฒนาขอมูลระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดลอม (SEEA)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติและหนวยงานที่

เก่ียวของสามารถจัดทํา SEEA ได

มีการจัดฝกอบรมหรือให

ความรูเก่ียวกับ SEEA แก

บุคลากรของสํานักงาน

สถิติแหงชาติและ

หนวยงานที่เก่ียวของ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

มีการจัดฝกอบรมหรือให

ความรูเก่ียวกับ SEEA แก

บุคลากรของสํานักงาน

สถิติแหงชาติและ

หนวยงานที่เก่ียวของบาง 

แตยังอยูในรูปของงานวิจัย

และศึกษา

 - นโยบายของผูบริหารและศักยภาพ

บุคลากรของ สสช. และหนวยงานที่เก่ียวของ

 - สรางความเขาใจใหกับผูบริหารของ 

สสช. และหนวยงานที่เก่ียวของเห็น

ความสําคัญ

1  - วิเคราะหนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือกําหนดประเด็นในการจัดทําบัญชี 

และความพรอมของขอมูลในเบื้องตนที่นํามาใชในการ

จัดทํา SEEA

2  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ

กับประเด็นที่กําหนดใหจัดทําบัญชี SEEA

3  - จัดอบรมใหความรูเรื่อง SEEA ใหกับหนวยงานที่

เก่ียวของ

4  - จัดทําบัญชี SEEA ตามประเด็นที่กําหนด พรอมทั้ง

วิเคราะหสถานะความพรอมของขอมูลที่มีและขอมูลที่

ตองพัฒนา (GAP) เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาขอมูล

5  - รวบรวมขอมูลที่ใชในการจัดทํา SEEA ลงในผัง

รายการสถิติทางการและระบบขอมูลสถิติทางการ

6  -  พัฒนาขอมูลที่ตองใชในการจัดทํา SEEA

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

7  -  นําเสนอผลการจัดทําบัญชี SEEA ตามประเด็นที่

กําหนด

1 หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสถิติและสารสนเทศสําหรับ

ใชประกอบการตัดสินใจ

จํานวนผูเขาใชขอมูลที่

เผยแพรในเว็บไซต 

www.nic.go.th

ดําเนินการอยางตอเนื่อง รายงานผูใชขอมูลที่เผยแพร

บนเว็บไซต www.nic.go.th

ขอมูลและสารสนเทศที่เผยแพรไม

ครอบคลุมความตองการใชงาน

จัดประชุมหรือสํารวจความตองการใช

ขอมูล

1 ขอมูลสถิติทางการและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจ ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน

- จํานวนรายการสถิติ

ทางการที่เผยแพรบน

เว็บไซตมีความถูกตองและ

เปนปจจุบัน

- จํานวนสารสนเทศที่

เผยแพรบนเว็บไซต มี

ขอมูลที่เปนปจจุบัน

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ขอมูลสถิติทางการและ

สารสนเทศที่เผยแพรบน

เว็บไซต www.nic.go.th

ขอมูลบางรายการมีการผลิตไมตอเนื่อง ผลักดันใหเจาของขอมูลผลิตขอมูลสถิติ

อยางตอเนื่องตรงตามความตองการใชงาน

โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติรวมกับ PMOC-MOC-DOC-POC

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

1 สืบคนและปรับปรุงขอมูลสถิติทางการตามแผนพัฒนา

สถิติรายสาขา 21 สาขาที่พรอมเผยแพร

มีขอมูลสถิติทางการที่

เผยแพรบนเว็บไซต 

www.nic.go.th

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ขอมูลสถิติทางการที่เผยแพร

บนเว็บไซต www.nic.go.th

- ไมสามารถสืบคนขอมูลปจจุบันได

เนื่องจากหนวยงานเจาของขอมูล

ปรับเปลี่ยนวิธีการ/ชองทางเผยแพรขอมูล 

- มีการเขาออกของผูปฏิบัติงานของ

โครงการอยางตอเนื่องทําใหผูปฏิบัติงาน

ใหมขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ

ทางการที่ระบุในแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

- ประสานหนวยงานเจาของขอมูล

- สรางความรู ความเขาใจใหแก

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับขอมูลสถิติทางการ

2 วิเคราะหและจัดทําสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดสิน

ใจ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง สารสนเทศที่เผยแพรบน

เว็บไซต www.nic.go.th

ความตองการใชขอมูลสถิติและสารสนเทศมี

มากข้ึน ทําใหการจัดทําสารสนเทศไม

ครอบคลุมตามความตองการ

จัดทําสารสนเทศที่สนับสนุนนโยบายและ

ยุทธศาสตรเพ่ิมมากข้ึนใหตรงตามความ

ตองการใชงาน

1 ตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขันของประเทศมี

ขอมูลครบถวน ถูกตอง และทันสมัย

จํานวนตัวชี้วัด

ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศมี

ความครบถวน ถูกตอง 

และทันสมัย

อยูระหวางดําเนินการ เผยแพรที่เว็บไซต 

www.nic.go.th

หนวยงานมีการผลิตตัวชี้วัดที่มีขอมูลและ

รายละเอียดขอมูล (Metadata) ที่สถาบัน

จัดอันดับกําหนดไดอยางถูกตอง ครบถวน 

และทันสมัย

หนวยงานเจาภาพขอมูลมีการกําหนด

แผนงาน/โครงการในการผลิตขอมูลและ

รายละเอียดขอมูลของตัวชี้วัด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โครงการจัดทําระบบขอมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Competitiveness Data Set : CDS)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

1 ตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขันของประเทศมี

หนวยงานเจาภาพขอมูล

จํานวนตัวชี้วัด

ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศที่มี

หนวยงานเจาภาพ

กําลังดําเนินการ รายงานผลการศึกษาตัวชี้วัด

ความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

- ตัวชี้วัดบางรายการไมสามารถกําหนด

เจาภาพได เพราะสถาบันจัดอันดับไมได

กําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่ชัดเจน บาง

รายการยังไมมีหนวยงานในประเทศผลิต

ขอมูลนี้ บางรายการเก่ียวของกับหลาย

หนวยงาน

- สถาบันจัดอันดับมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

ทุกป (สถาบัน IMD จะปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด/

คํานิยาม/หนวยนับ อยางนอยปละ 5 

ตัวชี้วัด และสถาบัน WEF จะปรับ

โครงสรางตัวชี้วัดใหมในป 2561)

- นําเสนอตัวชี้วัดที่ไมมีเจาภาพขอมูลเขา

สูการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการสถิติ

รายสาขา และกําหนดเปนสถิติทางการใน

แผนพัฒนาสถิติรายสาขา

- เสนอให กพข. พิจารณากําหนด

หนวยงานเจาภาพ และหนวยงาน

เจาภาพมีแผนงานหรือโครงการผลิต

ขอมูลตัวชี้วัดที่ชัดเจน

2 ขอมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

เผยแพรสูสาธารณะ

จํานวนตัวชี้วัด

ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศที่

เผยแพรสูสาธารณะ

อยูระหวางดําเนินการ ขอมูลตัวชี้วัดที่เผยแพรบน

เว็บไซต สสช. 

(www.nic.go.th, 

www.nso.go.th)

- มีฐานขอมูลและเครื่องมือ (Tool) ในการ

นําเสนอขอมูลตัวชี้วัด

- หนวยงานเจาภาพตองใหขอมูลและ

รายละเอียดขอมูลเพ่ือเผยแพรแก สสช.

- มีการนําเครื่องมือ (Tool) ที่ใชงานอยู

แลวมาประยุกตเพ่ือเผยแพรขอมูลตัวชี้วัด

- ขอความรวมมือจากหนวยงานเจาภาพ

ใหสงขอมูล

1 ประสานหนวยงานที่คาดวาจะเปนเจาภาพขอมูลที่ใช

สําหรับการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ

จํานวนหนวยงานที่มีการ

ประชุมและหารือเก่ียวกับ

ตัวชี้วัด

อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรม

ผลผลิต

แผนการดําเนินงาน/รายงาน

การประชุมกับหนวยงาน

ตางๆ/เอกสารประกอบการ

ประชุม

- สถาบันจัดอันดับมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

ปรับตัวชี้วัดทุกป

- จํานวนตัวชี้วัดมีปริมาณมาก และตองใช

เวลาในการศึกษาขอมูลและรายละเอียด

- วางแผนการดําเนินงานลวงหนา 

เตรียมพรอมในการปรับปรุงขอมูลตัวชี้วัด

ความสามารถในการแขงขัน

- หนวยงานเจาภาพขอมูลใหความรวมมือ



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงสาระสําคัญ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

2 ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและรายละเอียด

ขอมูลของตัวชี้วัดจากสถาบันจัดอันดับ

จํานวนตัวชี้วัดที่ไดรับการ

ตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตองของขอมูลและ

รายละเอียดขอมูล

อยูระหวางดําเนินการ

3 ประสาน/ประชุมหารือรวมกับหนวยงานเจาภาพ

ตัวชี้วัดตางๆ เพ่ือพิจารณาขอมูลที่จะนําสงใหกับ

สถาบัน IMD และ WEF

จํานวนตัวชี้วัดที่ไดนําสง

ใหกับสถาบันจัดอันดับที่มี

ความครบถวน ถูกตอง 

และทันสมัย

อยูระหวางดําเนินการ รายงานการประชุมตางๆ/

เอกสารมติ ครม./รายงานผล

การศึกษาตัวชี้วัด

ความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

- หนวยงานเจาภาพตองใหความรวมมือ

ผลิตขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย

- หนวยงานบางหนวยอาจสงขอมูลให

สถาบันจัดอันดับไมทัน เนื่องจากเปนตัวชี้วัด

ใหม หรือไมมีแผนดําเนินงานผลิตขอมูล

ตัวชี้วัดมากอน

- สื่อสาร/สรางความรวมมือใหหนวยงาน

เจาภาพเห็นความสําคัญและเขาใจถึง

ผลกระทบของอันดับความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ

- หนวยงานเจาภาพตองกําหนดแผนการ

ผลิตขอมูลตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถสง

ขอมูลไดทันรอบการจัดอันดับของสถาบัน

จัดอันดับตางๆ

4 นําเขาขอมูลและเผยแพรขอมูลตัวชี้วัดผานเว็บไซต 

www.nic.go.th และ www.nso.go.th

จํานวนตัวชี้วัด

ความสามารถในการ

แขงขันที่มีการนําเขาและ

เผยแพรผานเว็บไซต สสช.

อยูระหวางดําเนินการ เอกสาร/File/รายงาน/เว็บไซต - หนวยงานเจาภาพตองจัดสงขอมูลและ

รายละเอียดขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และ

ทันสมัยให สสช. นําเขาและเผยแพร

- กําหนดปฏิทินการผลิตและเผยแพร

ขอมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขัน

รวมกันกับหนวยงานเจาภาพ

- ประสาน/ขอความรวมมือ/สราง

เครือขายกับหนวยงานเจาภาพทั้งอยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ

มาตรการ/กลยุทธ 2. ปรับปรุงโครงสราง หนาท่ี อํานาจขององคกร พัฒนากฎระเบียบ ตลอดจนกลไกท่ีมีเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

มาตรการ/กลยุทธ 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพื่อการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลสถิติและสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

ประชุม เวลาในการศึกษาขอมูลและรายละเอียด

ขอมูล รวมถึงประสานงาน/นัดหมายกับ

หนวยงานและองคกรระหวางประเทศ

- บางหนวยงานมีภารกิจมากจึงไมสามารถ

ใหความรวมมือไดอยางเต็มที่

- หนวยงานเจาภาพขอมูลใหความรวมมือ

และสนับสนุนการจัดทําตัวชี้วัด

ความสามารถในการแขงขัน และกําหนด

แนวทางหรือนโยบายในการผลิตขอมูล



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

1 มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย - มีกระบวนการผลิตตาม

มาตรฐาน GSBPM

- แผนการดําเนินงาน

โครงการที่มีการบูรณา

การรวมกัน

- มีการใชเทคโนโลยีใน

การดําเนินงาน

- แผนงานที่สอดคลองกับ 

GSBPM 

- โครงการสํารวจดาน

สถานประกอบการมี

การบูรณาการแผนงาน

รวมกัน

- มีการใชเทคโนโลยีในการ

เก็บรวบรวมขอมูล

- แผนการดําเนินงานที่ไดรับ

อนุมัติเปนไปตาม GSBPM

- โครงการ/กิจกรรม ที่ สศ.

ดําเนินการ

- เทคโนโลยีที่ใชใน

กระบวนการผลิต

- ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการ GSBPM

- มีการศึกษาคูมือ GSBPM

- ความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยี

- ผูบริหาร สสช. มีนโยบายและให

ความสําคัญในการลดภาระผูใหขอมูล

- เผยแพร/เขาถึง/นําไปใช คูมือ GSBPM

- มีการจัดอบรม GSBPM

- มีการจัดอบรมการใชเทคโนโลยีในการ

ผลิตขอมูล

- จัดประชุมชี้แจงผูบริหาร

- จัดประชุมรวมกับหนวยงานผูใชขอมูล

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการดานสถิติใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูใชทุกภาคสวน

เปาประสงค: มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และมีการใหบริการที่หลากหลาย เขาถึงงาย ตอบสนองความ

ตองการของผูใชงาน

มาตรการ/กลยุทธ 1. พัฒนากระบวนการผลิตใหทันสมัย

โครงการสํารวจดานสถานประกอบการและครัวเรือน กองสถิติเศรษฐกิจ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 ขอมูลสถิติมีคุณภาพ สามารถตอบสนองผูใชขอมูลได

ทันเวลา

- รอยละความผิดพลาด

ของขอมูล

- ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานสัมพันธ 

(Relative Standard 

Error: RSE) ของ

คาประมาณประชากร 

มีการดําเนินการควบคุม

คุณภาพขอมูล

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ความรูความเขาใจและการบริหารงานของผู

ที่เก่ียวของ

- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรู

- ติดตามงาน

3 ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูล/ สารสนเทศ ได

สะดวกรวดเร็ว

จํานวนผูขอใชขอมูล มีหนวยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน

 ขอใชขอมูล

แบบรายงานการใหบริการ

ขอมูลสถิติ

- ขอมูลสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูใช 

- ความรวดเร็วในการนําเสนอผล

- มีความเขาใจในการนําขอมูลไปใชประโยชน

- ประชุมหารือกับตัวแทนผูใชขอมูลเพ่ือ

กําหนดตัวแปรที่สําคัญ 

- ลดข้ันตอนการทํางานในบาง

กระบวนการที่ซ้ําซอนหรือเหมือนกัน

- มีคูมือประกอบการใชขอมูล

1 ขอมูล/รายงานสถิติ จํานวนขอมูล/ รายงาน

สถิติ ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- หนังสือ/เอกสาร/รายงาน/

CD-ROM/Website

- ขอมูล

- มีการดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 9 

ข้ันตอน

- การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด

- มีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน

สม่ําเสมอ

- มีการแกไขปญหาเพ่ือลดความผิดพลาด

และลาชา

- มีการประชุมชี้แจง/อบรม

- ประชาสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 การวางแผน และเตรียมงาน ศึกษาขอมูลประสานงาน

กับหนวยงานผูใชขอมูล เพ่ือรับฟงความคิดเห็น และ

ออกแบบแบบสอบถาม

    - มีการบูรณาการแบบสอบถามโครงการสํารวจ

ดานสถานประกอบการ

- แผนการปฏิบัติงาน 

- รายงานการประชุม

พิจารณาแบบสอบถาม

กับผูใชขอมูล

- แบบสอบถาม

มีการหารือรวมกับ

หนวยงานผูใชขอมูล

เอกสาร/รายงานการประชุม - การมีสวนรวมของผูใชขอมูล

- ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงาน 

- มีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง

- จัดตั้ง/ประชุมคณะทํางานโครงการฯ 

เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน

- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรูและสราง

ความเขาใจการดําเนินงานโครงการ

2 การเก็บรวบรวมขอมูล

   - มีการกําหนดคาบเวลาปฏิบัติ     งานสนาม 

โครงการสํารวจในชวงเดียวกัน

   - ใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูล

- การสงงานตาม

คาบเวลาที่กําหนด 

- รอยละของความ

ผิดพลาดของขอมูลการ

ตอบแบบสอบถาม

- รอยละของการไดรับ

ความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม

- มีการใชเทคโนโลยีใน

การเก็บรวบรวมขอมูล

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการของสถิติจังหวัด

- แบบรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการของสถิติจังหวัด

- เทคโนโลยีที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล เชน Tablet 

แบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส

ออฟไลน

- ประชาชน/สถานประกอบการไมใหความ

รวมมือในการใหขอมูล

- พนักงานแจงนับขาดความรูความเขาใจ

- บันทึกขอมูลไมครบถวน (ขอมูลบาง

รายการไมไดบันทึกหรือไมมีการตอบ)

- พนักงานแจงนับทิ้งงาน (ลูกจางชั่วคราว)

- ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตางๆ

- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรู

- จัดประชุมชี้แจง/การติดตามงาน

- ใชคูมือปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล

- การควบคุมคุณภาพขอมูลโดยวิธีการ

สังเกตการณปฏิบัติงานสนามเมื่อพบ

ขอผิดพลาดใหดําเนินการแกไข

- เตรียมบุคลากรของ สสช. เพ่ือรองรับ

การเก็บตกงานสนาม และงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

3 การประมวลผล - การดําเนินงานเปนไป

ตามแผนงาน

- ความถูกตองครบถวน

ของขอมูล

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการของสถิติจังหวัด

- แบบรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการของสถิติจังหวัด

- ขอมูล

- ความลาชาในการประมวลผลขอมูล

- ความผิดพลาดในการจัดทํารายงาน

- ประชุมชี้แจง/อบรมการประมวลผล

- ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานทุก

ข้ันตอนใหเปนไปตามแผนฯ

- ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/

ขอมูลในข้ันตอนการจัดทํารายงาน

- จัดทําคูมือการจัดทํารายงานและ

ตนฉบับตารางเสนอผลและรายงานผล

4 การนําเสนอผลและเผยแพรขอมูล รายงานผลการสํารวจ อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

เอกสาร/รายงาน/

CD-ROM/Website

ความยุงยากในการเขาถึงขอมูลของ

ผูรับบริการ

- เพ่ิมชองทางการใหบริการ/เผยแพร

ขอมูลในรูปแบบและชองทางตางๆ ที่

หลากหลาย เชน Infographic Mobile 

Application/Social Media/ GIS เปนตน

1 มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีกระบวนการผลิตตาม

มาตรฐาน GSBPM

แผนงานที่สอดคลองกับ 

GSBPM

แผนการดําเนินงานที่ไดรับ

อนุมัติเปนไปตาม GSBPM

- ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการ GSBPM

- มีการศึกษาคูมือ GSBPM

- เผยแพร/เขาถึง/นําไปใช คูมือ GSBPM

- มีการจัดอบรม GSBPM

โครงการสํารวจดานสถานประกอบการและครัวเรือน กองสถิติเศรษฐกิจ (2)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 ขอมูลสถิติมีคุณภาพ (accuracy, timeliness, 

completeness, conciseness, relevance, 

continuity)

- รอยละความผิดพลาด

ของขอมูล

- ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานสัมพันธ 

(Relative Standard 

Error: RSE) ของ

คาประมาณประชากร 

มีการดําเนินการควบคุม

คุณภาพขอมูล

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ความรูความเขาใจและการบริหารงานของผู

ที่เก่ียวของ

- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรู

- ติดตามงาน

3 มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน 

นําขอมูลไปใชประโยชน

จํานวนผูขอใชขอมูล มีหนวยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน

 ขอใชขอมูล

แบบรายงานการใหบริการ

ขอมูลสถิติ

- ขอมูลสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูใช 

- ความรวดเร็วในการนําเสนอผล

- มีความเขาใจในการนําขอมูลไปใชประโยชน

- ประชุมหารือกับตัวแทนผูใชขอมูลเพ่ือ

กําหนดตัวแปรที่สําคัญ 

- ลดข้ันตอนการทํางานในบาง

กระบวนการที่ซ้ําซอนหรือเหมือนกัน

- มีคูมือประกอบการใชขอมูล

1 ขอมูล/รายงานสถิติ จํานวนขอมูล/ รายงาน

สถิติ ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- หนังสือ/เอกสาร/รายงาน

- ชุดขอมูล

- มีการดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 9 

ข้ันตอน

- การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด

- มีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน

สม่ําเสมอ

- มีการแกไขปญหาเพ่ือลดความผิดพลาด

และลาชา

- มีการประชุมชี้แจง/อบรม

- ประชาสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน แผนงาน/โครงการที่มี

การบูรณาการระหวางกัน

มีการบูรณาการรวมกัน

ระหวางโครงการภายใน

กอง

- โครงการ สธ.61 และ

โครงการ พร. 61 

- โครงการ สอ.60 และ

โครงการ สทส. 60

- ความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงาน 

- การทํางานเปนทีม 

- มีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง

- มีการหารือพูดคุยและวางแผนรวมกัน 

- มีการแกปญหารวมกัน

3

1 ศึกษาขอมูลประสานงานกับหนวยงานผูใชขอมูล เพ่ือ

รับฟงความคิดเห็น และออกแบบแบบสอบถาม

- รายงานการประชุม

แบบสอบถามกับผูใชขอมูล

- แบบสอบถาม

มีการหารือรวมกับ

หนวยงานผูใชขอมูล

เอกสาร/รายงานการประชุม การมีสวนรวมของผูใชขอมูล - จัดตั้ง/ประชุมคณะทํางานโครงการฯ 

เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน

- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรูและสราง

ความเขาใจการดําเนินงานโครงการ

2 เก็บรวบรวมขอมูล - การสงงานตาม

คาบเวลาที่กําหนด 

- รอยละของความ

ผิดพลาดของขอมูลการ

ตอบแบบสอบถาม

- รอยละละของการไดรับ

ความรวมมือในการตอบ

แบบสอถาม

อยะหวางการดําเนินการ

ตามแผนงาน

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน - ประชาชน/สถานประกอบการไมใหความ

รวมมือในการใหขอมูล

- พนักงานแจงนับขาดความรูความเขาใจ

- บันทึกขอมูลไมครบถวน (ขอมูลบาง

รายการไมไดบันทึกหรือไมมีการตอบ)

- พนักงานแจงนับทิ้งงาน (ลูกจางชั่วคราว)

- ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตางๆ

- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรู

- จัดประชุมชี้แจง/การติดตามงาน

- ใชคูมือปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล

- การควบคุมคุณภาพขอมูลโดยวิธีการ

สังเกตการณปฏิบัติงานสนามเมื่อพบ

ขอผิดพลาดใหดําเนินการแกไข

- เตรียมบุคลากรของ สสช. เพ่ือรองรับ

การเก็บตกงานสนาม และงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

3 ประมวลผล/วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน การดําเนินงานเปนไปตาม

แผนงาน

อยูระหวางการดําเนินการ

ตามแผนงาน

รายงานความกาวหนา

ประจําเดือน

- ความลาชาในการประมวลผลขอมูล

- ความผิดพลาดในการจัดทํารายงาน

- ประชุมชี้แจง/อบรมการประมวลผล

- ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานทุก

ข้ันตอนใหเปนไปตามแผนฯ

- ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/

ขอมูลในข้ันตอนการจัดทํารายงาน

- จัดทําคูมือการจัดทํารายงานและ

ตนฉบับตารางเสนอผลและรายงานผล

1  - ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตางๆ

 - ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา

หอการคาแหงประเทศไทย การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจาก

ผูประกอบการมากข้ึน

 - พบสถานประกอบการขนาดใหญ เพ่ือ

สรางความเขาใจอยางตอเนื่อง

 - สานสัมพันธสรางภาคีเครือขายกับ

หนวยงานผูใชขอมูลอยางตอเนื่อง

 - แตงตั้งผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของ

เขารวมเปนคณะทํางานฯ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ประชาชน/สถานประกอบการรับรู และใหความ

รวมมือในการใหขอมูลที่เปนจริง

อัตราการตอบรับ 

(Response Rate) 

แบบสอบถามที่เพ่ิมข้ึน

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประชาชน/สถานประกอบการไมใหความ

รวมมือในการใหขอมูล

โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 สามารถนําขอมูลจากระบบทะเบียนมาใช

ประกอบการผลิตขอมูล

จํานวนรายการขอมูลที่

สามารถใชรวมกันได

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

ชุดขอมูล หนวยงานเจาของขอมูลไมเปดเผยขอมูล  - จัดทํา MOU รวมกันระหวางหนวยงาน

เพ่ือใชขอมูลรวมกัน

 - จัดตั้งคณะทํางานรวมระหวางหนวยงาน

3 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดเก็บและ

ประมวลผลขอมูล

ระยะเวลาในการ

ประมวลผลขอมูลที่เร็วข้ึน

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

เทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บ

ขอมูล

อุปกรณและเทคโนโลยีที่ สสช. มีอยูไม

สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหมได

 - หารือผูบริหารเพ่ือหาพันธมิตรรวมใน

การสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4 ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว 

และทันสถานการณ

จํานวนผูขอรับบริการใช

ขอมูล

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

แบบรายงานการใหบริการ

ขอมูล

ความยุงยากในการเขาถึงขอมูลของ

ผูรับบริการ

 - เพ่ิมชองทางการใหบริการ/เผยแพร

ขอมูลในรูปแบบและชองทางตางๆ ที่

หลากหลาย เขาถึงขอมูลไดงาย

1 ขอมูลสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม รายงานผลสํามะโนธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

เอกสาร / รายงาน / 

CD-Rom / Web site

ความผิดพลาดในการจัดทํารายงาน  - จัดทําคูมือการจัดทํารายงาน

1  - ประสานกับผูใชขอมูลเพ่ือชวย

สนับสนุนงบประมาณ

 - จัดทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการ 

(MOU) เพ่ือขอใชประโยชนจากขอมูล

ทะเบียนรวมกัน

ผลผลิต

กิจกรรม

การวางแผนและเตรียมงาน                (ศึกษาขอมูล

และประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ/ศึกษา

โครงสรางของขอมูลจากระบบทะเบียน/จัดทําหนังสือ

ขอใชขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ/จัดทําขอเสนอ

โครงการ/จัดทําแบบสอบถาม/จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานและเอกสารการประมวลผล)

แผนการปฏิบัติงาน อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

บันทึกการไดรับอนุมัติจัดทํา

โครงการ

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนที่

กําหนด



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2  - ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา

หอการคาแหงประเทศไทย การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจาก

ผูประกอบการมากข้ึน

 - พบสถานประกอบการขนาดใหญ เพ่ือ

สรางความเขาใจอยางตอเนื่อง

 - สานสัมพันธสรางภาคีเครือขายกับ

หนวยงานผูใชขอมูลอยางตอเนื่อง

3 การประมวลผลขอมูล                             (การนํา

ขอมูลจากระบบทะเบียนและ Big Data มาใช)

ความถูกตอง ครบถวน

ของขอมูล

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

ชุดขอมูล บันทึกขอมูลไมครบถวน (ขอมูลบางรายการ

ไมไดบันทึกหรือสถานประกอบการไมตอบ)

 - ศึกษาวิธีการทางสถิติในการประมาณ

คาที่สูญหาย (Imputation Method) 

และนําขอมูลจากระบบทะเบียนมาชวย

เติมเต็มขอมูลที่สูญหาย

4 การนําเสนอผลและใหบริการขอมูล รายงานผลสํามะโนธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

เอกสาร / รายงาน / 

CD-Rom / Web site

ความยุงยากในการเขาถึงขอมูลของ

ผูรับบริการ

 - เพ่ิมชองทางการใหบริการ/เผยแพร

ขอมูลในรูปแบบและชองทางตางๆ ที่

หลากหลาย เชน Mobile Application /

 Social Media / Power BI / GIS เปน

ตน

การเก็บรวบรวมขอมูล                           (เพ่ิม

ชองทางการตอบแบบสอบถาม online ใหกับ

ผูประกอบการ)

อัตราการตอบรับ 

(Response Rate) 

แบบสอบถาม

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูประกอบการไมใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 หนวยงานมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สราง

คุณคาตอผูใชขอมูลและผูมีสวนไดเสีย สามารถบูรณา

การ เชื่อมโยงงานของ สสช. พรอมจัดทําแผนงานที่

เปนประโยชนและดําเนินงานไดจริง ตอบสนอง

ยุทธศาสตรของ สสช.

แผนการดําเนิงานโครง

การที่มีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานภายใน

 สสช.

มีการบูรณาการระหวาง

หนวยงานภายใน สสช. 

และหนวยงานภายนอก

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 - ผูบริหาร สสช. เล็งเห็นความสําคัญของ

การทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน

 - จัดประชุมคณะทํางานชุดตางๆ ของ

โครงการ   

- จัดประชุมรวมกับหนวยงานผูใชขอมูล

และผูมีสวนไดสวนเสีย                      -

 จัดประชุมรวมกับหนวยงานผูผลิตขอมูล 

(ทะเบียน)

2 หนวยงานมีกระบวนการผลิตที่มุงเนนความคลองตัว 

ลดงบประมาณ และตอบสนองความตองการอยาง

รวดเร็วและหลากหลาย ตามความตองการของผูใช

ขอมูลและผูมีสวนไดสวนเสีย

แผนการดําเนิงานโครง

การที่มีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานภายใน

 สสช.

มีการบูรณาการระหวาง

หนวยงานภายใน สสช. 

และหนวยงานภายนอก

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 - ผูบริหาร สสช. เล็งเห็นความสําคัญของ

การทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน

 - จัดประชุมคณะทํางานชุดตาง ๆ ของ

โครงการ  

 - จัดประชุมรวมกับหนวยงานผูใชขอมูล

และผูมีสวนไดสวนเสีย             

- จัดประชุมรวมกับหนวยงานผูผลิตขอมูล

 (ทะเบียน)

3 ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในหนวยผลิตและผูเก่ียวของ

ไดรับการพัฒนาองคความรู เพ่ิมพูนทักษะ 

ประสบการณ และสามารถนํามุมมอง แนวคิดและ

เทคนิคใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน      ในการ

จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะได และปรับปรุงงาน

ได

จํานวนกิจกรรมที่มีการ

พัฒนาปรับปรุง มีนํา

เทคโนโลยีใหมๆ หรือ

นวัตกรรมมาใช

บางกิจกรรมมีการพัฒนา

และมีการนําเทคโนโลยี

ใหม ๆ มาใช

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 - ผูปฏิบัติงานในหนวยผลิตและผูเก่ียวของ

ตองไดรับการอบรม ใหความรู ฝกฝน และ

เรียนรูงานอยางเต็มที่

 - จัดอบรมใหเจาหนาที่ของ ศูนย/กอง/

กลุม ที่เก่ียวของเพ่ือเกิดการบูรณาการ

ภายใน สสช.      

- จัดการประชุม สัมมนา รวมกับ

หนวยงานภายนอก (ทั้งผูผลิต และผูใช

ขอมูล)                 

- มีตัวชี้วัดบงชี้ความสําเร็จ

โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 แผนการดําเนินงานที่มีการปรับปรุง พัฒนา 

กระบวนการผลิต อยางมีประสิทธิผล

สามารถนําแผนการ

ดําเนินงานมาใชในการ

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

อยูระหวางดําเนินการ  - หนังสือ/เอกสาร/รายงาน   

        - กิจกรรมที่ดําเนินการ 

               (ผลจากการ

จัดทําสํามะโนและเคหะ เพ่ือ

ทดลองทุกกระบวนการ)

 - ผูปฏิบัติงานในหนวยผลิตและผูเก่ียวของ

ตองไดรับการอบรม ใหความรู ฝกฝน และ

เรียนรูงานอยางเต็มที่ มีความเขาใจใน

แผนการปฏิบัติงาน

 - จัดทําแนวทางการศึกษาที่นํามาใชใน

การปรับปรุงกระบวนการผลิต และใชใน

การจัดทําแผนงาน และมีการ

ประชาสัมพันธใหรับทราบอยางทั่วถึง

2 ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในหนวยผลิตและผูเก่ียวของ

ไดรับความรู และมีความรอบรูในกระบวนการผลิต 

(การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ) ทั้ง

กระบวนการ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทํางานกับ

หนวยงาน (ภายใน-ภายนอก) ที่เก่ียวของได

ระดับความสามารถใน

การปฏิบัติงาน การ

ประสานงาน ที่มีการบูร

ณาการระหวางหนวยงาน

ภายใน สสช. และ

หนวยงานภายนอก

มีการบูรณาการระหวาง

หนวยงานภายใน สสช. 

และหนวยงานภายนอก

แผนการดําเนินงาน และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 - ผูปฏิบัติงานในหนวยผลิตและผูเก่ียวของ

ตองไดรับการอบรม ใหความรู ฝกฝน และ

เรียนรูงานอยางเต็มที่ มีความเขาใจใน

แผนการปฏิบัติงาน

 - จัดอบรมใหเจาหนาที่ของ ศูนย/กอง/

กลุม ที่เก่ียวของเพ่ือเกิดการบูรณาการ

ภายใน สสช.       - จัดการประชุม 

สัมมนา รวมกับหนวยงานภายนอก (ทั้ง

ผูผลิต และผูใชขอมูล) รวมกับหนวยงาน

ภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือ

สรางความเขมแข็งดานวิชาการใหกับ

บุคลากรที่เก่ียวของของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ
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1 - ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบเก่ียวกับกระบวนการ

ผลิตที่ผานมา เพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการผลิต แลกเปลี่ยนกลยุทธ ผลักดันใหเกิด

นวัตกรรม

 - แผนการดําเนินการ

ไดรับการอนุมัติในหลักการ

อยูระหวางดําเนินการ  - หนังสือ/เอกสาร/รายงาน 

และการจัดทําสํามะโนทดลอง

 - การวิเคราะหขอมูลที่หลากหลาย และ

กระบวนการผลิตทุกข้ันตอนอยางครบถวน 

ครอบคลุมในทุกกิจกรรม                      

 - ลักษณะงานที่ซ้ําซอน สงผลใหตอง

เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ

 - หารือกับผูบังคับบัญชา และ ผอ.ศูนย/

กองที่เก่ียวของ                               

                 - จัดสัมมนารวมกับ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (จากประเทศที่มี

ประสบการณ)  เพ่ือแลกเปลี่ยนกลยุทธที่

ประสบความสําเร็จ

2 - นําเสนอ รางแนวทางในการศึกษา การฝกอบรม ตอ

ผูอํานวยการศูนย/กอง และผูบริหารสํานักงานสถิติ

แหงชาติ และคณะทํางาน

- ผูอํานวยการสํานักงาน

สถิติแหงชาติเห็นชอบตาม

รางแนวทางที่เสนอ

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน  - ผูบริหารและคณะทํางานใหคําแนะนํา 

ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการวางแผน

ดําเนินการจัดทําสํามะโนประชากร

 - จัดประชุมรวมกับผูใชขอมูลและผูมีสวน

ไดสวนเสีย (หนวยงานภายในประเทศ)

3 -  ทําการทดลองทุกข้ันตอนเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสม

ที่สุด

 - แผนการดําเนินการ

ไดรับการอนุมัติให

ดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ  - หนังสือ/เอกสาร/รายงาน 

และการจัดทําสํามะโนทดลอง

 - การดําเนินการไมเปนไปตามแผน 

เนื่องจากลักษณะงานที่หลากหลายมีความ

ซับซอนมากข้ึน อาจมี Non Responsr 

error ที่ควบคุมไมได

 - หารือกับผูบังคับบัญชา และ ผอ.ศูนย/

กองที่เก่ียวของ                               

 - ประสานงาน บูรณาการกับหนวนงาน

ในพ้ืนที่ ตระหนักเห็นความสําคัญของ

การดําเนินงาน         - ประชาสัมพันธ

อยางจริงจัง สรางความรูความเขาใจ

ใหกับประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรู เห็น

ความสําคัญของการปฏิบัติงานนําไปสูการ

ใหความรวมมือ

กิจกรรม
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4 - วัดผลการดําเนินการภายในกระบวนการ เพ่ือศึกษา

วิเคราะหบทเรียน และจัดทําการเทียบเคียงกับ Best 

Practices

-ผูอํานวยการสํานักงาน

สถิติแหงชาติเห็นชอบ 

รายงานการวิเคราะห

บทเรียนในการจัดทําสํา

มะโนทดลอง

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน  - คณะทํางาน หรือ ผูบริหาร ไมเห็นดวย

กับรายงานการสรุปผลที่เสนอ

 - หารือและจัดประชุมรวมกับผูมีสวน

เก่ียวของทั้งหมด รวมทั้ง Best practice 

จากประเทศตางๆ และดูตัวอยางการ

กําหนดหนวยงานอ่ืน และประเทศอ่ืนๆ  

กอนจัดทํารายงาน

5 - จัดทําขอเสนอพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากร

ของหนวยผลิตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการผลิต

-สามารถนําผลการศึกษา

ใชในการปฏิบัติจริงในป 
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ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน  - ผูบริหารใหควมสําคัญกับผลการศึกษา   

 - ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในผล

การศึกษาดังกลาว และใหความรวมมือและ

มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (บูรณาการ)

 - สรางความรู ความเขาใจในการอนุมัติ

หลักการในการนําไปใชกับผูบริหาร        

                      - สรางความรู ความ

เขาใจกับผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความ

ตระหนักรู และความรวมมือ

1 เพ่ือสรางขอมูลสําหรับใชในการประเมินความกาวหนา

ในดานตาง ๆ ที่สําคัญ และเพ่ิมความพยายามในการที่

จะใหดานเหลานั้นไดรับความสนใจมากข้ึน

จํานวนแผนปฏิบัติการ/

โครงการระดับชาติที่นํา

ขอมูลการสํารวจ

สถานการณเด็กและสตรี

ในประเทศไทยไปใช

ประกอบการประเมินผล

รอการดําเนินการ แผนปฏิบัติการ/โครงการ

ระดับชาติ

การเขาถึงกลุมเปาหมายที่ระบุไวใน

แผนปฏิบัติการ/โครงการนั้น

การหารือเพ่ือสรางความเขาใจระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ

2 เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่จําเปนตองใชในการติดตาม

ความกาวหนาตามเปาหมายที่ตั้งไวในเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และเปาหมายอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือเปน

พ้ืนฐานในการดําเนินงานในอนาคต

จํานวนตัวชี้วัด SDGs ที่

คํานวณไดจากการสํารวจ

สถานการณเด็กและสตรี

ในประเทศไทย

รอการดําเนินการ รายงานตัวชี้วัดการพัฒนาที่

ยั่งยืนของประเทศไทย

ความรูและความเขาใจในนิยาม และวิธีการ

คํานวณตัวชี้วัด

การหารือเพ่ือสรางความเขาใจระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต ขอมูลสถิติ

โครงการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย
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1 รายงานผลการสํารวจ จัดทํารายงานผลการ

สํารวจสําเร็จภายในเวลา

ที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน ความรูและความเขาใจในการวิเคราะห

ประเด็นดานสถานการณเด็กและสตรี

สรางความรูความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงาน

1 วางแผนและออกแบบโครงการ เตรียมงานที่เก่ียวของ

สําเร็จภายในเวลาที่กําหนด

อยูในระหวางการ

ดําเนินการ

หนังสือ/เอกสาร/รายงาน แบบสอบถามที่ใชมีความละเอียด มีขอถาม

คอนขางมาก และบางขอถามมีความ

ละเอียดออนตอการสอบถามขอมูล

จัดประชุมกับหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และคัดเลือก

ขอถามที่สําคัญที่จะนําไปเปนตัวชี้วัดตอ

ประเทศได

2 ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน จัดประชุมชี้แจงและการ

ปฏิบัติงานสนามสําเร็จ

ภายในเวลาที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน ความรูความเขาใจของพนักงานสนาม 1.จัดทําคูมือปฏิบัติงานสนาม 2.จัด

ฝกอบรม บรรยายเจาหนาที่งานสนาม 3.

จัดฝกปฏิบัติ สรางโอกาสใหมี

ประสบการณ ทดสอบความเขาใจในคูมือ

ปฏิบัติงานสนาม และการออกสํารวจฝก

ปฏิบัตินอกสถานที่ 4.ออกพ้ืนที่โดยการ

สังเกตการณงานสนาม โดยตรวจสอบ

ความรูความเขาใจของพนักงานสนาม 

เพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกตอง

3 ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล จัดทําขอมูลระดับยอย

และตารางสถิติสําเร็จ

ภายในเวลาที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน ความถูกตองครบถวนของขอมูล ทําการตรวจสอบขอมูลดวยเครื่องจักร 

(Machine Edit) โดยการตรวจสอบความ

เปนไปไดของขอมูล และตรวจสอบความ

แนบในหรือความสอดคลองกันของขอมูล

กิจกรรม จัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีสํารวจ
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4 สรุปผลและจัดทําตนฉบับรายงาน จัดทํารายงานผลการ

สํารวจสําเร็จภายในเวลา

ที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน การจัดทําใหงายตอการเขาใจและเขาถึง

ขอมูล โดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมา

เสนอหรือเผยแพรใหผูใชขอมูลมองเห็น

ลักษณะสําคัญของขอมูล สามารถอาน

รายละเอียดขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

และตรงตามความตองการ เพ่ือนําขอมูลไป

ใชประโยชนในดานตางๆ

สรางความรูความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่

จัดทําโดยการเรียนรูการนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบตางๆ เชน ในรูปบทความ ตาราง 

แผนภูมิ กราฟ และในรูปแบบ 

infographic

1 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจและสังคม

 เชน รายได คาใชจาย ภาวะหนี้สิน ทรัพยสิน 

โครงสรางของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยูอาศัย 

การยายถ่ินและการสงเงิน ตลอดจนการไดรับ

สวัสดิการ/ความชวยเหลือจากรัฐ และใชบริการของ

ภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐ/เอกชน

ที่นําขอมูลการสํารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือนไทยไปใช

ประกอบการจัดทํา

นโยบายตางๆ

รอการดําเนินการ แผนปฏิบัติการ/โครงการ

ประจําของ สสช.

การเขาถึงกลุมผูใชขอมูลหลักและผูใชขอมูล

ทั่วไปอยางตอเนื่อง

การหารือเพ่ือสรางความเขาใจระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ

โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ผลลัพธ/วัตถุประสงค



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน    ทั้งใน

ดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใชในการศึกษาเรื่องการ

กระจายรายไดของครัวเรือนกลุมตางๆที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมตางกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ภาค และระดับจังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําของครัวเรือน ตลอดจนประเมินการพัฒนา

ตางๆที่ผานมา

จํานวนตัวชี้วัดตางๆ

รวมทั้ง SDGs ที่คํานวณ

ไดจากการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน

รอการดําเนินการ รายงานตัวชี้วัดการพัฒนาที่

ยั่งยืนของประเทศไทย

ความรูและความเขาใจในนิยาม และวิธีการ

คํานวณตัวชี้วัด

การหารือเพ่ือสรางความเขาใจระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ

1 รายงานผลการสํารวจ จัดทํารายงานผลการ

สํารวจสําเร็จภายในเวลา

ที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน ความรูและความเขาใจในการวิเคราะห

ประเด็นดานเศรษฐกิจและสังคม

สรางองคความรูใหมๆ และความเขาใจ

ใหกับผูปฏิบัติงานโครงการ

1 วางแผนและออกแบบโครงการ เตรียมงานที่เก่ียวของ

สําเร็จภายในเวลาที่กําหนด

อยูในระหวางการ

ดําเนินการ

หนังสือ/เอกสาร/รายงาน แบบสอบถามที่ใชมีความละเอียด และ

ขอถามคอนขางมาก บางขอถามมีความ

ละเอียดออนตอการใหขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถาม

จัดประชุมกับหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และคัดเลือก

ขอถามที่มีสําคัญและจําเปนที่จะนําไปใช

ประโยชนอยางแทจริง

กิจกรรม จัดทําขอมูลสถิติดวยวิธีสํารวจ

ผลผลิต ขอมูลสถิติ



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 ประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการ จัดประชุมชี้แจงการ

ปฏิบัติงานสนามสําเร็จ

ภายในคาบเวลาที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน สรางความรูความเขาใจของพนักงานสนาม

ใหมีความเขาใจที่ตรงกันเพ่ือใหการเก็บ

รวบรวมขอมูลตรงตามวัตถุประสงค

 1.จัดทําคูมือปฏิบัติงานสนาม       2.

บรรยายใหกับเจาหนาที่ผูอบรม และ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานสนาม       3.ออก

พ้ืนที่สังเกตการณงานสนาม เพ่ือ

ตรวจสอบความรู ความเขาใจของ

พนักงานสนาม และชวยแกไขปญหาตางๆ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานสนามเปนไปอยาง

ถูกตอง

3 ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล จัดทําตารางขอมูลสถิติ

ระดับทั่วประเทศ ภาค 

จังหวัด สําเร็จภายใน

เวลาที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน ความถูกตองครบถวนของขอมูล ทําการตรวจสอบขอมูลดวยเครื่องจักร 

(Machine Edit) โดยการตรวจสอบความ

เปนไปไดของขอมูล และตรวจสอบความ

แนบในหรือความสอดคลองกันของขอมูล

4 สรุปผลและจัดทําตนฉบับรายงาน จัดทํารายงานผลการ

สํารวจสําเร็จภายในเวลา

ที่กําหนด

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน การจัดทําและนําเสนอขอมูลใหงายตอการ

เขาใจ และเขาถึงแหลงขอมูลไดรวดเร็วตาม

ชองทางตางๆ และตรงตามความตองการ

ของผูใช

ศึกษา คนควาองคความรูใหมๆเพ่ือพัฒนา

ใหกับเจาหนาที่ที่จัดทํารายงานไดเรียนรู

และนํามาใชในการนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบตางๆ เชน ในรูปบทความ ตาราง 

แผนภูมิ กราฟ และการนําเสนอใน

รูปแบบ Infographic หรือ Mobile app

1.โครงการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชากรไทย



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 มีชุดขอมูลและตัวชี้วัดความรอบรูดานสุขภาพ 1) ขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา

 และ ตัวชี้วัดที่ตรงตาม

ความตองการของผูใช

ขอมูล

อยูในข้ันตนของการเริ่ม

ศึกษาโครงการ

รายงานผลการสํารวจ 1) ทีมงานตองไดรับความรูในเนี้อหาสาระ 

รวมทั้งเครี่องมือ/การสรางเครื่องมือ 

(แบบสอบถาม)  ที่จะนํามาใชในการสํารวจ 

2) ความเที่ยงตรงแมนยําของเครื่องมือที่จะ

ใชในการสํารวจ 3) ความรวมมือในการ

ทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน สสช. และ

กรมอนามัย 4) อัตราการไดรับความรวมมือ

ตอบสัมภาษณจากประชาชนที่ตกเปน

ตัวอยาง

1) การทําขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการระหวาง สสช. กับ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข

1 มีชุดขอมูลความรอบรูดานสุขภาพของประชากรไทย

2 มีตัวชี้วัดทางดานสถานะสุขภาพ (Health Status 

Indicators)  ขอมูลเก่ียวกับสถานสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

3 มีตัวชี้วัดปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพอนามัย (Health

 Determinamt Indicators)  ปจจัยที่มีอิธิพลตอ

สถานะสุขภาพของประชาชน ปจจัยดานบุคคล ซึ่ง

รวมถึงทักษะสวนบุคคลในการรับเหตุการณตางๆ 

พฤติกรรมในการดําเนินชีวิต

4 มีรายงานผลการสํารวจ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 จัดทําโครงการสํารวจ โดยเริ่มตั้งแตศึกษารายละเอียด

 วางแผนการสํารวจ จัดทําแบบสอบถาม จัดทําคูมือ

ตางๆ ไดแก คูมือการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่อง 

Tablet  คูมือการปฏิบัติงานสนาม คูมือการ

ประมวลผล อบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม ออกสังเกตการณการปฏิบัติงานสนาม  

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานผลการ

สํารวจ

   หารือกับผูมีประสบการณในการ

ดําเนินงานจากหนวยงานที่มีสวนไดสวน

เสีย เชน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ สํานักงานโครงการขับเคลื่อน

กรมอนามัย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือขาย

1 มีชุดขอมูลและตัวชี้วัดดานสุขภาพ (พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

พฤติกรรมกิจกรรมทางกาย)

1) ขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา

 และ ตัวชี้วัดที่ตรงตาม

ความตองการของผูใช

ขอมูล

อยูในข้ันตนของการเริ่ม

ศึกษาโครงการ

รายงานผลการสํารวจ 1) ทีมงานประมวลผลตองไดรับความรูใน

เนี้อหาสาระ รวมทั้งเครี่องมือที่จะนํามาใช  

(แบบสอบถาม)   2) ความเที่ยงตรงแมนยํา

ของเครื่องมือที่จะใชในการสํารวจ 

(แบบสอบถาม)  3) การทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงาน สสช. กรมควบคุมโรค 

กรมอนามัย และภาคีเครือขาย 4) อัตราการ

ไดรับความรวมมือตอบสัมภาษณจาก

ประชาชนที่ตกเปนตัวอยาง

ทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง สสช. กับ กรมอนามัย และกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม

โครงการสํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร

ผลลัพธ/วัตถุประสงค



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 มีชุดขอมูล

2 มีตัวชี้วัดดานพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน

3 มีตัวชี้วัดปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพอนามัย (Health

 Determinamt Indicators)  ปจจัยที่มีอิธิพลตอ

สถานะสุขภาพของประชาชน ปจจัยดานบุคคล ซึ่ง

รวมถึงทักษะสวนบุคคลในการรับเหตุการณตางๆ 

พฤติกรรมในการดําเนินชีวิต

4 มีรายงานผลการสํารวจ

1 จัดทําโครงการสํารวจโดยเริ่มตั้งแตศึกษารายละเอียด 

วางแผนการสํารวจ จัดทําแบบสอบถาม ทอสอบ

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ (แบบสอบถาม)  จัดทํา

คูมือตางๆ ไดแก คูมือการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

เครื่อง Tablet  คูมือการปฏิบัติงานสนาม คูมือการ

ประมวลผล อบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม ออกสังเกตการณการปฏิบัติงานสนาม 

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานผลการ

สํารวจ

   - หารือรวมกันกับผูมีประสบการณจาก

หนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย เชน 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล กรมควบคุมโรค สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และภาคีเครือขาย

ผลผลิต

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 มีการใชประโยชนจากแหลงขอมูลใหมๆในการผลิต

ขอมูลสถิติ

- แผนการดําเนินงาน

โครงการที่มีการบูรณา

การรวมกันระหวางขอมูล

สํามะโน/สํารวจและ

ขอมูลทะเบียน

- อยูระหวางดําเนินการ

ตามแผนงาน 

- โครงการ/กิจกรรม ที่ สศ.

ดําเนินการ

- ผูบริหาร สสช. มีนโยบายและให

ความสําคัญในการลดภาระผูใหขอมูล        

                          

- ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการจัดทําขอมูล

- ชี้แจงและหารือกับผูบริหาร

- ชี้แจงอบรมผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

1 ขอมูล/รายงานผลการบูรณาการขอมูลสํามะโน/

สํารวจกับขอมูลทะเบียน

- จํานวนตัวแปรของ

ขอมูลที่สามารถใชรวมกัน

ได 

- รายงานผลที่ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- เอกสาร/รายงาน

- ขอมูล

- มีการดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 

- นิยามของการเก็บรวบรวมขอมูล            

            

- ควรมีความเขาใจในขอมูล

- ศึกษา/หารือและสรางความเขาใจใน

การดําเนินงาน

1 การวางแผน และเตรียมงาน ศึกษาขอมูลจาก

แหลงขอมูลอ่ืน

แผนการปฏิบัติงาน อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- เอกสาร/รายงานจาก

การศึกษาคนควา               

  

- ขอมูลที่เก่ียวของ

ความรูความเขาเก่ียวกับขอมูลจากแหลงอ่ืน - ประชุมคณะทํางานหรือผูที่เก่ียวของกับ

การดําเนินงานโครงการฯ เพ่ือใหบุคลากร

มีสวนรวมในการดําเนินงาน

- ประชุมชี้แจง/อบรมใหความรูและสราง

ความเขาใจการดําเนินงานโครงการ

มาตรการ/กลยุทธ 2. ศึกษาการใชประโยชนจากแหลงขอมูลใหม ๆ เพื่อการผลิตขอมูลสถิติทางการ เชน ขอมูลการบริหารงาน และ Big Data

โครงการศึกษาขอมูลทะเบียนเพ่ือประโยชนในการทําสํามะโน/สํารวจ ดานสถานประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม

กิจกรรม

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต
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2 การเก็บรวบรวมขอมูล

  

การไดมาของขอมูลจาก

แหลงขอมูลที่เก่ียวของ

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- ขอมูลสํารวจ/สํามะโน/

ทะเบียน

 

ความรวมมือกันระหวางหนวยงานเจาของ

ขอมูล

ติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานที่

เก่ียวของ

3 การประมวลผล ความสามารถในการ

แทนที่ระหวางขอมูลสํามะ

โน/สํารวจกับขอมูล

ทะเบียน

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

ขอมูล ความผิดพลาดในการจัดทําขอมูล   - ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานให

ถูกตอง

- ศึกษาความสําคัญและความเปนไปได

ของขอมูล

4 การนําเสนอผลและเผยแพรขอมูล รายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงาน

- เอกสาร/รายงาน              

  

- ขอมูล

- ความผิดพลาดในการนําเสนอผล            

           

- รูปแบบการนําเสนอผล

- ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/

ขอมูลในการนําเสนอ          

- นําเสนอผลขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงาย 

เชน Infographic

1 ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในหนวยผลิตและผูเก่ียวของ

ไดรับความรู เพ่ิมพูนทักษะ มีสมรรถนะ  มุมมอง 

แนวคิดใหม ๆ สามารถนําขอมูลทะเบียนมาปรับใชกับ

การจัดทําสํามะโน

จํานวนกิจกรรมที่มีการ

พัฒนาปรับปรุง มีนํา

เทคโนโลยีใหมนวัตกรรม

มาใช

รอดําเนินการ แผนการปฏิบัติงาน และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

2 ผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในหนวยผลิตผูเก่ียวของมี

ความรอบรูในกระบวนการผลิตดวยวิธีสํามะโน ทั้ง

กระบวนการ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ พัฒนา

วิธีการปฏิบัติงาน จากการผลิตดวยวิธีดั้งเดิม 

(Traditional ) มาเปนการใชประโยชนจากขอมูล

ทะเบียน

ระดับความสามารถใน

การปฏิบัติงานที่มีการบูร

ณาการระหวางหนวยงาน

ภายใน สสช. และ

หนวยงานภายนอก

รอดําเนินการ แผนการปฏิบัติงาน และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

 - ผูปฏิบัติงานในหนวยผลิตและผูเก่ียวของ

ตองไดรับการอบรม ใหความรู ฝกฝน และ

เรียนรูงานอยางเต็มที่

 - ใหศูนย/กอง/กลุม สงเจาหนาที่เขารับ

การอบรมเพ่ือเกิดการบูรณาการภายใน 

สสช. 

 - จัดการประชุมรวมกับผูใชขอมูลและ

หนวยงานภายนอก - มีตัวชี้วัดบงชี้

ความสําเร็จ

โครงการศึกษาขอมูลทะเบียนเพ่ือประโยชนในการทําสํามะโน/สํารวจ
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3 ผูที่จะปฏิบัติงานตําแหนงอํานวยการในอนาคต

สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงงานของ สสช. พรอม

จัดทําแผนงานที่เปนประโยชนและดําเนินงานไดจริง

แผนงาน/โครงการที่มี

การบูรณาการระหวาง

หนวยงานภายใน สสช.

โครงการ สสช. บางสวนมี

การบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานภาย ใน

 สสช.

โครงการ/กิจกรรม ที่ศูนยกอง

ดําเนินการ

 - ผูบริหาร สสช. เล็งเห็นความสําคัญของ

การทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน

 - จัดประชุมชี้แจงผูบริหาร

1 บุคลากรที่ไดรับความรูและการเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตดวยวิธีสํา

มะโน สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทํางานกับ

หนวยงาน (ภายใน-ภายนอก) ที่เก่ียวของได

รอยละของบุคลากรที่

ไดรับการอบรม/รวม

ประชุม/สัมมนา

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน บุคคลากรที่

เขารับการฝกอบรม

 - บุคลากรบางสวน (หนวยงานภายใน) อาจ

ไมไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรม

เนื่องจากไมทราบถึงความสําคัญในงานที่

เก่ียวของที่ตองมีการบูรณาการ 

 - จัดประชุมรวมกับ ศูนย/กอง เพ่ือ

ประชาสัมพันธใหรับทราบอยางทั่วถึง

1 - ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบเก่ียวกับกระบวนการ

ผลิตดวยวิธีสํามะโนที่ผานมา (Census Methdology)

 หาขอดีขอเสียเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

กระบวนการผลิต

 - แผนการดําเนินการ

ไดรับการอนุมัติในหลักการ

อยูในระหวางดําเนินการ  - หนังสือ/เอกสาร/รายงาน/

เว็บไซต

- ผูบริหารเห็นชอบกับใหดําเนินการ          

                 

- ไดรับความรวมมือจากหนวยผลิตขอมูล

ทะเบียน

- หารือกับผูบังคับบัญชา และ ผอ.ศูนย/

กองที่เก่ียวของ ถึงความเปนไปได

2 - ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบเก่ียวกับการผลิต

ขอมูลทะเบียนของหนวยงานตางๆ ในประเทศไทย 

(เพ่ือทราบรายละเอียดๆของขอมูลทะเบียนแตละฐาน)

 - แผนการดําเนินการ

ไดรับการอนุมัติในหลักการ

อยูในระหวางดําเนินการ  - หนังสือ/เอกสาร/รายงาน/

เว็บไซต

- ผูบริหารเห็นชอบกับใหดําเนินการ          

                 

- ไดรับความรวมมือจากหนวยผลิตขอมูล

ทะเบียน

- หารือกับผูบังคับบัญชา และ ผอ.ศูนย/

กองที่เก่ียวของ ถึงความเปนไปได          

     -จัดประชุมรวมกับหนวยงานผูผลิต

ขอมูล (ทะเบียน)                             

         - - ศึกษาดูงานหนวยงานที่ผลิต

ขอมูลทะเบียน (visit)

ผลผลิต

กิจกรรม
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3 - ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบเก่ียวกับการจัดทําสะ

มะโนดวยขอมูลทะเบียนจากประเทศตางๆ ที่มี

ประสบการณ (เพ่ือหา best practice))

 - แผนการดําเนินการ

ไดรับการอนุมัติในหลักการ

อยูในระหวางดําเนินการ  - หนังสือ/เอกสาร/รายงาน/

เว็บไซต

- ผูบริหารเห็นชอบกับใหดําเนินการ          

                 

- ไดรับความรวมมือจากหนวยผลิตขอมูล

ทะเบียน

- หารือกับผูบังคับบัญชา และ ผอ.ศูนย/

กองที่เก่ียวของ                               

     - จัดสัมมนารวมกับผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน (จากประเทศที่มี

ประสบการณ)  เพ่ือแลกเปลี่ยนกลยุทธที่

ประสบความสําเร็จ

4 - ศึกษา วิเคราะห จัดทํา Case Study  (เพ่ือหา ความ

เปนไปได))

 - แผนการดําเนินการ

ไดรับการอนุมัติในหลักการ

อยูในระหวางดําเนินการ  - หนังสือ/เอกสาร/รายงาน/

เว็บไซต

- ผูบริหารเห็นชอบกับใหดําเนินการ          

                 

- ไดรับความรวมมือจากหนวยผลิตขอมูล

ทะเบียน

- หารือกับผูบังคับบัญชา และ ผอ.ศูนย/

กองที่เก่ียวของ ถึงความเปนไปได

5 - นําเสนอ รางแนวทางหรือผังกระบวนการผลิตที่

ออกแบบใหมตอผูอํานวยการศูนย/กอง และผูบริหาร

สํานักงานสถิติแหงชาติ

-ผูอํานวยการสํานักงาน

สถิติแหงชาติเห็นชอบตาม

รางแนวทางที่เสนอ

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน - ไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ

การศึกษา จากผูมีประสบการณ/ผูเก่ียวของ

- จัดประชุมรวมกับผูใชขอมูลและผูมีสวน

ไดสวนเสีย (หนวยงานภายในประเทศ)

6 - ทดลองปฏิบัตงานนํารองบางพ้ืนที่ เพ่ือศึกษา

วิเคราะหบทเรียน และจัดทําการเทียบเคียงกับ Best 

Practices

-ผูอํานวยการสํานักงาน

สถิติแหงชาติเห็นชอบ 

รายงานการวิเคราะห

บทเรียนในการจัดทําสํา

มะโนทดลอง

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน - ไดรับความรวมมือจากผูเก่ีนยวของทุก

ภาคสวน

- หารือและจัดประชุมรวมกับผูมีสวน

เก่ียวของทั้งหมด รวมทั้ง Best practice 

จากประเทศตางๆ และดูตัวอยางการ

กําหนดหนวยงานอ่ืน และประเทศอ่ืน ๆ 

 กอนจัดทํารายงาน
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7 - จัดทําขอสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ผลิต

-สามารถนําผลการศึกษา

ใชในการปฏิบัติจริง

ยังไมไดดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน - ผูบริหารใหควมสําคัญกับผลการศึกษา  

- ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในผล

การศึกษาดังกลาว และใหความรวมมือและ

มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (บูรณาการ)

- สรางความรู ความเขาใจในการอนุมัติ

หลักการในการนําไปใชกับผูบริหาร         

- สรางความรู ความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเกิดความตระหนักรู และความ

รวมมือ

1 ศึกษาระเบียบวิธีสถิติ เพ่ือการใชแหลงขอมูล 

non-traditional จากเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ

รางเอกสารระเบียบวิธี

สถิติ เพ่ือการใช

แหลงขอมูล 

non-traditional

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ เอกสาร รายงาน ผูเก่ียวของรับทราบ และนําไปปฏิบัติ ประชุม / รายงาน การปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

มาตรการ/กลยุทธ 3. พัฒนาการบริการใหตอบสนองความตองการของผูใช รวดเร็ว และเขาถึงงาย

มาตรการ/กลยุทธ 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

งบประมาณดานการเก็บ

รวบรวมขอมูลลดลงไม

โครงการศึกษาการพัฒนาระเบียบวิธีสถิติ (Statistical methods) เพ่ือการใชแหลงขอมูล non-traditional เชน ขอมูลทะเบียน และ Big Data ในการผลิตขอมูลสถิติ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

1 หนวยงานมีระเบียบวิธีสถิติ เพ่ือการใชแหลงขอมูล 

non-traditional

ผูเก่ียวของรับทราบ และนําไปปฏิบัติ ประชุม / รายงาน การปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

1 ระเบียบวิธีสถิติ เพ่ือการใชแหลงขอมูล 

non-traditional

จํานวนกิจกรรม/โครงการ

ที่มีการนําระเบียบวิธีสถิติ

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ เอกสาร รายงาน

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ เอกสาร รายงาน แหลงขอมูล non-traditional อาจไม

สามารถใหขอมูลได เนื่องจากติดขอกฎหมาย

แกไขกฎหมายที่เก่ียวของ

ผลผลิต



95

ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

1 บุคลากรภาครัฐมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสถิติ

ตามมาตรฐานสากล

จํานวนบุคลากรท่ีเขารับ

การอบรมดานสถิติ

รอดําเนินการ รายชื่อผูเขารับการอบรมดาน

สถิติ

บุคลกรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานดานสถิติจะตอง

ไดรับการฝกอบรมดานสถิติในหลักสูตรท้ัง

ระยะสั้น และระยะปานกลาง

 - เปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐท่ี

ปฏิบัติงานดานสถิติไดเขารับการอบรม

โดยไมมีคาใชจาย    

- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

ในการจัดอบรม/สงวิทยากรไปอบรม

ดานสถิติ

1 บุคลากรภาครัฐไดรับการอบรม มีความรู ทักษะ

ดานสถิติและสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐาน

รอยละของบุคลากร

ทางดานสถิติ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับการ

อบรม มีความรู ทักษะ

ดานสถิติและสารสนเทศ

ตามเกณฑมาตรฐาน

รอดําเนินการ รายชื่อสําเร็จผูการอบรมดาน

สถิติ

บุคลากรภาครัฐบางสวนอาจไมไดเขารับการ

อบรมดานสถิติ

 - จัดทําแผนการอบรมหลักสูตรดานสถิติ 

ระยะกลาง (๓ - ๕ ป) พรอมท้ัง

ประชาสัมพันธหลักสูตรใหรับทราบ

ทาง http://nsotraining.nso.go.th

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรทางดานสถิติของประเทศใหมีความรูความชํานาญ เปนมืออาชีพ

เปาประสงค: บุคลากรดานสถิติของประเทศมีความรูความ

ชํานาญ เปนมืออาชีพ

มาตรการ/กลยุทธ 1. พัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ใหมีขีดความสามารถสูง เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง

โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงานดานสถิติ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 ออกแบบหลักสูตรและกําหนดกรอบแนวทาง

การประเมินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ

ท่ีปฏิบัติงานดานสถิติ

หลักสูตรดานสถิติและ

กรอบแนวทางการ

ประเมินฯ

ยังไมไดดําเนินการ รายงาน/เอกสาร/คูมือการ

ปฏิบัติ

มีการจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐท่ี

ปฏิบัติงานดานสถิติ

คณะกรรมการฯ และผูมีสวนเก่ียวของ

เขาประชุมรวมกัน เพ่ือออกแบบหลักสูตร

และกําหนดกรอบแนวทางการประเมินฯ

2 นําหลักสูตรดานสถิติจัดอบรมฯ ทําซํ้าทุกปเปน 

Rolling Plan พรอมดําเนินการติดตามผลการจัด

อบรมฯ

รายงานประเมินผลการ

อบรมหลักสูตรดานสถิติ

ยังไมไดดําเนินการ แผนการอบรมรายป  - ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

 - ผูเขารับการอบรมใหความสําคัญกับ

หลักสูตรดานสถิติ

 - จัดประชุมชี้แจงผูบริหาร 

 - สรางความรู ความเขาใจใหแกผูเขารับ

การอบรม ใหเกิดความตระหนักรูและ

ความรวมมือ

3 นําผลการติดตามและประเมินผลการอบรมฯ 

มาทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรดานสถิติ

ใหมีความเหมาะสม และมีประโยชน

หลักสูตรดานสถิติท่ีไดรับ

การปรับปรุงใหเหมาะสม

กับปจจุบัน

ยังไมไดดําเนินการ รายงาน/เอกสาร หลักสูตรดานสถิติท่ีจัดอบรม อาจไม

สอดคลองกับองคความรูท่ีตองพัฒนา

สมรรถนะในปจจุบัน

การอบรมหลักสูตรดานสถิติควรไดรับการ

ติดตามประเมินผล และใหคณะกรรมการ

ฯ พิจารณาความเหมาะอยางนอยปละครั้ง

1 ผูบริหารไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ สําหรับ

กระบวนการจัดทําขอมูล การบูรณาการและเชื่อมโยง

ขอมูล การวิเคราะหและการสังเคราะหสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจ

จํานวนผูบริหาร

หนวยงานภาครัฐต้ังแต

ระดับผูอํานวยการสูงหรือ

เทียบเทาข้ึนไปผานการ

อบรมหลักสูตร Data 

Executive

รอดําเนินการ แบบประเมินหลักสูตร/

เอกสาร/รายงาน

กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดาน Big Data และ Data Analytics เพ่ือสรางนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผูบริหาร/บุคลากรภาครัฐอาจจะเขารับการ

อบรมและไมไดศึกษาหลักสูตรอยางเต็มท่ี 

เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนๆ

จัดกิจกรรมศึกษาอบรมหลักสูตรนอก

สถานท่ี เพ่ือใหผูเรียน เรียนรูและเขาใจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 บุคลากรภาครัฐระดับกระทรวง กรม ศูนย/สํานัก 

และหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะพ้ืนฐานในการเสริมสราง ทักษะของ

นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist)

จํานวนผูปฏิบัติงานดาน

ขอมูลและสถิติของ

หนวยงานภาครัฐผานการ

อบรมหลักสูตร Data 

Scientist หรือบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส

รอดําเนินการ แบบประเมินหลักสูตร/

เอกสาร/รายงาน

1 หลักสูตรสําหรับการอบรมและเสริมสราง Data 

Executive  Data Scientist และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส (Self-study e-Learning) หลักสูตร 

Data Scientist

- หลักสูตรสําหรับการ

อบรมและเสริมสราง 

Data Executive และ 

Data Scientist รวม 2 

หลักสูตร

- บทเรียนอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตร Data Scientist

 1 หลักสูตร

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน/

สื่ออิเล็กทรอนิกส

การกําหนดหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม 

สามารถพัฒนาทักษะ และเพ่ิมพูนความรูแก

ผูเขาอบรมได

การประเมินความรูความเขาใจของผูเขา

อบรมกอนและหลังการฝกอบรม

2 ผูบริหารหนวยงานภาครัฐต้ังแตระดับผูอํานวยการสูง

หรือเทียบเทาข้ึนไปผานการอบรมหลักสูตร Data 

Executive

ผูบริหารหนวยงานภาครัฐ

ต้ังแตระดับผูอํานวยการ

สูงหรือเทียบเทาข้ึนไป

ผานการอบรม จํานวน 

120 คน และไดรับการ

ประเมินไมตํ่ากวารอยละ 

80

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน หากมีจํานวนผูเรียนปริมาณมาก อาจจะทํา

ใหผูเรียนพัฒนาเรียนรูไดอยางไมเต็ม

ประสิทธิภาพ

แบงการอบรมออกเปน 2 รุน รุนละ 60 

คน เพ่ือใหจํานวนผูเรียนในแตละรุนไม

มากจนเกินไป ทําใหผูเรียน เรียนรูและ

เขาใจหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

3 ผูปฏิบัติงานดานขอมูลและสถิติหนวยงานภาครัฐผาน

การอบรมหลักสูตร Data Scientist

ผูปฏิบัติงานดานขอมูล

และสถิติหนวยงาน

ภาครัฐผานการอบรม 

จํานวน 300 คน และ

ไดรับการประเมินไมตํ่า

กวารอยละ 80

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน หากมีจํานวนผูเรียนปริมาณมาก อาจจะทํา

ใหผูเรียนพัฒนาเรียนรูไดอยางไมเต็ม

ประสิทธิภาพ

แบงการอบรมออกเปน 6 รุน รุนละ 50 

คน  เพ่ือใหจํานวนผูเรียนในแตละรุนไม

มากจนเกินไป ทําใหผูเรียน เรียนรูและ

เขาใจหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4 ผูปฏิบัติงานดานขอมูลและสถิติหนวยงานภาครัฐผาน

การอบรมเพ่ือทดสอบบทเรียนอิเล็กทรอกนิกส 

(Self-study e-Learning) หลักสูตร Data Scientist

ผูปฏิบัติงานดานขอมูล

และสถิติหนวยงาน

ภาครัฐผานการอบรม 

จํานวน 300 คน และ

ไดรับการประเมินไมตํ่า

กวารอยละ 80

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน/

สื่ออิเล็กทรอนิกส

หากมีจํานวนผูเรียนปริมาณมาก อาจจะทํา

ใหผูเรียนพัฒนาเรียนรูไดอยางไมเต็ม

ประสิทธิภาพ

แบงการอบรมออกเปน 6 รุน รุนละ 50 

คน  เพ่ือใหจํานวนผูเรียนในแตละรุนไม

มากจนเกินไป ทําใหผูเรียน เรียนรูและ

เขาใจหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

1 พัฒนาหลักสูตรสําหรับการอบรมและเสริมสราง Data

 Executive, Data Scientist และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส (Self-study e-Learning) หลักสูตร 

Data Scientist

จํานวนหลักสูตร Data 

Executive และ Data 

Scientist โดยการอบรม

และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส รวม 3 

หลักสูตร

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน ผูเรียนอาจจะไมเขาใจหลักสูตร ตองมีการประเมินความรูความเขาใจท้ัง

กอนและหลังการฝกอบรม

กิจกรรม
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 จัดอบรมแบบเรียนกับวิทยากร (Classroom 

Training)  หลักสูตร Data Executive สําหรับ

ผูบริหารหนวยงานภาครัฐต้ังแตระดับผูอํานวยการสูง

หรือเทียบเทาข้ึนไป รวมท้ังประเมินความรูความเขาใจ

ของผูเขารับการอบรม

- แบบประเมินความรู

ความเขาใจ

- รายงานสรุปผลการ

ประเมิน (ผูบริหาร)  1 เลม

- รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานฯ 1 เลม

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน - หากทําการจัดอบรมหลักสูตรเพียงอยาง

เดียวผูเรียนอาจจะไมเขาใจหลักสูตรไดอยาง

ถองแท

- ทําการประเมินผูเขารวมอบรมโดยการ

ใชแบบทดสอบเพ่ือใหสามารถวัดความรู

ความเขาใจหลักสูตรไดอยางแทจริง

3 จัดอบรมแบบเรียนกับวิทยากร (Classroom 

Training)  หลักสูตร Data Scientist สําหรับ

ผูปฏิบัติงานดานขอมูลและสถิติสําหรับหนวยงาน

ภาครัฐ รวมท้ังประเมินความรูความเขาใจของผูเขารับ

การอบรม

- แบบประเมินความรู

ความเขาใจ

- รายงานสรุปผลการ

ประเมิน (ผูปฏิบัติงาน) 1 

เลม

- รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานฯ  1 เลม

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน - หากทําการจัดอบรมหลักสูตรเพียงอยาง

เดียวผูเรียนอาจจะไมเขาใจหลักสูตรไดอยาง

ถองแท

- ทําการประเมินผูเขารวมอบรมโดยการ

ใชแบบทดสอบเพ่ือใหสามารถวัดความรู

ความเขาใจหลักสูตรไดอยางแทจริง

4 ประชาสัมพันธ/เผยแพรหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรฯ

 เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานภาครัฐหรือผูสนใจ

ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

จํานวนบุคลากรภาครัฐท่ี

รับทราบหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ดาน Big Data และ Data

 Analytics เพ่ือสราง

นักวิทยาศาสตรขอมูล 

(Data Scientist)

รอดําเนินการ เอกสาร/รายงาน บุคลากรภาครัฐหรือผูเก่ียวของสนใจศึกษา

หลักสูตร Big Data และ Data Analytics 

เพ่ือสรางนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data 

Scientist)

กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานใหบุคลากร

ภาครัฐเขามาศึกษาหลักสูตรดวยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 หนวยงานมีเครือขายดานสถิติระหวางประเทศ จํานวนการจัดประชุม/

Workshop ดานสถิติ

ระหวางประเทศ

อยูระหวางดําเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการจัดประชุม/

workshop

 - จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ   - ตอง

มีเครือขายกับหนวยงาน ตาง ๆ

1 การจัดประชุม/workshop ดานสถิติระหวางประเทศ รอยละของผูเก่ียวของท่ี

เขารวม

อยูระหวางดําเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

ผูเก่ียวของเขารวมประชุม/workshop ประชุม / รายงานการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

1 จัดประชุม/workshop ดานสถิติระหวางประเทศ จํานวนการจัดประชุม/

Workshop ดานสถิติ

ระหวางประเทศ

อยูระหวางดําเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

บุคลากรยังมีทักษะดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในระดับนอย

สงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

1 หนวยงานมีเครือขายดานสถิติระหวางประเทศ จํานวนการเขารวม และ

การจัดประชุม ดูงาน 

อบรม ดานสถิติ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ

อยูระหวางดําเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

ผูเก่ียวของเขารวมประชุม อบรม ดูงาน 

ดานสถิติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ

ประชุม / รายงาน การปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

1 ขาราชการเขารวมประชุมฯ จํานวนรายงานการ

ประชุมฯ ไมนอยกวา 80%

อยูระหวางดําเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

ผูเขารวมประชุมฯ อาจไมสงรายงานการ

ประชุมฯ

มีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต

กิจกรรม

โครงการความรวมมือดานวิชาการระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติประเทศไทยกับสํานักงานสถิติตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

โครงการจัดประชุม/workshop ดานสถิติระหวางประเทศ

มาตรการ/กลยุทธ 2. พัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสถิติและสารสนเทศ

ผลผลิต
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 เขารวม และจัดการประชุม ดูงาน อบรม ดานสถิติ ท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ

ผูเขารวมฯ มีความรู ความ

เขาใจในเรื่องนั้น ๆ ดีข้ึน

อยูระหวางดําเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

ผูเก่ียวของเขารวมประชุม อบรม ดูงาน 

ดานสถิติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ

ประชุม / รายงาน การปฏิบัติงาน

ประจําเดือน

1 เพ่ือใหเกิดการบูรณาการฐานขอมูลภายใน สสช.

2 เพ่ือเพ่ิมระบบการนําเสนอขอมูลสถิติดานแผนท่ีใน

รูปแบบ Visualization ของ สถิติจังหวัดท้ัง 76 

จังหวัด ผานเว็บบนคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และ 

Mobile และใหบริการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ 

เชน WMS และ CSV

1 มีฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสถิติใหบริการขอมูลดวย

แผนท่ี

- จํานวนแผนท่ีเฉพาะ

เรื่องในระบบ

2 มีเครื่องมือและระบบโปรแกรมประยุกตสนับสนุนตอ

ภารกิจของ สสช.

- จํานวนประเด็นท่ี

วิเคราะหเบื้องตนนําเสนอ

ในระบบ

3 การใหบริการ/เชื่อมโยงขอมูลกับระบบบริการภูมิ

สารสนเทศของหนวยงานอ่ืน ๆ

มาตรการ/กลยุทธ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรสูองคกรสมรรถนะสูง

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

- ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ

 (NSO-GIS)

 - ไดรับอนุมัติงบ 

3,000,000 บาท เพ่ือ

ดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2562

 ปรับปรุงและพัฒนา      

ระบบ NSO-GIS จากระยะท่ี 

2 เปนระยะท่ี 3

 ความรูและทักษะดาน GIS เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

- จัดจางบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุง

และพัฒนาระบบ NSO–GIS

ผลผลิต

 - กําลังจัดทําราง TOR - รวบรวมขอมูลจากแหลง

ตาง ๆ

- ความรูและทักษะในการจัดการรายการ

ขอมูลและดานฐานขอมูลของบุคลากรท่ี

เก่ียวของ

- มี TOR ในการควบคุมการดําเนินงานให

ไดระบบ      NSO-GIS สามารถทํางาน

ไดตาม TOR

กิจกรรม
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 ดําเนินการจัดจางเพ่ือจัดทําระบบภูมิสารสนเทศสถิติ 

(NSO-GIS)

- ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ

ใหมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร คือ - จํานวน Admin ท่ีไดรับ

การอบรม

1. การใชงานระบบ NSO-GIS สําหรับผูบริหารจัดการ

ระบบ Admin

- จํานวนผูใชงานท่ัวไปท่ี

ไดรับการอบรม

2. การใชงานระบบ NSO-GIS สําหรับผูใชงานท่ัวไป

    

1 เพ่ือขับเคลื่อนองคการตามแนวทาง PMQA 4.0 ให

ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทย 4.0 (ม่ันคง

 ม่ันค่ัง ยั่งยืน)

สํานักงานสถิติแหงชาติมี

ผลการประเมินสถานะ

สอดคลองตามเกณฑ 

PMQA 4.0 (โปรแกรม

การประเมินจาก 

สํานักงาน ก.พ.ร.)

การดําเนินการในหลายๆ 

สวนมีความสอดคลองตาม

เกณฑ PMQA 4.0

ผลการประเมินสถานะของ

หนวยงานภาครัฐในการเปน

ระบบราชการ 4.0 รอบป 61 

(ใชผลการดําเนินการป 60)

 - ผูบริหารใหความสําคัญในการขับเคลื่อน

องคการตามแนวทาง PMQA 4.0

 - บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติมี

ความรูความเขาใจในระบบ PMQA 4.0 

และนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา

องคการจนเกิดผลลัพธท่ีดี

 - ประชาสัมพันธและสงเสริมใหบุคลากร

เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนท่ี

ไดรับจากการดําเนินการตามแนวทาง 

PMQA 4.0

 - จัดฝกอบรมเสริมสรางความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับการดําเนินการตามเกณฑ 

PMQA 4.0

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วัตถุประสงค

กิจกรรม

รอดําเนินการ ระบบโปรแกรมประยุกต 

พรอมคูมือในการใชงานระบบฯ

- ความรู ทักษะ และประสบการณของ

บุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดทําระบบและ

การจัดการฝกอบรมใหความรู

- มีแผนงานในการดําเนินการจัดทํา

โครงการเพ่ือควบคุมใหดําเนินงานได

บรรลุภายในเวลาท่ีกําหนด2
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 สํานักงานสถิติแหงชาติมีการขับเคลื่อนองคการตาม

เกณฑ PMQA 4.0 สงผลใหเปนองคกรสมรรถนะสูง

สํานักงานสถิติแหงชาติมี

ผลการประเมินตนเองตาม

เกณฑ PMQA 4.0 ใน

ระดับคะแนน 350

ผลการประเมินสถานะ

ของหนวยงานภาครัฐใน

การเปนระบบราชการ 4.0

 (ใชผลการดําเนินการ ป 

60) 325.24

ผลการประเมินสถานะของ

หนวยงานภาครัฐในการเปน

ระบบราชการ 4.0 (ใชผลการ

ดําเนินการ ป 60)

 - ผูบริหารใหความสําคัญในการขับเคลื่อน

องคการตามแนวทาง PMQA 4.0

 - บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติมี

ความรูความเขาใจในระบบ PMQA 4.0 

และนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการจน

เกิดผลลัพธท่ีดี

 - บุคลากรเล็งเห็นถึงความสําคัญและ

ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการตาม

แนวทาง PMQA 4.0

 - จัดฝกอบรมเสริมสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการดําเนินการตามเกณฑ 

PMQA 4.0

1 โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบราชการ 4.0  - จํานวนครั้งท่ีอบรม 1 

ครั้ง

 - รอยละความเขาใจของ

ผูรับการอบรมหลังการ

อบรมมากกวาหรือเทากับ

 รอยละ 80%

 - จัดอบรมเม่ือวันท่ี 10 

ก.ค. 61 หองอบรม 1 ชั้น 

2 ทิศใต

 - ผูเขารับการอบรมมี

ความเขาใจเพ่ิมข้ึน คิดเปน

 รอยละ 82.49

รายงานโครงการฝกอบรม

พัฒนาระบบราชการ 4.0

 - การอบรมไมประสบผลสําเร็จ บุคลากรไม

สามารถนําไปเปนแนวทางการในขับเคลื่อน

องคการตามเกณฑ PMQA 4.0

 - ขอจํากัดในการจัดอบรม เชน งบประมาณ

 เปนตน

 - สํารวจความตองการของคณะทํางาน

ดําเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดาน

ความรูท่ีเก่ียวของและจําเปนตองการ

ดําเนินการ เพ่ือนํามาจัดทําหัวขอในการ

ฝกอบรม

 - ขอจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ

สําหรับการจัดอบรม

ผลผลิต

กิจกรรม
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ตัวบงช้ีความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เง่ือนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเส่ียง แนวทางการจัดการความเส่ียง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

5 ประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 จัดประชุมปละ 1 ครั้ง  - จัดประชุมเม่ือวันท่ี 3 

ก.ค. 61 หองประชุม 401

 ชั้น 4 ทิศเหนือ

รายงานการประชุม

คณะทํางานดําเนินการพัฒนา

ระบบราชการ 4.0

 - ผูบริหารใหความสําคัญและเขารวมประชุม

 - คณะทํางานฯ ใหความรวมมือ     ทําให

การประชุมบรรลุวัตถุประสงค

 - มีคณะทํางานฯเขารวมเกิน 80%

 - ประสานคณะทํางานลวงหนา 

(กําหนดการจัดประชุม) เพ่ือปองกัน

เหตุการท่ีคณะทํางานติดภารกิจจนไม

สามารถเขารวมประชุมได ซ่ึงจะสงผลตอ

การบรรลุเปาหมายการประชุม

 - กําหนดเปาหมาย และ ผลลัพธท่ี

ตองการ กอนการจัดประชุม

6 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบราชการ 4.0 จัดประชุมปละ 1 ครัง N/A N/A  - คณะทํางานฯ ใหความรวมมือ     ทําให

การประชุมบรรลุวัตถุประสงค

 - มีคณะทํางานฯเขารวมเกิน 80%

 - ประสานคณะทํางานลวงหนา 

(กําหนดการจัดประชุม) เพ่ือปองกัน

เหตุการท่ีคณะทํางานติดภารกิจจนไม

สามารถเขารวมประชุมได ซ่ึงจะสงผลตอ

การบรรลุเปาหมายการประชุม

 - กําหนดเปาหมาย และ ผลลัพธท่ี

ตองการ กอนการจัดประชุม

มาตรการ/กลยุทธ 4. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรูสึกผูกพันตอองคกรของบุคลากร



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เงื่อนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

1 เปดโอกาสใหสื่อมวลชนไดรับฟงการแถลงขาว

ผลสํารวจตางๆ ท่ีสําคัญ ของ สสช.

จัดแถลงขาวไดอยาง

นอยปละ 4 คร้ัง

จัดแถลงขาว ไตรมา

สละ 

1 คร้ัง

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายเดือน

ผลสํารวจมีความสําคัญ นาสนใจ มี

ผลกระทบตอประชาชน ทําให

ประชาชนอยากรู

ขอความอนุเคราะหศูนย/กอง ท่ี

เกี่ยวของ จัดทํา ppt. ผลสํารวจท่ี

นาสนใจ โดยใชรูปแบบ infographic

2 เพื่อใหสื่อมวลชนเผยแพรขาวผลสํารวจท่ีสําคัญ

ของ สสช. ทางสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ เปนตน

มีสื่อมวลชนเขารวม

การแถลงขาวอยาง

นอย 10 สื่อ

3 เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลผลสํารวจท่ีสําคัญ 

ของ สสช.

มีการเผยแพรขาวผล

สํารวจท่ี สสช.จัด

แถลงขาวทุกคร้ัง

1 จัดงานแถลงขาว ปละ 4 คร้ัง

1 ประสานศูนย/กอง จัดทํา ppt. ผลสํารวจ

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการนําขอมูลสถิติและสารสนเทศไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ

เปาประสงค: ทุกภาคสวนมีการนําขอมูลสถิติและ

สารสนเทศไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ

มาตรการ/กลยุทธ 1. สนับสนุน สงเสริม พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานสถิติและสารสนเทศ

โครงการ สสช. พบสื่อมวลชน (Press Release)

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เงื่อนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

2 ประสานสื่อมวลชนเขารวมงานแถลงขาว

3 จัดงานแถลงขาว และรับรองสื่อมวลชน

1 ประชาชนรับรูเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของ สสช. เผยแพรสื่อโทรทัศน 

(สกูปขาว) ไดอยาง

นอย 10 ตอน

รอดําเนินการ (หาก

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ)

2 ประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชนของ

ขอมูลสถิติ

3 ไดรับความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลมาก

ยิ่งขึ้นสงผลใหขอมูลท่ีผลิตมีคุณภาพ

1 สกูปขาวเผยแพรสื่อโทรทัศนอยางนอย 10 ตอน

1 ประสานศูนย/กองเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาในการ

ผลิตและเผยแพร

2 จางผลิตและเผยแพรสื่อฯ

3 เผยแพรสื่อท่ีผลิตผานสื่อโทรทัศน

โครงการผลิตและเผยแพรสื่อโทรทัศนเพื่อสรางการรับรูสถิติสูประชาชน

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เงื่อนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 ประชาชนรับรูเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของ สสช. สื่อรอบรูสถิติท่ีใช

เผยแพรผานวิทยุ 

หนังสือพิมพ

รอดําเนินการ (หาก

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ)

2 ประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชนของ

ขอมูลสถิติ

3 ไดรับความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลมาก

ยิ่งขึ้นสงผลใหขอมูลท่ีผลิตมีคุณภาพ

1 สื่อรอบรูสถิติท่ีใชเผยแพรผานวิทยุ หนังสือพิมพ

1 ประสานศูนย/กองเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาในการ

ผลิตและเผยแพร

2 จางผลิตและเผยแพรสื่อฯ

3 เผยแพรสื่อท่ีผลิตผานสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ

โครงการผลิตและเผยแพรรอบรูสถิติผานสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ

มาตรการ/กลยุทธ 1. สนับสนุน สงเสริมพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานสถิติและสารสนเทศ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต

กิจกรรม



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เงื่อนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 สํานักงานสถิติแหงชาติสามารถนําแนวทางในการ

วิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญไปใช

ประโยนชได

สํานักงานสถิติแหงชาติ

สามารถนําแนวทางฯ ไป

ใชประโยชนในทางปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรม

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน - บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการวิเคราะหและใชประโยชนจาก

ขอมูลขนาดใหญ

- ขาดเครื่องมือในการวิเคราะหข้ันสูงดาน

สถิติ/ปญญาประดิษฐ

- สรางความรู ความเขาใจในการนํา

แนวทางฯ ไปประยุกตใช

- ขอสนับสนุนเทคโนโลยี / tools เพ่ือ

วิเคราะห/นําเสนอ

1 มีกรอบ (Framework) และกระบวนการ (Process) 

ในการนําขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติและขอมูล

จากหนวยงานที่เก่ียวของมาวิเคราะห

กรอบ (Framework) 

และกระบวนการ 

(Process) ในการ

วิเคราะหและใชประโยชน

จากขอมูลขนาดใหญ

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน กรอบ (Framework) และกระบวนการ 

(Process) ที่ไดอาจไมสามารถประยุกตใช

กับขอมูลที่มีความหลากหลายได

- ปรึกษาและหารือกับผูเชี่ยวชาญเพ่ือ

พัฒนากรอบ (Framework)  และ

กระบวนการ (Process) ใหครอบคลุม

และสอดคลองกับขอมูลที่มีอยูใหมากที่สุด 

- บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตองศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือ

พัฒนากรอบใหมีความสอดคลองขอมูล

2 มีกรณีศึกษา (Use Cases) 2 กรณี - ผลการศึกษา 2 กรณี อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน กรณีศึกษาที่จัดทําไวไมเหมาะสมกับ

สถานการณทางดานเศรษฐกิจและสัคมที่

เปลี่ยนแปลงไป

ศึกษาขอมูล/ปรับปรุงการวิเคราะหใน

กรณีศึกษาที่จัดทําไวใหเหมาะสมกับ

สถานการที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการขอมูลสถิติและฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ

ผลลัพธ/วัตถุประสงค

ผลผลิต



ตัวบงชี้ความสําเร็จ สถานะปจจุบัน แหลงขอมูล/หลักฐาน เงื่อนไขความสําเร็จ/ปจจัยความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนการดําเนินการเชิงเหตุและผล (Logical Framework)

สาระสําคัญ

1 ศึกษาและจัดทํากรอบ (Framework) และ

กระบวนการ (Process) ในการนําขอมูลของ

สํานักงานสถิติแหงชาติและขอมูลจากหนวยงานที่

เก่ียวของมาวิเคราะห

ผลการศึกษา วิเคราะห 

และจัดทํากรอบ 

(Framework) และ

กระบวนการ (Process) 

การวิเคราะหและใช

ประโยชนขอมูลขนาดใหญ

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน ไมสามารถนัดหมายผูบริหารเพ่ือเก็บ

รวบรวมความตองการ (requirement) 

พรอมกันไดในคราวเดียว

ขอนัดสัมภาษณผูบริหารเปนรายบุคคล

2 ศึกษาและกําหนดประเด็นปญหา ที่จะนํามาทํา

กรณีศึกษา

ผลการศึกษา วิเคราะห 

และนําเสนอกรณีศึกษา 2

 กรณี

อยูระหวางดําเนินการ หนังสือ/เอกสาร/รายงาน ไมมีขอมูลที่จําเปนบางรายการสําหรับใชใน

กรณีศึกษา

นําขอมูลอ่ืนที่ใกลเคียง/สามารถทดแทน

ไดมาใช

กิจกรรม


