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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่   ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ให สํานักงานสถิติแหงชาติ  มีภารกิจในฐานะเปนหนวยงานกลางของรัฐ   
ในการดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ  และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถิติ  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
(๒) จัดทําแผนแมบทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อใหความเห็นชอบ  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มีการใชมาตรฐานสถิติตามหลักสากล 

(๔) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล
ที่แตละหนวยงานตองรับผิดชอบ 
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(๕) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ในระดับมหภาค 

ดวยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง  และใหบริการขอมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

(๖) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐและขอมูล

สถิติที่สําคัญที่ไมมีหนวยงานใดจัดทํา  รวมทั้งประสานและใหคําปรึกษาในการจัดทําขอมูลสถิติของ

หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๗) ประสานงานกับองคการระหวางประเทศในดานวิชาการสถิติ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

ก. ราชการบริหารสวนกลาง 

 (๑) สํานักบริหารกลาง 

 (๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 (๓) ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 

 (๔) สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 

 (๕) สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ 

 (๖) สํานักสถิติพยากรณ 

 (๗) สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 

 (๘) สํานักสถิติสาธารณมติ 

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 สํานักงานสถิติจังหวัด 

ขอ ๔ ในสํานักงานสถิติแหงชาติ  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน

ข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ขอ ๕ ในสํานักงานสถิติแหงชาติ  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่ในการ
พัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รับผิดชอบงานข้ึนตรง
ตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติเก่ียวกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการ  พัฒนา  และจัดทําเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานชวยอํานวยการ  

และงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการวางแผนกําลังคน  จัดระบบงานบริหารงานบุคคล  และการเสริมสรางวินัย 

และระบบคุณธรรม 
(๓) พัฒนาบุคลากรและบริหารองคความรูของสํานักงานใหแกขาราชการของสํานักงาน 

และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
(๔) ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน  การบัญชี  การบริหาร  การงบประมาณ   

การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง

และอาญา  การดําเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  และคดีปกครอง 
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรผลการปฏิบัติงานและ

ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานของสํานักงาน 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนการปฏิบัติราชการ  และการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และวิเคราะหระดับความสําเร็จของงาน 
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ขอ ๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  กํากับ  ดูแล  สนับสนุน  สงเสริม  และติดตามการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบสารสนเทศสถิติ 
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เพื่อการประมวลผลขอมูล  ระบบงานสารสนเทศ 

เพื่อการบริหาร  ระบบคลังขอมูลและสถิติ  และบริหารจัดการฐานขอมูลสํานักงาน 
(๓) จัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
(๔) จัดเตรียมขอมูลจากสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง  จัดทําการบรรณาธิกรลงรหัส  

บันทึกขอมูล  และจัดทําการประมวลผลขอมูล 
(๕) ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
(๖) ประสานเครือขายการใหบริการและแลกเปล่ียนขอมูลและสถิติระหวางหนวยงานทั้งใน

และตางประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๘ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล

ที่แตละหนวยงานในภาครัฐตองรับผิดชอบ 
(๒) บริหารจัดการระบบขอมูลใหครอบคลุมและครบถวนในมิติงานทั้ง  ๓  ดาน  คือ   

ขอมูลดานนโยบายของรัฐบาล  ขอมูลจากการบริหารงานของแตละหนวยงานในภาครัฐ  และขอมูล 
ในระดับพื้นที่ 

(๓) จัดสรางและพัฒนามาตรฐานการแลกเปล่ียนและการเชื่อมโยงขอมูลสถิติสําหรับ
หนวยงานภาครัฐและสอดคลองกับกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ 

(๔) ประสานงานกับหนวยงานในภาครัฐที่เก่ียวของ  เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล 
ยุทธศาสตรของประเทศ 

(๕) วิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายในการบริหารประเทศ 
(๖) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศ

แกหนวยงานในภาครัฐ 
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาครัฐที่เก่ียวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) ประสานงาน  และหารือรวมในการจัดทําสถิติของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบท

เก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  และใหสอดคลองกับแผนกําหนดความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม  (๑) 

(๓) จัดทําแผนสถิติ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงาน 
(๔) จัดทํา  ประสานการจัดทํา  และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 
(๕) ศึกษา  พัฒนา  และสงเสริม  วิชาการสถิติ  สําหรับการนาํไปประยุกตใช 
(๖) กําหนดกระบวนการสุมตัวอยางและวิธีประมาณคาสถิติที่เหมาะสม 
(๗) วิเคราะหและประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ 
(๘) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจัดทําแผนที่สถิติสําหรับการจัดเก็บขอมูล 
(๙) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บขอมูล 
(๒) บริหารจัดการ  ปรับปรุงแกไข  จัดทําแผนที่สถิติ  และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่

ของประเทศ  เพื่อใชในสํามะโน  การสํารวจตัวอยาง  และการบริหารจัดเก็บขอมูล 
(๓) บริหารจัดเก็บขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ  สังคม  และความคิดเห็นของประชาชนตอ

นโยบายหรือโครงการภาครัฐ 
(๔) ประสานสถิติกับเครือขายภาครัฐและเอกชน 
(๕) ควบคุมคุณภาพขอมูลโครงการสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง 
(๖) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และชวยเหลือในดานการจัดเก็บขอมูลแกหนวยงาน 
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักสถิติพยากรณ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน  ติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ 
(๒) จัดทําดัชนี  เคร่ืองชี้วัด  ขอมูลแนวโนม  และคาดการณภาวะดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๓) วิเคราะห  พัฒนา  และสงเสริมการใชขอมูลและสถิติแนวโนม  และการคาดการณ 
(๔) รวบรวมและบูรณาการขอมูลและสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมจากหนวยงาน 
(๕) จัดทําการนําเสนอขอมูลและสถิติในรูปแบบตาง ๆ 
(๖) เผยแพรและใหบริการขอมูลและสถิติแกผูใชทั้งภายในประเทศและตางประเทศรวมท้ัง

งานหองสมุด 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๒ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค  ดวยวิธีสํามะโนหรือ 

การสํารวจตัวอยาง  เพื่อใชในการวางแผน  ติดตาม  และประเมินผล 
(๒) พฒันาการจัดทําสถิติ  และสงเสริมการใชสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมสาขาตาง ๆ 
(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน  ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางดาน

เศรษฐกิจและสังคม 
(๔) ประสานและใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและหนวยงานภายนอก   

ในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางดานเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักสถิติสาธารณมติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดทํา  ประมวลผล  วิเคราะห  และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรตาง ๆ  เพื่อเปนขอมูลใหรัฐใชในการวางแผน  ติดตาม  
ประเมินผล  และตัดสินใจ 

(๒) จัดทํา  ประมวลผล  วิเคราะห  และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
ตามความตองการของหนวยงานเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและการบริหารงาน 

(๓) พัฒนา  สงเสริม  และใหคําปรึกษาแกหนวยงาน  องคกรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
เก่ียวกับการจัดทําโครงการสํารวจตัวอยาง  การประมวลผล  และการวิเคราะหขอมูล 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักงานสถิติจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติในระดับพื้นที่ 
(๒) บริหารจัดการในการจัดเก็บขอมูล  การจัดทําสํามะโน  และการสํารวจตัวอยางในระดับพื้นที ่
(๓) สงเสริมวิชาการ  มาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพของขอมูลและสถิติ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยขอมูลและสถิติระดับพื้นที่ 
(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา  เผยแพร  และใหบริการขอมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มั่น  พธัโนทัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการ 
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยจัดตั้งศูนย
สารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ  เพ่ือทําหนาท่ีจัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบ 
และขอบเขตของขอมูลท่ีแตละหนวยงานภาครัฐตองรับผิดชอบ  และปรับปรุงสํานักงานเลขานุการกรมเปน 
สํานักบริหารกลาง  กองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติเปนสํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ  และกองสถิติประชามติ 
เปนสํานักสถิติสาธารณมติ  รวมท้ังปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ท่ี เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


