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คานา
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ.
2558 – 2562 เป็นโครงการที่ดาเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.
2554 – 2558 โดยในปี 2558 สานักงานสถิติแห่งชาติมีแผนการดาเนินงานที่ มุ่งให้การ
ผลิตสถิติท างการของประเทศเป็น มาตรฐานตามหลักสากล มีคุณ ภาพ และสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ทางด้านสถิติของหน่วยสถิติมีความรู้ความเข้ าใจและเห็นความสาคัญของ
การจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ พร้อมทั้งร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้
สถิติทางการของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการฯ ฉบับนี้ สานักงาน
สถิติแห่ งชาติให้ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วมของหน่วยผลิ ตสถิติของรัฐ เพื่อร่วมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒ นาการจัดการคุณ ภาพสถิติทางการประเทศไทย
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีคุณภาพ
และเชื่อถือได้ สาหรับใช้ในการพัฒนาประเทศ
สานั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติห วั งว่าแผนพั ฒ นาการจัด การคุณ ภาพสถิติ ท างการ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 จะเป็น แนวทางที่ สาคัญ ในการจัดการคุณ ภาพสถิ ติ
ทางการประเทศไทย เพื่อให้สถิติทางการของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่บริหารจัดการระบบ
สถิติของประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการดาเนิ นการตามบทบาทภารกิจที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ที่ให้สานักงานสถิติแห่งชาติบริหารจัดการ
ระบบสถิติและสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทุกภาค
ส่วนสามารถนาสถิติไปใช้ในการบริหาร ตัดสินใจ วางแผน และพัฒ นาทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่
เนื่องจากประเทศไทยมีระบบสถิติที่มีลักษณะกระจายงาน โดยแต่ละหน่วยงานสามารถ
ผลิตสถิติทางการตามความต้องการของตนเองได้ เช่น สถิติจากงานทะเบียน สถิติจาก
การสามะโนหรือสารวจ เป็นต้น ส่งผลให้การผลิตสถิติทางการของประเทศไทยเกิด
ปัญหาด้านความเป็นเอกภาพและผู้ใช้ไม่มีความมั่นใจเพียงพอต่อการนาสถิติดังกล่าวไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ สานักงานสถิติแห่งชาติจึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการคุณภาพสถิติทางการ พ.ศ. 2558 – 2562
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการครั้งนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558การบริหารจัดการคุณภาพสถิติขององค์กรระหว่างประเทศและหน่วย
สถิติต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จและได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพสถิติตลอดจน
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการคุณภาพสถิติทางการของ
ประเทศไทย สามารถสรุปผลที่สาคัญของการจัดทาแผนดังกล่าวได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีการจัดการคุณภาพสถิติทางการที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง ทุกภาคส่วน
ร่วมกันจัดทาเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีคุณภาพสาหรับใช้ในการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาคุณภาพสถิติทางการสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

ฉ
เป้าหมาย
1. หน่วยสถิติและผู้ใช้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของ
ประเทศ
2. สถิติทางการมีคุณ ภาพและเชื่อถือได้ สามารถนามาใช้ตัดสินใจและเป็ น
ข้อ มู ล ส าคั ญ ที่ ใช้ ป ระกอบการวางแผนและก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศ
3. บุคลากรในหน่วยสถิติได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการ รวมถึงความรู้และเทคนิคในการผลิตสถิติทางการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล การเผยแพร่และให้บริการสถิติทางการต่อสาธารณะ เพื่อ
ส่งเสริมการนาสถิติทางการไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ของประเทศไทย
เป้าหมาย
1. มีกลไกขั บเคลื่อนการบริห ารจัด การคุณ ภาพสถิติ ทางการของ
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและกาหนด
บทบาทที่ชัดเจนระหว่างหน่วยสถิติและผู้ใช้ เพื่อให้การจัดการ
คุณภาพสถิติทางการสัมฤทธิ์ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. มีการประเมินคุณ ภาพสถิติทางการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของ
ผู้ผลิตและผู้ใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
1. บุคลากรด้านสถิติมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
2. มีนโยบาย/แนวทางในการส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการ
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การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
เหตุผลและความจาเป็น
การประเมินสถานการณ์การจัดการคุณภาพสถิติทางการในปัจจุบัน
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ประเทศไทย
แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพ
สถิติทางการของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการอย่างทั่วถึง
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การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
เหตุผลความจาเป็น
สานักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นองค์กรในการผลิตข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็น
ของประเทศ (Fundamental Statistics) และเป็ น หน่ วยงานกลางที่ มี ภ ารกิ จ ในการ
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้เป็นเอกภาพ โดยมีกลไกการดาเนินงานคือ การ
จัดทาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 เพื่อกาหนดกรอบความ
รับผิดชอบของหน่วยสถิติในการจัดทาสถิติให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และเพื่อกาหนด
มาตรฐานในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตสถิตขิ องหน่วยสถิติให้มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสถิติที่มีความสาคัญต่อ
การนาเสนอสถานการณ์ของประเทศ หรือเรียกว่า “สถิติทางการ” (Official Statistics)
ซึ่งสถิติดังกล่าวต้องเป็นสถิติที่มีระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการที่วางไว้อย่างเป็น
ระบบ และมี ม าตรฐานคุ ณ ภาพที่ ก าหนด รวมถึ งเป็ น สถิ ติ ที่ มี ก ารผลิ ต อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งในปี
2557 เป็นต้นไป สานักงานสถิติแห่งชาติมีแผนการดาเนินงานที่มุ่งเน้นเข้าสู่ “ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน” เพื่อให้การผลิตสถิติทางการของประเทศเป็น
มาตรฐานตามหลักสากล มีคุณภาพ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบการจัดการคุณภาพ
สถิติทางการและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของสถิติที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ
ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานและโครงการต่างๆ เกิดปัญหา
ด้านความเป็ น เอกภาพและผู้ ต้ อ งการใช้ส ถิ ติ ไม่ มี ค วามมั่ น ใจเพี ย งพอต่อ การน าสถิ ติ
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากสาหรับการบริหารจัดการระบบ
สถิติและการตัดสินใจสาคัญระดับประเทศ
สานักงานสถิติแห่งชาติจึงจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 ดังกล่าว และสามารถนาไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
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การประเมินสถานการณ์การจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยปัจจุบัน
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ.
2558 – 2562 ได้ดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สานักงานสถิติแห่งชาติจึง
ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแผนการปฏิบตั ิราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว ได้นามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ลักษณะปัจจัย
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของการจัดการคุณภาพสถิติทางการในปัจจุบัน
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

ปัจจัยภายใน
ความเข้มแข็งของการจัดการคุณภาพสถิติทางการในปัจจุบนั (Strength: S)
1. มีพ ระราชบั ญ ญั ติ สถิ ติ พ.ศ. 2550 ที่ กาหนดภารกิ จของสานั กงานสถิ ติ
แห่งชาติในการจัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐในมาตรา 6(1) ซึ่ง
คุณภาพสถิติทางการเป็นสิ่งสาคัญในการนาสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ (แต่มิได้ระบุไว้ใน
พรบ.สถิติ อย่างชัดเจน)
2. มีแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 ขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ โดยหนึ่งในคุณสมบัติสถิติทางการคือ ต้องเป็น “สถิติ
ที่ ม าจากกระบวนการผลิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน การจั ด หมวดหมู่ และมาตรฐาน
คุณ ภาพที่ก าหนด” โดยระบุ ในยุท ธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒ นาข้อ มูล สถิ ติให้ มี มาตรฐาน
เพื่อให้การผลิตสถิติทางการของประเทศเป็นมาตรฐานตามหลักสากล มีคุณภาพ และ
สามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ให้ความเห็นชอบในประเด็น
สาคัญ ได้แก่ การนาแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติ ราชการ
ของกระทรวง กรม ให้คงอัตรากาลังด้านสถิติในหน่วยงาน และให้หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องปรับแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีในการจัดทา
ข้อมูลสถิติตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
4. มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการเก็ บ รวบรวมการวิเคราะห์ แ ละการ
เผยแพร่ข้อมูล
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ความอ่อนแอของการจัดการคุณภาพสถิติทางการในปัจจุบนั (Weakness: W)
1. พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ไม่ได้กาหนดความรับผิดชอบในด้านการ
จัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศไว้อย่างชัดเจน
2. ขาดหน่วยสถิติที่รับผิดชอบงานสถิติโดยตรงในระดับกรม
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการผลิตและการใช้สถิติทางการ
4. เก็บรวบรวมสถิติทางการซ้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน
5. เก็บรวบรวมสถิติทางการที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล
และการเก็บรักษาสถิติทางการ
6. ขาดมาตรฐานในการผลิต การใช้ และการเผยแพร่สถิติทางการ
7. เผยแพร่สถิติทางการล่าช้าและไม่สม่าเสมอ

ปัจจัยภายนอก
โอกาสในการพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ (Opportunity: O)
1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านคุณภาพของสถิติทางการ
2. “หลักการพื้นฐานของสถิติทางการ (The Fundamental Principles of
Official Statistics)” ที่คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรอง ว่าเป็น
หลักการพื้นฐานของระบบสถิติของประเทศต่างๆ ทั่วโลกสมควรนาไปปฏิบัติตาม จะช่วย
ส่งเสริมให้หน่วยสถิติใช้ในการจัดทาสถิติทางการให้มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ
จากผู้ใช้ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3. มีหน่วยสถิติต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเป็นต้นแบบในการ
บริหารจัดการคุณภาพสถิติที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สาหรับประเทศไทย
4. ความต้ อ งการใช้ ส ถิ ติ ท างการที่ มี คุ ณ ภาพจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมีมากขึ้น
5. มีเทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้ในการเพิ่มคุณภาพสถิติทางการมากขึ้นทั้งใน
ด้านการผลิต การเผยแพร่ และการนาไปใช้ประโยชน์
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อุปสรรคในการพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ (Threat: T)
1. ขาดการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพสถิติ
2. ขาดความเที่ ย งตรงและความเป็ น อิ ส ระในการผลิ ต และบริ ห ารจั ด การ
คุณภาพสถิติทางการที่ได้มาตรฐาน
3. ขาดงบประมาณและบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานด้านสถิติอย่างเป็นทางการใน
หน่วยงาน
4. ขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
5. ขาดการเก็บรักษาความลับของข้อมูลและความเสมอภาคการให้บริการสถิติ
ทางการ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในสรุปเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix นาไปสู่ข้อเสนอดังนี้
SO

ใช้พระราชบัญญั ติสถิติให้เป็นประโยชน์ในการขอความร่วมมือกับ
หน่วยสถิติในการผลิตสถิติทางการที่มีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเพิ่มคุณภาพการเก็บรวบรวม การเผยแพร่ และการนา
สถิติทางการไปใช้ประโยชน์

ST

ใช้พระราชบัญญัติสถิติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในนโยบาย ข้อบังคับ
ของหน่ วยสถิ ติในเรื่องความเที่ ยงตรงของการผลิต การเก็บ รัก ษา
การเผยแพร่ และการให้บริการสถิติทางการ

WO ใช้นโยบายสนับสนุนคุณภาพสถิติทางการของรัฐเพื่อช่วยยกระดับ
มาตรฐานสถิติทางการ ลดความซ้าซ้อนในการผลิต และเพิ่มประสิทธิ์
ภาพในการเผยแพร่และให้บริการสถิติทางการ
WT ใช้นโยบายสนับสนุนคุณภาพสถิติทางการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การสร้างบุคลากรระดับกรมให้มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิต
การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์สถิติทางการ
จากการประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น ควรกาหนดให้มีการพัฒนาการจัดการ
คุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการประเทศไทย เพื่ อ ให้ ส ถิ ติ ท างการของประเทศมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการของประเทศ อัน
จะนาไปสู่การจัดการคุณภาพอย่างยั่งยืน
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แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2558 –2562
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาสถิ ติ ท างการให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เสริม สร้างองค์ค วามรู้และเทคนิ ค ในการผลิต การเผยแพร่แ ละการ
ให้บริการสถิติทางการให้มีคุณภาพต่อสาธารณะให้กับหน่วยสถิติ เพื่อให้ประเทศมีสถิติ
ทางการที่ มี คุ ณ ภาพและเชื่ อ ถื อ ได้ สามารถน าไปใช้ ตั ด สิ น ใจและเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ
ประกอบการวางแผนและกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการ
จั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการ พ.ศ. 2558– 2562 ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT การจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ด้านกระบวนการผลิตสถิติของประเทศไทย
และด้านผลผลิตสถิติของประเทศไทยนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประเทศไทยมีการจัดการคุณภาพสถิติทางการที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง ทุกภาคส่วน
ร่วมกันจัดทาเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีคุณภาพสาหรับใช้ในการพัฒนาประเทศ”

พันธกิจ (Missions)
1. บริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาคุณภาพสถิติทางการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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เป้าหมาย (Goals)
1. หน่วยสถิติและผู้ใช้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของ
ประเทศ
2. สถิติ ทางการมี คุณ ภาพและเชื่อ ถือได้ สามารถน ามาใช้ตั ดสิน ใจและเป็ น
ข้อ มู ล ส าคั ญ ที่ ใช้ ป ระกอบการวางแผนและก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศ
3. บุคลากรในหน่วยสถิติได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการ รวมถึงความรู้และเทคนิคในการผลิตสถิติทางการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล การเผยแพร่และให้บริการสถิติทางการต่อสาธารณะ เพื่อ
ส่งเสริมการนาสถิติทางการไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดการคุณ ภาพสถิติทางการที่เป็นรูปธรรม สาหรับ
เป็นกรอบให้หน่วยสถิติเกิดความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพที่ตรงกันระหว่างหน่วยสถิติ
ในการจัดการและผลิตสถิติใช้ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อใช้ในการตัดสินใจ วางแผน
และกาหนดนโยบายของประเทศ มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญ ในระยะแผนพัฒนาฯ
ดังนี้
1. การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
2. การสนับสนุนการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างต่อเนื่อง
3. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ของประเทศ
เป้าหมาย

1. มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณ ภาพสถิติทางการของประเทศที่

สนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งสร้างความเข้าใจและกาหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่างสานักงานสถิติ
แห่งชาติ หน่วยสถิติอื่น และผู้ใช้สถิติทางการ ในการทางานร่วมกันเพื่อให้
การจัดการคุณภาพสถิติทางการสัมฤทธิ์ผล

ตัวชี้วัด
1. มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ
กลยุทธ์และผลผลิต
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ผลผลิต และระยะเวลา ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์
ผลผลิต
1.1 สร้างกลไกขับเคลื่อนการบริหาร 1.1 มีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ
จัดการคุณภาพสถิติทางการ
และมาตรฐานสถิติ
1.2 มีหน่วยประสานงานแผนพัฒนาการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการภายในสานักงานสถิติ
แห่งชาติ
1.3 มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ
สถิติทางการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. มีการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของผู้ผลิตและ
ผู้ใช้
ตัวชี้วัด
1. มีการประเมินคุณภาพสถิติทางการในมิติของผู้ผลิต
2. มีการประเมินคุณภาพสถิติทางการในมิติของผู้ใช้
3. มีรายงานผลการดาเนินงานการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
กลยุทธ์และผลผลิต
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การประเมิ น คุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการ
ประกอบด้วย กลยุทธ์ ผลผลิต และระยะเวลา ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์
2.1 สนับสนุนการประเมินคุณภาพ
สถิติทางการในมิติของผู้ผลิต
2.2 สนับสนุนการประเมินคุณภาพ
สถิติทางการในมิติของผู้ใช้
2.3 ติดตามและประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพสถิติทางการ

ผลผลิต
2.1 มีผลการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการด้วย
ตนเองรายปี
2.2 มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติ
ทางการรายปี
2.3 มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
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ยุทธศาตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
1. บุคลากรด้านสถิติมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
2. มีนโยบาย/แนวทางในการส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรที่ผลิตสถิติทางการเข้ารับการอบรมด้านการจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการและผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
2. หน่วยงานมีการกาหนดนโยบาย/แนวทางในการส่งเสริมให้มีการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการ
กลยุทธ์และผลผลิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรที่ผลิตสถิติทางการให้มีความรู้ด้านการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ ผลผลิต และระยะเวลา ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์
ผลผลิต
3.1 พัฒนาบุคลากรที่ผลิตสถิติ
3.1 บุคลากรที่ผลิตสถิติทางการมีความรู้ด้าน
ทางการให้มีความรูด้ ้านการ
การจัดการคุณภาพสถิติ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
จัดการคุณภาพสถิติทางการ
3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพ 3.2 มีการกาหนดนโยบาย/แนวทางในการ
สถิติทางการอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
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แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการของประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ 1.1

โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศ

หลักการและวัตถุประสงค์:
การบริห ารจั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งมี ค ณะอนุ ก รรมการเพื่ อ บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการ มี ห น่ ว ย
ประสานงานด้านการพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ การดาเนินงานเป็นตาม
แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน:
1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการเพื่อกากับ
ดูแลการบริหารจัด การคุณ ภาพสถิติทางการที่ ผลิตให้เป็น ไปตามหลั ก
วิชาการสถิติและมาตรฐานสถิติ
องค์ประกอบ:
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ประธาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้าที:่
1) กาหนดนโยบายในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
2) กากับ ติดตามการดาเนินงานด้านคุณภาพสถิติทางการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กาหนด
3) รายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ
ไทย 3 ด้าน
2. จัดตั้งหน่วยประสานงานด้านการพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ภายในสานักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่างๆ ตามแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
หน้าที:่
1) ประสานงานในการด าเนิ น การตามระบบการบริ ห ารจั ด การ
คุณภาพสถิติทางการระหว่างคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการ
คุณภาพสถิติทางการ คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และหน่วย
สถิติต่างๆ
2) ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานของคณะอนุ ก รรมการเพื่ อ บริ ห าร
จัดการคุณภาพสถิติทางการ
3) ด าเนิ น การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ แนะน าแนวทางการจั ด การ
คุณภาพสถิติทางการในกรณีที่จาเป็นโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการ
ดาเนินงาน
4) เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการให้
สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของหน่วยสถิติ
3. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสถิติท างการ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น
หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
แบบประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง พร้อมทั้งกาหนด
เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพของรายการสถิติทางการ
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ พร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์ที่ใช้
วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการ
ฯลฯ
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ระยะเวลา:

ปีงบประมาณ 2558

งบประมาณ: สานักงานสถิติแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการประสาน จัดประชุม
และค่าเบี้ยประชุม รวมถึงงบประมาณการจัดจ้างที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์การสนับสนุนและส่งเสริมการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
ประกอบด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ 2.1

โครงการประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง

หลักการและวัตถุประสงค์:
สถิติทางการของหน่วยงานที่ผลิตในแต่ละสาขาทั้ง 21 สาขา อาจมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสถิติทางการในบางรายการหรือมีการผลิตรายการสถิติทางการ
เพิ่มเติม ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องประเมินคุณภาพสถิติทางการเป็นประจาทุกปี ใน
การประเมินคุณภาพสถิติทางการดังกล่าว หากประเมินโดยหน่วยงานที่ผลิตสถิตทิ างการ
จะทาให้ได้ผลการประเมินที่มีความเชื่อถือได้มาก ตลอดจนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการประเมินด้วย
แนวทางการดาเนินงาน:
1. หน่วยงานที่ผลิตสถิติทางการของแต่ละสาขาประเมินคุณภาพโดยใช้แบบ
ประเมินที่สร้างขึ้น
2. หน่วยสถิติประเมินผลคุณภาพสถิติทางการของแต่ละรายการที่ผ่านการ
ประเมินจากหน่วยสถิติแล้วโดยใช้เกณฑ์วัดระดับคุณภาพรายการสถิติ
ทางการที่กาหนดไว้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสถิติทางการที่ผลิต
ระยะเวลา:

ปีงบประมาณ 2559 – 2562

งบประมาณ: หน่วยสถิติและสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยผลิตสถิตทางการ
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โครงการ 2.2

โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการ

หลักการและวัตถุประสงค์:
สถิติทางการแต่ละรายการที่ผลิตโดยหน่วยสถิติทั้ง 21 สาขาจะสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการเป็น
สาคัญ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย
สื่อมวลชนตลอดจนนักศึกษา นอกจากนี้ความต้องในการใช้สถิติทางการของผู้ใช้ในแต่ละ
ปีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณี ทั้งในด้าน
รายการสถิติที่ใช้ ช่วงเวลาที่ใช้ และสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลฯ จึงมีความจาเป็นต้อง
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการเป็นประจาทุกปี
แนวทางการดาเนินงาน:
1. เลื อ กตั วอย่างผู้ ใช้ส ถิ ติท างการในแต่ ล ะกลุ่ม ได้แ ก่ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชน และนักศึกษาฯ มาวัด
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถิติทางการที่หน่วยสถิติแต่ละแห่งผลิตขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยรายการสถิติทางการที่สาคัญ และภาพรวมของรายการสถิติ
ทางการที่แต่ละหน่วยงานผลิตขึ้น
2. ประมวลผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สถิติทางการในแต่ละกลุ่ม
และรวมทุกกลุ่ม
ระยะเวลา:

ปีงบประมาณ 2560 – 2562

งบประมาณ: หน่วยสถิติและสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยผลิตสถิตทางการ
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โครงการ 2.3

โครงการติ ดตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ดการคุ ณ ภาพสถิ ติ
ทางการ

หลักการและวัตถุประสงค์:
การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาการจัด การ
คุณภาพสถิติทางการ พ.ศ. 2558 – 2562 ที่วางไว้หรือไม่ มีความจาเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
สานักงานสถิติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา หน่วยสถิติฯ สาหรับนาไปใช้ใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางการดาเนินงาน:
1. สร้างแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานสถิติแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
สถิติรายสาขา และหน่วยผลิตสถิตทางการพร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์ชี้วดั ผล
การติดตามและประเมินผลฯลฯ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยใช้แบบติดตาม
และประเมินที่สร้างไว้
3. ประมวลผลและสรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
คุณภาพสถิติทางการโดยใช้เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
4. ให้ ข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุ งแก้ ไขการบริห ารจัด การคุ ณ ภาพสถิ ติ
ทางการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลา:

ปีงบประมาณ 2559 – 2562

งบประมาณ: สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการอย่างยั่งยืน
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ก ารส่งเสริม การพั ฒ นาคุณ ภาพสถิติ ท างการอย่ างยั่งยื น
ประกอบด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ 3.1

โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ

หลักการและวัตถุประสงค์:
การบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
แต่ ในปัจ จุบั น หน่ วยงานดังกล่ าวยังขาดบุ คลากรที่ มี ความรู้และประสบการณ์ ในการ
บริหารจัดการคุณ ภาพสถิติทางการ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติ
ทางการให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพสถิติทางการได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพสถิติ
ทางการของแต่ละหน่วยงาน
แนวทางการดาเนินงาน:
1. จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
2. จัดทาคู่มือการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการ
3. จั ด อบรมบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งมี ห น้ า ที่ ในการผลิ ต
การเผยแพร่และให้บริการ และการนาสถิติทางการไปใช้ประโยชน์
4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
ระยะเวลา:

ปีงบประมาณ 2558 – 2562

งบประมาณ: สานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสถิติแห่งชาติ
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โครงการ 3.2

โครงการส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพสถิติทางการอย่างยั่งยืน

หลักการและวัตถุประสงค์:
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยสถิติจัดการคุณภาพสถิติทางการที่ผลิตและ
เผยแพร่ให้มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
แนวทางการดาเนินงาน:
1. สานักงานสถิติแห่งชาติควรมีปฏิญญาว่าด้วยคุณภาพสถิติทางการ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีการพัฒนาสถิติทางการของประเทศ
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. หน่ วยสถิ ติ ค วรก าหนดนโยบาย/แนวทางในการจั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ
ทางการ เพื่อให้การผลิตและเผยแพร่สถิติทางการได้อย่างถูกต้องและมี
คุณภาพ
ระยะเวลา:

ปีงบประมาณ 2558 – 2562

งบประมาณ: สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ตารางแสดงแผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

ผลผลิต

1. การพัฒนา
กลไก
ขับเคลื่อนการ
จัดการ
คุณภาพสถิติ
ทางการของ
ประเทศ

1.1 มีกลไก
ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ
คุณภาพสถิติ
ทางการของ
ประเทศ

1.1 สร้างกลไก
ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการ
คุณภาพสถิติ
ทางการ

1.1 โครงการพัฒนา
กลไกการ
บริหารจัดการ
คุณภาพสถิติ
ทางการ
ประเทศ

1.1 มีคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการ
คุณภาพและ
มาตรฐานสถิติ
1.2 มีหน่วยประสาน
งานด้านการพัฒนา
การจัดการคุณภาพ
สถิติทางการ
ภายในสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
1.3 มีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ
คุณภาพสถิติ
ทางการ

ปีงบประมาณ
58 59 60 61 62
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2. การสนับสนุน
การประเมิน
คุณภาพสถิติ
ทางการอย่าง
ต่อเนื่อง

2.1 มีการประเมิน
คุณภาพสถิติ
ทางการในมิติ
ของผู้ผลิต
2.2 มีการประเมิน
คุณภาพสถิติ
ทางการในมิติ
ของผู้ใช้
2.3 มีรายงานผล
การดาเนินงาน
ด้านการ
คุณภาพสถิติ
ทางการ

กลยุทธ์

โครงการ

ผลผลิต

2.1 สนับสนุนการ 1.2 โครงการ
1.4 มีผลการประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
คุณภาพสถิติ
คุณภาพสถิติ
คุณภาพสถิติ
ทางการด้วย
ทางการในมิติ
ทางการด้วย
ตนเองรายปี
ของผู้ผลิต
ตนเอง
2.2 สนับสนุนการ 1.3 โครงการสารวจ 1.5 มีผลการสารวจ
ประเมินคุณภาพ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
สถิติทางการใน
ของผู้ใช้สถิติ
ของผูใ้ ช้สถิติ
มิติของผู้ใช้
ทางการ
ทางการรายปี
1.4 โครงการ
1.6 มีรายงานการ
2.3 ติดตามและ
ติดตามและ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ประเมิ
น
ผลการ
ประเมินผลการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
คุณภาพสถิติ
คุณภาพสถิติ
คุณภาพสถิติ
ทางการ
ทางการ
ทางการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

ปีงบประมาณ
58 59 60 61 62
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ตัวชี้วัด

3. การส่งเสริม

กลยุทธ์

3.1 บุคลากรที่ผลิต
3.1 การพัฒนา
สถิติทางการเข้า
บุคลากรที่
การพัฒนา
รับการอบรมด้าน
ผลิตสถิติ
คุณภาพสถิติ
การจั
ด
การ
ทางการให้มี
ทางการอย่าง
คุณภาพสถิติ
ความรู้ด้าน
ยั่งยืน
ทางการ และ
จัดการ
ผ่านเกณฑ์การ
คุณภาพสถิติ
ประเมินไม่น้อย
ทางการ
กว่า 1 ใน 3
3.2 หน่วยงานมีการ 3.2 ส่งเสริมให้มี

กาหนดนโยบาย
ในการส่งเสริม
ให้มีการจัดการ
คุณภาพสถิติ
ทางการ

โครงการ

ผลผลิต

3.1 โครงการ
ฝึกอบรมด้าน
การบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถิติทางการ

3.1 บุคลากรที่ผลิต
สถิติทางการมี
ความรู้ด้านการ
จัดการคุณภาพ
สถิติ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 3

ปีงบประมาณ
58 59 60 61 62

3.2 โครงการ
3.2 มีการกาหนด
ส่
ง
เสริ
ม
ให้
ม
ก
ี
าร
การจัดการ
นโยบาย/
จั
ด
การคุ
ณ
ภาพ
คุณภาพสถิติ
แนวทางในการ
สถิ
ต
ท
ิ
างการ
ทางการอย่าง
ส่งเสริมให้มกี าร
อย่
า
งยั
ง
่
ยื
น
ยั่งยืน
จัดคุณภาพสถิติ

ทางการ
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