
การจัดการข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Management) 

นายภุชพงค ์ โนดไธสง 
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 



ต่างคนต่างเก็บ สิ้นเปลอืงงบประมาณ 

มีมากมาย จนเลอืกใช้ไม่ถูก 

เมื่อต้องการน ามาใช้จริง 

เพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

จัดล าดับการแข่งขัน
ของประเทศ 

ไมส่ามารถใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ การตัดสินใจได ้

สาเหตุส าคัญเกิดจาก 
ข้อมูลขาดการบูรณาการและเชื่อมโยง 

ขาดเจ้าภาพที่ชัดเจน 

สถานการณข์้อมูลในปัจจุบัน 

เมื่อเกิด
สถานการณว์ิกฤติ 



ระบบสถิติประเทศไทย เป็นระบบกระจายงานคือ มี 
สสช. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติจากการ
ส ารวจ และหน่วยงานภาครัฐอีกเป็นจ านวนมากผลิต
สถิติจากการปฏิบัติงาน จากทะเบียน และจากความ
ต้องการเฉพาะของหน่วยงาน ภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ท่ีแตกต่างกัน 

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 จึงได้เพิ่มบทบาท
ส าคัญของ สสช. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของ
รัฐในการจัดท าแผนแม่บทระบบสถิติเพื่อบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ  

“ระบบสถิติประเทศไทย”  

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 จึงเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของ
ประเทศที่จัดท าขึ้นเพ่ือ “บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” เพ่ือให้ประเทศมีสถิติที่ส าคัญ

จ าเป็นในการก าหนดวางแผน ก าหนดนโยบายและติดตามผลการด าเนินงาน ที่เรียกว่า  
“สถิติทางการ : Official Statistics” 



National Strategy for the Development of  
Statistics (NSDS)  

More recently though, many countries have been moving to develop 
strategic plans that cover the national statistical system more broadly. These 
strategies have a broader coverage in terms of data and their use.  

At an early stage of the NSDS process, many early strategic 
plans focused mainly on the central statistical agency and were 
concerned with improving the quality coverage and dissemination 
of statistics for which the agency had direct responsibility.  

Other data sets, which were important for national development, were 
not covered.  



ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการจัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม. วันท่ี 27 ก.ย. 2559 

ให้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
หน่วยงานหลักในการจัด ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System: MIS) ของทุกส่วนราชการ รวมท้ังให้
มี การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล  ท้ังนี้ ให้
ศึกษาแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจากประเทศท่ีได้รับการยอมรับใน
เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารแล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเทศ 

บัญชีข้อมูล Shared Data 
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กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ 

คุณภาพและมาตรฐานสถิติ 



การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 



หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ประชาชน องค์การ 
ระหว่างประเทศ 

ผู้ใช้ 

รูปแบบการน าเสนอ 

Business 
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มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วน 

Good Governance 

กระทรวง… 

เกิดการบูรณาการและการ
ใช้ประโยชนจ์ากข้อมูล

ร่วมกัน 

กระทรวง1 
กระทรวง2 
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หน่วยงาน
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กระทรวง… 

กระทรวง… 

กระทรวง… 

กระทรวง… 
กระทรวง… 

ประโยชนท์ี่ได้รับจากการบริหารจัดการระบบสถิติ 



การพัฒนาสถิติที่ดี 
(Better Statistics) 

น าไปสู่การตัดสินใจและก าหนดนโยบายให้กับ
ประเทศชาตทิี่ถูกต้อง (Better Decision) 


