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ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปหนาทีแ่ ละอํานาจที่สาํ คัญ วิธกี ารดําเนินงาน
และสถานทีต่ ดิ ตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เปดโอกาสใหประชาชน มีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารของราชการ และหนวยงาน
ของรัฐอันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนําไปเพื่อแสดงความคิดเห็น และรักษาสิทธิตาง ๆ
ที่พึงมีพึงได สํานักงานสถิติแหงชาติ เห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
สรุ ป หน า ที่ แ ละอํ า นาจที่ สํ า คั ญ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานและสถานที่ ติ ด ต อ เพื่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสาร
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังตอไปนี้
๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปหนาที่และอํานาจ วิธีการดําเนินงาน
ของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. สํานักงานสถิติแหง ชาติ มีภารกิจในฐานะเปน หนว ยงานกลางของรัฐ ในการดําเนิน การ
เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนงานของรัฐ โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให
ความเห็นชอบรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใชมาตรฐานสถิติ
ตามหลักสากล
(๔) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล
ที่แตละหนวยงานตองรับผิดชอบ
(๕) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาค
ดวยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง และใหบริการขอมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
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(๖) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐ และขอมูลสถิติ
ที่สําคัญที่ไมมีหนวยงานใดจัดทํา รวมทั้งประสานและใหคําปรึกษาในการจัดทําขอมูลสถิติของหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(๗) ประสานงานกับองคการระหวางประเทศในดานวิชาการสถิติ
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของสํานักงานสถิติแหงชาติ
๓. ใหแบงสวนราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติ ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
(๔) สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ
(๕) สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ
(๖) สํานักสถิติพยากรณ
(๗) สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
(๘) สํานักสถิติสาธารณมติ
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัด
๔. กลุมตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ห ลักในการตรวจสอบการดําเนิน งานภายในสํานักงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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๕. กลุมพัฒนาระบบบริหาร ทําหนาที่ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ มีหนาที่และอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสํานักงานสถิติแ หง ชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในสํานักงาน
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๖. สํานักบริหารกลาง มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการ พัฒนา และจัดทําเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ
และงานเลขานุการของสํานักงาน
(๒) ดําเนินการวางแผนกําลังคน จัดระบบงานบริหารงานบุคคล และการเสริมสรางวินัย
และระบบคุณธรรม
(๓) พัฒนาบุคลากรและบริหารองคความรูของสํานักงานใหแกขาราชการของสํานักงาน
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน การบัญชี การบริหาร การงบประมาณ
การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงาน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
และอาญา การดําเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และคดีปกครอง
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
และความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานของสํานักงาน
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติราชการ และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะหระดับความสําเร็จของงาน
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๗. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย วางแผน กํากับ ดูแล สนับสนุน สงเสริม และติดตามการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสารสนเทศสถิติ
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูล ระบบงานสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
ระบบคลังขอมูลและสถิติ และบริหารจัดการฐานขอมูลสํานักงาน
(๓) จัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(๔) จัดเตรียมขอมูลจากสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง จัดทําการบรรณาธิกรลงรหัส บันทึกขอมูล
และจัดทําการประมวลผลขอมูล
(๕) ควบคุม กํากับ ดูแล และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(๖) ประสานเครือขายการใหบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลและสถิติระหวางหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศ
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๘. ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล
ที่แตละหนวยงานในภาครัฐตองรับผิดชอบ
(๒) บริหารจัดการระบบขอมูลใหครอบคลุมและครบถวนในมิติงานทั้ง ๓ ดาน คือ ขอมูล
ดานนโยบายของรัฐบาล ขอมูลจากการบริหารงานของแตละหนวยงานในภาครัฐ และขอมูลในระดับพื้นที่
(๓) จัดสรางและพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงขอมูลสถิติสําหรับหนวยงานภาครัฐ
และสอดคลองกับกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ
(๔) ประสานงานกับหนวยงานในภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลยุทธศาสตร
ของประเทศ
(๕) วิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายในการบริหารประเทศ
(๖) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศ
แกหนวยงานในภาครัฐ
(๗) ปฏิบัติงานรว มกับหรือสนับ สนุนการปฏิบัติง านของหนวยงานในภาครัฐที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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๙. สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๒) ประสานงาน และหารือรวมในการจัดทําสถิติของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบท
เกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ และใหสอดคลองกับแผนกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ทางสถิติตามแผนแมบทตาม (๑)
(๓) จัดทําแผนสถิติ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงาน
(๔) จัดทํา ประสานการจัดทํา และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(๕) ศึกษา พัฒนา และสงเสริม วิชาการสถิติ สําหรับการนําไปประยุกตใช
(๖) กําหนดกระบวนการสุมตัวอยางและวิธีประมาณคาสถิติที่เหมาะสม
(๗) วิเคราะหและประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ
(๘) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจัดทําแผนที่สถิติสําหรับการจัดเก็บขอมูล
(๙) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
(๑๐) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บขอมูล
(๒) บริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข จัดทําแผนที่สถิติ และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
ของประเทศ เพื่อใชในสํามะโน การสํารวจตัวอยาง และการบริหารจัดเก็บขอมูล
(๓) บริ ห ารจั ด เก็ บ ข อ มูล สถิ ติด า นเศรษฐกิ จ สัง คม และความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ตอนโยบายหรือโครงการภาครัฐ
(๔) ประสานสถิติกับเครือขายภาครัฐและเอกชน
(๕) ควบคุมคุณภาพขอมูลโครงการสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง
(๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในดานการจัดเก็บขอมูลแกหนวยงาน
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๐

๑๑. สํานักสถิติพยากรณ มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
(๒) จัดทําดัชนี เครื่องชี้วัด ขอมูลแนวโนม และคาดการณภาวะดานเศรษฐกิจและสังคม
(๓) วิเคราะห พัฒนา และสงเสริมการใชขอมูลและสถิติแนวโนมและการคาดการณ
(๔) รวบรวมและบูรณาการขอมูลและสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมจากหนวยงาน
(๕) จัดทําการนําเสนอขอมูลและสถิติในรูปแบบตาง ๆ
(๖) เผยแพรแ ละใหบ ริการขอมูลและสถิ ติแ กผูใชทั้ง ภายในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งงานหองสมุด
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒. สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค ดวยวิธสี ํามะโนหรือการสํารวจ
ตัวอยาง เพื่อใชในการวางแผน ติดตาม และประเมินผล
(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ และสงเสริมการใชสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมสาขาตาง ๆ
(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนว ยงาน ในการจัด ทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง
ดานเศรษฐกิจและสังคม
(๔) ประสานและใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและหนวยงานภายนอก
ในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓. สํานักสถิติสาธารณมติ มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํา ประมวลผล วิเคราะห และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลใหรัฐใชในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล
และตัดสินใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๑ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๖๐

(๒) จัดทํา ประมวลผล วิเคราะห และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
ตามความตองการของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและการบริหารงาน
(๓) พัฒนา สงเสริม และใหคําปรึกษาแกหนวยงาน องคกรเอกชน และบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดทําโครงการสํารวจตัวอยาง การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔. สํานักงานสถิติจังหวัด มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติในระดับพื้นที่
(๒) บริหารจัดการในการจัดเก็บขอมูล การจัดทําสํามะโน และการสํารวจตัวอยางในระดับพื้นที่
(๓) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของขอมูลและสถิติ
(๔) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลและสถิติระดับพื้นที่
(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลและสถิติในระดับพื้นที่
(๖) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีดังนี้
(๑) สวนกลาง
หองสมุด สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ฝงทิศใต ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๗๕๐๐-๐๓, ๐-๒๑๔๑-๗๔๙๕, ๐-๒๑๔๑-๗๔๙๗
E-mail : services@nso.go.th
เว็บไซต : http://www.oic.go.th/infocenter3/387
(๒) สวนภูมิภาค (สํานักงานสถิติจังหวัด)
สํานักงานสถิติจังหวัดภาคกลาง
๒.๑ สํา นัก งานสถิติจั งหวัด กาญจนบุ รี ศาลากลางจัง หวั ด (หลัง ใหม) ชั้น ๕
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทรศัพท ๐-๓๔๕๑-๒๙๙๖ โทรสาร ๐-๓๔๕๑-๕๑๐๙ E–mail :
kcnburi@nso.go.th
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