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คานา
สำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม มุ่งมั่นจะให้บริกำรที่เป็นเลิศแก่ประชำชนอย่ำงจริงจัง
และต่อเนื่ อง ส ำนั กงำนสถิติจั งหวัด นครพนมตระหนั ก ดีว่ำกำรสร้ำ งควำมเข้ำ ใจโดยกำรสื่ อสำรให้
ประชำชนผู้รับบริกำรรับทรำบถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ระยะเวลำที่งำนแล้ว
เสร็จ กำรระบุหลักฐำนที่จำเป็นในกำรติดต่อขอรับบริกำร ตลอดจนกำรแสดงแผนภูมิและเอกสำรต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องคือองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้รับบริกำรบังเกิดควำมพึงพอใจ ดังนั้น สำนักงำน
สถิติจังหวัดนครพนม จึงจัดทำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนขึ้น
กำรจัดทำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนที่ ท่ำนถืออยู่นี้ เป็นผลผลิตที่เกิดจำกควำมตั้งใจ
ของบุคลำกรทุกคนที่จะอำนวยควำมสะดวกว่ำเมื่อท่ำนมำติดต่อขอรับบริกำรหรือใช้บริกำรจำกเรำ ท่ำน
จะมีควำมมั่นใจในกำรบริกำรที่เรำจะส่งมอบให้ทุกท่ำนด้วยสำนึกของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ท่ำนจะรู้ว่ำ
จะเริ่ มต้น ที่ไหน อย่ ำงไร ต้องใช้อะไรบ้ ำง ระยะเวลำเท่ำใด จะสิ้ นสุ ดตรงจุดไหน เจ้ำหน้ำที่คนใด
รับผิดชอบ
สำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรคู่มือกำรให้บริกำรประชำชน
ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หำกมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประกำร
ใดกรุณำแจ้งให้ทรำบด้วย เพื่อปรับปรุงคู่มือกำรให้บริกำรให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และพัฒนำกำรให้บริกำร
ของเรำให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงไม่หยุดยั้งด้วย ขอขอบคุณ
สำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม
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ข้อมูลเกี่ยวกับสานักงาน
บทบาทหน้าทีข่ องสานักงานสถิติจังหวัดนครพนม
ตำมที่ได้มีกำรออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำหนดให้สำนักงำนสถิติจังหวัดเป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
โดยมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้.1. กำหนดนโยบำยและประสำนกำรจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
2. บริหำรจัดกำรกำรจัดทำสำมะโนในระดับพื้นที่
3. บริหำรจัดกำรกำรสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่
4. ส่งเสริมวิชำกำร มำตรฐำน และควบคุมคุณภำพข้อมูลสถิติ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
6. ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรจัดทำ เผยแพร่ และให้บริกำรข้อมูลในระดับพื้นที่
7. เป็นผู้แทนกระทรวงในคณะกรมกำรจังหวัด
8. เป็นผู้แทนกระทรวงประสำนงำนกับจังหวัดในภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงและ
ของจังหวัด
9. เป็นศูนย์ข้อมูลกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงประจำ
จังหวัด
10. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของจังหวัดแบบบูรณำกำร
โครงสร้างองค์กร
สำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม
สถิติจังหวัด
นครพนม

กลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน

กลุ่มปฏิบตั ิสถิติ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน

ผู้อำนวยกำรกลุ่มปฏิบัตสิ ถิติ

นักวิชำกำรสถิติและวำงแผน

เจ้ำพนักงำนสถิติปฏิบัติกำร

พนักงำนสถิติ 3 คน / ลูกจ้ำงชั่วครำว 3 คน

พนักงำนสถิติ 3 คน / ผู้ช่วยพนักงำนสถิติ 5 คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 คน

หน้าทีป่ ฏิบัติของสานักงานสถิติจังหวัด
สถิติจังหวัด

กลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน

กลุ่มปฏิบตั ิสถิติ

1. ศึกษำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม
นโยบำย และยุทธศำสตร์ภำครัฐ สำหรับจัดทำ
ข้อมูล สถิตสิ ำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระดับพื้นที่
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรวิชำกำรสถิติ ให้คำปรึกษำ
แนะนำกำรจัดทำสถิตดิ ้วยกำรสำมะโนและสำรวจ
ตัวอย่ำง รวมทั้งจัดหำ เผยแพร่ และให้บริกำร
ข้อมูลสถิติและสำรสนเทศระดับพื้นที่
3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูล
จังหวัด ให้เกิดบูรณำเชื่อมโยงกำรใช้ประโยชน์
ข้อมูลร่วมกัน
4. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดทำข้อมูลสถิติ และ
สำรสนเทศให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
5. ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรจัดทำข้อมูลดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย

1. บริหำรจัดกำรเก็บข้อมูลโครงกำรสำมะโนและ
สำรวจตัวอย่ำง รวมทั้งข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
2. กำกับ ติดตำม และควบคุมกำรปฏิบัติงำนจัดเก็บ
ข้อมูล ทั้งเชิงปริมำณ และคุณภำพ
3. พัฒนำเทคนิคและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติให้
เหมำะสมกับพื้นที่
4. ให้คำปรึกษำ แนะนำด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ระดับพื้นที่
5. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษกิจสังคมในระดับพื้นที่
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนอื่นที่เกีย่ วข้องหรือที่ได้รับหมอบ
หมำย

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”
พันธกิจ (Mission)
1. บริหำรจัดกำรสถิติและสำรสนเทศของชำติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่ำง หรืออำนวยกำร เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสำรสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ
3. บริกำรข้อมูลสถิติ และสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน
4. จัดให้มีกำรศึกษำอบรมวิชำควำมรู้ด้ำนสถิติ
5. ร่วมมือและประสำนงำนกับต่ำงประเทศ และองค์กรระหว่ำงประเทศในงำน
เกี่ยวกับสถิติ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. บูรณำกำร เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ให้
มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
2. พัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรด้ำนสถิติให้มีคุณภำพตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ทุกภำคส่วน
3. พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนสถิติของประเทศให้มีควำมรู้ควำมชำนำญ เป็นมืออำชีพ
4. ส่งเสริมกำรนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประเทศมีฐำนข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภำพ สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. มีกระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และมีกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย
เข้ำถึงง่ำย
3. บุคลำกรด้ำนสถิติของประเทศมีควำมรู้ควำมชำนำญ เป็นมืออำชีพ
4. ทุกภำคส่วนมีกำรนำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ
วัฒนธรรมองค์กร
“ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.”
ที่ตั้งสานักงาน
สำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม
ศำลำกลำงจังหวัด (ชั้น 4)
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 42 511206
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nkphanom@nso.go.th
บุคลากรผู้ปฏิบัติ
กำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ
1. นำยเสฎฐวุฒิ วรำพุฒ
2. นำยจีระศักดิ์ อุรำสำย

ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน
นักวิชำกำรสถิติชำนำญกำร

ขอบเขตการให้บริการ
1. เรื่องการให้บริการข้อมูลสถิติ
งำนบริกำรข้อมูลสถิติ ผู้ใช้สำมำรถติดต่อขอรับบริกำรข้อมูลสถิติ เอกสำร สำรวจ สำมะโน
รำยงำนผลกำรสำรวจโครงกำรต่ำงๆ ของสำนักงำนสถิติจังหวัด นครพนม ได้หลำยช่องทำง คือ ทำง
โทรศัพท์ 0 42511 206 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nkphanom@nso.go.th สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้
ทำงเว็ ป ไซต์ URL : http://nkphanom.nso.go.th หั ว ข้ อ ข้ อ มู ล สถิ ติ จ ำกกำรส ำมะโน | ส ำรวจ |
รำยงำนสถิติ (สถิติรำยสำขำ) และสำหรับกำรติดต่อด้วยตนเองมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน
1. กำรติดต่อขอใช้
ข้อมูล/ค้นหำข้อมูล
2. คัดลอก/สำเนำ/
ให้ยืมเอกสำร

รายละเอียด/หลักฐาน
ระยะเวลา
ผู้รับบริกำรติดต่อ/แจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอใช้ข้อมูล /สืบค้น ค้นหำ
10 นำที
ข้อมูล ณ จุดให้บริกำรข้อมูลสถิติ สำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม
ผู้รับบริกำร คัดลอก ขอสำเนำ ขอยืมเอกสำรข้อมูลสถิติ จำก
5 นำที
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสถิติจังหวัดนครพนม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
1. นำยเสฎฐวุฒิ วรำพุฒ ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิชำกำรสถิติและวำงแผน
2. นำยจีระศักดิ์ อุรำสำย นักวิชำกำรสถิติชำนำญกำร
ข้อพึงระวัง กรณีที่ไม่มีข้อมูลข่ำวสำรหรือข้อมูลข่ำวสำรที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้ำหน้ำที่จะให้คำแนะนำแก่ท่ำน

ภาคผนวก
รายการข้อมูลสถิติที่ให้บริการ
ประเภทโครงการ

สำมะโน

ชื่อโครงการ

สำมะโนอุตสำหกรรม สำมะโนธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร สำมะ
โนประชำกรและเคหะ สำมะโนกำรเกษตร
สำรวจ
กำรประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง สำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย
สำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เฮำส์ สำรวจข้อมูลเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (สถำนประกอบกำร) สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน สำรวจแรงงำนนอกระบบ สำรวจ
ภำวะกำรทำงำนของประชำกร (ไตรมำส) สำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร
สำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของประชำกร สำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน สำรวจ
ภำวะกำรทำงำนของประชำกร
สำรวจพิเศษ
สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดงำนประเพณีไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม สำรวจกำรจัดงำนสงกรำนต์ประจำปี สำรวจกำรจัดงำน
นครพนม winter Festival สำรวจสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำรับ
บริกำรโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้
ประชำชน" จังหวัดนครพนม ฯลฯ
รำยงำนสถิติจังหวัด รำยงำนสถิติจังหวัด : ประกอบด้วย
สถิติด้ำนเศรษฐกิจสถิติกำรท่องเที่ยว สถิติเงินตรำ กำรเงิน กำรประกันภัย และ
ดุลกำรชำระเงิน สถิติกำรคลัง สถิติรำคำ สถิติรำยได้และรำยจ่ำยของครัวเรือน
อื่น ๆ สถิติด้ำนสังคม สถิติประชำกรศำสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชำกร
และเคหะ สถิติบัญชีประชำชำติ สถิติแรงงำน สถิติกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม
ศำสนำ และวัฒนธรรมรวมถึง สถิติสื่อสำรมวลชน สถิติสุขภำพ สถิติสวัสดิกำร
สังคม สถิติเกี่ยวกับหญิงและชำย สถิติอุตสำหกรรม สถิติพลังงำน สถิติกำร
ขนส่ง สถิติกำรสื่อสำรรวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สถิติ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม สถิติกำรเกษตร กำรป่ำไม้ และกำร
ประมงสถิติอุตุนิยมวิทยำ และสถิติอื่น ๆ

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร
1. คำนำ
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
3. ขอบเขตลักษณะงำน/ข้อกำหนดสำคัญของงำน
4. เป้ำหมำยของงำน
5. คำจำกัดควำม/อธิ บำยคำย่อ (ถ้ำมี)
6. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
7. ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ/รำยละเอียดที่ตอ้ งดำเนิ นกำรในแต่ละกิจกรรม
/คำอธิบำยกำรใช้สัญลักษณ์ในกระบวนกำร
8. มำตรฐำนเวลำในแต่ละขั้นตอน
9. กฎหมำย ระเบียบ เอกสำรอ้ำงอิง
10. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ำมี)
11. ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
12. กำรติดตำมประเมินผล
13. ผูจ้ ดั ทำ/คณะผูจ้ ดั ทำ ผูท้ บทวน ผูอ้ นุมตั ิ
14. กำรปรับปรุ งแก้ไขคู่มือปฏิบตั ิงำน
15. กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

