
วิสัยทัศน์ :  สั งคมทุกภาค ส่วนใช้ สถิ ติ  และสารสนเทศ  เป็ น เข็ มทิ ศ 
นําทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต ิ

 
พันธกิจ : 1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบเพื่อ

ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ 
การแข่งขันของประเทศ 

 2. จัดทําสํามะโนหรือสํารวจด้วยตัวอย่าง หรืออํานวยการ เพื่อให้
ได้มาข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ 

 3. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
 4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ 
 5. ร่ ว มมื อ แ ล ะป ร ะส าน ง านกั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ทศและอ งค์ ก ร 

ระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศของชาติ

อย่างบูรณาการได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพ 

ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ทุกภาคส่วน 
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ค่านิยม : 1. มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สถิติ รู้ลึก รู้จริง ใฝ่รู้ และรอบรู้ 
 2. รัก ศรัทธา เชื่อมั่นในองค์กร 
 3. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการและการบริการ 
 4. เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบในงานและตนเองสูง 
 5. ริเริ่ม สร้างสรรค์ ตื่นตัว รับการเปลี่ยนแปลง 
 
วัฒนธรรมองค์กร :  ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ 

ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร 
เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
การแถลงนโยบายของ ผสช. 

ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงมหาดไทย 
 
ประวัติพอสังเขปของผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแหง่ชาต ิ

(นายวิบูลยท์ัต สุทันธนกิตติ์) 
ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาตร ี สาขานิติศาสตรบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ตําแหน่งหน้าทีส่ําคัญในอดีต 
  ผู้อํานวยการกองเจ้าหน้าที่สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  รองผู้ว่าราชการจังหวดัชัยนาท 
  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ผสช. กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และให้โอวาทในการทํางาน
โดยขอให้ทุกท่านทํางานอย่างเป็นกันเอง  และขอให้ยึดนโยบายของท่าน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม) เป็น
หลักในการทํางาน ทั้งนี้ ขอทวงถามการดําเนินงานที่ผ่านมา 1 ปี โดยหากหน่วยงาน
ในสังกัด สสช. ใดที่ยังมิได้รายงานผลการดําเนินงาน ขอให้ดําเนินการรายงานผลให้
ท่านปลัดฯ ทราบด้วย 
 นอกจากนี้ ได้ให้แนวคิดในการทํางาน ดงันี ้
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1. การได้มาซึ่งข้อมูลสถิติและสารสนเทศต้องมุ่งเน้นในส่วนที่สําคัญ 3 
ด้านตามความต้องการของ UN กล่าวคือ 1) ด้านสังคม 2)ด้านเศรษฐกิจ และ 3) 
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลด้านอุปสงค์ ฉะนั้น จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงด้านอุปทาน 
ซึ่งได้แก่ งบประมาณ การจัดการ และจิตใจของข้าราชการทุกคนควบคู่ไปด้วย 
เพื่อให้เกิดความปิติทั้งต่อตนเองและประโยชน์สุขของประชาชน 

2. ความท้าทายจากภารกิจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 
2550 มาตรา 5 กําหนดให้ สสช. เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการ
เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และมาตรา 6(1) ให้ สสช. มีหน้าที่ในการจัดทํา 
แผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ ซึ่งเป็นงานที่ต้องดําเนินการ
ร่ วมกับหน่ วยงานต่ า ง  ๆ  ทั้ งภาครั ฐ  ภาค เอกชน  และหน่ วยงานอื่ น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้ง 3 ด้าน จึงทําให้ สสช. จะต้อง
เตรียมพร้อมที่จะดําเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ 
และสังคมทุกภาคส่วน   สามารถนําเอาข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านอุปสงค์
ต่าง ๆ ได้จริง 

3. ตระหนักเสมอว่า สสช .  เป็นองค์กรกลางที่จะรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐ ดังนั้น ขอให้ทํางานอย่างมืออาชีพ และให้ทํางานโดย 
ยึดหลักการ เหตุผล และทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ประกอบการทํางาน โดยต้องมีแหล่ง
อ้างอิง (Reference)  ที่มาที่ไปให้ชัดเจน อาทิ Balance Scorecard   และแผนที่
กลยุทธ์ เป็นต้น เพื่อให้สมกับสมญานามของ สสช. 

4. ขอให้มีความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร เพราะคุณภาพของงานไม่
อาจจะเกิดขึ้นได้ หากข้าราชการขาดความสามัคคี และขอให้ยึดหลักจริยธรรมและ
คุณธรรม ตามแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงฯ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม) มาใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของทุกคนใน สสช. 

5. ขอให้ปฏิบัติงานตาม job description ของ สสช. ที่มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องของการจัดการองค์กรการบริหารจัดการ
ระบบ การผลิต และการบริการ ฉะนั้น หากดําเนินการตามนี้ ก็จะสามารถ
มอบหมายงาน และดําเนินงานตาม job description ได้ ซึ่งจะเป็นการลดการเกิด
ปัญหาข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทลงได้ 

ในส่วนของนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
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1. นโยบายด้านการผลิต 
1.1 การให้ความสําคัญกับผู้ใช้ข้อมูล 

กลไกการได้มาซึ่งข้อมูล ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูลเป็นสําคัญ ให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ อารมณ์ และ
เจตนารมณ์ของผู้ใช้ จะทําให้การจัดทําแบบสอบถามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และทําให้ทราบถึงเจตจํานงค์ของผู้ใช้ ซึ่ง
จะนําไปสู่การจัดทําแบบสอบถามที่รวดเร็วและง่ายขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วม และ
การยอมรับในแบบสอบถามของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

1.2  เน้นคุณภาพของข้อมูล 
คุณภาพของข้อมูลในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความแตกต่างกันทั้ง

ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ดังนั้นคุณภาพของข้อมูล
จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นมืออาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย 

1.3 การพัฒนากระบวนการผลิต 
โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความสําคัญกับการร่างแบบสอบถาม การ

ทอดแบบ  การ ส่งกลับมาประมวลผล  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง  ช่องทางของ 
การนําข้อมูลเข้าสู่การประมวลผลได้ง่าย   โดยอาศัยเครื่องสมองกลทํางานแทน
สมองกลของมนุษย์เป็นข้อได้ เปรียบที่ สสช .  มี แต่ ผู้อื่นไม่มี จึงควรที่จะใช้ 
ให้เป็นประโยชน์ 

1.4 การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน หน่วยงาน และ
ภาควิชาการ 

นับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้การทํางานง่ายขึ้น โดยการ
มีส่วนร่วมจะต้องเปิดใจให้กว้างและรับฟังทุกถ้อยคําของผู้มีส่วนร่วม โดยพิจารณาว่า
เรื่องใดที่ สสช. สามารถดําเนินการได้ให้เร่งดําเนินการ แต่หากเรื่องใดที่จําเป็นต้อง
กลับมาทบทวนว่าจะมีวิธีการใดที่จะทําให้ได้สู่มาตรฐานวิชาชีพของ สสช. ขอให้
ดําเนินงานอย่างรอบคอบและไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งได้ และขอให้ช่วยกันประสานงาน
ให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น 

1.5 การลดภาระของผู้ให้ข้อมูล 
ขอให้นําหลักการ Single form ของท่านปลัดกระทรวงฯ มา

ใช้  เพื่อ เป็นการลดภาระการให้ข้อมูล  โดยยกตัวอย่างประสบการณ์ตรง 
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จากการเป็นผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 18 รับผิดชอบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของเงินค่าชดเชยการเสียชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ 5 
หน่วยงาน ที่มีหน้าที่จ่ายค่าช่วยเหลือตามกฎหมาย แต่หาก 5 หน่วยงานมาไม่พร้อม
กัน จะทําให้ผู้สูญเสียต้องอธิบายถึงสาเหตุการเสียชีวิต ซ้ําหลายครั้ง ซึ่งจะเป็นการ
ตอกย้ําความเจ็บปวดของผู้สูญเสีย ดังนั้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์สําหรับการดําเนินงาน
ของ สสช. จึงจําเป็นต้องหาวิธีการที่จะทําอย่างไรให้ลดภาระของผู้ให้ข้อมูลลงได้ 
ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ และโครงสร้าง
พื้นฐานในเรื่องของฐานข้อมูล ขอให้จังหวัดนั้นเป็นจังหวัดนําร่องเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทระบบสถิติของประเทศต่อไป 

 
2. นโยบายด้านการให้บริการงานสถิติ 

2.1 การยึดลูกค้าเป็นที่ต้ัง และการเก็บความลับของลูกค้า นับเป็น
หัวใจสําคัญที่สุดของการทํางานของ สสช. สําหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ให้บริการข้อมูลดิบและข้อมูลสถิติ ทางส่วนกลางกําลังเร่งดําเนินการ ซึ่งต้องประชุม
หารือร่วมกัน 

 
3. นโยบายด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ 
 3.1 สร้างการยอมรับในบทบาทความเป็นหน่วยงานกลางของ 

สสช. ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 5  
การสร้างการยอมรับในที่นี้หมายถึง การยอมรับในบทบาท

หน้าที่ของการเป็นผู้นําที่สามารถทํางานในเรื่องนั้น ๆ ได้ มิได้หมายถึงการยอมรับว่า
กฎหมายกําหนดไว้ว่า สสช. ต้องทําหน้าที่เป็นองค์กรกลาง ขณะนี้ การสร้างคู่มือ 
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และพัฒนาทีมงาน เป็นเรื่องที่จะต้องคํานึงถึงและ
ไม่อาจละเลยได้ 

นอกจากนี้ ในเรื่องของการสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ระบบสถิติและเกณฑ์มาตรฐานการจัดทําสถิติที่ดี ขอให้สถิติจังหวัดรับไปจัดการ
ประชุมเสวนาของสํานักงานสถิติจังหวัด และนํานโยบายของท่านปลัดกระทรวงฯ 
และของ ผสช. บรรจุไว้ในวาระการเสวนาด้วย โดยเน้นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้
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ก่อน และผลสําเร็จของงานว่าจะได้อะไรบ้าง และมีวิธีการทําอย่างไร เพื่อเวลา ผสช. 
ไปตรวจเยี่ยมจะได้มีการติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว 

 
4. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 

มุ่งเน้นในบริบทของการจัดการองค์กร ที่จะตอ้งทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น รวมถงึความสามัคคีภายในองค์กร  
 
แผนงานโครงการที่สําคัญ 

สสช. มีแผนงานที่สําคัญที่จะตอ้งดําเนินการ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เรื่องการ
แปลงแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไปสู่การปฏิบัติ และ การจัดองค์กร 
กระบวนการ และสมรรถนะ  

 
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 

สสช. จะนําแผนแม่บทฯ เข้า ครม. ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ซึ่ง
จะต้องชี้แจงในส่วนของบทที่ 7 ในเรื่องของการเพิ่มจํานวนนักสถิติ ซึ่งอาจจะเป็น
การเพิ่มรายจ่ายให้แก่ภาครัฐเป็นจํานวน 86 ล้านบาท และจะนําโครงการ 
Thailand One Minute เข้า ครม. ในสัปดาห์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หากแผนแม่บทฯ ผ่านการพิจารณาของ ครม. จะทําให้
ภารกิจงานของ สสช. แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ งานตามภารกิจแผนแม่บทระบบ
สถิติองประเทศ และ งานภารกิจปกติ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ ผอ .ศูนย์/สํานัก สถ .จ . 
จําเป็นต้องเข้าใจในบทบาทของตนเองตามแผนแม่บทฯ ที่จะต้องรู้กระบวนการ
จัดการ และเรื่องของการควบคุมคุณภาพ (QC) รวมทั้ง การเป็นมืออาชีพ ขณะที่ใน
ส่วนของการดําเนินงาน Provincial 1 minute และ อบต. 1 minute ขอให้เป็นไป
ตามแผนของ สบส. ที่กําหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี แต่คาดว่า 2 ปีก็น่าจะเพียงพอ 

 
การจัดองค์กร (Organization) 

ขอให้สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง นําร่องเป็นต้นแบบของการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร เนื่องจากมีความพร้อมในเชิงพื้นที่ที่มีส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม 
แต่การจัดองค์กรเป็นเรื่องที่จะต้องมีคณะกรรมการต่าง ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น 
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จําเป็นต้องมีข้อมูลเชิงหน้าที่การทํางาน (Function) มาบูรณาการในพื้นที่ของสังคม 
พื้นที่ของเศรษฐกิจ และพื้นที่ของสิ่งแวดล้อม ในรูปของคณะกรรมการ 3 คณะ และ
อีก 23 คณะ ซึ่งเจ้าภาพการดําเนินการในส่วนของสังคม คือ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนของเศรษฐกิจคือ กระทวงการคลังหรือ
กระทรวงพาณิชย์ และส่วนของสิ่งแวดล้อม คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
กระบวนการ (Procedure) 
 คือ  การเข้าไปปรับปรุง  (Modified) และไปหาคําจํากัดความ 

(Definition) ขึ้นมา ซึ่งส่วนกลางจะบอกไปให้ สําหรับในจุดนี้ต้องใช้ความเป็นสากล
เข้ามาช่วยในการดําเนินการ 

 
สมรรถนะของบุคลากร (Human Competency) 
 เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และจําเป็นที่สุด โดยที่บุคลากรต้องทํางานอย่างไรที่

จะสามารถนําข้อมูลที่มีอยู่ส่งต่อให้กับผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา และต้องมีการ
ตื่นตัวในการทํางานบนพื้นฐานของเวลาที่มีอยู่จํากัดให้ได้ รวมทั้ง หาวิธีการและ
กระบวนการทํางานที่ส้ันกะทัดรัด และสามารถตอบโจทย์แก่ผู้ใช้ข้อมูลได้ 

 ตัวอย่างของการมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันที    จาก
ข่าวเรื่องวัดไผ่เงิน ท่านปลัดกระทรวงฯ ขอให้ สสช. จัดทําข้อมูลสถิติโลกของการ
ท้องก่อนวัยอันควร และข้อมูลสถิติของไทยว่าเป็นอย่างไร และสถิติของการทําแท้ง
ของโลก ซึ่งภายในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา ช่องไทยทีวีนําเอาข้อมูลของ สสช. ไปนําเสนอ
ได้เลยว่า ประเทศไทยมีสถิติท้องก่อนวัยอันควรอายุน้อยที่สุดของโลก ดังนั้น 
ตัวอย่างของเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่ สสช. จัดทํานี้เป็นข้อมูลที่ทันต่อเวลาและ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 หรือ ตัวอย่างกรณีรถสองชั้นตกเขาที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งไม่นาน
ประเทศไทยก็เกิดอุบัติเหตุในกรณีเดียวกัน ดังนั้น หาก สสช. ได้มีการจัดทําข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ อาทิ สถิติการเดินทางในช่วงปีใหม่ จุดที่น่าระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ประสิทธิภาพของรถ ผู้ใช้รถ สัญญาณไฟ วินัยการขับรถ 
ความหนาแน่นของการใช้รถ  
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ฉะนั้น หาก ครม. สามารถมีข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์เช่นนี้ในการ
ประชุมจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของ ครม. ได้ 

นอกจากนี้ ให้ตระหนักถึงการเป็นมืออาชีพ อาทิ หากเป็นนักวิชาการ
สถิติก็จะต้องเป็นนักสารสนเทศควบคู่ไปด้วย การเป็นนักเล่นข้อมูล ซึ่งไม่ได้เป็น
เพียงแค่ดูงานของสถิติอย่างเดียวแต่สามารถนําเอาข้อมูลสถิติมาใช้ได้ด้วย  

ตัวอย่างเช่น จังหวัดชัยนาท ซึ่ ง เป็นพื้นที่ดอน  จากสถิติ 1 ปี  
มีฝนตก 72 วัน ขณะที่ไม่สามารถทราบได้ว่าฝนจะตกที่ใดบ้าง ซึ่งหากจะให้
เกษตรกรปลูกข้าวใช้เวลาเติบโต 120 วัน และข้าวต้องการน้ําอย่างน้อย 90 วัน 
ต้องการเวลาระบายน้ําออกเพื่อให้ข้าวสุก      จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท
ไม่เหมาะที่จะทําการปลูกข้าว แต่เหมาะสําหรับปลูกพืชไร่มากกว่า แต่เนื่องจาก
เกษตรกรก็ยังคงเลือกที่จะปลูกข้าวอยู่เพื่อขอรับเงินค่าชดเชย และเงินประกันรายได้ 
ซึ่งมิใช่การผลิตที่แท้จริงในภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งหาก สสช. สามารถ
รายงานข้อมูลเหล่านี้ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ในการกําหนดยุทธศาสตร์ (DSS decision Support System)  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะดําเนินการในระดับพื้นที่ และท้ายที่สุดจะเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจ EIS (Executive Information System) ของนายกรัฐมนตรี ต่อไป 

 
โครงการ Thailand One Minute 

เป็นนโยบายของท่าน รมว.ทก. ที่จะทําอย่างไรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จัก
ประเทศไทยได้ภายใน 1 นาที ซึ่งจําเป็นต้องใช้ข้อมูล 2 ชุดประกอบกัน คือ ชุด
ข้อมูลเชิงพื้นที่ และชุดข้อมูลในเชิงของ MIS โดย ภายใน 1 นาที จะต้องมีข้อมูล 3 
ระดับ คือ ระดับส่วนกลาง (Thailand 1 minute) ส่วนภูมิภาค (Provincial 1 
minute) และลงไปสู่ อบต. 1 นาที ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของแผนแม่บทที่จะต้อง
ออกข้อมูลให้ได้ โดยขอให้จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดนําร่องในการทํา 1 นาท ีซึง่เปน็
เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะ report ในมุมมองของผู้ใช้ได้ภายใน 1 
นาที ท้ายที่สุดส่ิงเหล่านี้ก็คือผลลัพท์สุดท้ายของผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บท ขณะนี้
กําลังศึกษาชุดข้อมูลย่อย 23 ชั้น ว่าจะสะท้อนถึงคุณลักษณะของผู้ใช้ใด อาทิ ชุด
ข้อมูลท่องเที่ยว คุณลักษณะของผู้ใช้ก็คือนักท่องเที่ยว ขณะที่ ชุดข้อมูลของเรื่อง
เศรษฐกิจ คุณลักษณะของผู้ใช้ คือ นักลงทุน เป็นต้น  
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นอกจากนี้ เรื่องของการออกรายงานในเชิงของภาค โดยสถิตินิเทศ 
มิ ไ ด้ มุ่ ง ห วั ง ใ ห้ ทํ า ไ ด้ ทั้ ง  1 9  ภาค  แต่ ข อ ใ ห้  8  สถิ ติ นิ เ ท ศ  1  คนดู แ ล  
2 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการ Coaching Training ในความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กรที่
มีหน้าที่เก็บข้อมูล  
 

ผสช. ได้กล่าวถงึประเด็นอื่น ๆ ที่สําคัญ ดังนี ้
1. แผนที่กลยุทธ์ 

แผนที่ที่ ได้พัฒนาจากแผนที่ของ  สบส .  ที่อยู่ ในแผนแม่บท  
โดยหากแผนแม่บทฯ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. จะนําขึ้น website  รวมทั้ง คํา
ชี้แจงใน ครม. เป็น power point ทั้งนี้ ขอให้ สถ.จ. ศึกษาเนื้อหาสาระสําคัญ และ
ถ่ า ย ท อ ด ไ ป ยั ง ข้ า ร า ช ก า ร  พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ในหน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน โดยขอให้ยึดถือเป็นสรณะเลยว่านับจากนี้ไปใน  
5 ปี จะต้องดําเนินการให้สําเร็จตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 

2. Balance Scorecard 
 ขอให้ศึกษาหลักการของ Balance Scorecard เพื่อสามารถนําไป

ประยุกต์ ใช้ ในการทํ า งานต่ า ง  ๆ  ได้  และจะได้นํ า ไป สู่การจัดทํ าแผนที่ 
กลยุทธ์  ซึ่ ง เป็น เรื่ อ งที่ มี ความเชื่ อม โยงกัน  โดยหยิบยก ตัวอย่ า งการทํ า 
บัตรประชาชนมาเป็นตัวอย่างของการทํา balance scorecard ในแง่ของกระบวน 
คือ องค์ความรู้ของผู้ทําบัตร คือ KM ซึ่งผู้ทําบัตรต้องมีความรู้ในเรื่องของการใชก้ล้อง
เป็น ทําบัตรเป็น กระบวนงานต้องกดชัตเตอร์เป็น เติมฟิลม์เป็น การสะกดคําครบถ้วน
ถูกต้อง กระบวนการพิมพ์ ต้องพิมพ์ดี ต้องมีความรู้ เรื่องการพิมพ์พอสมควร 
ท้ายที่สุดประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประชาชนได้บัตรที่ถูกต้อง ประหยัดเวลาการเดินทาง
ไม่ต้องมาทําบัตรบ่อย 
 
การเปิดสายให ้สถ.จ. แสดงความคิดเห็น 

สถ.จ. ทกุจังหวดัยินดีรับนโยบายของ ผสช. ไปปฏิบัติ โดยมีประเด็นอื่น ๆ 
ที่สําคัญ ดังนี ้
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สถ.จ. เชียงใหม่ 
เตรียมความพร้อมสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรใน

ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด เ ป็ น สิ่ ง ที่ จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป็ น ลํ า ดั บ แ ร ก  
โดยขอให้มีนโยบายการฝึกอบรมบุคลากรของ สถจ. 

สถ.จ. ยะลา 
ดําเนินการใช้แบบฟอร์มเยียวยา 1 ของ ผสช. 

สถ.จ. ปัตตานี 
อยู่ระหว่างการเก็บตกข้อมูลโครงการ สปค. 53 ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค

เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก  โ ด ย ส า เ ห ตุ เ กิ ด จ า ก เ ห ตุ ก า รณ์ ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ  ปั ญ ห า 
น้ําท่วม   ทําให้พนักงานที่ออกไปเก็บข้อมูลไม่มีความปลอดภัย     และเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่มีความประสงค์จะขอย้ายไปทํางานที่อื่น 

ผสช. ให้ความสําคัญในเรื่องของสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ การ
โยกย้ าย  ขวัญกํ า ลั ง ใจ  จะหาทางแก้ ไขปัญหาให้  โดยขอรับไปหารือกับ 
สํานักนายกรัฐมนตรี และจะไปตรวจเยื่ยม สถจ. ปัตตานีด้วยตนเอง 
 สถ.จ. ชุมพร 

1. ขอให้ช่วยพิจารณาอัตรากําลังของ สถจ. ที่ขาดแคลน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ชุดเดียวแต่ต้องทํางานทุกหน้าที่ ซึ่งคาดว่า สถจ.ทุกจังหวัดคงจะประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกัน 

2. ปัญหาการได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่องในการดําเนินการจัดทํา
ฐานข้อมูลของจังหวัดชุมพร  ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า และทําให้การนําเข้า
ข้ อ มู ล ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ไ ด้ กํ า ห น ด ไ ว้  เ ช่ น  ฐ า น ข้ อ มู ล 
ด้านยาเสพติด ยังไม่สามารถไปยิงพิกัดของครัวเรือน หรือ หมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องยา
เสพติดมานําเข้าฐานข้อมูลของระบบ GIS ได้ ทําให้การต่อยอดการทําข้อมูล 1 นาที
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
 สถ.จ. ขอนแกน่ 

1. ขอให้เน้นการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาค ซึ่งควรมีการพัฒนา
ใน 2-3 ระดับ คือ ระดับของ สถ.จ. ระดับของหัวหน้าฝ่าย และระดับของลูกฝ่าย 
เพราะทั้ง 3 ส่วนมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคมี
ประสิทธิภาพ หรือประสบผลสําเร็จได้ 



 12

2. ขอให้ ให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าของ  สถ .จ .  และ
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค เนื่องจากค่อนข้างตามหลังหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในภูมิภาค 
 สถ.จ. บุรีรัมย์ 
 ได้ดําเนินการจัดทํา 5 นาทีกับจังหวัดบุรีรัมย์มา 2 ปีแล้ว โดยขอ
งบประมาณจํานวน 600,000 บาท มาดําเนินการจัดทําชุดข้อมูล ประกอบด้วย ชุด
ข้อมูล 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์  

ผสช. ขอให้ สถจ.บุรีรัมย์เป็นจังหวัดนําร่องคู่ขนานกับ สถจ.อ่างทอง 
สถ.จ. อุดรธาน ี

อยากเห็นการสร้างขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายของ 
ผสช. 

 
............................................................................. 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มการประชุมถ่ายทอดนโยบายผา่นระบบวิดิทัศน์ทางไกล 
(Video Conference) 

 
1. นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตต์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
2. นางพรรณวดี  พรปฏิมากร รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
3. นายวิลาส  สุวี รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
4. นายสมเกียรติ  ศิริวัฒนโชค รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
5. นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุลนกุล ผอ.สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
6. นางสาวมาลี  วงศาโรจน์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. นางนวลนภา  ธนศักด์ิ ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
8. นางอรพินท์  แมททิว ผอ.สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 
9. นางเบ็ญจพร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผอ.สํานักสถิติพยากรณ์ 
10. นายธงชัย  ทวีศานต์ ผอ.สํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
11. นายลือชัย  วนรัตน์ ผอ.สํานักสถิติสาธารณมติ 
12. นายอุดม  ภิญโญ ผอ.สํานักบริหารกลาง 
13. นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์ ผอ.สํานักสถิติสังคม 
14. นางอุษณี  ไชยานนท์ ผอ.สํานักบริหารจัดการะบบสถิติ 
15. นางปรียา  มิตรานนท์ ผอ.สํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ 
16. นางปิยมาศ  บุญสพ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร 
17. ผู้อํานวยการกลุ่ม จากทุกศูนย์/สํานัก ในส่วนกลาง และสถิติจังหวัด ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่สํานักงานสถิติจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
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โปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสาํนกังานสถิติแหงชาติ 

เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553

 

 วิสัยทัศน สสช

สังคมทุกภาคสวนใชสถิติ และสารสนเทศ
เปนเข็มทิศนําทางในการพัฒนา

เพื่อประโยชนของประชาชน และประเทศชาติ
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 เปาหมายการบริหารงานสํานักงาน

บริหารจัดการ

องคกร
บริหารจัดการ 
ระบบสถิติ

ผลิต บริการ

1. ผลักดันแผนแมบทระบบสถิติของประเทศสูการปฏิบัติ
2. บุคลากรของ สสช มีความเปนมืออาชีพ มีศักยภาพที่จะดําเนินการ
เพื่อใหสังคมมีระดับการพฒันาความรู ความเขาใจดานสถิติเพิม่ข้ึน

3. บุคลากรในองคกรมีความรัก สามัคคี และเอ้ืออาทรตอกัน

 
1. นโยบายดานการผลิตสถิติ

1.1   ใหความสําคัญกับผูใชขอมูล โดยผลิตสถิติตามความตองการของผูใช
1.2    คุณภาพของขอมูลท่ีผลิต ตองถูกตอง แมนยํารวดเร็วทันการณ
1.3   การพัฒนากระบวนการผลิตสถิติทุกข้ันตอน
1.4    สรางการมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของ ประชาชน  หนวยงาน และ  
            ภาควิชาการ
1.5    ลดภาระผูใหขอมูล
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2. นโยบายดานการใหบรกิารงานสถิติ

2.1 บริหารลูกคาสัมพันธ 
(CRM : Customer Relationship Management)

2.2 พัฒนารูปแบบการใหบริการขอมูลดวยระบบ IT ท่ีทันสมัย  เพ่ือใหเขาถึง    
            งาน และตรงกับความตองการของผูใช
2.3 พัฒนาระบบรักษาความลับขอมูลรายบุคคล และประชาสัมพันธใหสังคม
            รับรู
2.4 ปรับปรุงหลักเกณฑการใหบริการขอมูลดิบ และขอมูลสถิติ

 

3. นโยบายดานการบริหารจัดการระบบสถิติ

3.1 สรางการยอมรับในบทบาทความเปนหนวยงานกลางของ สสช
3.2 ยึดหลักการมีสวนรวมจากหนวยงาน : รวมคิด รวมทํา พัฒนาเครือขาย

ความรวมมือ
3.3 สรางคูมือ แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และพัฒนาทีมงาน
3.4 สรางเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบสถิติ และเกณฑมาตรฐาน
            การจัดทําสถิติท่ีดี
3.5 พัฒนาการจัดทําและใชมาตรฐานสถิติ
3.6  สงเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
3.7  พัฒนาบุคลากรในกระทรวง กรมตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานดานสถิติใหมี

ความรอบรูทางดานสถิติ และ IT
3.8  ประสานสถิติกับตางประเทศ
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4. นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร
4.1 รับฟงความเห็น รวมคิด รวมทํา และตัดสินใจดวยความรับผิดชอบ
4.2 ใหความสําคัญกับการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง  และพัฒนาทีมงาน 

 ของบุคลากรแตละระดับ
4.3 ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหเกิดความโปรงใส เปนธรรมในการ
             ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑ การวัดท่ีจัดทําขึ้นจากการมี
             สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
4.4 ความคุมคาและโปรงใสในการใชทรัพยากรของรัฐ
4.5 บูรณาการระบบงาน IT
4.6 รัก-สามัคคี และเอื้ออาทรกันในองคกร
4.7 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางานอยางมีความสุข
4.8 พัฒนาและปรับเปล่ียนกระบวนทัศน : วิธีคิด วิธีทํางาน มีการจัดอบรม 

     บุคลากรระดับตาง ๆ อยางเปนระบบ และตอเนื่อง  ยึดหลักทํางาน
             เชิงรุกอยางมีเปาหมาย และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
4.9 สรางความชัดเจนในแนวทางการประสานและรับมอบงานจากกระทรวง ICT
4.10 ผลักดันใหมีการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับภารกิจ และมี   
             ความกาวหนาในหนาท่ีการงานของขาราชการ  

การแปลงแผนแมบทสูการปฏบิัติทุกสวนราชการ
 

จากการผลิตสูการบริการ

Flagship Projects

การจัดองคกร 
(Organization)

กระบวนการ
(Process 

Management)

สมรรถนะของ
บุคลากร 
(Human 

Competency) Executive Information 
System) EIS

Decision Supporting System
(DSS)

โครงการบูรณาการ
สารสนเทศภาครัฐ
(Government 
Information 

Integration  system)

โครงการสรางฒนธรรม
การประยุกตใชสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ                          
(Information for Decision 

Making Culture)

โครงการรูเมืองไทย
ใน 1นาที 

(Thailand One 
Minute)
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มีการผลิตขอมูลสถิติที่ได
มาตรฐาน

มีการผลิตขอมูลเพ่ือการติดตาม
และประเมินผลภาครัฐF

C

I

L

ขอมูลสถิติเพ่ือ SME และสราง
ความหลากหลายในการใช

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป

Government Information 
Integration System

โครงการบูรณาการระบบภูมิ
สารสนเทศทางสถิติ  

Information for Decision 
Making Culture

โครงการจัดตั้ง             
คณะกรรมการท่ีปรึกษาดาน

วิชาการ
โครงการจัดตั้ง

คณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ดาน
โครงการจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการสถิติราย
สาขา

โครงการจัดตั้งหนวยดูแล
ประสานงานแผนแมบทฯ 

โครงการจัดทําสถิติแหงชาติ

(ทะเบียน/สํามะโน/สํารวจ) 
โครงการพัฒนาเครือขาย
ผูผลิตและผูใชขอมูลสถิติ

รายสาขา 

โครงการผลิตสถิติทางการ
ดวยการสํารวจ

โครงการจัดทํามาตรฐานสถิติ

โครงการปรับปรุงขอมูลสถิติ
ใหไดมาตรฐาน

โครงการนําขอมูลสถิติ
ทางการเผยแพรตอ

สาธารณะ

โครงการใหความรูการใช
ขอมูลสถิติแกประชาชน

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรดานสถิติและการ

บริหารระบบสถิติ

Thailand One Minute
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