
การประชุมคณะอนุกรรมการการประชุมคณะอนุกรรมการ
สถติริายสาขา ครั�งที� สถติริายสาขา ครั�งที� 11

15  สิงหาคม 2554   ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท15  สิงหาคม 2554   ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

นางอุษณี ไชยานนท์
ผู้อาํนวยการสาํนักบริหารจัดการระบบสถติิ



2



� หลักการ & เหตุผล

� แผนแม่บทระบบสถติขิองประเทศ & แผนปฏบิัตงิาน

� แนวทางการพัฒนาระบบสถติสิาํหรับประเทศไทยAgenda � แนวทางการพัฒนาระบบสถติสิาํหรับประเทศไทย

� ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ

Agenda
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หลักการ & เหตุผลหลักการ & เหตุผล

ระบบสถติิ ระบบสถติแิบบกระจายงาน (Decentralize Statistical System)

ความซํ �าซ้อน / ขาดหายของข้อมูลสถิติที�สาํคัญ  คุณภาพข้อมูล  ความสับสนแก่ผู้ใช้งานขาดการประสานงาน

มาตรา ๕   ให้สาํนักงานสถติแิห่งชาตเิป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาํเนินการเกี�ยวกับสถติติามหลักวิชาการ

มาตรา ๖   สาํนักงานสถิตแิห่งชาตมิีอาํนาจหน้าที� ดังต่อไปนี �

                    (๑)  จัดทาํแผนแม่บทเกี�ยวกับการดาํเนินงานทางสถติขิองรัฐ

                    (๕)  ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื�อจัดทาํแผนกาํหนดความรับผิดชอบในการ     

                           ดาํเนินงานทางสถติ ิ ตามแผนแม่บทตาม (๑)

พ.ร.บ สถติ ิ50

                           ดาํเนินงานทางสถติ ิ ตามแผนแม่บทตาม (๑)

                    (๗)  ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถติิเพื�อให้ได้มาซึ�งฐานข้อมูลสถิตทิี�สาํคัญและ 

                          เป็นปัจจุบันของประเทศ 

มต ิครม. 25 ก.ย. 45 เหน็ชอบให้ สสช. เป็นหน่วยงานหลักในการดาํเนินงาน เพื�อลดความซํ �าซ้อนเรื�องการเก็บข้อมูลสาํรวจที�ลงไปถงึ
ท้องถิ�น เพื�อให้เป็นเอกภาพและลดภารกิจซํ �าซ้อนที�จะเกิดขึ �นในท้องถิ�น

มต ิครม. 28 ธ.ค. 53 เหน็ชอบให้ สสช. ดาํเนินการตามแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558

มต ิครม.  3 พ.ค. 54
เหน็ชอบในการแต่งตั �งคณะกรรมการที�ปรึกษาด้านวิชาการ และคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศ
ไทย  3 ด้าน
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มต ิครม. 4 เม.ย. 54 เหน็ชอบให้ สสช. แปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทยสู่การปฏบิัติ



แผนแม่บทระบบสถติขิองประเทศ

“แผนเกี�ยวกับทศิทาง เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์และแนวทางการดาํเนินงาน   

เพื�อ...ให้เกิดสถติทิางการที�มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทนัต่อเหตุการณ์

เพื�อ...ประโยชน์ในการกาํหนด ดาํเนินงาน  และประเมินนโยบายของประเทศ”

วสิัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีข้อมูลสถติทิี�ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื�อน 

            เพื�อ...ให้เกิดสถติทิางการที�ใช้ในการพัฒนาประเทศ”
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี �วัด

1.  การบริหารจัดการระบบสถติอิย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.1 ประเทศไทยมีสถติทิางการ
1.2 มีระบบสถติทิี�ได้มาตรฐานและ

มีประสิทธิภาพ

1.1 มีการจัดทาํผังสถติทิางการ
1.2 มีระบบสถติทิี�ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ

พันธกจิ

1. บริหารจัดการระบบสถติขิองประเทศ

2. ส่งเสริมการผลติข้อมูลสถติทิี�ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการให้บริการข้อมูลสถติแิก่ทุกภาคส่วน

มีประสิทธิภาพ
1.3 มีการพัฒนาบุคลากรด้านสถติิ

ประสิทธิภาพ
1.3 ทกุกระทรวง/กรม มีบุคลากรด้าน

สถติอิย่างน้อย 1-3 คน

2. การพัฒนาข้อมูลสถติใิห้มีมาตรฐาน 2.1 มีนโยบายด้านข้อมูลสถติริะดับ
กระทรวง

2.2 ประเทศมีการผลิตข้อมูลสถติทิี�ได้
มาตรฐาน

2.1 ทกุกระทรวงมีการกาํหนดนโยบาย
ด้านข้อมูลสถติิ

2.2 ทกุกระทรวงมีการรายงานข้อมูล
สถติทิางการ

3. การให้บริการข้อมูลสถติอิย่างยั�งยืน 3.1 ประชาชนมีความเท่าเทียมในการได้
ใช้ข้อมูล

3.2  มีการใช้ข้อมูลสถติทิางการอย่าง
 กว้างขวาง 

3.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถติทิี�
สาํคัญและประชาสัมพันธ์การใช้
ข้อมูล

3.2 ปริมาณการใช้ข้อมูลสถติทิางการ
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แผนปฏิบัตงิานแผนปฏิบัตงิาน

ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558

1. โครงการจัดตั �งคณะกรรมการที�ปรึกษาด้านวิชาการ

2. โครงการจัดตั �งคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย 3 ด้าน

3. โครงการจัดตั �งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา

4. โครงการจัดตั �งหน่วยดูแลประสานงานแผนแม่บทระบบสถติฯิ ภายใน   
    สาํนักงานสถติแิห่งชาติ

5. โครงการจัดทาํสถติทิางการ (ทะเบียน/ สาํมะโน/สาํรวจ)5. โครงการจัดทาํสถติทิางการ (ทะเบียน/ สาํมะโน/สาํรวจ)

6. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลสถติริายสาขา 

7. โครงการจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรด้านสถติแิละการบริหารระบบสถติิ

8. โครงการผลิตสถติทิางการด้วยการสาํรวจ

9. โครงการจัดทาํมาตรฐานสถติิ

10. โครงการปรับปรุงข้อมูลสถติใิห้ได้มาตรฐาน 

11. โครงการนําข้อมูลสถติทิางการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

12. โครงการให้ความรู้การใช้ข้อมูลสถติแิก่ประชาชน
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1. จัดระบบการประสานงานด้านสถติขิองประเทศ ให้มีความชัดเจน
โดย สสช. เป็นหน่วยงานกลาง ร่วมดาํเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง

2. กาํหนด “สถติทิางการ” (Official Statistics) โดยยดึหลักการพื �นฐานของสถติทิางการ
ของ UN (Fundamental  principle of Office Statistics) 

เพื�อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง คัดเลือก
สถติทิางการจากข้อมูล ที�มีอยู่ และพจิารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทาํ
ข้อมูลที�ยังไม่ได้ดาํเนินการมาก่อน

3. พัฒนาการจัดทาํ/การใช้ ข้อมูลสถติจิากการบริหารงาน (Admin. Record) ให้มาก
ขึ �น

4. พัฒนา/จัดทาํคุณภาพข้อมูลสถติทิางการ (Quality Assessment) 

5. พัฒนาการเชื�อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพื�อให้เกดิการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

6. บริหารจัดการ การจัดทาํมาตรฐานสถติแิละส่งเสริมการนําไปใช้ประโยชน์

7. พัฒนาการให้บริการและการประชาสัมพันธ์เพื�อให้เกดิการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สถติใินภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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การแปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทยสู่การปฏิบัติการแปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทยสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย...

• ระบบนําเสนอข้อมูลสถติแิละสารสนเทศเพื�อการตัดสินใจ 
     (Thailand One Minute)     (Thailand One Minute)

• บุคลากรด้านสถติขิององค์กรภาครัฐ มีความเป็นมืออาชีพ
     ด้านข้อมูลสถติแิละสารสนเทศ

• วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสถติแิละสารสนเทศสนับสนุนการ 

ตัดสินใจในระดับต่างๆ
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ปัจจัยแห่งความสาํเร็จปัจจัยแห่งความสาํเร็จ

1. การสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี

2. ความร่วมมือจากหน่วยราชการที�เกี�ยวข้อง

3. การจัดการความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ �น

1. การสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี

2. ความร่วมมือจากหน่วยราชการที�เกี�ยวข้อง

3. การจัดการความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ �น

กาํหนดเวลา...

� อาจไม่เป็นไปตามแผน กรณีที�ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผน
แม่บท ฯ

� การปรับกลยุทธ์ให้ทนักับระยะเวลาที�กาํหนด

3. การจัดการความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ �น3. การจัดการความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ �น
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การบริหารความเสี�ยงการบริหารความเสี�ยง

� สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรของ สสช. และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง (WIN-WIN Situation)

� สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรของ สสช. และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง (WIN-WIN Situation)

� สอดแทรกเข้าไปในยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / นโยบาย 
ของกระทรวง / กรม / ผู้ว่าราชการจังหวัด (พันธมิตร / 
เครือข่าย) / ท้องถิ�น

� สอดแทรกเข้าไปในยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / นโยบาย 
ของกระทรวง / กรม / ผู้ว่าราชการจังหวัด (พันธมิตร / 
เครือข่าย) / ท้องถิ�น

� พัฒนา / ส่งเสริมการจัดทาํข้อมูลสนับสนุนการ� พัฒนา / ส่งเสริมการจัดทาํข้อมูลสนับสนุนการ
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� พัฒนา / ส่งเสริมการจัดทาํข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (ผังสถติทิางการ / ปรับปรุงการผลิตข้อมูล)

� พัฒนา / ส่งเสริมการจัดทาํข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (ผังสถติทิางการ / ปรับปรุงการผลิตข้อมูล)

� พัฒนาเทคนิคการนําเสนอ (One Minute)� พัฒนาเทคนิคการนําเสนอ (One Minute)

� ตดิตามและประเมินผล
( Plan- Do – Check – Action)

� ตดิตามและประเมินผล
( Plan- Do – Check – Action)
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