การประชุมคณะอนุกรรมการ
สถิตริ ายสาขา ครัง ที 1
15 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท

นางอุษณี ไชยานนท์
ผู้อาํ นวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
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 หลักการ & เหตุผล
 แผนแม่ บทระบบสถิตขิ องประเทศ & แผนปฏิบัตงิ าน
Agenda

 แนวทางการพัฒนาระบบสถิตสิ าํ หรั บประเทศไทย
 ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ
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หลักการ & เหตุผล
ระบบสถิติ
พ.ร.บ สถิติ 50

ระบบสถิตแิ บบกระจายงาน (Decentralize Statistical System)
ความซํา ซ้ อน / ขาดหายของข้ อมูลสถิติท ีสาํ คัญ คุณภาพข้ อมูล ความสับสนแก่ ผ้ ูใช้ งานขาดการประสานงาน

มาตรา ๕ ให้ สาํ นักงานสถิตแิ ห่ งชาติเป็ นหน่ วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกียวกับสถิตติ ามหลักวิชาการ
มาตรา ๖ สํานักงานสถิตแิ ห่ งชาติมีอาํ นาจหน้ าที ดังต่ อไปนี 
(๑) จัดทําแผนแม่ บทเกียวกับการดําเนินงานทางสถิตขิ องรั ฐ
(๕) ประสานงานและหารื อร่ วมกับหน่ วยงานเพือจัดทําแผนกําหนดความรั บผิดชอบในการ
ดําเนินงานทางสถิติ ตามแผนแม่ บทตาม (๑)
(๗) ประสานกับหน่ วยงานในการสร้ างเครื อข่ ายสถิติเพือให้ ได้ มาซึงฐานข้ อมูลสถิตทิ  ีสาํ คัญและ
เป็ นปั จจุบันของประเทศ
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มติ ครม. 25 ก.ย. 45

เห็นชอบให้ สสช. เป็ นหน่ วยงานหลักในการดําเนินงาน เพือลดความซํา ซ้ อนเรื องการเก็บข้ อมูลสํารวจทีลงไปถึง
ท้ องถิน เพือให้ เป็ นเอกภาพและลดภารกิจซํา ซ้ อนทีจะเกิดขึน ในท้ องถิน

มติ ครม. 28 ธ.ค. 53

เห็นชอบให้ สสช. ดําเนินการตามแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558

มติ ครม. 4 เม.ย. 54

เห็นชอบให้ สสช. แปลงแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสู่การปฏิบัติ

มติ ครม. 3 พ.ค. 54

เห็นชอบในการแต่ งตัง คณะกรรมการทีปรึกษาด้ านวิชาการ และคณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศ
ไทย 3 ด้ าน

แผนแม่ บทระบบสถิตขิ องประเทศ
“แผนเกียวกับทิศทาง เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินงาน
เพือ...ให้ เกิดสถิตทิ างการทีมีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน ทันต่ อเหตุการณ์
เพือ...ประโยชน์ ในการกําหนด ดําเนินงาน และประเมินนโยบายของประเทศ”

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีข้อมูลสถิตทิ  ที ุกหน่ วยงานร่ วมกันขับเคลือน
เพือ...ให้ เกิดสถิตทิ างการทีใช้ ในการพัฒนาประเทศ”
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พันธกิจ
1. บริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศ
2. ส่ งเสริมการผลิตข้ อมูลสถิตทิ  ไี ด้ มาตรฐาน
3. ส่ งเสริมการให้ บริการข้ อมูลสถิตแิ ก่ ทุกภาคส่ วน
ยุทธศาสตร์
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เป้าประสงค์

ตัวชีว ัด

1. การบริหารจัดการระบบสถิตอิ ย่ างมี 1.1 ประเทศไทยมีสถิตทิ างการ
ประสิทธิภาพ
1.2 มีระบบสถิตทิ  ไี ด้ มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
1.3 มีการพัฒนาบุคลากรด้ านสถิติ

1.1 มีการจัดทําผังสถิตทิ างการ
1.2 มีระบบสถิตทิ  ไี ด้ มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ทุกกระทรวง/กรม มีบุคลากรด้ าน
สถิตอิ ย่ างน้ อย 1-3 คน

2. การพัฒนาข้ อมูลสถิตใิ ห้ มีมาตรฐาน 2.1 มีนโยบายด้ านข้ อมูลสถิตริ ะดับ
กระทรวง
2.2 ประเทศมีการผลิตข้ อมูลสถิตทิ  ไี ด้
มาตรฐาน

2.1 ทุกกระทรวงมีการกําหนดนโยบาย
ด้ านข้ อมูลสถิติ
2.2 ทุกกระทรวงมีการรายงานข้ อมูล
สถิตทิ างการ

3. การให้ บริการข้ อมูลสถิตอิ ย่ างยังยืน

3.1 มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิตทิ  ี
สําคัญและประชาสัมพันธ์ การใช้
ข้ อมูล
3.2 ปริมาณการใช้ ข้อมูลสถิตทิ างการ

3.1 ประชาชนมีความเท่ าเทียมในการได้
ใช้ ข้อมูล
3.2 มีการใช้ ข้อมูลสถิตทิ างการอย่ าง
กว้ างขวาง

แผนปฏิบัตงิ าน
ปี งบประมาณ
1. โครงการจัดตัง คณะกรรมการทีปรึกษาด้ านวิชาการ
2. โครงการจัดตัง คณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้ าน
3. โครงการจัดตัง คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา
4. โครงการจัดตัง หน่ วยดูแลประสานงานแผนแม่ บทระบบสถิตฯิ ภายใน
สํานักงานสถิตแิ ห่ งชาติ
5. โครงการจัดทําสถิตทิ างการ (ทะเบียน/ สํามะโน/สํารวจ)
6. โครงการพัฒนาเครื อข่ ายผู้ผลิตและผู้ใช้ ข้อมูลสถิตริ ายสาขา
7. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้ านสถิตแิ ละการบริหารระบบสถิติ
8. โครงการผลิตสถิตทิ างการด้ วยการสํารวจ
9. โครงการจัดทํามาตรฐานสถิติ
10. โครงการปรั บปรุ งข้ อมูลสถิตใิ ห้ ได้ มาตรฐาน
11. โครงการนําข้ อมูลสถิตทิ างการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
12. โครงการให้ ความรู้ การใช้ ข้อมูลสถิตแิ ก่ ประชาชน
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2554

2555

2556

2557

2558

1. จัดระบบการประสานงานด้ านสถิตขิ องประเทศ ให้ มีความชัดเจน
โดย สสช. เป็ นหน่ วยงานกลาง ร่ วมดําเนินงานกับหน่ วยงานต่ าง ๆ ทีเกียวข้ อง
2. กําหนด “สถิตทิ างการ” (Official Statistics) โดยยึดหลักการพืน ฐานของสถิตทิ างการ
ของ UN (Fundamental principle of Office Statistics)
เพือใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงของประเทศ โดยร่ วมกับหน่ วยงานทีเกียวข้ อง คัดเลือก
สถิตทิ างการจากข้ อมูล ทีมีอยู่ และพิจารณาหน่ วยงานรั บผิดชอบในการจัดทํา
ข้ อมูลทียังไม่ ได้ ดาํ เนินการมาก่ อน
3. พัฒนาการจัดทํา/การใช้ ข้ อมูลสถิตจิ ากการบริหารงาน (Admin. Record) ให้ มาก
ขึน
4. พัฒนา/จัดทําคุณภาพข้ อมูลสถิตทิ างการ (Quality Assessment)
5. พัฒนาการเชือมโยงและบูรณาการข้ อมูลภาครัฐ เพือให้ เกิดการใช้ ประโยชน์
ร่ วมกัน
6. บริหารจัดการ การจัดทํามาตรฐานสถิตแิ ละส่ งเสริมการนําไปใช้ ประโยชน์
7. พัฒนาการให้ บริการและการประชาสัมพันธ์ เพือให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูล
สถิตใิ นภาครั ฐ เอกชน และประชาชน
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การแปลงแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย...
• ระบบนําเสนอข้ อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศเพือการตัดสินใจ
(Thailand One Minute)
• บุคลากรด้ านสถิตขิ ององค์ กรภาครั ฐ มีความเป็ นมืออาชีพ
ด้ านข้ อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
• วัฒนธรรมการใช้ ข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับต่ างๆ
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ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากคณะรั ฐมนตรี
2. ความร่ วมมือจากหน่ วยราชการทีเกียวข้ อง
3. การจัดการความเสียงทีอาจจะเกิดขึน

กําหนดเวลา...
 อาจไม่ เป็ นไปตามแผน กรณีท ีต้องมีการทบทวนและปรั บปรุ งแผน
แม่ บท ฯ
10

 การปรั บกลยุทธ์ ให้ ทนั กับระยะเวลาทีกาํ หนด

การบริหารความเสียง
 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจกับบุคลากรของ สสช. และ
หน่ วยงานทีเกียวข้ อง (WIN-WIN Situation)
 สอดแทรกเข้ าไปในยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / นโยบาย
ของกระทรวง / กรม / ผู้ว่าราชการจังหวัด (พันธมิตร /
เครื อข่ าย) / ท้ องถิน
 พัฒนา / ส่ งเสริ มการจัดทําข้ อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (ผังสถิตทิ างการ / ปรั บปรุ งการผลิตข้ อมูล)
 พัฒนาเทคนิคการนําเสนอ (One Minute)
 ติดตามและประเมินผล
( Plan- Do – Check – Action)
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