การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่
มิถุนายน – กรกฎาคม 2554

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

ความสําคัญของสถิติต่อทุกภาคส่วน

รัฐบาล

นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แผนบริหารราชการฯ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินนโยบาย

องค์ความรู้ของประเทศ

หน่วยงานต่างๆ

ภาคเอกชน

สถิติของประเทศ

นโยบายและแผนการดําเนินงาน

โอกาสทางธุรกิจ แผนการลงทุน
การจัดการการดําเนินงาน

ติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
นโยบาย

สถาบัน
การศึกษา วิจัย เพิ่มพูนองค์ความรู้ของ
สังคม

ประชาชน
โอกาส เงื่อนไข ทางเลือก ในการดํารงชีพ

แนวทางการพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย

จัดระบบการประสาน
ด้านสถิติของประเทศ

กําหนดสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย

พัฒนาคุณภาพสถิติทางการ

พัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ

พัฒนาการผลิต/การใช้ข้อมูลจาก
การบริหารงาน

การให้บริการ/การประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการใช้ประโยชน์

บริหาร/จัดทํา/ส่งเสริมมาตรฐานสถิติ

มติ ครม. 28 ธ.ค. 53
แปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558 สู่การปฏิบัติ
มติครม. 3 พ.ค. 54

คณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้าน

คณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านวิชาการ

(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ)
• กําหนดนโยบายด้านสถิตข
ิ องประเทศ
• กําก ับ ติดตามการดําเนินงานด้านสถิตข
ิ องประเทศให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
• รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทาง
การพ ัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่ คณะร ัฐมนตรี
• กําหนดนโยบายเกีย
* วก ับงบประมาณ และการพ ัฒนาบุคลากรเพือ
* สน ับสนุน
การดําเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
• แต่งตงคณะอนุ
ั9
กรรมการและผูแ
้ ทนจากหน่วยงานทีเ* กีย
* วข้องเพิม
* เติมได้
ตามความเหมาะสม

ร ัฐมนตรี ICT
ปล ัดกท.
ผสช.

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 23 สาขา
• จ ัดทําผ ังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา

ํ รวจ และสา
ํ มะโน
. พิจารณาค ัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข้อมูลทะเบียน สา

• พิจารณาหน่วยงานร ับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการ

. ประสานงานการพ ัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ

* มโยงและแลกเปลีย
• ประสานงานการเชือ
* นสถิตท
ิ างการ

. จ ัดทํารายงานประจําปี

• แต่งตงคณะทํ
ั9
างานและผูแ
้ ทนจากหน่วยงานทีเ* กีย
* วข้องเพิม
* เติมได้ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด 76 จังหวัด
• บูรณาสารสนเทศภาคร ัฐ
• การพ ัฒนาระบบภูมส
ิ ารสนเทศเพือ
* งานสถิต ิ
้ ถิตแ
• การสร้างว ัฒนธรรมการประยุกตใชส
ิ ละสารสนเทศเพือ
* การต ัดสินใจ
• การพ ัฒนาระบบสน ับสนุนการต ัดสินใจ

ปล ัดกท.ทีเ* กีย
* วข้อง
ประธานอนุคณะกรรมการ
หน่วยงานทีเ* กีย
* วข้อง
คณะอนุกรรมการ
สสช.
เลขานุการ

ผูว้ า
่ ราชการจ ังหว ัด
ประธานอนุคณะกรรมการ
หน่วยงานทีเ* กีย
* วข้อง
คณะอนุกรรมการ
สถจ.
เลขานุการ

การดําเนินงาน
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
(ด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา

23 สาขา

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

 จัดทําผังรวมสถิติรายสาขา (Clearing House)

 จัดทําผังรวมสถิติระดับจังหวัด/ท้องถิ่น (Clearing House)

 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล (Verified)

 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลระดับจังหวัด/ ท้องถิ่น (Verified)

 สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

 สํารวจความถูกต้องของข้อมูล (Fact finding)

 วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
(นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)

 วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
(นโยบายผู้ว่า ฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด ฯลฯ)

 กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

 กําหนดประเด็น (hot Issue : y)

 หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย์

 หาตัวแปร x ที่เชื่อมโยงที่สามารถตอบโจทย์

ประเด็นต่าง ๆ ได้
 จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอข้อมูลได้ใน

ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)

ประเด็นต่าง ๆ ได้
 จัดทํา Prototype ที่สามารถนําเสนอข้อมูลได้ใน

ระดับพื้นที่ (Data Base by GIS)

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อนําเสนอและ

พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบจัดทํา
ข้อมูลที่ขาดหาย และปรับปรุงข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ทันสมัย ฯลฯ

พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบจัดทํา
ข้อมูลที่ขาดหาย และปรับปรุงข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ทันสมัย ฯลฯ

การจัดทําข้อมูลสถิติ
สสช.
 ข้อมูลจากการสํารวจ / สํามะโน

หน่วยงานภาครัฐ
 ข้อมูลจาการบริหารงาน / ทะเบียน

20 กระทรวง 200 กรม

จังหวัด / ท้องถิ่น

รายงานการดําเนินงาน
(Transaction Processing Data : TPD)

เปรียบเทียบ
- ความซ้ําซ้อน
- มาตรฐาน นิยาม ระเบียบวิธี
- คาบระยะเวลาดําเนินการ
- คุณภาพ
- ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดทํา (Data Gap)

- Stock ข้อมูลที่มกี ารจัดทําอยู่แล้ว
(ผังรวมข้อมูลสถิติรายสาขา/จังหวัด)

ด้านเศรษฐกิจ 13 สาขา

ผังรวมสถิติ

ั
ด้านสงคม
8 สาขา
1.ประชากร

9. การเกษตร ป่าไม้
และการประมง

2. แรงงาน

10. อุตสาหกรรม

3. การศึกษา

11. พลังงาน
12. การขนส่ง

4. สุขภาพ

6. รายได้รายจ่ายครัวเรือน

13. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
14. การค้าส่ง ค้าปลีก
และการค้าระหว่างประเทศ

7. หญิง ชาย

15. การท่องเที่ยว

8. สังคมอื่น ๆ

16. การเงิน การประกันภัย
และดุลการชําระเงิน

5. สวัสดิการสังคม

17. การคลัง

22. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

18. ราคา

23. อุตุนิยมวิทยา

19. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านทร ัพยากร ฯ 2 สาขา

ข้อมูลจ ังหว ัด

สภาพทางภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์

การปกครอง

การคมนาคม

แผนที่/ ภาพถ่ายดาวเทียม

สถานที่ท่องเที่ยว

วัด

โรงเรียน

โรงพยาบาล

ร้านอาหาร

ที่พัก

OTOP/ ของที่ระลึก

สถิติต่าง ๆ

..............................

20. บัญชีประชาชาติ
21. เศรษฐกิจอื่น ๆ

ตัวอย่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สนใจประเด็น : ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
y = f(x1 , x2, x3 ,x4 ,x5 ,…,xn )
y

=

ปัญหายาเสพติด

x1

=

พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

x2

=

ข้อมูลผู้ค้า

x3

=

ข้อมูลผู้เสพ

x4

=

ข้อมูลผู้ป่วยจากยาเสพติด

x5

=

คดีที่เกิดจากยาเสพติด

xn

=

ตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล
มาจาก ?

- ตํารวจ
- กรมพินิจฯ
- ปปส.
- กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
- มหาดไทย
- สสช. ฯลฯ

TPD

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําผังสถิติทางการ
จังหวัด
- ทําการ Verified นิยาม/Time Series
ฯลฯ

ตัวอย่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สนใจประเด็น : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
y = f(x1 , x2, x3 ,x4 ,x5 ,…,x7 )
y

=

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ

x1

=

พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ

x2

=

ข้อมูลผลผลิตข้าวต่อไร่

x3

=

ข้อมูลการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

x4

=

ข้อมูลแหล่งน้ํา

x5

=

ราคาข้าวหอมมะลิ

x6

=

ข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงดิน

x7

=

ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตัวอย่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจประเด็น : ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง)

y = f(x1 , x2, x3 ,x4 ,x5 ,…,x12 )
y

= ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง)

x1 = พื้นที่เพาะปลูกพืชแต่ละชนิด

x7

=

ข้อมูลพ่อค้าคนกลาง

x2 = จํานวนผลผลิตต่อไร่

x8

=

ข้อมูลต้นทุนการขนส่ง

x3 = ข้อมูลต้นทุนการผลิต
(ปุ๋ย พันธ์พืช ยาปราบศัตรูพืช)

x9

=

ข้อมูลผู้บริโภค

x4 = ข้อมูลคุณภาพดิน

x10

=

ข้อมูลตลาด

x5 = ข้อมูลคุณภาพผลผลิต

x11

=

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

x6 = จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ ่อเนื่องจากผลผลิตทาง
การเกษตร

x12

=

ข้อมูลราคาผลผลิตแต่ละชนิด

ตัวอย่าง
ประเด็น : เตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่ให้เป็นภาระกับสังคม
ทะเบียน
สาขาประชากร

ข้อมูลผู้สูงอายุ
(Data Base)

- ทะเบียนราษฎร์

มท.

- ทะเบียนผู้สูงอายุ

พม.

- ทะเบียนสุขภาพ

สธ.
สปสช.

Clearing /
Verified

สํารวจ/ สํามะโน
- สปค.

สสช.

- สํารวจประชากรสูงอายุ
- จปฐ กชช 2ค.
- ฯลฯ

สาขาสุขภาพ

- นิยาม
- วัตถุประสงค์
- คาบระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ฯลฯ
สาขาประชากร

พช.

สาขาสวัสดิการสังคม

สาขาสวัสดิการสังคม
สาขาสุขภาพ

ตัวอย่าง กพร.

ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด....
การวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์
Pre workshop I : 21 - 22 ธ.ค. 48
Pre workshop II : 4 - 5 ม.ค. 49

end

Strategy & Process mapping

end

Strategy Reformulation
โครงการ

Benchmarking

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

เสนอ ค.ร.ม. 6 ม.ค. 49

การนําไปสู่การปฏิบัติ

ระบบสนับสนุนต่ าง ๆ

Next step

แผนงาน

การติดตามประเมินผล

ตารางการวิเคราะห์ ความแข็งแกร่ งและโดดเด่ น
ของแต่ ละยุทธศาสตร์ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด

1.1

ความแข็งแกร่ งและโดดเด่ นของ
แต่ ละยุทธศาสตร์ ในด้ านสังคม

ความแข็งแกร่ งและโดดเด่ นของแต่ ละยุทธศาสตร์

โอกาสในการเติบโตของแต่ ละยุทธศาสตร์

1

Local

2

Potential

3

4

การค้ า
ท่ องเที-ยว

5

6 เกษตร
OTOP

7

8

เกษตร

1 2
14

Regional

ผลกระทบทางสังคม (Social
Social Impact
Impact)

Global

OTOP

ท่ องเที-ยว
การค้ า

34

ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย ์ :
ข ้าวหอมมะลิเพือ
 การสง่ ออก

บูรณาการ

end

โครงการ

กระบวนงาน (process)
วิจยั ส่งเสริมการผลิต
ตรวจสอบคุณภาพ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ขนส่ง ตลาด
ผู้ที'เกี'ยวข้ อง (stakeholders)
จังหวัด ส่วนกลาง ท้ องถิ'น
เอกชน ฑูตซีอีโอ ผู้บริ โภค
ในต่างประเทศ

Strategy & Process mapping

โครงการ

โครงการ

โครงการ

end

โครงการ

Risk management

Blueprint for Change

โครงการ

แผนงาน

Value Chain
โรงสี โรงงาน คลังสิ นค้า ธนาคาร

ผูค้ า้ ผูส้ ่ งออก ผูบ้ ริ โภค ผู้
ขนส่ งและกระจายสิ นค้า

การแปรรู ปข้ าว

การตลาด

เพิ-มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้ นทุน
การจัด
ระเบียบ
พื 1นที'

ส่งเสริ ม
การผลิต
และ
ใช้ เมล็ด
พันธุ์ดี

การ
การ
ปรับปรุ ง บริ หาร
ดิน
นํ 1า

การจัด
การศัตรู
พืช

การเก็บ
เกี'ยว
การนวด

ตลาด
กลาง
ข้ าวเปลีอก

การขนส่ ง

สนับสนุนการใช้ความรู้และเทคโนโลยี พร้อม
การบริ หารปัจจัยการผลิตที+มีประสิ ทธิ ภาพ

ขายให้
โรงสี

การ
แปรสภาพ
ข้ าวสารและ
ผลผลิตข้ าว

การ
เก็บรักษา

การขนส่ ง
ส่ งเสริ มการแปรรู ปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเพื+อสร้างมูลค่าเพิ+ม

การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื'อส่งออก
การ
บริ โภค
ในประเทศ

กลยุทธ์
การตลาด

ศูนย์
กระจาย
สินค้ า
และ
โลจิสติกส์

การ
กระจาย
สูผ่ ้ บู ริ โภค
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เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูร้ ับจ้าง ผูค้ า้ วัตถุดิบ ปัจจัยการ
ผลิต พ่อค้าตัวแทน ธนาคาร

ข้าวไทย

การขนส่ ง

การขับเคลื+อนโดยใช้
การตลาดนํา

การวิจยั และพัฒนา การเสริ มสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ

Value Chain
โรงสี โรงงาน คลังสิ นค้า ธนาคาร

ผูค้ า้ ผูส้ ่ งออก ผูบ้ ริ โภค ผู้
ขนส่ งและกระจายสิ นค้า

การแปรรู ปข้ าว

การตลาด

เพิ-มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้ นทุน
การจัด
ระเบียบ
พื 1นที'

ส่งเสริ ม
การผลิต
และ
ใช้ เมล็ด
พันธุ์ดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

เพิ-มประสิทธิภาพ
การผลิตข้ าว

การ
บริ หาร
นํ 1า

การจัด
การศัตรู
พืช

พัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย์ และ GAP

พัฒนาปั จจัยที'

พัฒนาปั จจัยผลิต

ใช้ ในการผลิตข้ าว
การจัดการพื 1นที'

สําหรับเกษตรอินทรี ย์
พัฒนาประสิทธิภาพ

เพาะปลูกที'เหมาะสม
พัฒนาเทคโนโลยี
ที'ใช้ ในการปลูกข้ าว
ส่งเสริ มให้ มีหน่วยงาน

การเก็บ
เกี'ยว
การนวด

ตลาด
กลาง
ข้ าวเปลีอก

ขายให้
โรงสี

ส่ งเสริม
การแปรรู ปข้ าว

การ
แปรสภาพ
ข้ าวสารและ
ผลผลิตข้ าว

การ
เก็บรักษา

การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื'อส่งออก
การ
บริ โภค
ในประเทศ

ส่ งเสริมการ วิจัยเพื-อ
เพิ-มมูลค่ าข้ าว

กลยุทธ์
การตลาด

ศูนย์
กระจาย การ
สินค้ า
กระจาย
และ
สูผ่ ้ บู ริ โภค
โลจิสติกส์
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เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูร้ ับจ้าง ผูค้ า้ วัตถุดิบ ปัจจัยการ
ผลิต พ่อค้าตัวแทน ธนาคาร

ข้าวไทย

ส่ งเสริมการสร้ างตราสินค้ าข้ าว
และพัฒนากลไกตลาด

สนับสนุน การวิจยั พัฒนา
การแปรรูป

พัฒนา เมล็ดพันธ์ ข้ าว

วิจยั ตลาดหาความต้ องการ

ส่งเสริ มการใช้ ผลผลิตจาก

สนับสนุนให้ มีผ้ ปู ระกอบ

ต่อยอดงานวิจยั

ข้ าวเพื'อประหยัดพลังงาน

การค้ าส่งออกโดยตรง

และเพิ'มจํานวนหน่วยที'

ด้ านการแปรรูป

ส่งเสริ มการเพิ'มผลิตภัณฑ์

พัฒนาระบบ ลอจิสติกส์

ออกมาตรฐาน
ส่งเสริ มผู้ผลิตผู้

พัฒนาระบบโครงสร้ าง

จากข้ าวที'ไม่ใช่

พื 1นฐานเพื'ออุตฯแปรรูป

ประเภทอาหาร

ขึ 1นทะเบียนผู้ปลูกข้ าว
เพื'อจําแนกชนิดพันธ์

ประกอบการ

ภาครัฐเกี'ยวกับข้ าวอยู่ในพท.

ส่งเสริ มการรับรู้ของ

กลุ่มจังหวัด

ผู้บริโภค

ส่งเสริ มผู้ประกอบการใหม่

การวิจยั และพัฒนา การเสริ มสร้างบุคลากร และโครงสร้างสารสนเทศ

สร้ างมาตรฐานการรับรอง
การจําแนกทางภูมิศาสตร์
การประชาสัมพันธ์

Value Chain

ข้าวไทย

วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางธุรกิจข้าวชั1นนําของภูมิภาคเอเชีย (Rice Hub of Asia)

การจัด
ระเบียบ
พื 1นที'

ส่งเสริ ม
การผลิต
และ
ใช้ เมล็ด
พันธุ์ดี

การ
ปรับปรุง
ดิน

การ
บริ หาร
นํ 1า

การจัด
การศัตรู
พืช

โครงการต้นนํ1า

โครงการการผลิต
ข้าวคุณภาพไทย

การเก็บ
เกี'ยว
การนวด

การแปรรู ปข้ าว
การสร้ างมูลค่ าเพิ-ม

ตลาด
กลาง
ข้ าวเปลีอก

ขายให้
โรงสี

การ
แปรสภาพ
ข้ าวสารและ
ผลผลิตข้ าว

การ
เก็บรักษา

โครงการกลางนํ1 า

โครงการส่ งเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพ
การเพิ+มมูลค่าข้าว

โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศข้าว

การตลาด
การ
พัฒนา
คุณภาพ
เพื'อส่งออก
การ
บริ โภค
ในประเทศ

กลยุทธ์
การตลาด

ศูนย์
กระจาย การ
สินค้ า
กระจาย
และ
สูผ่ ้ บู ริ โภค
โลจิสติกส์

18

เพิ-มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้ นทุน

โครงการปลายนํ1 า
โครงการตลาด
ข้าวไทยแกร่ ง
แข่งทัว+ โลก
จัดตั1งศูนย์การขนส่ ง
ต่อเนื+ องหลาย
รู ปแบบ

สถาบันวิจยั ข้าวไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กลุ่มจังหวัดเลือกจะมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนการบริหาร
ราชการแผ่ นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท- ี 1
การขจัดความยากจน

1.1
1. ท่ องเที-ยว
2. การค้ าการลงทุน

การท่ องเที-ยว (14 กลุ่ม)

2.1
1.ศูนย์ กลางการค้ าและบริ การ

1. เกษตร/
เชื-อม East West Corridor 2. การค้ า
2. ท่ องเที-ยวเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ การลงทุน
ศาสนา 2.2
วัฒนธรรม นิเวศ
6.3
1. ข้ าวหอมมะลิ/
1. ข้ าว
2. Logistics

การเกษตร (8 กลุ่ม)

(Rice Hub)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท- ี 4
การบริ หารจัดการทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ-งแวดล้ อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท- ี 8
การรักษาความมั-นคงของรั ฐ

6.2
7.2
1. ประตูการค้ า

การคมนาคม
และการท่ องเที-ยว
7.1
1.เกษตร
(ข้ าวปลอดภัย)
3.1
1.
ท่
อ
งเที
ย
ว
/
เชื-อมกับประเทศ
2.ท่ องเที-ยว
2.อุตสาหกรรม
2.ไหม
เพื-อนบ้ าน/
เชิงนิเวศ 1. การค้ า
4.3
การลงทุนที-เป็ นพืน3 ฐาน
2. ข้ าวหอมมะลิ
1.ท่ องเที-ยวเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจความรู้
ปลอดภัยจากสารพิษ
และเชิงสุขภาพ
(Knowledge Based Economy
2.
อุ
ต
สาหกรรม
2. ท่ องเที-ยวเชิงอนุ รักษ์ และ
3 ส่ วนยานยนต์ / ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และโล
4.2 ฒนธรรม (ชิน
มรดกโลกทางวั
5.1
1.เกษตรอุตสาหกรรม/
จิสติกส์ )
1. ศูนย์ กลางการลงทุนด้ านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเหล็ก
2.ท่ องเที-ยว
2. ท่ องเที-ยวระดับโลก
4.1

การพัฒนา
อุตสาหกรรม (6 กลุ่ม)

3.2
1.เกษตร

1. ค้ าชายแดน
2. ท่ องเที-ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท- ี 3
การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจ
ให้ สมดุลและแข่ งขันได้

6.2
6.1

การค้ าการลงทุน
และโลจิสติกส์ (10 กลุ่ม)
ความมั-นคง (1 กลุ่ม)

8.1
1. ศูนย์ กลางขนส่ งสินค้ า ผลิตเพื-อส่ งออก

และผลผลิตทางการเกษตรระหว่ างประเทศ
2. การท่ องเที-ยวเชิงคุณภาพที-ย- งั ยืนในภูมิภาค

สรุ ปการทบทวนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
ี ําหนดไว้ เดิม
• ทุกกลุ่มจังหวัดยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ ทก
•ได้ มีการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ เพือจัดลําดับความสําคัญและ
คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ทจี ะมุ่งเน้ น จํานวน 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
•มีความสอดคล้ องกับแผนการบริ หารราชการแผ่ นดิน

8.3
1. ท่ องเที-ยว

ทางทะเลระดับโลก
2. พัฒนาฐาน
การผลิตสินค้ า
เพื-อส่ งออก

8.2
1. เกษตร(เน้ นปาล์ มนํา3 มัน ข้ าว โคเนือ
3)
2. ท่ องเที-ยว (รวม OTOP)
9.2
1.ศูนย์ กลางเชื-อมการค้ าภาคใต้ กบ
ั นานาชาติ
2.เมืองท่ องเที-ย
วและกีฬานานาชาติ
9.1

1. การเสริ มสร้ างสันติสุข
2. ศูนย์ กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว....

ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

G
1.1 ท่ องเที-ยว

L
2.1

6.2

6.1

ท่ องเที-ยว

R

L
R

4.1

3.2

R

6 .2

6 .3

7.1

ท่ องเที-ยว
ท่ องเที-ยว
3.1
เชิงนิเท่วศองเที-ยวเชิง
อารยธรรมขอม
4.3
อนุรักษ์ และมรดกโลกท่ องเที-ยวเชิง
R
ทางวัฒนธรรม
นิเวศน์
R
G
และสุขภาพ
4.2
5.1
ท่ องเที-ยว
ท่ องเที-ยวระดับโลก

7.2

ประตูการค้ า
การคมนาคม
และการท่ องเที-ยว
เชื-อมกับประเทศ
เพื-อนบ้ าน/
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ท่ องเที-ยวเชิงประวัตศิ าสตร์
ศาสนา
วัฒนธรรม
R
เชิงนิเวศ 2.2

G
8.1

ศูนย์ กลางการท่ องเที-ยวเชิงคุณภาพ
ที-ย- ังยืนในภูมิภาค

R

G
ท่ องเที-ยว
ทางทะเล
ระดับโลก

8.2
8.3

ท่ องเที-ยวรวม OTOP

R

อันดับ 1
อันดับ 2

9.2

เมืองท่ องเที-ยว
9 .1
และกีฬาในระดับนานาชาติ

ที-มา : สํานักงานพัฒนาการท่ องเที-ยว

กลุ่มจังหวัดที่เลือกประเด็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์..

กรอบการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศและชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
•

R
1.1

การค้ าการลงทุน

R
6.1

2.1

R

ศูนย์ กลางการค้ า
และบริการเชื-อม East
West Corridor

การค้ า
การลงทุน

G

G
การค้ า การลงทุน
ที-เป็ นพืน3 ฐานเศรษฐกิจ
ฐานความรู้

การค้ าชายแดน
6 .2

6 .3

Logistics

3.1

R
6.2

7.2

ประตูการค้ า
การคมนาคมและ
การท่ องเที-ยว
เชื-อมโยงกับ
ประเทศเพืR- อนบ้ าน

•

เป็ น Hub
ของการ
ท่ องเที-ยว
การประชุม
ประตูการค้ าสู่
จีนตอนใต้
ลาว และพม่ า

• Contract
farming พืช

พลังงาน
ทดแทนกับ
ประเทศพม่ า

พม่ า
แม่ ฮ่องสอน

เชี ยงราย

เขตการค้ า การลงทุน และ
อุตสาหกรรมใหม่ เชื-อมโยง
กับท่ าเรือดานัง

ลาว

เชียงใหม่

นครราชสี มา
กัมพูชา
กรุ งเทพมหานคร

(Knowledge Based Economy)

•
•

R

•

ระนอง

8.1

ศูนย์ กลางขนส่ งสินค้ า ผลิตเพื-อส่ งออก
และผลผลิตทางการเกษตรระหว่ างประเทศ

R

อันดับ 1

ฐานผลิตสินค้ า
เพื-อการส่ งออก

อันดับ 2

8 .3

พังงา
ภูเก็ต

กระบี+

•
•
•

เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – พม่ า
นิคมอุตสาหกรรม ไทย – พม่ า เพื-อสร้ างเสริม
เศรษฐกิจชายแดนและลดปั ญหาความมั-นคง
เส้ นทางการค้ าเชื-อมโยงกับประเทศอินเดีย

การค้ าภายใต้ กรอบ IMT- GT
เชื-อมโยงการค้ ากับยุโรป
แอฟริกาและตะวันออกกลาง
(ท่ าเรื อระดับสากลปากบารา
จ.สตูล)
•

9 .2

ศูนย์ กลางเชื-อมโยง
การค้
Rา

เชื-อมโยงกับกัมพูชาและเวียดนาม
ตอนใต้ ด้ านการค้ า
ปลูกปาล์ มนํา3 มัน อ้ อย มันสําปะหลัง
นิคมอุตสาหกรรมเกาะกงและปอย
เปต

และ การเดินเรือชายฝั- ง
ระนอง พม่ า และบังคลาเทศ
• Marine Port

ที-มา : กรมการค้ าต่ างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

•

Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

หน่ วยงานระดับจังหวัด อปท.

พัฒนา
ปั จจัยพืน3 ฐานด้ าน
ท่ องเที-ยว

อนุรักษ์ ฟื 3 นฟูและบริ หาร
จัดการสิ-งแวดล้ อม

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้ านการท่ องเที-ยว

กระทรวงทรัพยากร
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวง ICT

สร้ างเครื อข่ ายความ
ร่ วมมือด้ านการท่ องเที-ยว
ทัง3 ในและต่ างประเทศ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการท่ องเที-ยว

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาค
บริการท่ องเที-ยว

พัฒนาด้ านการ
ตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

สร้ าง ส่ งเสริ มและพัฒนา
บุคลากรด้ านการท่ องเที-ยว

กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
และวางแผนทางการตลาด

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงพาณิชย์

ปรั บปรุ งโครงสร้ างและ
บริ การพืน3 ฐาน

ส่ งเสริ มผู้ประกอบการ
ด้ านการท่ องเที-ยว

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

สร้ างและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ ของประเทศ
ไทย

สร้ างจุดเด่ น/เอกลักษณ์
ด้ านการท่ องเที-ยวของ
แต่ ละกลุ่มจังหวัด

สร้ างระบบการป้องกัน
กํากับ ดูแล รั กษาความ
ปลอดภัย

การพัฒนาปรั บปรุ ง
อนุรักษ์ ฟื 3 นฟูแหล่ ง
ท่ องเที-ยว

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงอุตสาหกรรม
กลุม่ จังหวัด/อปท.

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
กลุม่ จังหวัด

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงวัฒนธรรม
กลุม่ จังหวัด/อปท.

พัฒนามาตรฐานสถาน
บริ การและบริ การอื-นๆทีเชื-อมโยงกับการท่ องเที-ยว
กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงสาธารณสุข

ส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วม
ของชุมชนท้ องถิ-น

พัฒนากิจกรรมเพื-อ
ส่ งเสริ มการท่ องเที-ยว

กระทรวงมหาดไทย
กลุม่ จังหวัด/อปท.

กระทรวงท่องเที'ยว
กลุม่ จังหวัด/อปท.

จัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศ
ด้ านการท่ องเที-ยว
กระทรวงท่องเที'ยว
กลุม่ จังหวัด/อปท.

กระทรวงท่องเที'ยว
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมประชาสัมพันธ์
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หน่ วยงานส่ วนกลาง

พัฒนาระบบบริหาร
และจัดการการท่ องเที-ยว

Value Chain ของการผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร
การเพิ-มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดต้ นทุน

หน่ วยงานส่ วนกลาง

การวิจัยและพัฒนา

การพัฒนระบบ
การตลาด

การวิจัยและพัฒนาเพื-อ
การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการ
พืน3 ที-เพาะปลูก

การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี-ยว

การเพิ-มขีดความ
สามารถในการ
แข่ งขัน(การตลาด)

กรมวิชาการเกษตร

สศก.

กรมวิชาการเกษตร

ก. พาณิชย์

การพัฒนาพันธุ์พืช/สัตว์

การพัฒนาแปรรู ป

สร้ าง Brand สินค้ า

กรมวิชาการ/
ส่งเสริ มปศุสตั ว์ ประมง

ก.อุตสาหกรรม

ก. พาณิชย์

การรั บรองคุณภาพเพื-อ
การส่ งออก

ศูนย์ กระจายสินค้ า
และโลจิสติกส์

กรมการค้ าต่างประเทศ

ก. พาณิชย์

การจัดการระบบนํา3
กรมชลประทาน

การวางระบบ
และการตรวจสอบ
มาตรฐาน
สมก./กรมการค้ าตปท.

หน่ วยงานระดับจังหวัด อปท.

การแปรรู ป เพิ-ม
และสร้ างคุณค่ า

การกระจายพันธุ์
การปรั บปรุ งดิน

การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
การถ่ ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ ความรู้

ก. พาณิชย์

การพัฒนา
คุณภาพเพื-อการ
ส่ งออก

การส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม

การจัดการศัตรู และโรค
พืช/สัตว์
การเก็บผลผลิต

การพัฒนาเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

การสร้ างภูมิค้ ุมกัน
ให้ แก่ กษตรกร
/สถาบันเกษตรกร

สิ'งสําคัญที'ต้องเร่งดําเนินการ
สิ'งสําคัญในลําดับรองลงมา

การนําเสนอ

Executive Information System

วัตถุประสงค์
• เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามผลสําเร็จ
ของ KPI
• เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลสําคัญ
• เพิ่มความเร็ว และ ความถูกต้องของข้อมูล
• รูปแบบการใช้งานที่ง่าย และเข้าใจง่าย
• สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ และเชื่อมต่อได้
ผ่านทางเว็บ
• ขั้นตอนการเก็บข้อมูลผ่านทางมือถือ
• รูปแบบการแสดงผล เชิงพื้นที่
• การดูรายงานแบบ Thematic Map / Graph

เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ภูมศ
ิ าสตร์

Speed

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

+

Integrity

ลดเวลาในการทํางาน

สารสนเทศ

Statistics

ช่วยในการตัดสินใจที่ดี

= EIS

Analyst

วางแผนงานที่ดีในอนาคต

เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

Map Sources
•
•
•
•
•

Ecart Map
Google Map
Bing Map
Yahoo Map
WMS Map

Map Engine
•
•
•
•
•

Multi Touch
Multi Layer
Java API
Public GIS Layer
Support (Pin,
Line, Circle,
Polygon)

EIS
• Data Collection
• Data Analyst
• Client GIS Layer

เพิ่มความเร็วและความถูกต้องของข้อมูล
เจ้าหน้าที*
มือถือ

http port 80
Map
Engine

Mobile Security
เจ้าหน้าที*
มือถือ

แผนที*
Bing

เจ้าหน้าที*
มือถือ

EIS
เจ้าหน้าที*
หน่วยงาน

Map
Engine

แผนที*
Google

แผนที*
Yahoo

เจ้าหน้าที*
หน่วยงาน

Web Security

ั9 อมูล
ชนข้
GIS

เจ้าหน้าที*
หน่วยงาน

ฐานข้อมูล

MS SQL 2008

รูปแบบการใช้งานที่งา่ ย และเข้าใจง่าย
ํ หร ับประเภทของข้อมูล
สามารถกําหนด Icon สา

Point
Line

Circle
Point

+

Polygon
Circle
Polygon
Line

สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้ และเชื่อมต่อได้
1. ข้ อมูลทั-วไป (Static Information)
ในรูปแบบข้ อความ หรื อ ตัวเลข
เช่น ชื'อ, ที'อยู่, เบอร์ โทรศัพท์

2. รู ปภาพ หรื อ VDO

3. ข้ อมูลสถิติ (Statistics & History)

เช่น ยอดขาย หรื อ จํานวนลูกค้ า
เพื'อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรื อเรี ยกดูข้อมูล
ตามเงื'อนไขที'กําหนด

4. ข้ อมูลในรู ปแบบที-กาํ หนดเอง
(Customized Form Design)
5. URL Link
เช่น CCTV, Measurement device

ระบบโปรแกรมมือถือสําหรับเจ้าหน้าทีส่ ํารวจ
ขนตอนการเก็
ั9
บข้อมูลผ่านทางมือถือ

ระบบโปรแกรมมือถือสําหรับเจ้าหน้าทีส่ ํารวจ
ขัน
! ตอนการ ค ้นหา / สง่ ข ้อมูล ผ่านทางมือถือ

รูปแบบการแสดงผล เชิงพืน้ ที่

สามารถเลือก Background Map ใดๆ (Google, Yahoo, Bing) ทั้ง Sat / Vector / Hybrid

การดูรายงานแบบ Thematic Map (แผนทีเ่ ฉพาะเรื่อง)

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงรายงาน (Graph)

การบริหารความเสี่ยง
 สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรของ สสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (WIN-WIN
Situation)
 สอดแทรกเข้าไปในยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์การทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด (พันธมิตร /
เครือข่าย)
 พัฒนา/ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ (ผังสถิติทางการ / ปรับปรุงการ
ผลิตข้อมูล)
 พัฒนาเทคนิคการนําเสนอ ( One Minute)
 ติดตามและประเมินผล
( Plan- Do – Check – Action)

ความเป็นมา & การจัดทํา
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
เหตุผลและความจําเป็น
1. กฎหมายกําหนด
พระราชบัญญัติสถิติ
พ.ศ. 2550

รายละเอียด
มาตรา ๕ ให้สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกีย่ วกับสถิติตามหลักวิชาการ
มาตรา ๖

สํานักงานสถิติแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๕) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)
(๗) ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สําคัญ
และเป็นปัจจุบันของประเทศ

2. ปัญหาความซ้ําซ้อนและ
ความไม่คงเส้นคงวา

ผลการทํางานร่วมกันระหว่าง สสช. & UN Agencies & TDRI พบว่า
• ระบบสถิติของประเทศ ได้พัฒนาในลักษณะของการแบ่งงานกันทํามาเป็นเวลานาน
• กระทรวงต่าง ๆ มีการพัฒนาด้านการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานทางสถิติแตกต่างกันตามความสามารถ
ของแต่ละกระทรวง เช่น ระบบรายงาน งานทะเบียน การเก็บข้อมูล และงานสถิติเกี่ยวข้องกับภารกิจและ
การทํางานของตนเอง บางกระทรวงมีความก้าวหน้ามาก ในขณะที่บางกระทรวงขาดทักษะสําคัญ ๆ
• เกิดระบบสถิติแบบหลายหน่วยงานโดยปริยาย
• สร้างความเหลื่อมล้ําของคุณภาพ เช่น หน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง ต่างเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน และต่างก็
รายงานในเรื่องเดียวกัน

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
หลักในการจัดทําแผน ฯ
1. ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสถิติ
พ.ศ. 2550

2. การจัดการเชิงยุทธศาสตร์

ข้อมูลสนับสนุน
มาตรา ๖

สํานักงานสถิติแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๕) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (๑)
(๖) แนะนํา ให้คําปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
และระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะห์ผลสถิติ
(๗) ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อให้ได้มา
ซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สําคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ
 หลักการจัดทําแผนแม่บทสถิติตามหลักเกณฑ์ NSDS
(National Strategy for the Development Statistic)

“มีส่วนร่วมและยั่งยืน”

117 ประเทศร่วมกันจัดทํา
 หลักของ UN จัดให้มีกลไก กระบวนการ การประเมินสถานะ/
ขีดความสามารถ การกําหนดแผนปฏิบัติการ

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
การจัดทํา
กลไกการดําเนินงาน

ขั้นตอน
1. สสช. & UN Agencies & TDRI
(ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษา)
2. โครงการแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

กระบวนการ

1. สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการสร้างการมีส่วนร่วม & เห็นร่วมกัน
2. ประสานส่วนกระบวนการ
• ภายใน สสช. ระดมความคิดเห็นในกรอบและทิศทางบุคลากรของ สสช.
• ภายนอก
 ระดับกระทรวง เชิญ ปลัดกระทรวงกระทรวง หรือผู้แทน ประชุม
เชิญ CIO ประชุม
 ระดับกรม / หน่วยงานอิสระ 200 กรม ประชุมระดมความคิดเห็น
• นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ----- ปรับปรุงแผน ฯ
• ทําหนังสือขอความเห็นชอบจาก 20 กระทรวง
• จัดทําร่างแผนแม่บทระบบสถิติ ฯ เสนอ ครม

การจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
การจัดทํา
ระดับกว้างและลึกของแผนแม่บท
ระบบสถิติ ฯ
 จุดเริ่มต้นของ
 ความร่วมมือ
 การประสานงาน
 ก่อให้เกิดฐานข้อมูล
เชิงคุณภาพที่สําคัญ
 ถูกนําไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา

ขั้นตอน
จากผลการศึกษาของ TDRI พบว่า ปัญหาความซ้ําซ้อนและความ
ไม่คงเส้นคงวา เกิดจากระบบสถิติของประเทศ ได้พัฒนาในลักษณะ
แบ่งงานกันทํามานาน เน้นสถิติเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานมีกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ รายงาน ของ
ตนเอง คุณภาพขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและระดับการให้
ความสําคัญของผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน
ณ เวลานี้ แผนแม่บทฉบับแรก คงจะเน้นเรื่อง
กําหนดหน้าที่ของ สสช. ให้ชัดเจนไว้ในแผน ฯ ว่าจะ
 ข้อมูลที่มีอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ จะบูรณาการอย่างไร
ทั้งระบบสถิติและระบบการตัดสินใจเชิงบริหาร
 จะช่วยเหลือ กระทรวงต่าง ๆ อย่างไร
 จะรวบรวม รายงานข้อมูลสถิติ อย่างไร

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ธันวาคม 2553
เห็น
ชอบ

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กท.กลาโหม
กท.การท่องเที่ยวฯ
กท.เกษตร ฯ

กท.คมนาคม

เพิ่ม ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมคณะกรรมการ ฯ
ผลักดัน ให้เพิ่มอัตรากําลังเพื่อปฏิบัติงานด้านสถิติให้ทุกกระทรวง/กรม
1. กําหนด ภารกิจ/หน้าที่ ให้กระทรวงต่าง ๆ รับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการ โดยสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ / ถ่ายทอดความรู้ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ และปชส.ให้
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูล
มอบหมาย ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค สํารวจ/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนที่หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ และสสช. ควรจัดการจัดอบรมให้หน่วยงานสามารถจัดทําข้อมูลสถิติ
ได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากกระทรวงและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กท.ทรัพยากรฯ

กท.วัฒนธรรม

1. ควรให้ความสําคัญกับภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ
2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น สือ่ สารมวลชน วิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
3. เพิ่มกลไกหรือคณะกรรมการอิสระที่กํากับดูแลและพิจารณาในการตัดสินใจให้ขอ้ มูลสถิตแิ ก่ผู้ที่ร้องขอ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญข้อมูลสถิติ และใช้ข้อมูลสถิติในการตัดสินใจ
5. กําหนดความรับผิดชอบ/แนวทางการดําเนินการ ให้ทุกกระทรวงเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ
6. สาขาสถิติ ควรมีการจัดเก็บให้คลอบคลุมทุกมิติ และภูมิภาค
7. ข้อมูลสถิติที่สําคัญ ควรจัดเก็บอย่างต่อเนือ่ ง และไม่ซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงาน

1. ควรมีการติดตามประเมินการดําเนินงานตามแผน ฯ
2. เปิดโอกาสให้ หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากกระทรวงและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กท. วิทยาศาสตร์ ฯ 1. ผลักดันให้เพิ่มอัตรากําลังด้านสถิติ ให้ทุกกระทรวง/กรม
2. พัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้ เพิ่ม ผู้ให้ข้อมูล เช่น ประชาชน/เอกชน
3. เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละการสื่อสารไร้
สาย เครือข่ายสังคมออนไลน์
4. เพิ่มแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการเผยแพร่หรือนําส่งข้อมูลสถิติของประเทศให้แก่หน่วยงานระดับสากล
5. ปรับแผนแม่บท ฯ เป็น พ.ศ.2555-2559 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ฯ
6. คณะกรรมการ ฯ ควรเพิ่มผู้แทนจากภาคเอกชน/ภาคประชาชน
7. เพิ่มประเด็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรฯ
อันเนือ่ งมาจากการตั้งประชาคมอาเซียนปี 2558
8. การจัดเก็บข้อมูลควรคํานึงถึง Gender
9. สร้างความตระหนักและส่งเสริมสาธารณะให้เห็นความสําคัญของข้อมูล
กท.สาธารณสุข

สศช.

1. ควรให้มีการตั้งงบประมาณประจําปีที่ชัดเจนและกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของงบประมาณทีไ่ ด้รับของแต่ละกระทรวง
1. ควรประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการริเริ่มผลิตข้อมูลสถิติที่จําเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและกําหนดนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งผลิตข้อมูลด้านภัยพิบัติต่าง
ๆ เช่น เรื่องอุทกภัย โดยนําเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) หรือ ระบบ GIS มาใช้
ร่วมกับข้อมุลสถิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่มกี ารพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

ั ัศน์ ( พ.ศ. 2554 - 2558)
วิสยท
“ประเทศไทยมีระบบสถิตท
ิ ท
ี* ก
ุ หน่วยงานร่วมก ันข ับเคลือ
* นเพือ
* ให้เกิดสถิต ิ
ทางการทีใ* ชใ้ นการพ ัฒนาประเทศ”
พ ันธกิจ
1. บริหารจ ัดการระบบสถิตข
ิ องประเทศ
่ เสริมการผลิตข้อมูลสถิตท
2. สง
ิ ไี* ด้มาตรฐาน
่ เสริมการให้บริการข้อมูลสถิตแ
่ น
3. สง
ิ ก่ทก
ุ ภาคสว

ิ ธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท ี* 1 การบริหารจ ัดการระบบสถิตอ
ิ ย่างมีประสท
เป้าประสงค์
1.1 ประเทศไทยมีสถิตท
ิ างการ
1.2 มีระบบสถิตท
ิ ไี* ด้มาตรฐานและ
ิ ธิภาพ
มีประสท
1.3 มีการพ ัฒนาบุคลากรด้านสถิต ิ

ต ัวชวี9 ัด
1.1 มีการจ ัดทําผ ังสถิตท
ิ างการ
ิ ธิภาพ
1.2 มีระบบสถิตท
ิ ไี* ด้มาตรฐานและมีประสท
1.3 ทุกกระทรวง/กรม มีบค
ุ ลากรด้านสถิตอ
ิ ย่าง
น้อย 1-3 คน

ยุทธศาสตร์ท ี* 2 การพ ัฒนาข้อมูลสถิตใิ ห้มม
ี าตรฐาน
เป้าประสงค์
2.1 มีนโยบายด้านข้อมูลสถิตริ ะด ับ
กระทรวง
2.2 ประเทศมีการผลิตข้อมูลสถิตท
ิ ไี* ด้
มาตรฐาน

ต ัวชวี9 ัด
2.1 ทุกกระทรวงมีการกําหนดนโยบาย
ด้านข้อมูลสถิต ิ
2.2 ทุกกระทรวงมีการรายงานข้อมูล
สถิตท
ิ างการ

ยุทธศาสตร์ท ี* 3 การให้บริการข้อมูลสถิตอ
ิ ย่างยง* ั ยืน
เป้าประสงค์
3.1 ประชาชนมีความเท่าเทียมในการ
้ อ
ได้ใชข
้ มูล
้ อ
3.2 มีการใชข
้ มูลสถิตท
ิ างการอย่าง
กว้างขวาง

ต ัวชวี9 ัด
ั ันธ์ขอ
ํ ค ัญ
3.1 มีการประชาสมพ
้ มูลสถิตท
ิ ส
ี* า
ั ันธ์การใชข
้ อ
และประชาสมพ
้ มูล
้ อ
3.2 ปริมาณการใชข
้ มูลสถิตท
ิ างการ

แผนทีย
* ท
ุ ธศาสตร์

ํ ค ัญ ผลผลิตและระยะเวลา (8 กลยุทธ์ 14 ผลผลิต)
กลยุทธ์ทส
ี* า
กลยุทธ์
1.1 สร้างกลไกในการ
บริหารจ ัดการระบบสถิต ิ
ของประเทศ

ผลผลิตและระยะเวลา

กลไก

ภายใน 1 ปี
 จ ัดตงคณะกรรมการที
ั9
ป
* รึกษาด้านวิชาการ
 จ ัดตงคณะกรรมการจ
ั9
ัดระบบสถิตข
ิ อง
ประเทศ 3 ด้าน
 มีคณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา 17 สาขา
 มีหน่วยประสานงานแผนแม่บทระบบสถิต ิ

1. ผูท
้ รงคุณวุฒ ิ ประธาน
ผสช.
เลขา
2. ปล ัดกท.
สสช.

ประธาน
เลขา

3. ปล ัดกท.
สสช.

ประธาน
เลขา

1.2 จ ัดทําผ ังและทะเบียน
สถิตท
ิ างการ

ภายใน 1 ปี

คณะกรรมการ ฯ และ
คณะอนุกรรมการ ฯ

1.3 ผลิตสถิตท
ิ างการ

ภายใน 1 ปี

คณะกรรมการ ฯ และ
คณะอนุกรรมการ ฯ

 มีสถิตท
ิ างการทีพ
* ัฒนาจากรายการข้อมูลสถิตท
ิ ม
ี* อ
ี ยู่
ในปัจจุบ ัน

ภายใน 4 ปี
 มีสถิตท
ิ างการครบทุกสาขา 17 สาขา

่ ยเหลือ
1.4 ให้ความชว
ด้านเทคนิค

ภายใน 2 ปี
 ทุกกระทรวงมีการรายงานข้อมูลสถิตท
ิ างการ

คณะกรรมการ ฯ และ
คณะอนุกรรมการ ฯ

สรุป
ผังภาพแสดงการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

คณะกรรมการทีป
* รึกษา
ด้านวิชาการ

สําน ักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

คณะร ัฐมนตรี

แผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554 -2558

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิต ิ

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิต ิ

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิต ิ

ั
ประเทศไทย ด้านสงคม

ประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจ

ประเทศไทย ด้านทร ัพยากรธรรมชาติ ฯ

•
•
•
•
•

กําหนดนโยบายด้านสถิตข
ิ องประเทศ
กําก ับ ติดตามการดําเนินงานด้านสถิตข
ิ องประเทศให้เป็นไปตาม แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทางการพ ัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่ คณะร ัฐมนตรี
กําหนดนโยบายเกีย
* วก ับงบประมาณ และการพ ัฒนาบุคลากรเพือ
* สน ับสนุนการดําเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
แต่งตงคณะอนุ
ั9
กรรมการและผูแ
้ ทนจากหน่วยงานทีเ* กีย
* วข้องเพิม
* เติมได้ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิต ิ สาขา ...
แผนแม่บทสถิตริ ายสาขา....

คณะอนุกรรมการสถิต ิ สาขา ...
แผนแม่บทสถิตริ ายสาขา ....

คณะอนุกรรมการสถิต ิ สาขา ...
แผนแม่บทสถิตริ ายสาขา .....

คณะอนุกรรมการสถิต ิ สาขา ...
แผนแม่บทสถิตริ ายสาขา .....

การดําเนินงาน

้ ถิต ิ
่ เสริมการใชส
การเผยแพร่และสง

• จ ัดทําผ ังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการข้อมูลสถิต ิ ในสาขาที*
เกีย
* วข้อง และร ับผิดชอบอยูใ่ นปัจจุบ ัน และวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสถิตท
ิ างการ
(Data Gap Analysis) โดยวิเคราะห์จากแผนพ ัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายร ัฐบาล นโยบาย
้ อ
กระทรวง/กรมต่างๆ ความต้องการใชข
้ มูลสถิต ิ ฯลฯ

และความรูเ้ กีย
* วก ับระบบสถิตข
ิ องประเทศ

• พิจารณาค ัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข้อมูลทะเบียน สํารวจ และสํามะโน (ข้อมูลทีม
* ก
ี าร
จ ัดทําอยูแ
่ ล้ว Review Stock)
• พิจารณาหน่วยงานร ับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการทีย
* ังไม่มห
ี น่วยงานใดจ ัดทํา และ
ประสานงานให้มก
ี ารผลิตสถิตท
ิ างการตามผ ังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา
้ ระโยชน์
• บริหารจ ัดการ การจ ัดทํามาตรฐานสถิตแ
ิ ละส่งเสริมการนําไปใชป
• ปร ับปรุงสถิตใิ ห้ได้มาตรฐาน
• ประสานงานการพ ัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ
* มโยงและแลกเปลีย
• ประสานงานการเชือ
* นสถิตท
ิ างการ
• ประสานงานด้านงบประมาณและการพ ัฒนาบุคลากรด้านสถิต ิ
• จ ัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถิตท
ิ างการ และ รายงานผล การดําเนินงาน)
เสนอต่อคณะกรรมการจ ัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทยในด้านทีเ* กีย
* วข้องทุกปี
• แต่งตงคณะทํ
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างานและผูแ
้ ทนจากหน่วยงานทีเ* กีย
* วข้องเพิม
* เติมได้ตามความเหมาะสม

• จ ัดทําแผนพ ัฒนาบุคลากรด้านสถิตแ
ิ ละการบริหาร
ระบบสถิต ิ

้ อ
• พ ัฒนาเครือข่ายผูผ
้ ลิตและผูใ้ ชข
้ มูลสถิตริ าย
สาขา
• นําข้อมูลสถิตท
ิ างการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณะ
้ ระโยชน์ขอ
• ให้ความรูก
้ ารใชป
้ มูลสถิตแ
ิ ก่ประชาชน
โดยการจ ัดประชุม / นิทรรศการ /เวทีเสวนา

โครงการทีจ
* ะต้องดําเนินการ
คณะร ัฐมนตรี
แผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558

คณะกรรมการจัดระบบสถิต ิ
ประเทศไทย 3 ด ้าน

สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

หน่วยประสานงานแผนแม่บท ฯ
ประสานในประเทศ

ประสานต่างประเทศ

คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา

คณะกรรมการทีป
 รึกษา
การพัฒนาระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย

โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ด ้านสถิตแ
ิ ละการบริหารระบบสถิต ิ

โครงการผลิตสถิตท
ิ างการด ้วยการ
สํารวจ

โครงการจัดทําสถิตท
ิ างการ (ทะเบียน / สํามะโน /สํารวจ)
โครงการนํ าข ้อมูลสถิตท
ิ างการ
เผยแพร่ตอ
่ สาธารณะ
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู ้ผลิตและผู ้ใชข้ ้อมูลสถิต ิ
รายสาขา
โครงการจัดทํามาตรฐานสถิต ิ

โครงการปรับปรุงข ้อมูลสถิตใิ ห ้ได ้มาตรฐาน

โครงการให ้ความรู ้เรือ
 งการใช ้
ข ้อมูลสถิตแ
ิ ก่ประชาชน

แผนปฏิบ ัติงาน
ปี งบประมาณ
1.โครงการจัดตั1งคณะกรรมการที+ปรึ กษาด้านวิชาการ
2.โครงการจัดตั1งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
3.โครงการจัดตั1งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
4. โครงการจัดตั1งหน่วยดูแลประสานงานแผนแม่บทระบบสถิติฯ
ภายใน สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
5. โครงการจัดทําสถิติทางการ (ทะเบียน/ สํามะโน/สํารวจ)
6. โครงการพัฒนาเครื อข่ายผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ขอ้ มูลสถิติรายสาขา
7. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านสถิติและการบริ หาร
ระบบสถิติ
8. โครงการผลิตสถิติทางการด้วยการสํารวจ
9. โครงการจัดทํามาตรฐานสถิติ
10. โครงการปรับปรุ งข้อมูลสถิติให้ได้มาตรฐาน
11. โครงการนําข้อมูลสถิติทางการเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
12. โครงการให้ความรู ้การใช้ขอ้ มูลสถิติแก่ประชาชน

2554

2555

2556

2557

2558

งบประมาณและบุคลากร
บุคลากร
1.

ํ น ักงานสถิตแ
พน ักงาน สา
ิ ห่งชาติ
•

2.

1.

เป็นผูป
้ ระสานงานฝ่ายเลขาฯ
คณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการ ฯ สาขาละ
2-3 คน

พน ักงานในระด ับกระทรวง /กรม
•

งบประมาณประจําปี

เพือ
* จ ัดทําสถิตท
ิ างการ
จํานวน 1-3 คน

2.

ํ น ักงานสถิตแ
สา
ิ ห่งชาติ


ดําเนินโครงการภายใต้
แผนแม่บท ฯ กําหนด



ประเมินและติดตามผล

กระทรวง /กรม ทีจ
* ัดทําสถิต ิ


ดําเนินโครงการภายใต้
แผนแม่บท ฯ



จ ัดทําสถิตท
ิ างการ

ปัจจ ัยแห่งความสําเร็จ
1. การสน ับสนุนจากคณะร ัฐมนตรี
2. ความร่วมมือจากหน่วยราชการทีเ* กีย
* วข้อง
ี* งทีอ
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3. การจ ัดการความเสย
* าจจะเกิดขึน
กําหนดเวลา
 อาจไม่เป็นไปตามแผน กรณีทต
ี* อ
้ งมีการทบทวนและ
ปร ับปรุงแผนแม่บท ฯ
 การปร ับกลยุทธ์ให้ท ันก ับระยะเวลาทีก
* า
ํ หนด

บทบาท & หน้าที่
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ

ํ น ักงานสถิตแ
สา
ิ ห่งชาติ
ั ัศน์ :
วิสยท

ั
้ ถิตแ
สงคมทุ
กภาคส่วนใชส
ิ ละสารสนเทศเป็นเข็มทิศนําทางในการพ ัฒนาเพือ
* ประโยชน์ของประชาชาติและประเทศชาติ

Input
ยุทธศาสตร์
สสช
พ ันธกิจ
สสช
พรบ.สถิต ิ
2550
นโยบาย
ผูบ
้ ริหาร
ความต้องการ
้ อ
ใชข
้ มูล
- ภาคร ัฐ
- ภาคเอกชน
- ภาค
ประชาชน
- น ักวิชาการ
ฯลฯ
Benchmark
องค์กรระหว่าง
ประเทศ

Process
การผลิต

การบริหาร

สถิตท
ิ างการ

จ ัดการ
จัดทําแผนแม่บทระบบสถิต ิ
ประเทศไทย/แผนรายสาขา

สสช : สํารวจ/
สํามะโน

บูรณาการข ้อมูล
เชิงพืน
! ที/ ภาครัฐ

การวางแผนและเตรียมงาน

จัดทํามาตรฐานสถิต ิ

การเก็บรวบรวมข ้อมูล

ประเมินคุณภาพสถิต ิ

การประมวลผลข ้อมูล

พัฒนาศักยภาพทางด ้านสถิต ิ
สําหรับหน่วยสถิต ิ

การวิเคราะห์และจัดทํา
รายงาน

Output
การให้บริการ
ข้อมูลสถิต ิ
ให ้บริการข ้อมูลสถิตแ
ิ ก่
ประชาชนทัวไปนักเรียน นักศึกษา
นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ
ทําการประชาสัมพันธ์และให ้ความรู ้
ความเข ้าใจเกีย
 วกับงานสถิตข
ิ อง
 ต่างๆ เช่น
ประเทศผ่านทางสือ
เอกสาร web Site
จัดประชุม / นิทรรศการ /จัดเวที
เสวนา เพือ
 เผยแพร่องค์ความรู ้
เกีย
 วกับงานสถิตฯิ

แผนแม่บท
ระบบสถิต ิ
คณะกรรมการ
สถิต/ิ คณะ
อนุกรรมการ ฯ

ทะเบียนสถิต ิ
ทางการ
ทะเบียนหน่วย
สถิต ิ
การส่งเสริม/
สนับสนุน/ให ้
ความรู ้ด ้านการ
จัดทําสถิต ิ
รายงาน
ประจําปี
ระบบ
คลังข ้อมูล

สบส. สนว. สพป. สพก.
สบจ. สถจ.สสก. สสค.

ศสร.

สบส. สนว. สพก
สบจ .สถจ. ศทก.
สสก. สสค.

หน่วยงานร ับผิดชอบ

สนว. สพก
สพป. สบส. สสก.
สสค. ศทก.

ระบบบูรณา
การข ้อมูลสถิต ิ
ภาครัฐ
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
Thailand
One Minute

Outcome
ร ัฐบาล /
หน่วยงานภาคร ัฐ
มีขอ
้ มูลสถิต ิ
สําหร ับการ
ต ัดสินใจดําเนิน
นโยบายทีส
* ําค ัญ
ั
สงคมไทยโปร่
งใส
และมีธรรมาภิบาล
ในทุกภาคส่วน
โดยการมีและ
้ ถิต ิ
การใชส
ทางการก่อให้เกิด
องค์ความรู ้
เพือ
* นําไปสูร่ ะบบ
การบริหารจ ัดการ
ทีด
* ใี นทุกระด ับ

การบริหารจ ัดการระบบสถิต ิ
นโยบายผูบ
้ ริหาร :

1. สร ้างการยอมรับในบทบาทความเป็ นหน่วยงานกลางของสสช
2. ยึดหลักการมีสว่ นร่วมจากหน่วยงาน : ร่วมคิดร่วมทํา พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ั เจนและพัฒนาทีมงาน
3. สร ้างคูม
่ อ
ื แนวทาง การปฏิบต
ั งิ านทีช
 ด

พ ันธกิจ
สสช
พรบ.สถิต ิ
2550
นโยบาย
ผูบ
้ ริหาร
หน้าที*
สบส
ความ
ต้องการใช ้
ข้อมูล
- ภาคร ัฐ
- ภาค
เอกชน
- ภาค
ประชาชน
ฯลฯ
Benchmark
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

5. พัฒนาการจัดทําและการใช ้มาตรฐานสถิต ิ

Process

Input
ยุทธศาสตร์
สสช

4. สร ้างเครือ
 งมือในการบริหารจัดการระบบสถิต ิ
และเกณฑ์มาตรฐานการจัดทําสถิตท
ิ ด
ี ี

แผนแม่บทระบบ
สถิตป
ิ ระเทศไทย

จัดทําแผนแม่บท
สถิตริ ายสาขา

บูรณาการข ้อมูล
เชิงพืน
! ที

Output
จัดทํามาตรฐาน
สถิต ิ

จัดทําคูม
่ อ
ื สําหรับ
การดําเนินงาน
ด ้านสถิต ิ

เผยแพร่และ
สร ้าง
ความเข ้าใจ

แผนแม่บทระบบ
สถิตข
ิ อง
ประเทศ

Outcome
ั
สงคมไทยโปร่
งใส
และมีธรรมาภิบาล
ในทุกภาคส่วน

ครม. เห็นชอบใน
หลักการ
จัดตัง!
คณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการ
สถิตริ ายสาขา/
อนุกรรมการสถิต ิ
ระดับจังหวัด
จัดประชุม ฯ
คณะกรรมการ
เพือ
 กําหนด
นโยบายด ้าน
สถิตข
ิ อง
ประเทศ
จัดทํารายงาน
ประจําปี เสนอ
ครม.
ติดตาม
ประเมินผล

จัดประชุม
คณะอนุกรรมกา
รสถิตริ ายสาขา
เพือ
 จัดทํา
- ทะเบียนสถิต ิ
ทางการ
-- ทะเบียน
หน่วยสถิต ิ
-- รายงาน
ประจําปี
- แผนแม่บท
สถิตริ ายสาขา

บูรณาการ
สารสนเทศภาครัฐ
เชิงพืน
! ที
พัฒนาระบบภูม ิ
สารสนเทศเพือ

งานสถิต ิ
สร ้างวัฒนธรรม
การประยุกต์ใช ้
สถิตแ
ิ ละ
สารสนเทศเพือ

การตัดสินใจ
พัฒนาระบบสถิต ิ
นับการตัดสินใจ

จัดทํา/ปรับปรุง
มาตรฐานสถิตบ
ิ น
พืน
! ฐานของ
มาตรฐานสากล
พัฒนาบุคลากรของ
สสช ให ้มีความรู ้
ความเข ้าใจ เกีย
 วกับ
มาตรฐานสถิต ิ
ให ้คําปรึกษาแนะนํ า
และติดตามการใช ้
มาตรฐานสถิต ิ
พัฒนาเครือ
 งมือช่วย
ให ้ผู ้ใช ้เข ้าใจ
แนวคิดและสามารถ
ลงรหัสได ้อย่าง
ถูกต ้อง
พัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่มาตรฐาน
สถิต ิ เพือ
 ให ้ผู ้ใช ้
เข ้าถึงได ้ง่าย
ตรวจสอบความถูก
ต ้องของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพือ

ใช ้เป็ นกรอบตัวอย่าง
ในการสํารวจ /
สํามะโน

จัดทําคูม
่ อ
ื แนว
ทางการปฏิบต
ั ท
ิ ี
ดีเพือ
 การผลิต
สถิต ิ
(A Guideline
for Good
Statistical
Practices :
GSP)

จัดทําคูม
่ อ
ื การ
ประเมิน
คุณภาพข ้อมูล
สถิต ิ

ทําการ
ประชาสัมพันธ์
และให ้ความรู ้
ความเข ้าใจ
เกีย
 วกับระบบ
สถิตข
ิ อง
ประเทศ

แผนแม่บทสถิต ิ
รายสาขา

้ ถิต ิ
การใชส
ทะเบียนสถิต ิ
ทางการ
ทะเบียนหน่วย
สถิต ิ

จัดประชุม /
นิทรรศการ /
จัดเวทีเสวนา
-เผยแพร่องค์
ความรู ้เกีย
 วกับ
การบริหาร
ระบบสถิตฯิ

ผ่านทางสือ
ต่างๆ เช่น
เอกสาร web
Site
พัฒนา
ศักยภาพของ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ผู ้ใช ้ข ้อมูลโดย
การอบรม/
สัมมนา องค์
ความรู ้เกีย
 วกับ
การบริหาร
ระบบสถิตข
ิ อง
ประเทศ

โดยการมีและ

ทางการก่อให้เกิด
องค์ความรู ้
เพือ
* นําไปสูร่ ะบบ
การบริหารจ ัดการ

รายงานประจําปี

ทีด
* ใี นทุกระด ับ

คูม
่ อ
ื GSP

ร ัฐบาล /

คูม
่ อ
ื ประเมินคูณ
ภาพ ฯ

มีขอ
้ มูลสถิต ิ
สําหร ับการ

คูม
่ อ
ื มาตรฐาน
สถิต ิ

นโยบายทีส
* ําค ัญ

ระบบมาตรฐาน
สถิต ิ ฯ
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
(DSS)
Thailand
One Minute

หน่วยงานภาคร ัฐ

ต ัดสินใจดําเนิน

Strategic Management
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THAILAND
ONE
MINUTE

NSO

บทบาทของ สสช.
1. Data Collector

• Survey
• Census

2. Data Facilitator

• Operation Data , KPI
• Survey conducted by other Gov. Units

3. Data Analyzer

• ประมวลสถิตเิ ป็น Information (One Minute)

สศส. สรง. สพค. ฯ
สํามะโนประชากร ฯ สํามะโนอุตสาหกรรม ฯ สํามะโนการเกษตร

บทบาทของ สสช.
One Minute Report
แนวคิด
ํ ค ัญ ด้านสงคม
ั
1. Template ที* update สถิตท
ิ ส
ี* า
เศรษฐกิจ และทร ัพยากรธรรมชาติ
ั
และสงิ* แวดล้อม โดยจ ัดทําเป็นรายสปดาห์
2. Agenda base , Hot Issue
บทบาท
statXchange &
Statistic Facilitator

- เป็นทีป
* รึกษาด้านการจ ัดเก็บข้อมูลให้หน่วยงานภาคร ัฐ
- กําหนด Data Definition และให้คา
ํ แนะนําเชงิ วิชาการ
ในการจ ัดทําข้อมูลสถิต ิ
- สน ับสนุน Platform ในการแลกเปลีย
* นข้อมูลสถิตภ
ิ าคร ัฐ

ex.
- ในฐานะ Search engine ของข้อมูลสถิตภ
ิ าคร ัฐ
- ในฐาน Platform ของระบบ GES (Gov. Evaluation System) ร่วมก ับ กพร.
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บทบาทของ สสช.
Change Management
้ ถิตจ
ํ รวจ
่ เสริมให้ใชส
1. สง
ิ ากผลการดําเนินการ (Operation) แทนการสา
่ ยหน่วยงานภาคร ัฐแปลง Operation Data
2. สสช. ในฐานะ facilitator จะชว
เป็นสถิตเิ พือ
* ใชใ้ นการบริหาร
3. พ ัฒนาวิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น E- Survey
4. ประสานการจ ัดทํา Statistical Data Definition , Statistical Data Standard
ื* มโยงข้อมูล statXchange
5. ทําการแลกเปลีย
* นและเชอ

Paradigm Shift
บริหารจ ัดการ
- แผนฯ/นโยบาย /
Board
ข้อมูลจากการดําเนินการ

Mapping

ผลิตข้อมูล
- สํารวจ/สํามะโน
ใชเ้ วลาก ับงานสนาม
และ Lifestyle เปลีย
* น

Process
- Knowhow
- Equipment
- Digital base map

บริการ
- ระบบสน ับสนุน
ิ ใจ
การต ัดสน

Competency

• MIS
• EIS
• DSS

่ ารปฏิบ ัติ
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทยสูก

สรุป
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพื้นที่

่ ารปฏิบ ัติ
ทําไมถึงต้องมีการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทยสูก
DSS

พรบ.สถิต ิ 2550
(มาตรา 5,
มาตรา 6 (1))

แผนแม่บทระบบ
สถิตป
ิ ระเทศไทย

 แผนแม่บทสถิตริ ายสาขา
 แผนแม่บทสถิตเิ ชิงพืน
! ที

สถิต ิ
ทางการ

Mr. MIS

- ระด ับนโยบาย
9 ที*
- ระด ับพืน

่ ารปฏิบ ัติ
การแปลงแผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทยสูก
Process

Input
ยุทธศาสตร์
ชาติ/จังหวัด
นโยบาย
เร่งด่วน/สนใจ
ของผู ้ว่า
ราชการ
ประเด็นที
สถจ. สนใจ

ประเด็นตาม
Input (Y)

กิจกรรมภายใต ้
ยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนงาน/กิจกรรม
ของจังหวัด

หาปั จจัยที
เกีย
 วข ้อง (X)

ศึกษาจาก
งานวิจัย/บทความ
ทีเ กีย
 วข ้อง
ศึกษาจากทฤษฎี
ต่างๆ

เป้ าหมาย
! (ต ้นนํ! า)
• ระยะสัน
• ระยะกลาง
(กลางนํ! า)
• ระยะยาว
(ปลายนํ! า)
องค์ความรู ้

ปั จจัยทีม
 ผ
ี ลต่อ
เป้ าหมาย
!
• ระยะสัน
• ระยะกลาง
• ระยะยาว

รวบรวมข ้อมูล

ภายในองค์กร
ภายนอกองค์กร
ประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ กีย
 วข ้อง
• รู ้จักทํางานร่วมกับ
ผู ้อืน
 (win-win)
• สร ้างความรู ้ความ
เข ้าใจทีต
 รงกันกับ
หน่วยงานอืน


เข ้าใจโครงสร ้าง
พืน
! ฐานของข ้อมูล
(การจัดเก็บข ้อมูล
เช่น รูปแบบ เวลา )

• การแปลงแผน
• แนวคิด
• แนวทางการปฏิบต
ั ิ
ในพืน
! ที

ตรวจสอบข ้อมูล /
Clearing House
ข ้อมูล
สํารวจข ้อมูล
เพิม
 เติม

Output
ข ้อมูลจาก
ทะเบียน/
สํามะโน/สํารวจ

ลดความ
ซํา! ซ ้อน
คุณภาพของ
ข ้อมูล
ความต่อเนือ
 ง
ของข ้อมูล
มาตรฐานของ
ข ้อมูล
ประหยัด
งบประมาณใน
การจัดเก็บ
ข ้อมูล

วิเคราะห์/
บริหารจัดการ
ข ้อมูล

แนวดิง

สถิตท
ิ างการ

ผู ้บริหารในพืน
! ที

MIS

สําหรับการ

มีข ้อมูลสถิต ิ

Provincial /
Thailand One

แนวราบ

Minute

ความสัมพันธ์
ของข ้อมูลทัง!
ในแนวราบ/
แนวดิง

EIS/DSS

ความสัมพันธ์
ของข ้อมูล
ระหว่างสาขา/
องค์กร
หน่วยงาน
รับผิดชอบใน
การจัดทํา
ข ้อมูล

Outcome

สร ้างวัฒนธรรม
การประยุกต์ใช ้
สถิตแ
ิ ละ
สารสนเทศเพือ

การตัดสินใจ

ตัดสินใจดําเนิน
นโยบายที/
เร่งด่วนสําคัญ

ั
9 ที*
การแปลงนโยบาย/แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติสก
ู่ ารพ ัฒนายุทธศาสตร์ระด ับพืน

การแปลงนโยบาย
แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจ
ั
และสงคมแห่
งชาติ

นโยบายร ัฐบาล

ยุทธศาสตร์ระด ับ
กระทรวงฯ /
กรม

ยุทธศาสตร์ระด ับจ ังหว ัด

แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน

แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม

แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม

ต ัวชวี9 ัดและเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ระด ับท้องถิน
*

ั
9 ที*
การแปลงนโยบาย/แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติสก
ู่ ารพ ัฒนายุทธศาสตร์ระด ับพืน

่ ารปฎิบ ัติ
การแปลงแผน ฯ สูก

แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม

ต ัวชวี9 ัดและ
เป้าหมาย

Review stock of Data
(ทะเบียน/
ํ มะโน/สา
ํ รวจ)
สา

นโยบาย ฯ และ
ยุทธศาสตร์ ฯ

คน/งบประมาณ
(Resource)

องค์ความรู ้
(Knowhow)

Data Gap Analysis

อุปกรณ์/เครือ
* งมือ
(Equipment)
สถิตท
ิ างการ

ั
9 ที*
การแปลงนโยบาย/แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติสก
ู่ ารพ ัฒนายุทธศาสตร์ระด ับพืน

การนําเสนอ
สถิตท
ิ างการ

Digital base map

MIS

EIS/DSS
ิ ใจ)
(ระบบสน ับสนุนการต ัดสน
สร้างว ัฒนธรรมการประยุกต์
้ ถิตแ
ใชส
ิ ละสารสนเทศ
ิ ใจ
เพือ
* การต ัดสน

้ อ
ตรงความต้องการของผูใ้ ชข
้ มูล

ิ ใจ
9 ทีม
ผูบ
้ ริหารในพืน
* ข
ี อ
้ มูลสถิตส
ิ ําหร ับการต ัดสน
ดําเนินนโยบายทีเ* ร่งด่วนสําค ัญ

ั
ั
หล ักสูตรการพ ัฒนาศกยภาพน
ักข ับเคลือ
* นสงคม

“เปลี-ยนทุกข์ และความหวังเป็ นข้ อมูล”
Module I: กระบวนการจัดทําตัวชีว3 ัดการพัฒนา

“เปลี-ยนข้ อจํากัดเป็ นทางออก”
Module II: นวัตกรรมทางสังคม

“เปลี-ยนความคิดเป็ นนโยบาย”
Module III: การสื-อสารกับสังคม

มุง
่ มน
* ั & ศร ัทธา

