
การประชุมเพื�อกาํหนดแนวทางการดาํเนนิงาน
ของคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา
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ณ หอ้งรชิมอนด ์บอลรมู 2   โรงแรมรชิมอนด์

5 มนีาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

นายวบิลูยท์ตั สทุนัธนกติติ1

ผูอ้ํานวยการสาํนกังานสถติแิหง่ชาติ



แนวทางการพฒันาระบบสถติ ิ

ประเทศไทย

2



ต่างคนต่างเกบ็

มีมากมาย จนเลือกใช้ไม่ถูก

เมื�อต้องการนํามาใช้จริง

เพื�อการบริหาร เมื�อเกดิ

สถานการณข์อ้มลูในปจัจบุนั
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เพื�อการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ

เมื�อเกดิ
สถานการณ์วิกฤติ

ไม่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือ การตัดสินใจได้

สาเหตุจาก
ข้อมูลขาดการบรูณาการ

และเชื�อมโยง



จากผลการศกึษาระบบสถติขิองประเทศไทย 
(สสช. & UN Agencies & TDRI)

พบว่า...

• ระบบสถติขิองประเทศ ได้พฒันาใน
ลักษณะของการแบ่งงานกันทาํ
มาเป็นเวลานาน

• กระทรวงต่าง ๆ มีการพฒันาด้าน
การจัดเกบ็ข้อมูลและการรายงาน

• เกดิระบบสถติแิบบหลายหน่วยงาน 
โดยปริยาย 

• เกดิความซํ -าซ้อน ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น หน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง 
ต่างเกบ็ข้อมูลเรื3องเดียวกัน และต่างก็
รายงานในเรื3องเดียวกัน แต่ข้อมูล
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การจัดเกบ็ข้อมูลและการรายงาน
ทางสถติใินรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
ระบบรายงาน งานทะเบยีน  
การเก็บข้อมูลด้วยการสาํรวจ

รายงานในเรื3องเดียวกัน แต่ข้อมูล
มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ใช้ข้อมูล
สับสน ไม่ทราบว่าจะเลือกใช้หรือ
เชื3อถือข้อมูลจากแหล่งใด



ปญัหาที�ประเทศเผชญิ

ปัญหาที�ประเทศเผชญิ

สภาวะการบรหิารปกติ สภาวะวกิฤติ
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ดา้นสังคม : ยาเสพตดิ, 
ยากจน

ดา้นเศรษฐกจิ : มลูคา่การ
สง่ออกขา้วไทย

ดา้นทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม
: พื-นที�ความแหง้แลง้

อทุกภัย

วาตภัย

ฯลฯ



สถติคิดยีาเสพตดิ 2550 2551 2552 2553

รับแจง้ 141,820 202,852 236,042 266,010

จับ 150,466 213,717 248,559 281,740

สดัสว่นคนจน ดา้นรายจา่ย 8.48 8.95 8.12 7.75

ดา้นสงัคม

ปญัหาที�ประเทศเผชญิ

ที�มา : สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ

ที�มา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

มลูคา่การสง่ออกขา้วของไทย          
(ลา้นบาท)

2550 2551 2552 2553

- 200,892 171,719 168,634

สถานการณ์ภยัแลง้ของประเทศ
ความเสยีหายพืRนที�การเกษตร (ไร)่

2550 2551 2552 2553

1,350,118 524,999 594,434 1,716,853
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ดา้นเศรษฐกจิ

ดา้นทรพัยากรและ
สิ�งแวดลอ้ม

ดา้นทรพัยากรและ
สิ�งแวดลอ้ม

ที�มา : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ที�มา : กรมการคา้ตา่งประเทศ



Value Chain  ขา้ว
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ตลาด
กลาง
ขา้วเปลอีก

การ
แปรสภาพ
ขา้วสารและ
ผลผลติขา้ว

การ
พัฒนา
คณุภาพ
เพื�อสง่ออก กลยทุธ์

การตลาด

ศนูย์
กระจาย
สนิคา้
และ
โลจสิตกิส์

เพิ�มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การแปรรูปข้าว การตลาด

สง่เสรมิ
การผลติ
และ
ใชเ้มล็ด
พันธุด์ ี

การ
ปรับปรุง
ดนิ

การจัด
การศตัรู
พชื

การ
บรหิาร
 นํ-า

ขายให ้
โรงสี

การเก็บ
เกี�ยว 
การนวด

การจัด
ระเบยีบ
พื-นที�

การ
กระจาย
สูผู่บ้รโิภค

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ผูร้ับจา้ง ผูค้า้วตัถุดิบ ปัจจยัการ

ผลิต พ่อคา้ตวัแทน ธนาคาร
โรงสี โรงงาน คลงัสินคา้ ธนาคาร ผูค้า้ ผูส้่งออก ผูบ้ริโภค ผู ้

ขนส่งและกระจายสินคา้

การ
บรโิภค
ในประเทศ

การ
เก็บรักษา
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เพิ�มประสทิธภิาพ 
การผลติขา้ว

พัฒนาเทคโนโลยี

ที�ใชใ้นการปลกูขา้ว

พัฒนาปัจจัยที�

ใชใ้นการผลติขา้ว

สง่เสรมิใหม้หีน่วยงาน

ภาครัฐเกี�ยวกบัขา้วอยูใ่นพท.

กลุม่จังหวดั

การจัดการพื-นที�

เพาะปลกูที�เหมาะสม

พฒันาระบบ 

เกษตรอนิทรยี ์และ GAP

พัฒนาปัจจัยผลติ

สําหรับเกษตรอนิทรยี์

สง่เสรมิการรับรูข้อง

ผูบ้รโิภค

สง่เสรมิผูผ้ลติผู ้

ประกอบการ

พัฒนาประสทิธภิาพ

และเพิ�มจํานวนหน่วยที�

ออกมาตรฐาน

สง่เสรมิ
การแปรรปูขา้ว

สนับสนุน การวจิัยพัฒนา
การแปรรูป

สง่เสรมิผูป้ระกอบการใหม่

ตอ่ยอดงานวจิัย

ดา้นการแปรรูป

พัฒนาระบบโครงสรา้ง

พื-นฐานเพื�ออตุฯแปรรูป

สง่เสรมิการ วจิยัเพื�อ
 เพิ�มมูลคา่ขา้ว

พัฒนา เมล็ดพันธ ์ขา้ว

สง่เสรมิการใชผ้ลผลติจาก

ขา้วเพื�อประหยัดพลงังาน

สง่เสรมิการเพิ�มผลติภัณฑ ์

จากขา้วที�ไมใ่ช่

ประเภทอาหาร

สง่เสรมิการสรา้งตราสนิคา้ขา้ว
และพฒันากลไกตลาด

ขึ-นทะเบยีนผูป้ลกูขา้ว 
เพื�อจําแนกชนดิพันธ์

สรา้งมาตรฐานการรับรอง 

การจําแนกทางภมูศิาสตร์

พัฒนาระบบ ลอจสิตกิส์

สนับสนุนใหม้ผีูป้ระกอบ

การคา้สง่ออกโดยตรง

วจิัยตลาดหาความตอ้งการ

การประชาสมัพันธ์

การวจิัยและพัฒนา  การเสรมิสรา้งบคุลากร และโครงสรา้งสารสนเทศ



Value Chain  การทอ่งเที�ยว

และจดัการการทอ่งเที�ยว 
พฒันาระบบบรหิาร 
และจดัการการทอ่งเที�ยว 

พฒันา
ปจัจยัพืRนฐานดา้น
ทอ่งเที�ยว

พฒันาผลติภณัฑ์
ทางการทอ่งเที�ยว

พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรภาค
บรกิารทอ่งเที�ยว

พฒันาดา้นการ
ตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์

สรา้งเครอืขา่ยความ
รว่มมอืดา้นการ
ทอ่งเที�ยวท ัRงในและ
ตา่งประเทศ

ปรบัปรุงโครงสรา้ง
และบรกิารพืRนฐาน

พฒันาระบบสารสนเทศ
ดา้นการทอ่งเที�ยว

สง่เสรมิ
ผูป้ระกอบการดา้น
การทอ่งเที�ยว

สรา้ง สง่เสรมิและ
พฒันาบคุลากรดา้น
การทอ่งเที�ยว

อนุรกัษ ์ฟืR นฟแูละ
บรหิารจดัการ
สิ�งแวดลอ้ม

สรา้งและ
ประชาสมัพนัธ์
ภาพลกัษณข์อง
ประเทศไทย

กําหนดกลุม่เป้าหมาย 
และวางแผนทางการ
ตลาด

พฒันามาตรฐานสถาน
บรกิารและบรกิารอื�นๆที�
เชื�อมโยงกบัการ
ทอ่งเที�ยว

ห
น่
วย

งา
น
สว่

น
กล

าง

กระทรวงทรัพยากร
กระทรวงวฒันธรรม

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวง ICT กระทรวงทอ่งเที�ยว

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศกึษาธกิาร

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงวฒันธรรม

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงสาธารณสขุ

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงพาณชิย์

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวงคมนาคมกระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงตา่งประเทศ
กระทรวงพาณชิย์
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จดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศดา้นการ
ทอ่งเที�ยว

สรา้งจดุเดน่/
เอกลกัษณด์า้นการ
ทอ่งเที�ยวของ
แตล่ะกลุม่จงัหวดั

การพฒันาปรบัปรุง 
อนุรกัษ ์ฟืR นฟแูหลง่
ทอ่งเที�ยว

พฒันากจิกรรมเพื�อ
สง่เสรมิการทอ่งเที�ยว

สง่เสรมิ
การมสีว่นรว่ม
ของชุมชนทอ้งถิ�น

สรา้งระบบการป้องกนั 
กํากบั ดแูล รกัษา
ความปลอดภยั

ห
น่
วย

งา
น
ระ

ด
บั

จัง
ห

วดั
 อ

ป
ท

.

กระทรวงวฒันธรรม
กรมประชาสมัพันธ์

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสขุ
กลุม่จังหวดั

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงอตุสาหกรรม
กลุม่จังหวดั/อปท.

กระทรวงอตุสาหกรรมกระทรวงพาณชิย์

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กระทรวงวฒันธรรม
กลุม่จังหวดั/อปท.

กระทรวงมหาดไทย
กลุม่จังหวดั/อปท.

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กลุม่จังหวดั/อปท.

กระทรวงทอ่งเที�ยว
กลุม่จังหวดั/อปท.



ปญัหาที�แกไ้มจ่บ

พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2554

ปญัหาที�แกไ้มจ่บ : 

• ความเหลื�อมลํ Rาทางสงัคมและเศรษฐกจิ

• การกระจกุตวัดา้นความเจรญิ

รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ครวัเรอืน ปี 2552 (บาท)

กรงุเทพมหานคร 42,380

อา่งทอง 25,506

สระแกว้ 15,525
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• การกระจกุตวัดา้นความเจรญิ

• การกระจายตวัดา้นความคลาดแคลน

สดัสว่นของครวัเรอืนที�เชื�อมตอ่
อนิเทอรเ์น็ต ปี 2553

กรงุเทพมหานคร 33.3

ภาคกลาง 13.9

ภาคเหนอื 8.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 5.7

ภาคใต ้ 8.7

ที�มา : สํานักงานสถติแิหง่ชาติ

สระแกว้ 15,525

ศรษีะเกษ 10,666

ที�มา : สํานักงานสถติแิหง่ชาติ

รอ้ยละของรายรบัสถานประกอบการ
ธุรกจิการคา้ และการบรกิาร ปี 2553

กรงุเทพมหานคร 58.4

ภาคกลาง 19.4

ภาคเหนอื 6.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 8.1

ภาคใต ้ 7.3
ที�มา : สํานักงานสถติแิหง่ชาติ



ประเทศไทยกาํลงัเผชญิปญัหา 3 ดา้น

1. ปญัหาการแกไ้ขโจทยป์กติ

2. ปญัหาการแกไ้ขโจทยภ์าวะวกิฤติ
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3. ปญัหาการแกไ้ขปญัหา 1 และ 2



ปญัหาภาวะปกติ : ดา้นสงัคม  เศรษฐกจิ และสิ�งแวดลอ้ม
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ปญัหาภาวะวกิฤต : อทุกภยัในประเทศไทย
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ปญัหาที� 3 : ปญัหาการขาดขอ้มลู

ปญัหา : ขอ้มลู

การขาดขอ้มลู การไมม่ขีอ้มลูVS
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ขอ้มลูสาํคญัและ
จาํเป็น ขอ้มลูมมีากมายVS



แนวทางการแกไ้ขปญัหาที� 3

14

การสรา้งทมีขอ้มลูประเทศไทย



ปจัจยัความสําเร็จการสรา้งทมี

ปจัจยั

ความเป็นหนึ�ง
เดยีว

การยดึการไดร้บั
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ปจัจยั
ความสําเร็จ
การสรา้งทมี

การยดึ
เป้าประสงค์

รว่มกนั

การมกีลยทุธ์
รว่มกนั

การไดร้บั
ชยัชนะ
รว่มกนั



ความเป็นหนึ�งเดยีว

ความเป็น
หนึ�งเดยีว

เอกภาพ
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ความหมายของทมีขอ้มลูประเทศไทย



เป้าประสงคร์ว่มกนั

การนําขอ้มลูที�มคีณุคา่ของแตล่ะ 

ทา่น มาตอ่กนัจนครบ 

เพื�อประกอบการอธบิายโจทยท์ี�เกดิขึRน

การนําขอ้มลูที�มคีณุคา่ของแตล่ะ 

ทา่น มาตอ่กนัจนครบ 

เพื�อประกอบการอธบิายโจทยท์ี�เกดิขึRน

F(y) ของ สศช. เร ื�องการนโยบายราคาขา้ว

ประเด็นปญัหา
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การจาํนําขา้ว
- สตอ๊กขา้ว
- ปรมิาณรบัจาํนําขา้ว
- วงเงนิรบัจํานําขา้ว
- ตน้ทนุทางการตลาดของขา้วไทย และประเทศคูแ่ขง่สาํคญั
- ราคาขา้วไทยและประเทศคูแ่ขง่
- ผลผลติเฉลี�ยตอ่ไรข่องขา้วไทย และประเทศผูผ้ลติสาํคญัของโลก
- ราคาขา้วในตลาดซืRอขายลว่งหนา้
- ราคาสนิคา้ทดแทน เชน่ ขา้วสาล ีและพชือาหารอื�น ๆ

ประเด็นปญัหา
หรอืประเด็นยทุธศาสตร์

ขอ้มลูประกอบประเด็นปญัหา



การมกีลยทุธร์ว่มกนั

- ตวัแปรตา่ง ๆ  x1, x2,  x3,  x4,  x5

- ไดชุ้ดขอ้มลู Data Set

- นําชุดขอ้มลูไปอธบิายโจทย์

- ตวัแปรตา่ง ๆ  x1, x2,  x3,  x4,  x5

- ไดชุ้ดขอ้มลู Data Set

- นําชุดขอ้มลูไปอธบิายโจทย์

18

หน่วยงาน ๆ Data Team

x1, x2,  x3,..xn Data Set
MIS

EIS



ชยัชนะรว่มกนั

- ไดท้าํหนา้ที�ของตนเอง

- โจทยข์องหนว่ยงานและของ

ประเทศ ถกูแกไ้ขและพฒันา

ไปในคราวเดยีว

19

ไปในคราวเดยีว

- เกดิวฒันธรรมการผลติ และ

การใชข้อ้มลูเพื�อการตดัสนิใจ

รุน่ตอ่ไป



กรณีที� 1 ขอ้มลูที�มกีารจดัทาํอยูแ่ลว้ 

(พฒันาวธิกีารจดัทาํขอ้มลูสถติ ิใหม้คีณุภาพ)

  1. ขอ้มลูจากทะเบยีน ที�หนว่ยงานตา่ง ๆ จดัทาํ

  2. ขอ้มลูจากการสํารวจ / สํามะโน

กรณีที� 1 ขอ้มลูที�มกีารจดัทาํอยูแ่ลว้ 

(พฒันาวธิกีารจดัทาํขอ้มลูสถติ ิใหม้คีณุภาพ)

  1. ขอ้มลูจากทะเบยีน ที�หนว่ยงานตา่ง ๆ จดัทาํ

  2. ขอ้มลูจากการสํารวจ / สํามะโน

แนวทางการพฒันาขอ้มลูสถติ ิ
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กรณีที� 2 ขอ้มลูที�ยงัไมม่หีนว่ยงานใดจดัทาํ 

แตม่คีวามจําเป็นตอ้งใชง้าน

1. รว่มกนัพจิารณาชุดขอ้มลูที�ขาดหายและจาํเป็น

2. รว่มกนักําหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบในการจดัทาํ

ขอ้มลูสถติ ิ

กรณีที� 2 ขอ้มลูที�ยงัไมม่หีนว่ยงานใดจดัทาํ 

แตม่คีวามจําเป็นตอ้งใชง้าน

1. รว่มกนัพจิารณาชุดขอ้มลูที�ขาดหายและจาํเป็น

2. รว่มกนักําหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบในการจดัทาํ

ขอ้มลูสถติ ิ



ชุดขอ้มลูชุดขอ้มลู

Value Chain

หลกัในการบรหิารขอ้มลูหลกัในการบรหิารขอ้มลู
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Standard 
Data Set

Standard 
Data 
Code

Standard 
System

Standard
Confidentiality

ชุดขอ้มลู
ที�สาํคญั
สาํหรบั

สนบัสนุน
การตดัสนิใจ

ชุดขอ้มลู
ที�สาํคญั
สาํหรบั

สนบัสนุน
การตดัสนิใจ



�  รปูแบบสถติสิากล

Administrative Committee on 

Coordination (ACC) ขององคก์าร

สหประชาชาต ิไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดัหมวดหมู่

สถติใิน Programme Classification โดยแบง่

สถติขิองประเทศออกเป็น 3 ดา้น 31 สาขาคอื 

�  รปูแบบสถติสิากล

Administrative Committee on 

Coordination (ACC) ขององคก์าร

สหประชาชาต ิไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดัหมวดหมู่

สถติใิน Programme Classification โดยแบง่

สถติขิองประเทศออกเป็น 3 ดา้น 31 สาขาคอื 

แนวคดิในการผลกัดนัใหเ้กดิสมัฤทธิ1ผลของตวัชีRวดั

สถติขิองประเทศออกเป็น 3 ดา้น 31 สาขาคอื 

� สถติดิา้นสงัคม 11 สาขา

� สถติดิา้นเศรษฐกจิ  17 สาขา

� สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 3 สาขา 

สถติขิองประเทศออกเป็น 3 ดา้น 31 สาขาคอื 

� สถติดิา้นสงัคม 11 สาขา

� สถติดิา้นเศรษฐกจิ  17 สาขา

� สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 3 สาขา 
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แผนแมบ่ทระบบสถติ ิ

ประเทศไทย 

พ.ศ. 2554-2558พ.ศ. 2554-2558

23



พันธกจิ

1. บริหารจัดการระบบสถติิ
ของประเทศ

2. ส่งเสริมการผลิตข้อมูลสถติิ
ที�ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการให้บริการ
ข้อมูลสถติแิก่ทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี :วัด

1. การบรหิารจดัการระบบ
สถติอิยา่งมปีระสทิธภิาพ

1.1 สรา้งกลไกในการบรหิารระบบ   
       สถติขิองประเทศ
1.2 จดัทาํผงัและทะเบยีนสถติทิางการ   
       โดยปรบั จาก ACC Programme    

1.1 มกีารจดัทาํผงัสถติทิางการ
1.2 มรีะบบสถติทิ ี�ไดม้าตรฐานและ
      มปีระสทิธภิาพ
1.3 ทกุกระทรวง/กรม มบีคุลากร  
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       โดยปรบั จาก ACC Programme    
       Classification
1.3 พฒันาเครอืขา่ยผูผ้ลติ และ ผูใ้ช ้
      ขอ้มลูสถติ ิ
1.4 พฒันาบคุลากรดา้นการบรหิาร
      ระบบสถติ ิ

1.3 ทกุกระทรวง/กรม มบีคุลากร  
      ดา้นสถติอิยา่งนอ้ย 1-3 คน

2. การพฒันาขอ้มลูสถติใิห ้
      มมีาตรฐาน

2.1 ผลติสถติทิางการ 
2.2 ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ

2.1 ทกุกระทรวงมกีารกําหนด   
      นโยบายดา้นขอ้มลูสถติ ิ
2.2 ทกุกระทรวงมกีารรายงาน  
      ขอ้มลูสถติทิางการ

3. การใหบ้รกิารขอ้มลูสถติ ิ
      อยา่งย ั�งยนื

3.1 ใหบ้รกิารขอ้มลูสถติ ิอยา่ง         
       เทา่เทยีมกนั
3.2 สง่เสรมิการใชข้อ้มลูในหนว่ยงาน
      ของรฐัและแกน่กัวจิยัรุน่ใหม่

3.1 มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลู 
      สถติทิ ี�สําคญัและ
      ประชาสมัพนัธก์ารใชข้อ้มลู
3.2 ปรมิาณการใชข้อ้มลูสถติ ิ
       ทางการ



คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น 
(ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นทรพัยากรธรรมชาตฯิ)

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น 
(ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นทรพัยากรธรรมชาตฯิ)

�  รัฐมนตรี ICT                                              ประธานคณะกรรมการ
�  ปลัดกระทรวง                                             คณะกรรมการ
�  สศช. สงป. กทม. ปปส. สนง.ตาํรวจแห่งชาต ิ     คณะกรรมการ
�  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ

�  รัฐมนตรี ICT                                              ประธานคณะกรรมการ
�  ปลัดกระทรวง                                             คณะกรรมการ
�  สศช. สงป. กทม. ปปส. สนง.ตาํรวจแห่งชาต ิ     คณะกรรมการ
�  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ

การบรหิารระบบสถติปิระเทศไทยการบรหิารระบบสถติปิระเทศไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ
�  ผสช.                                                         เลขานุการ
อํานาจหนา้ที�   

• กาํหนดนโยบายด้านสถติิของประเทศ
• กาํกับ ตดิตามการดาํเนินงานด้านสถิตขิองประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถติิฯ  
• รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบสถติิ

ต่อคณะรัฐมนตรี 
• กาํหนดนโยบายเกี�ยวกับงบประมาณ  และการพฒันาบุคลากรเพื�อสนับสนุนการดาํเนินการตาม

แผนแม่บทระบบสถติฯิ 
• แต่งตั :งคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพิ�มเติมได้ตามความเหมาะสม

  ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคม  เศรษฐกจิ และสวล.     คณะกรรมการ
�  ผสช.                                                         เลขานุการ
อํานาจหนา้ที�   

• กาํหนดนโยบายด้านสถติิของประเทศ
• กาํกับ ตดิตามการดาํเนินงานด้านสถิตขิองประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถติิฯ  
• รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถติฯิ และเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบสถติิ

ต่อคณะรัฐมนตรี 
• กาํหนดนโยบายเกี�ยวกับงบประมาณ  และการพฒันาบุคลากรเพื�อสนับสนุนการดาํเนินการตาม

แผนแม่บทระบบสถติฯิ 
• แต่งตั :งคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพิ�มเติมได้ตามความเหมาะสม
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อํานาจหนา้ที� 
•  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สาํรวจ และสาํมะโน

คณะอนกุรรมการสถติ ิ             
รายสาขา 21 คณะ

คณะอนกุรรมการสถติ ิ      
ระดบัจงัหวดั 76 จงัหวดั

� ปลดักท.ที�เก ี�ยวขอ้ง      ประธาน
                                    อนุคณะกรรมการ
� หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง    คณะอนุกรรมการ
� สสช.                           เลขานกุาร

� ผูว้า่ราชการจงัหวดั    ประธาน
                              อนุคณะกรรมการ
� หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง  

คณะอนุกรรมการ
� สถจ.                      เลขานุการ

•  พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูทะเบยีน  สาํรวจ และสาํมะโน
•  พจิารณาหนว่ยงานรบัผดิชอบในการผลติสถติทิางการ
•  จดัทําผงัรวมสถติทิางการของสาขา 
•  ประสานงานการพฒันาคณุภาพสถติทิางการ 
•  ประสานงานการเชื�อมโยงและแลกเปลี�ยนสถติทิางการ       
•  จดัทํารายงานประจาํปี
•  แตง่ต ัRงคณะทาํงานและผูแ้ทนจากหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งเพิ�มเตมิ
   ไดต้ามความเหมาะสม
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กลไกการดาํเนนิงาน

- คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น
- คณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นวชิาการ
- คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น
- คณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นวชิาการ

- คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะ - คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะ 

ระดับประเทศ

ระดับภารกจิ

27

- คณะอนกุรรมการสถติริะดบัจงัหวดั  76 จงัหวดั- คณะอนกุรรมการสถติริะดบัจงัหวดั  76 จงัหวดั

การเชื�อมสมัพนัธ ์
        - ระดบันโยบาย (policy)
        - ระดบัยทุธศาสตร ์ (agenda)

ระดับพื :นที�



การจดัทําขอ้มลูทะเบยีน

- เกดิจากการรายงานของพืRนที� 

รวบรวมไวท้ี�กรม ระหวา่งกรมในกระทรวงเดยีว 

ยงัเกดิการบรูณาการไมไ่ด้

 ขอ้มลูจาการบรหิารงาน / ทะเบยีน

28

20 กระทรวง 200 กรม

จงัหวดั / ทอ้งถิ�น

ขาดการ
บรูณาการขอ้มลู

ขอ้มลู
จงัหวดั

ขอ้มลู
ทอ้ง
ถ ิ�น

ขอ้มลู
กรม

ขอ้มลู
กระ

ทรวง



กลไกสูก่ารบรูณาการและเชื�อมโยงขอ้มลูของประเทศ

ขอ้มลูสถติ ิ
สําคญัเพื�อการตดัสนิใจ

ขอ้มลูสถติ ิ
สําคญัเพื�อการตดัสนิใจ

ผลการ
วจิยั

ความ
ยากจน

สิ�งแวดล้อมเป็นพษิ

วัฒนธรรมเสื�อม

ตัวอย่างปัญหา
สาํคัญ

ของประเทศ

สภาวจิยั
29

สําคญัเพื�อการตดัสนิใจสําคญัเพื�อการตดัสนิใจ
ยุทธศาสตร์ที� 1  

การบริหารจัดการระบบ
สถติอิย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที� 1  
การบริหารจัดการระบบ
สถติอิย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที� 2  
การพฒันาข้อมูลสถติใิห้

มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที� 2  
การพฒันาข้อมูลสถติใิห้

มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที� 3  
การให้บริการข้อมูลสถติิ

อย่างทั�วถงึ

ยุทธศาสตร์ที� 3  
การให้บริการข้อมูลสถติิ

อย่างทั�วถงึ

กลไกการบรหิารจดัการกลไกการบรหิารจดัการ

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น 

คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 คณะ

คณะอนกุรรมการสถติริะดบัจงัหวดั 76 จงัหวดั

TDRI &
UN

นโยบายนโยบาย

ส่วนกลางส่วนกลาง

ภมูภิาคภมูภิาค



การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติ ิ
(3 ดา้น 23 สาขา)

แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย

แผนพฒันา
สถติริายสาขา

แผนพฒันา
สถติเิชงิพืRนที� นโยบาย

รฐับาล
นโยบาย

รฐับาล

Good 
Governance
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คณะกรรมการ / คณะอนกุรรมการ

ผงัสถติทิางการ

รฐับาลรฐับาล

MIS ���� DSS ���� EIS

สถติทิางการ  ไดแ้ก ่ สถติทิี�สําคัญ จําเป็นสําหรับการตอบโจทยก์ารพัฒนาใน  
ระดบัประเทศและระดบัสาขา

ผังสถติทิางการ  คอื เป็นผังขอ้มลูสถติทิางการ ที�หน่วยงานสามารถใชร้ว่มกัน 
พรอ้มกําหนดหน่วยงานรับผดิชอบที�จัดทําขอ้มลูสถติทิี�ชดัเจน



การแตง่ต ัRง

คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา
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• คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย  
3 ดา้น ไดม้มีตใินการประชมุครั -งที� 1 เมื�อ
วนัที� 20 มกราคม 2555 ใหแ้ตง่ตั -ง
คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา จํานวน 
21 คณะ 

คาํส ั�งแตง่ต ัRง คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 
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• วนัที� 24 กมุภาพันธ ์2555 มี
คําสั�งแตง่ตั -งคณะอนุกรรมการ
สถติริายสาขา 21 คณะ โดยแต่
ละคณะฯ มปีลดักระทรวงเป็น
ประธาน



โครงการ / กจิกรรม 2555
ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แตง่ตั -งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา

2. ประชมุหน่วยงานหลกั sectoral focal points

3. ประชมุคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา ครั-งที� 1
    - แผนการดําเนนิงาน
    - เห็นชอบ (รา่ง)แผนพัฒนาสถติริายสาขา
    - (รา่ง)แผนพัฒนาสถติริายสาขา พรอ้มยทุธศาสตร ์/ แนว

ทางการพัฒนาสถติทิางการ
    - ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากประเด็นยทุธศาตร ์สศช.

กาํหนดเวลาการทํางานกบัโจทยท์ี� สศช. ใหม้า

4. ประชมุคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา ครั-งที� 2
    - (รา่ง)แผนพัฒนาสถติริายสาขา 
    - ชดุขอ้มลูจากประเด็นยทุธศาสตร ์สศช.
    - ทะเบยีนสถติทิางการ และทะเบยีนหน่วยสถติิ
    - (รา่ง) แผนปฏบิตักิารปี 2555

5. ประชมุคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา ครั-งที� 3
    - แผนพัฒนาสถติริายสาขา ฉบบัสมบรูณ์
    - แผนปฏบิตักิารปี 2555

6. นําแผนปฏบิตักิารปี 2555 ไปปฏบิตั ิ

7. ตดิตามผล

8. รายงานผลการดําเนินงาน เพื�อการพัฒนาสถติทิางการ
ประจําปี
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ประเด็นปญัหา
หรอืประเด็นยทุธศาสตร์

ขอ้มลูประกอบประเด็นปญัหา

นโยบายราคาขา้ว

- การจํานําขา้ว - สตอ๊กขา้ว
- ปรมิาณรบัจาํนําขา้ว
- วงเงนิรบัจํานําขา้ว
- ตน้ทนุทางการตลาดของขา้วไทย และประเทศคูแ่ขง่สาํคญั
- ราคาขา้วไทยและประเทศคูแ่ขง่
- ผลผลติเฉลี�ยตอ่ไรข่องขา้วไทย และประเทศผูผ้ลติสาํคญัของโลก

ประเด็นปญัหาและขอ้มลูที�สาํคญัและจําเป็นตอ่การกาํหนดนโยบาย 
ระดบัยทุธศาสตรท์ ี�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน

ประเด็นปญัหาและขอ้มลูที�สาํคญัและจําเป็นตอ่การกาํหนดนโยบาย 
ระดบัยทุธศาสตรท์ ี�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน

ตวัอยา่ง

- ผลผลติเฉลี�ยตอ่ไรข่องขา้วไทย และประเทศผูผ้ลติสาํคญัของโลก
- ราคาขา้วในตลาดซืRอขายลว่งหนา้
- ราคาสนิคา้ทดแทน เชน่ ขา้วสาล ีและพชือาหารอื�น ๆ
- ราคาปจัจยัการผลติ ไดแ้ก ่ปุ๋ ย ราคาเชืRอเพลงิ
- ทะเบยีนครวัเรอืนเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว

- แรงงาน - จํานวนแรงงานที�ไดร้บัอตัราคา่จา้งข ัRนตํ�า จาํแนกรายจงัหวดั
- อตัราคา่จา้งข ัRนตํ�าของสถานประกอบการ จําแนกรายจงัหวดั
- จํานวนแรงงานที�สาํเร็จการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี
  ท ัRงภาครฐัและเอกชนที�มรีายรบั เดอืนละ 15,000 บาท 
  (รวมคา่ครองชพี/เงนิชว่ยเหลอื)



�รฐับาล /หนว่ยงานภาครฐั มขีอ้มลูสถติ ิ

สําหรบัการตดัสนิใจดาํเนนินโยบายที�

สําคญั

�สงัคมไทยโปรง่ใส และมธีรรมาภบิาล

�รฐับาล /หนว่ยงานภาครฐั มขีอ้มลูสถติ ิ

สําหรบัการตดัสนิใจดาํเนนินโยบายที�

สําคญั

�สงัคมไทยโปรง่ใส และมธีรรมาภบิาล

เป้าหมายของ Data Team
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�สงัคมไทยโปรง่ใส และมธีรรมาภบิาล

ในทกุภาคสว่น โดยการมแีละการใช้

สถติทิางการกอ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้

เพื�อนําไปสูร่ะบบการบรหิารจดัการที�ด ี

ในทกุระดบั

�สงัคมไทยโปรง่ใส และมธีรรมาภบิาล

ในทกุภาคสว่น โดยการมแีละการใช้

สถติทิางการกอ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้

เพื�อนําไปสูร่ะบบการบรหิารจดัการที�ด ี

ในทกุระดบั



Q & AQ & A
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ขอบคุณครับขอบคุณครับ


