สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติจัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับ
การดําเนินงานทางสถิติของรัฐ ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทําให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนการพัฒนาประเทศ และเมื่อคณะรัฐ มนตรีใ ห้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯนั้น ดังนั้นสํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่งได้ผ่านความความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแ ล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมี
เป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข
ความสําเร็จที่สําคัญคือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยสําคัญที่สุดคือการที่ผู้บริหารเล็งเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของข้อมูลสถิติในการพัฒนาประเทศ
แผนแม่ บ ทระบบสถิ ติ ป ระเทศไทยฯ กํา หนดให้ มี ก ลไกคณะอนุ ก รรมการสถิ ติ ร ายสาขาใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบสถิติโดยจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเพื่อจัดทําผังสถิติทางการ 1
ใช้เป็นตัวแทนบ่งบอกสถานการณ์ในด้านต่างๆ วิเคราะห์สถานการณ์สถิติทางการ (ความครบถ้วน ถูกต้อง
ความต่อ เนื ่อ ง ความซ้ํ า ซ้อ น เป็น ต้น ) กํ า หนดหน่ว ยงานรับ ผิด ชอบในการผลิต สถิต ิท างการ จัด ทํ า
ยุท ธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนาข้อมูลสถิ ติให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับหลัก
มาตรฐานสากล อันจะส่งผลให้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศมีคุณภาพ สําหรับใช้ในการบริหาร วางแผน กําหนด
นโยบายเพื่อ พัฒ นาประเทศ ทั้ง ด้า นเศรษฐกิจ ด้า นสัง คม และด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
อัน เป็น จุด เริ่ม ต้น ของความร่ว มมือ และการประสานงานในการผลัก ดัน ให้ข้อ มูล สถิติเ ป็น ฐานสํา คัญ ของ
การพั ฒ นาประเทศ มี ก ารดํา เนิ น งานจั ด ทํา ข้ อ มู ล สถิ ติ อ ย่ า งเป็ น ระบบ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ร่ ว มกั น ผลิ ต
สถิติท างการ ที่ถูกต้อง แม่นยํา และทันสมัย สําหรับใช้อ้างอิงในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และ
การศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ และในมิติอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยสร้างเสริม
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้กําหนดให้มีกลไกการดําเนินงานใน
รูปของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา โดยมี สสช.เป็น หน่ว ยงานกลางดํา เนิน งานร่ว มกับ หน่ว ยงานหลัก
ของสาขาสถิติในสาขาต่างๆ ซึ่งจําแนกออกได้เป็น ๒๑ สาขา ดังนี้
สถิติด้านสังคม ประกอบด้วยสาขาต่อไปนี้
๑) ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
๒) แรงงาน
๓) การศึกษา
๔) ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) สุขภาพ
๖) สวัสดิการสังคม
1

สถิติทางการ (Official Statistics) เป็นสถิติที่ประมวลขึ้นตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ
และเป็นสถิติที่มีความสําคัญต่อการใช้ในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ

๗) หญิงและชาย
๘) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
๙) ยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
สถิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยสาขาต่อไปนี้
๑๐) บัญชีประชาชาติ
๑๑) เกษตร และประมง
๑๒) อุตสาหกรรม
๑๓) พลังงาน
๑๔) การค้า และราคา
๑๕) ขนส่ง และโลจิสติกส์
๑๖) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๑๗) การท่องเที่ยวและการกีฬา
๑๘) การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
๑๙) การคลัง
๒๐) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาขาต่อไปนี้
๒๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ทั้ง ๒๑
สาขา มีการดําเนินงานที่เป็นเอกภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้และ
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และสสช. ที่เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
รวมทั้ ง บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง จะทํ า ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบสถิ ติ ร ะดั บ สาขาเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงค์การสัมมนา
๑) ชี้แจงแนวคิดและหลักการของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
๒) ชี้แจงบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาใน
การดําเนินงานตามแผนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
๓) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและกําหนดแนวทางการประสานงานคณะอนุกรรมการ
สถิติร ายสาขาเพื่อ ดํา เนิน งานตามแผนแม่บ ทระบบสถิติข องประเทศ และแผนพัฒ นาสถิติ
รายสาขา
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ สสช. มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย รวมทั้งมีความชัดเจนในบทบาทของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒

๔. วันเวลาและสถานที่จัดประชุม
วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม ๒ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี
๕. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สสช. จํานวนประมาณ
๑๒๐ คน
๖. หน่วยงานรับผิดชอบ
สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๓, ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๔๖
๗. งบประมาณทีใ่ ช้ในการสัมมนา
งบประมาณของสํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

-------------------------------------------------------------

๓

