รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม MICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
รายนามกรรมการผูม้ าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
นายปรีชา วงศ์ซาคร
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อํานวยการสํานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
นางราศี เบญจาทิกุล
แรงงานแห่งชาติ
แทนปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสารภี ศิลา
แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
นางสาววันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางมณีรัตน์ นิลพันธ์
แทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ดร.กุลยา ตันติเตมิท
แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวสมจิตร เดิมธรณินทร์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและสนับสนุนงานดัชนี
แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
นางวัลลภา จารุธีรชน
แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒-

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
นางสาวนงนุช ดีแท้
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
แทนปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนิวัติ มณีขัติย์
แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางวนิดา มหากิจ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓
นายสิรนนท์ สกลวิทยานนท์
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นางวาสนา พรหมอยู่
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
รองผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พล.ต.ต.ภูวดล วุฑฒกนก
และการสื่อสาร
แทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นายสุนทร ชื่นศิริ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
นางสาวกัญจนา ติษยาธิคม
แทน นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๖. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

กรรมการ

๑๗.

กรรมการ

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

๓๑. นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

๓๒. นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายธีรกุล นิยม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

-๓-

๓.
๔.
๕.
๖.

ดร.วิรไท สันติประภพ
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.

นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก

๒.

นายจําเริญ นิจจรัลกุล

๓.

นางสาวฆฤณี ศรีวรรณ

๔.
๕.

นายรพี เถาะสุวรรณ
พันเอก เสรี สุคันธมาลัย

๖.

พันโท นิธิ รักษาเสรี

๗.
๘.
๙.

นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
นางสาวอรอุษา เศรษฐศรีดํารง
นายสมาน เฉินยืนยง

๑๐. นายธนู ธัมภรัตน์
๑๑. นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
๑๒. นางสาวสราญจิต สุวัฒนานันท์
๑๓. นางสาวกัลยา ชาตบุษยมาส
๑๔. นางสาวจรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ์
๑๕. นางธนินนิจ ไกรสโมสร
๑๖. นางสาวกุลตรี กิจจารุวงษ์
๑๗. นางสาวมัตติกา หนูแป้น
๑๘. นางสาวมัลลิกา ธีรถกล
๑๙. พ.ต.อ.ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์
๒๐. พ.ต.ท.หญิง พัชรี วิโรจน์ไชรัตน์

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เจ้าพนักงานสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
พิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยกองเทคโนโลยี
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศ
อวกาศกลาโหม
หัวหน้าแผนกวิทยาการ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม
เศรษฐกรชํานาญการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ชํานาญการ
วิศวกรปฏิบัติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิเศษ
นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญ สํานักงานปลัดกระทรวง
การพิเศษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ชํานาญการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สํานักงบประมาณ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้กํากับการกลุ่มงานสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และการสื่อสาร
รองผู้กํากับฝ่ายยุทธศาสตร์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตํารวจสันติบาล

-๔-

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

Mr.Yuxue Xue
คุณต้องตา เขียวไพศาล
ดร.วาสนา อิ่มเอม
นายอธิ วงศ์เขียว
อาจารย์ปาริชาต ศิวะรักษ์
ดร.ไมตรี วสันติวงศ์
ดร.อรสา สุกสว่าง
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค

๒๙. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
๓๐. นางทิพย์จิรา อริยะสินถาวร
๓๑. นางสาวมาลี วงศาโรจน์
๓๒. นางนวลนภา ธนศักดิ์
๓๓. นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
๓๔. นางน้ําผึ้ง เชิดชูพงษ์
๓๕. นางสาวนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย
๓๖. นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
๓๗. นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทราพงศ์
๓๘. นางอรวรรณ สุทธางกูร
๓๙. นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
๔๐. นางลักขณา ยุวประกร
๔๑. นายอานนท์ จันทวิช
๔๒. นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์
๔๓. นางวิจิตรา ผจงวิริยาทร

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ผู้อํานวยการกลุ่มภูมิสารสนเทศ
สถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์
สารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มประสานและ
ติดตามสารสนเทศ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
วิชาการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและ
เผยแพร่ข้อมูล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ
พยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ
พยากรณ์สถิติเชิงสังคม
ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจ
และสังคม
ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติแรงงาน
ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

UNDP
UNDP
UNFPA
UNFPA
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

-๕-

๔๔. นางสาวสุวรรณี วังกานต์
๔๕. นางปรียา มิตรานนท์
๔๖. นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชา
นรากร
๔๗. นางอุษณี ไชยานนท์
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติเพื่อติดตาม สํานักงานสถิติแห่งชาติ
และประเมินผลนโยบายภาครัฐ ๒
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
และประสานสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ
นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
นางสาวณัฎฐนันท์ วิสุชาติพงศ์
ผู้อํานวยการกลุ่มประสานสถิติ
ด้านเศรษฐกิจ
นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ
นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน์ ผู้อํานวยการกลุ่มประสานสถิติ
ด้านสังคม

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ (นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องมีข้อมูล
สถิติที่มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผน
บริหารราชการแผ่น ดิน และแผนการพัฒ นาสาขาต่างๆ รวมทั้ง เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดําเนิน
นโยบาย สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารระบบสถิติในภาพรวมของประเทศ
จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงาน
สําหรับหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันพัฒนาสถิติให้มีคุณภาพและได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาระบบสถิติของประเทศ แต่สถานการณ์ปัจจุบันคือหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ประมาณ ๒๐๐ กรม ๒๐ กระทรวง มีการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจ และตามความต้องการใช้งาน
ของหน่วยงาน เมื่อมีความจําเป็น ต้องนําข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็นชุดข้อมูล เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในสังคม
พบว่า บางครั้งทําให้เกิดความสับสน ไม่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลรายการเดียวกันมีค่าแตกต่างกัน หรือข้อมูลคนละ
รายการ แต่ไม่อาจนํามาวิเคราะห์ร่วมกันได้ เพราะคาบเวลาการจัดเก็บและคํานิยามต่างกัน จึงเป็นเหตุให้ขาด
ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะได้กําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้
เพื่อให้บรรลุความสํา เร็จในการจัดการบริหารข้อมูลภาครัฐอย่างจริงจังขึ้น ครั้งแรก โดยขอให้ปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิ ยึดมั่น ตั้งมั่น ร่วมกันสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ อันจะเป็นคุณูปการต่อประเทศต่อไป
ดังพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ที่ว่า “….ในการทําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ต่างๆ จะต้องอาศัยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก และจะต้องใช้นักสถิติที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ…”
และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้บ ริห ารสํา นักงานสถิติแห่งชาติ
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ในโอกาสกราบบังคมทูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๓
ที่ว่า “…สถิตินี้เป็นของยาก อาจจะได้ข้อมูลแล้วใส่เข้าไปในตาราง แล้วจดเอาไว้ แล้วก็ตีความยาก ถ้าสมมติบอกว่า
เวลานี้มีคนจําพวกนี้มาก ก็ไม่ทราบว่าจะแบ่งจําพวกอย่างไร อาจจะบอกว่าพระเจ้าอยู่หัว เป็นข้าราชการ เป็นศิลปิน
ด้วย เป็นนักเศรษฐกิจด้วย เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วย เลยกลายเป็นมี ๔ คน อันนี้คืองานลําบากของนักสถิต.ิ ..”
๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน และอํานาจหน้าที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน (ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีองค์ประกอบ
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ๑๙ กระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม คือ
รศ.วุฒิสาร ตันไชย นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ คือ
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ดร.วิรไท สันติประภพ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ดร.จรัลธาดา กรรณสูต โดยมี ผู้อํานวยการ สสช.
เป็นกรรมการและเลขานุการ รองผู้อํานวยการ สสช. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการฯ
มีอํานาจหน้าที่ คือ ๑) กําหนดนโยบายด้านสถิติของประเทศ ๒) กํากับ ติดตามการดําเนินงานด้านสถิติของประเทศ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิติต่อคณะรัฐมนตรี โดยผ่านสํานักงานสถิติแห่งชาติ ๔) กําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้
จัดทําประเด็นชุดข้อมูลที่สําคัญ และมีทิศทางที่ชัดเจน ที่สามารถตอบสนองการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ประเทศใน ๓ เดือนข้างหน้า และมอบหมายให้สํานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับปลัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา
และจัดทําร่างคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อดําเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ นี้
และเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบให้รองประธานกรรมการ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) ทําหน้าที่ประธานฯ แทน
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ) นําเสนอ
รายละเอียดที่สําคัญดังนี้
เนื่องจากสถานการณ์ข้อมูลในประเทศไทยมีความหลากหลาย มีการผลิตข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
ส่งผลให้เกิดความสับสนในการใช้งาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้ดําเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ สสช. เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการประสานงาน
เพื่อจัดทําและบริหารข้อมูลสถิติของประเทศ รวมทั้งจัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสถิติภาครัฐ
โดยร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการจัดสร้างเครือข่ายสถิติ และพัฒนาฐานข้อมูลที่สําคัญ
และเป็นปัจจุบันของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสถิติของประเทศเป็นระบบ สสช. จึงได้
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ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบ
ในการจัดทําข้อมูลสถิติให้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการใช้งาน และสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทําข้อมูลสถิติของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาประเทศเป็นลําดับถัดไป
๒.๒ การพัฒนาสถิติรายสาขา
เป็นการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สําคัญ
จําเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาระดับประเทศครบถ้วน ตลอดจนให้หน่วยสถิติต่างๆ มีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้นด้านการจัดทําข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการวางแผน การติดตามประเมินผล และการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในทุกระดับ ในการดําเนินการได้มีการจัดจําแนกประเภทข้อมูลสถิติเป็นรายสาขาตามแนวทางการ
จัดประเภทสาขาสถิติขององค์การสหประชาติ (United Nation: UN) โดยจะมีการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
และรายงานประจําปี เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดําเนินการสถิติแต่ละสาขา เป็นการนําเสนอข้อมูลสําคัญ
ที่สอดรับกับนโยบาย แผนพัฒนา และยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ ทั้งนี้แผนพัฒนาสถิติรายสาขาจะมีขอบเขต
เฉพาะ “สถิติทางการ” คือสถิติที่สําคัญ จําเป็นสําหรับการตอบโจทย์การพัฒนา รวมทั้งใช้ในการติดตามสถานการณ์
การพัฒนา การวางแผน และการประเมินผลการดําเนินงานระดับประเทศเท่านั้น ซึ่งอาจครอบคลุมเพียง ๒๐% - ๓๐%
ของข้อมูลสถิตทิ ั้งหมดที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บตามภารกิจสําหรับการบริหารงาน/การปฏิบัติงานภายในอยู่แล้ว
รองประธานกรรมการ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนให้สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ในการทํางานเพื่อตอบโจทย์การมีข้อมูลสถิติที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ และกําหนดนโยบายต่างๆ
ภายใต้ข้อมูลจริง มีหลักวิชาการรองรับ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลจากการบริหารงานหรืองานทะเบียน
(Administrative/ Registration Data) ถ้าสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ จะทําให้การใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จะมีวาระ ๕ ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘ แนวความคิดในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เป็นไปตามระบบสถิติแบบกระจายงาน คือให้
หน่วยงานหลักที่ผลิตสถิติสาขานั้นๆ เป็นเจ้าภาพ โดยเป็นประธาน รองประธาน และเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาสถิติรายสาขา จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และนําเสนอสถิติที่สําคัญ เพื่อให้ผู้บริหาร
ใช้ในการตัดสินใจ โดยสสช. จะสนับสนุนในฐานะรองประธาน อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
การจัดประเภทสาขาสถิติ ซึ่ง Administrative Committee on Coordination (ACC) ขององค์การ
สหประชาติ (UN) ได้แบ่งสถิติของประเทศออกเป็น ๓ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) ๓๑ สาขา ซึ่ง สสช. ได้นํามาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ข้อมูลสถิติของประเทศ โดย
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ๒๓ สาขา สําหรับการบริหารจัดการเพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ได้คํานึงถึงโครงสร้าง
การบริหารราชการของประเทศไทย เพื่อสะดวกในการประสานงาน และการทํางานของหน่วยงานต่างๆ จึงได้มี
การยุบรวมและแยกเป็นบางสาขา ทําให้ได้คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ คณะ และกําหนดหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลเป็นเจ้าภาพในแต่ละคณะ ดังนี้

-๘-

คณะอนุกรรมการ
๒๑ คณะ

ด้านสังคม ๙ คณะ
๑. สถิติประชากรศาสตร์
ประชากรและเคหะ
๒. สถิติแรงงาน

ด้านเศรษฐกิจ ๑๑ คณะ
๑. สถิติบัญชีประชาชาติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๑ คณะ
๑. สถิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒. สถิติการเกษตร การป่าไม้
และการประมง
๓. สถิติการศึกษา
๓. สถิติอุตสาหกรรม
๔. สถิติศาสนา และวัฒนธรรม ๔. สถิติพลังงาน
๕. สถิติสุขภาพ
๕. สถิติการค้า ราคา
และประกันภัย
๖. สถิติสวัสดิการสังคม
๖. สถิติการขนส่ง
และโลจิสติกต์
๗. สถิติหญิงและชาย
๗. สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๘. สถิติรายได้และรายจ่าย ๘. สถิติการท่องเที่ยว
ของครัวเรือน
และการกีฬา
๙. สถิติยุติธรรม
๙. สถิติการเงิน
ความมั่นคง การเมือง
และการธนาคาร
และการปกครอง
๑๐. สถิติการคลัง
๑๑. สถิติวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
รองประธานกรรมการ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า แนวคิดในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติของ สสช. ได้ใช้
แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล โดยเน้นผู้ ใช้ข้อมูล เป็นหลัก และคํา นึงถึงการบริหารจัดการ ๓ ด้าน คือ
ตามหน้าที่/ภารกิจ (Function Base) ยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และพื้นที่ (Area Base) โดยให้ผู้ที่กําหนด
นโยบายในแต่ละด้าน เป็นผู้สะท้อนถึงข้อมูลทีส่ ําคัญและจําเป็นต้องใช้ เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์นั้นๆ ได้
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตของที่ประชุม
๑. ข้อมูลสถิติ
๑.๑ การออกแบบชุดข้อมูล และการพัฒนาสถิติ
- ควรคํานึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก และผู้ใช้ข้อมูลควรประกอบด้วยทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) นักวิจัย และประชาชน)

-๙-

- พิจารณาข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๓ ด้าน คือ ตามหน้าที่/ภารกิจ (Function Base) ของกระทรวง
ต่างๆ เสนอให้ปลัดกระทรวงที่เป็นเจ้าของภารกิจหลักเป็นประธาน พิจารณาชุดข้อมูล เนื่องจากจะทราบถึงความ
ต้องการใช้ข้อมูล และภารกิจที่มีความสัมพันธ์กับกระทรวงอื่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Agenda Base) เสนอ
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ และตามพื้นที่ (Area Base) เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก โดย
กําหนดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
- การพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในระยะสั้น (นโยบายเร่งด่วน) และข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในระยะยาว (นโยบายของรัฐบาล
๔ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ฯลฯ) ด้วย
๑.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสํารวจ ปัจจุบันทําได้ยาก เนื่องจากสภาพความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น
ประชาชนคํานึงสิทธิในการให้ข้อมูลและขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบถึงความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูล ดังนั้นจึงเสนอให้มเี จ้าหน้าทีส่ ถิติอําเภอ เพื่อรองรับภารกิจในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ จะทําให้
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น ดังนั้น สสช.จะต้องนําไปพิจารณาปรับโครงสร้าง เพื่อรองรับความ
ต้องการข้อมูลทีเ่ พิ่มขึ้น และต้องคํานึงถึงคุณภาพข้อมูลด้วย
๑.๓ มาตรฐานของข้อมูล ในอีก ๓ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ดังนั้น การค้า การเจราจาต่างๆ จะต่อรองกันบนมาตรฐานของสินค้า
ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ แต่ปัจจุบันการเจรจาในประเด็นนี้ประเทศไทยยังเสียเปรียบอยู่ อีกทั้งข้อมูลที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัดเก็บยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น การจัดทําข้อมูลสถิติต้องคํานึงถึงคุณภาพโดยยึดหลักมาตรฐานสากล
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศได้
๑.๔ การจัดระบบฐานข้อมูล หน่วยงานต่างๆ มีการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีข้อมูลอยู่มากมาย แต่ไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้
ดังนั้น จึงต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลทั้งในอดีต และปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ให้เห็นภาพรวม สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจได้ในอนาคตได้
๑.๕ การให้บริการข้อมูล ในปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลอยู่มากมาย แต่ไม่สามารถจัดการได้ ควรมีการ
ปรับปรุงการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศึกษาจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ซึ่งมีระบบการบริการที่ดี ได้แก่ มีข้อมูลรอบด้าน/ย้อนหลัง และสามารถดาวน์โหลดได้ทันที รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการในทุกด้าน
๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน และคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
๒.๑ ให้เพิ่มผู้ใช้ข้อมูลในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน NGOs นักวิชาการ ในคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
รายสาขา
๒.๒ ให้เ พิ่มเลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ และผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทย
ในคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน
๒.๓ ให้พิจารณารวมคณะอนุกรรมการสถิติบางสาขาเข้าด้วยกัน เช่น สาขาสวัสดิการสังคม และสาขา
หญิงชาย ซึ่งอยูภ่ ายใต้กระทรวงเดียวกัน และเพิม่ สาขาการบริการ
๒.๔ ควรแยกการประกันภัยซึ่งอยู่ในสาขาการค้า ราคาและการประกันภัย ไปรวมกับสาขาการเงิน และ
การธนาคาร
๒.๕ ควรเชิญผู้แทนจากสํานักงบประมาณเข้ามาหารือ ในเรื่องแผนงานเพิ่มเติมที่จะต้องใช้งบประมาณ
หรืออาจมีการของบประมาณเพื่อการสนับสนุนการจัดทําชุดข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต

- ๑๐ -

มติที่ประชุม: มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติร ายสาขา ๒๑ คณะ โดยมีองค์ป ระกอบและอํา นาจหน้า ที่ของร่า ง
คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา ตามที่ สสช. เสนอ และขอให้ สสช. นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ไปพิจารณาแก้ไขในรายละเอียด
๒. ให้กระทรวงหลักส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อนําเสนอประธานกรรมการ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) แต่งตั้งต่อไป
๓. ให้คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขารายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และกรอบการทํางาน
ภายใน ๓ เดือน
๔. เพิ่มคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน จํานวน ๒ ท่าน คือ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางอุษณี ไชยานนท์)
ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม MICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
รายนามกรรมการผูม้ าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
นายปรีชา วงศ์ซาคร
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อํานวยการสํานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
นางราศี เบญจาทิกุล
แรงงานแห่งชาติ
แทนปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสารภี ศิลา
แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
นางสาววันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางมณีรัตน์ นิลพันธ์
แทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ดร.กุลยา ตันติเตมิท
แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นางสาวสมจิตร เดิมธรณินทร์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและสนับสนุนงานดัชนี
แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
นางวัลลภา จารุธีรชน
แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒-

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
นางสาวนงนุช ดีแท้
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
แทนปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนิวัติ มณีขัติย์
แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางวนิดา มหากิจ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓
นายสิรนนท์ สกลวิทยานนท์
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นางวาสนา พรหมอยู่
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
รองผู้บัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พล.ต.ต.ภูวดล วุฑฒกนก
และการสื่อสาร
แทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นายสุนทร ชื่นศิริ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
นางสาวกัญจนา ติษยาธิคม
แทน นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๖. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ

กรรมการ

๑๗.

กรรมการ

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

๓๑. นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

๓๒. นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายธีรกุล นิยม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

-๓-

๓.
๔.
๕.
๖.

ดร.วิรไท สันติประภพ
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.

นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก

๒.

นายจําเริญ นิจจรัลกุล

๓.

นางสาวฆฤณี ศรีวรรณ

๔.
๕.

นายรพี เถาะสุวรรณ
พันเอก เสรี สุคันธมาลัย

๖.

พันโท นิธิ รักษาเสรี

๗.
๘.
๙.

นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
นางสาวอรอุษา เศรษฐศรีดํารง
นายสมาน เฉินยืนยง

๑๐. นายธนู ธัมภรัตน์
๑๑. นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
๑๒. นางสาวสราญจิต สุวัฒนานันท์
๑๓. นางสาวกัลยา ชาตบุษยมาส
๑๔. นางสาวจรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ์
๑๕. นางธนินนิจ ไกรสโมสร
๑๖. นางสาวกุลตรี กิจจารุวงษ์
๑๗. นางสาวมัตติกา หนูแป้น
๑๘. นางสาวมัลลิกา ธีรถกล
๑๙. พ.ต.อ.ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์
๒๐. พ.ต.ท.หญิง พัชรี วิโรจน์ไชรัตน์

นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เจ้าพนักงานสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
พิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยกองเทคโนโลยี
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศ
อวกาศกลาโหม
หัวหน้าแผนกวิทยาการ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม
เศรษฐกรชํานาญการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ชํานาญการ
วิศวกรปฏิบัติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิเศษ
นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญ สํานักงานปลัดกระทรวง
การพิเศษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ชํานาญการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สํานักงบประมาณ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้กํากับการกลุ่มงานสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และการสื่อสาร
รองผู้กํากับฝ่ายยุทธศาสตร์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตํารวจสันติบาล

-๔-

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

Mr.Yuxue Xue
คุณต้องตา เขียวไพศาล
ดร.วาสนา อิ่มเอม
นายอธิ วงศ์เขียว
อาจารย์ปาริชาต ศิวะรักษ์
ดร.ไมตรี วสันติวงศ์
ดร.อรสา สุกสว่าง
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค

๒๙. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
๓๐. นางทิพย์จิรา อริยะสินถาวร
๓๑. นางสาวมาลี วงศาโรจน์
๓๒. นางนวลนภา ธนศักดิ์
๓๓. นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
๓๔. นางน้ําผึ้ง เชิดชูพงษ์
๓๕. นางสาวนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย
๓๖. นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
๓๗. นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทราพงศ์
๓๘. นางอรวรรณ สุทธางกูร
๓๙. นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
๔๐. นางลักขณา ยุวประกร
๔๑. นายอานนท์ จันทวิช
๔๒. นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์
๔๓. นางวิจิตรา ผจงวิริยาทร

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ผู้อํานวยการกลุ่มภูมิสารสนเทศ
สถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์
สารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มประสานและ
ติดตามสารสนเทศ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
วิชาการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริการและ
เผยแพร่ข้อมูล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ
พยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และ
พยากรณ์สถิติเชิงสังคม
ผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจ
และสังคม
ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติแรงงาน
ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

UNDP
UNDP
UNFPA
UNFPA
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

-๕-

๔๔. นางสาวสุวรรณี วังกานต์
๔๕. นางปรียา มิตรานนท์
๔๖. นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชา
นรากร
๔๗. นางอุษณี ไชยานนท์
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติเพื่อติดตาม สํานักงานสถิติแห่งชาติ
และประเมินผลนโยบายภาครัฐ ๒
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ
และประสานสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ
นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ
นางสาวณัฎฐนันท์ วิสุชาติพงศ์
ผู้อํานวยการกลุ่มประสานสถิติ
ด้านเศรษฐกิจ
นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ
นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน์ ผู้อํานวยการกลุ่มประสานสถิติ
ด้านสังคม

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ (นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องมีข้อมูล
สถิติที่มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผน
บริหารราชการแผ่น ดิน และแผนการพัฒ นาสาขาต่างๆ รวมทั้ง เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดําเนิน
นโยบาย สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารระบบสถิติในภาพรวมของประเทศ
จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงาน
สําหรับหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันพัฒนาสถิติให้มีคุณภาพและได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาระบบสถิติของประเทศ แต่สถานการณ์ปัจจุบันคือหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ประมาณ ๒๐๐ กรม ๒๐ กระทรวง มีการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจ และตามความต้องการใช้งาน
ของหน่วยงาน เมื่อมีความจําเป็น ต้องนําข้อมูลดังกล่าวมาประกอบเป็นชุดข้อมูล เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในสังคม
พบว่า บางครั้งทําให้เกิดความสับสน ไม่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลรายการเดียวกันมีค่าแตกต่างกัน หรือข้อมูลคนละ
รายการ แต่ไม่อาจนํามาวิเคราะห์ร่วมกันได้ เพราะคาบเวลาการจัดเก็บและคํานิยามต่างกัน จึงเป็นเหตุให้ขาด
ชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะได้กําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้
เพื่อให้บรรลุความสํา เร็จในการจัดการบริหารข้อมูลภาครัฐอย่างจริงจังขึ้น ครั้งแรก โดยขอให้ปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิ ยึดมั่น ตั้งมั่น ร่วมกันสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ อันจะเป็นคุณูปการต่อประเทศต่อไป
ดังพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ที่ว่า “….ในการทําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ต่างๆ จะต้องอาศัยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก และจะต้องใช้นักสถิติที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ…”
และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้บ ริห ารสํา นักงานสถิติแห่งชาติ

-๖-

ในโอกาสกราบบังคมทูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๓
ที่ว่า “…สถิตินี้เป็นของยาก อาจจะได้ข้อมูลแล้วใส่เข้าไปในตาราง แล้วจดเอาไว้ แล้วก็ตีความยาก ถ้าสมมติบอกว่า
เวลานี้มีคนจําพวกนี้มาก ก็ไม่ทราบว่าจะแบ่งจําพวกอย่างไร อาจจะบอกว่าพระเจ้าอยู่หัว เป็นข้าราชการ เป็นศิลปิน
ด้วย เป็นนักเศรษฐกิจด้วย เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วย เลยกลายเป็นมี ๔ คน อันนี้คืองานลําบากของนักสถิต.ิ ..”
๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน และอํานาจหน้าที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน (ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีองค์ประกอบ
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ๑๙ กระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม คือ
รศ.วุฒิสาร ตันไชย นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ คือ
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ดร.วิรไท สันติประภพ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ดร.จรัลธาดา กรรณสูต โดยมี ผู้อํานวยการ สสช.
เป็นกรรมการและเลขานุการ รองผู้อํานวยการ สสช. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการฯ
มีอํานาจหน้าที่ คือ ๑) กําหนดนโยบายด้านสถิติของประเทศ ๒) กํากับ ติดตามการดําเนินงานด้านสถิติของประเทศ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิติต่อคณะรัฐมนตรี โดยผ่านสํานักงานสถิติแห่งชาติ ๔) กําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้
จัดทําประเด็นชุดข้อมูลที่สําคัญ และมีทิศทางที่ชัดเจน ที่สามารถตอบสนองการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ประเทศใน ๓ เดือนข้างหน้า และมอบหมายให้สํานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับปลัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา
และจัดทําร่างคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อดําเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ นี้
และเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบให้รองประธานกรรมการ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) ทําหน้าที่ประธานฯ แทน
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ) นําเสนอ
รายละเอียดที่สําคัญดังนี้
เนื่องจากสถานการณ์ข้อมูลในประเทศไทยมีความหลากหลาย มีการผลิตข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
ส่งผลให้เกิดความสับสนในการใช้งาน สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้ดําเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ สสช. เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการประสานงาน
เพื่อจัดทําและบริหารข้อมูลสถิติของประเทศ รวมทั้งจัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสถิติภาครัฐ
โดยร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการจัดสร้างเครือข่ายสถิติ และพัฒนาฐานข้อมูลที่สําคัญ
และเป็นปัจจุบันของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสถิติของประเทศเป็นระบบ สสช. จึงได้

-๗-

ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบ
ในการจัดทําข้อมูลสถิติให้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการใช้งาน และสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทําข้อมูลสถิติของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาประเทศเป็นลําดับถัดไป
๒.๒ การพัฒนาสถิติรายสาขา
เป็นการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สําคัญ
จําเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาระดับประเทศครบถ้วน ตลอดจนให้หน่วยสถิติต่างๆ มีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้นด้านการจัดทําข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการวางแผน การติดตามประเมินผล และการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในทุกระดับ ในการดําเนินการได้มีการจัดจําแนกประเภทข้อมูลสถิติเป็นรายสาขาตามแนวทางการ
จัดประเภทสาขาสถิติขององค์การสหประชาติ (United Nation: UN) โดยจะมีการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
และรายงานประจําปี เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดําเนินการสถิติแต่ละสาขา เป็นการนําเสนอข้อมูลสําคัญ
ที่สอดรับกับนโยบาย แผนพัฒนา และยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ ทั้งนี้แผนพัฒนาสถิติรายสาขาจะมีขอบเขต
เฉพาะ “สถิติทางการ” คือสถิติที่สําคัญ จําเป็นสําหรับการตอบโจทย์การพัฒนา รวมทั้งใช้ในการติดตามสถานการณ์
การพัฒนา การวางแผน และการประเมินผลการดําเนินงานระดับประเทศเท่านั้น ซึ่งอาจครอบคลุมเพียง ๒๐% - ๓๐%
ของข้อมูลสถิตทิ ั้งหมดที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บตามภารกิจสําหรับการบริหารงาน/การปฏิบัติงานภายในอยู่แล้ว
รองประธานกรรมการ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนให้สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ในการทํางานเพื่อตอบโจทย์การมีข้อมูลสถิติที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ และกําหนดนโยบายต่างๆ
ภายใต้ข้อมูลจริง มีหลักวิชาการรองรับ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลจากการบริหารงานหรืองานทะเบียน
(Administrative/ Registration Data) ถ้าสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ จะทําให้การใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จะมีวาระ ๕ ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘ แนวความคิดในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เป็นไปตามระบบสถิติแบบกระจายงาน คือให้
หน่วยงานหลักที่ผลิตสถิติสาขานั้นๆ เป็นเจ้าภาพ โดยเป็นประธาน รองประธาน และเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาสถิติรายสาขา จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และนําเสนอสถิติที่สําคัญ เพื่อให้ผู้บริหาร
ใช้ในการตัดสินใจ โดยสสช. จะสนับสนุนในฐานะรองประธาน อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
การจัดประเภทสาขาสถิติ ซึ่ง Administrative Committee on Coordination (ACC) ขององค์การ
สหประชาติ (UN) ได้แบ่งสถิติของประเทศออกเป็น ๓ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) ๓๑ สาขา ซึ่ง สสช. ได้นํามาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ข้อมูลสถิติของประเทศ โดย
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ๒๓ สาขา สําหรับการบริหารจัดการเพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ได้คํานึงถึงโครงสร้าง
การบริหารราชการของประเทศไทย เพื่อสะดวกในการประสานงาน และการทํางานของหน่วยงานต่างๆ จึงได้มี
การยุบรวมและแยกเป็นบางสาขา ทําให้ได้คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ คณะ และกําหนดหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลเป็นเจ้าภาพในแต่ละคณะ ดังนี้
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คณะอนุกรรมการ
๒๑ คณะ

ด้านสังคม ๙ คณะ
๑. สถิติประชากรศาสตร์
ประชากรและเคหะ
๒. สถิติแรงงาน

ด้านเศรษฐกิจ ๑๑ คณะ
๑. สถิติบัญชีประชาชาติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๑ คณะ
๑. สถิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒. สถิติการเกษตร การป่าไม้
และการประมง
๓. สถิติการศึกษา
๓. สถิติอุตสาหกรรม
๔. สถิติศาสนา และวัฒนธรรม ๔. สถิติพลังงาน
๕. สถิติสุขภาพ
๕. สถิติการค้า ราคา
และประกันภัย
๖. สถิติสวัสดิการสังคม
๖. สถิติการขนส่ง
และโลจิสติกต์
๗. สถิติหญิงและชาย
๗. สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๘. สถิติรายได้และรายจ่าย ๘. สถิติการท่องเที่ยว
ของครัวเรือน
และการกีฬา
๙. สถิติยุติธรรม
๙. สถิติการเงิน
ความมั่นคง การเมือง
และการธนาคาร
และการปกครอง
๑๐. สถิติการคลัง
๑๑. สถิติวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
รองประธานกรรมการ (นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า แนวคิดในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติของ สสช. ได้ใช้
แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล โดยเน้นผู้ ใช้ข้อมูล เป็นหลัก และคํา นึงถึงการบริหารจัดการ ๓ ด้าน คือ
ตามหน้าที่/ภารกิจ (Function Base) ยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และพื้นที่ (Area Base) โดยให้ผู้ที่กําหนด
นโยบายในแต่ละด้าน เป็นผู้สะท้อนถึงข้อมูลทีส่ ําคัญและจําเป็นต้องใช้ เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์นั้นๆ ได้
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตของที่ประชุม
๑. ข้อมูลสถิติ
๑.๑ การออกแบบชุดข้อมูล และการพัฒนาสถิติ
- ควรคํานึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก และผู้ใช้ข้อมูลควรประกอบด้วยทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) นักวิจัย และประชาชน)
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- พิจารณาข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๓ ด้าน คือ ตามหน้าที่/ภารกิจ (Function Base) ของกระทรวง
ต่างๆ เสนอให้ปลัดกระทรวงที่เป็นเจ้าของภารกิจหลักเป็นประธาน พิจารณาชุดข้อมูล เนื่องจากจะทราบถึงความ
ต้องการใช้ข้อมูล และภารกิจที่มีความสัมพันธ์กับกระทรวงอื่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Agenda Base) เสนอ
ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ และตามพื้นที่ (Area Base) เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก โดย
กําหนดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
- การพัฒนาคุณภาพ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ ทั้งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในระยะสั้น (นโยบายเร่งด่วน) และข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในระยะยาว (นโยบายของรัฐบาล
๔ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ฯลฯ) ด้วย
๑.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสํารวจ ปัจจุบันทําได้ยาก เนื่องจากสภาพความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น
ประชาชนคํานึงสิทธิในการให้ข้อมูลและขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบถึงความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูล ดังนั้นจึงเสนอให้มเี จ้าหน้าทีส่ ถิติอําเภอ เพื่อรองรับภารกิจในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ จะทําให้
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น ดังนั้น สสช.จะต้องนําไปพิจารณาปรับโครงสร้าง เพื่อรองรับความ
ต้องการข้อมูลทีเ่ พิ่มขึ้น และต้องคํานึงถึงคุณภาพข้อมูลด้วย
๑.๓ มาตรฐานของข้อมูล ในอีก ๓ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ดังนั้น การค้า การเจราจาต่างๆ จะต่อรองกันบนมาตรฐานของสินค้า
ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ แต่ปัจจุบันการเจรจาในประเด็นนี้ประเทศไทยยังเสียเปรียบอยู่ อีกทั้งข้อมูลที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัดเก็บยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น การจัดทําข้อมูลสถิติต้องคํานึงถึงคุณภาพโดยยึดหลักมาตรฐานสากล
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศได้
๑.๔ การจัดระบบฐานข้อมูล หน่วยงานต่างๆ มีการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีข้อมูลอยู่มากมาย แต่ไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้
ดังนั้น จึงต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลทั้งในอดีต และปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ให้เห็นภาพรวม สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจได้ในอนาคตได้
๑.๕ การให้บริการข้อมูล ในปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลอยู่มากมาย แต่ไม่สามารถจัดการได้ ควรมีการ
ปรับปรุงการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศึกษาจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ซึ่งมีระบบการบริการที่ดี ได้แก่ มีข้อมูลรอบด้าน/ย้อนหลัง และสามารถดาวน์โหลดได้ทันที รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการในทุกด้าน
๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน และคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
๒.๑ ให้เพิ่มผู้ใช้ข้อมูลในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ภาคเอกชน NGOs นักวิชาการ ในคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
รายสาขา
๒.๒ ให้เ พิ่มเลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ และผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทย
ในคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน
๒.๓ ให้พิจารณารวมคณะอนุกรรมการสถิติบางสาขาเข้าด้วยกัน เช่น สาขาสวัสดิการสังคม และสาขา
หญิงชาย ซึ่งอยูภ่ ายใต้กระทรวงเดียวกัน และเพิม่ สาขาการบริการ
๒.๔ ควรแยกการประกันภัยซึ่งอยู่ในสาขาการค้า ราคาและการประกันภัย ไปรวมกับสาขาการเงิน และ
การธนาคาร
๒.๕ ควรเชิญผู้แทนจากสํานักงบประมาณเข้ามาหารือ ในเรื่องแผนงานเพิ่มเติมที่จะต้องใช้งบประมาณ
หรืออาจมีการของบประมาณเพื่อการสนับสนุนการจัดทําชุดข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต

- ๑๐ -

มติที่ประชุม: มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติร ายสาขา ๒๑ คณะ โดยมีองค์ป ระกอบและอํา นาจหน้า ที่ของร่า ง
คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา ตามที่ สสช. เสนอ และขอให้ สสช. นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ไปพิจารณาแก้ไขในรายละเอียด
๒. ให้กระทรวงหลักส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อนําเสนอประธานกรรมการ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) แต่งตั้งต่อไป
๓. ให้คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขารายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และกรอบการทํางาน
ภายใน ๓ เดือน
๔. เพิ่มคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน จํานวน ๒ ท่าน คือ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางอุษณี ไชยานนท์)
ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

