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องคป์ระกอบหลกัของคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา 21 สาขา 
 

สาขา ประธาน รอง
ประธาน 

รอง
ประธาน 

เลขานุการ  
(focal point)  

ผช.
เลขาฯ1 

ผช.เลขาฯ 

สถติดิา้นสงัคม         
1) ประชากรศาสตร ์

ประชากรและเคหะ 
ปลดั มท.  รสช. 

 
ผอ.สํานักบรหิารการ
ทะเบยีน  
กรมการปกครอง   

.. สสช. 

2) แรงงาน ปลดั รง.  รสช. ผอ.ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื%อสาร/ ผอ.สํานัก
นโยบายและยทุธศาสตร ์
สป.รง. 

.. สสช. 

3) การศกึษา ปลดั ศธ.  รสช. ผอ. ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อสาร  
สป.ศธ.  

.. สสช. 

4) ศาสนา และ
วฒันธรรม 

ปลดั วธ. ผอ.กรม
สง่เสรมิ
วฒันธรรม 

รสช. ผอ.สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร ์
สป.วธ.  

.. สสช. 

5) สขุภาพ ปลดั สธ. ผสช. รสช. ผอ.สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร ์
สป.สธ. 

.. สสช. 

6) สวัสดกิารสงัคม   ปลดั พม. อธบิดกีรม
สง่เสรมิ
สวัสดกิาร 

รสช. ผอ. ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อสาร  
สป.พม.   

.. สสช. 

7) หญงิและชาย ปลดั พม. ผอ.
สาํนักงาน
กจิการสตรฯี 

รสช. ผอ.สํานักสง่เสรมิความ
เสมอภาคหญงิชาย 
สาํนักงานกจิการสตรฯี 

.. สสช. 

8) รายไดแ้ละรายจ่าย
ของครัวเรอืน 

ปลดั ทก.  รสช. สสช. .. สสช. 

9) ยตุธิรรม ความ
มั%นคง การเมอืง 
และการปกครอง 

 

ปลดั ยธ.   รสช. ผอ.สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร ์
สป.ยธ. 

.. สสช. 

สถติดิา้นเศรษฐกจิ         
10) บญัชปีระชาชาต ิ เลขาฯ สศช.  รสช. ผอ.สํานักบญัชปีระชาชาต ิ 

สศช. 
.. สสช. 

11) เกษตร ป่าไม ้ 
และประมง  

ปลดั กษ. ผอ. 
สาํนักงาน
เศรษฐกจิ
การเกษตร  

รสช. ผอ. ศนูยส์ารสนเทศ
การเกษตร 
สาํนักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร (สศก.) 
 

.. สสช. 

12) อตุสาหกรรม ปลดั อก. ผอ. 
สาํนักงาน
เศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม 

รสช. ผอ. ศนูยส์ารสนเทศ
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
สาํนักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรม (สศอ.) 

.. สสช. 

13) พลงังาน  ปลดั พน. ผอ. 
สาํนักงาน
นโยบายและ
แผน
พลงังาน 

รสช. ผอ.ศนูยพ์ยากรณ์และ
สารสนเทศพลงังาน  
สาํนักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน  

.. สสช. 

14) การคา้ ราคา และ
ประกนัภัย 

ปลดั พณ.  รสช. ผอ.สํานักดัชนเีศรษฐกจิ 
การคา้   
สป.พณ. 
 

.. สสช. 

                                                 
1
   .. จากหน่วยงานที%เป็นเลขานุการของสาขา  
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สาขา ประธาน รอง
ประธาน 

รอง
ประธาน 

เลขานุการ  
(focal point)  

ผช.
เลขาฯ1 

ผช.เลขาฯ 

15) ขนสง่และ       
โลจสิตกิต ์

ปลดั คค. สาํนักงาน
นโยบายและ
แผนการ
ขนสง่และ
จราจร 

รสช. ผอ.ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศการขนสง่และ
จราจร  
สาํนักงานนโยบายและ
แผนการขนสง่และจราจร   

.. สสช. 

16) เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื%อสาร   

ปลดั ทก. ผสช. รสช. สสช. 
 

สสช. สสช. 

17) การทอ่งเที%ยวและ
กฬีา 

ปลดั กก. อธบิดี
กรมการ
ทอ่งเที%ยว 

รสช. ผอ. กองวชิาการ
ทอ่งเที%ยว   
กรมการทอ่งเที%ยว 

.. สสช. 

18) การเงนิ และการ
ธนาคาร 

ผูว้า่การ
ธนาคารแหง่
ประเทศไทย  

 รสช. ฝ่ายสถติแิละขอ้สนเทศ 
ธปท. 

.. สสช. 

19) การคลงั   ปลดั กค. ผอ.
สาํนักงาน
เศรษฐกจิ
การคลงั  

รสช. ผอ.สํานักนโยบายการคลงั 
สาํนักงานเศรษฐกจิการ
คลงั 

.. สสช. 

20) วทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละ
สทิธบิตัร 

ปลดั วท.  รสช. ผอ.สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร ์ 
สป.วท.  

.. สสช. 

สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ5งแวดลอ้ม     
  21) ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ%งแวดลอ้ม  
ปลดั ทส. อธบิดกีรม

อตุนุยิม 
วทิยา 

รสช. ผอ. ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อสาร  
สป. ทส. 

.. สสช. 

 
 
 
 
 
 


