
การขบัเคลื�อนงาน
สถติริายสาขาสถติริายสาขา



ประโยชนท์ี�เกดิขึ�นจากการพัฒนาสถติริายสาขา

• ประเทศมสีถติทิี�สําคัญจําเป็นตอ่การวางแผนและ
ประเมนิผลการพัฒนาระดบัประเทศและสาขา

• หน่วยสถติติา่งๆ มสีมรรถนะเพิ�มขึ�นดา้นการจัดขอ้มลู
และการจัดทําสถติ ิสามารถรองรับการวางแผนและ
ประเมนิผลการพัฒนา
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ประเมนิผลการพัฒนา
• รัฐบาลเห็นความสําคัญจําเป็นของการลงทนุเพื�อ

พัฒนาการผลติสถติ ิและบคุลากรดา้นสถติขิอง
หน่วยงานตา่งๆ

• ประชาชนเขา้ใจและเขา้ถงึสถติสิาขาตา่งๆ ไดส้ะดวก
รวดเร็ว



ตวัอยา่ง : ชุดขอ้มลูจากสถติริายสาขา
                          ที�ตอบโจทยย์ทุธศาสตรก์ารพฒันา

� โรงงานอุตสาหกรรมและมูลค่าการ
ผลติ (อุตสาหกรรม)

� พื�นที�เพาะปลูกและมูลค่าผลผลติ
การเกษตร           (เกษตร)

� โรงงานอุตสาหกรรมและมูลค่าการ
ผลติ (อุตสาหกรรม)

� พื�นที�เพาะปลูกและมูลค่าผลผลติ
การเกษตร           (เกษตร)

� จาํนวนประชากรและครัวเรือน                   
(ประชากร )

� จาํนวนแรงงานที�ไม่มีประกนัสังคม                 
(แรงงาน/สวสัดกิารสังคม)

� จาํนวนประชากรและครัวเรือน                   
(ประชากร )

� จาํนวนแรงงานที�ไม่มีประกนัสังคม                 
(แรงงาน/สวสัดกิารสังคม)

� ปริมาณนํ�าท่า(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ�าเกบ็กบั
(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

� ปริมาณนํ�าท่า(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ�าเกบ็กบั
(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม

ผลกระทบจากอุทกภยั

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม
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การเกษตร           (เกษตร)
� ปริมาณและมูลการค้า  (การค้า 

ราคา ประกนัภยั)
� จาํนวนนักท่องเที�ยว             (การ

ท่องเที�ยวและกฬีา)
� ปริมาณการจราจรและการขนส่ง

สินค้า                 (ขนส่งและโลจิ
สตกิส์)

� ปริมาณเงนิหมุนเวยีน  (การเงนิ
และการธนาคาร)

� ฯลฯ

การเกษตร           (เกษตร)
� ปริมาณและมูลการค้า  (การค้า 

ราคา ประกนัภยั)
� จาํนวนนักท่องเที�ยว             (การ

ท่องเที�ยวและกฬีา)
� ปริมาณการจราจรและการขนส่ง

สินค้า                 (ขนส่งและโลจิ
สตกิส์)

� ปริมาณเงนิหมุนเวยีน  (การเงนิ
และการธนาคาร)

� ฯลฯ

(แรงงาน/สวสัดกิารสังคม)
� จาํนวนผู้ป่วยที�เป็นโรคที�เกดิจากนํ�า                        

(สุขภาพ)
� โบราณสถาน โบราณวตัถุ

(การท่องเที�ยวและกฬีา)
� ศาสนสถาน               

(ศาสนาและวฒันธรรม)
� ฯลฯ

(แรงงาน/สวสัดกิารสังคม)
� จาํนวนผู้ป่วยที�เป็นโรคที�เกดิจากนํ�า                        

(สุขภาพ)
� โบราณสถาน โบราณวตัถุ

(การท่องเที�ยวและกฬีา)
� ศาสนสถาน               

(ศาสนาและวฒันธรรม)
� ฯลฯ
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(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ระดบันํ�าทะเล (ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ�าฝน (ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ความสามารถในการระบายนํ�า (ข้อมูล

การบริหารงานจากหน่วยงานต่างๆ)
� ฯลฯ

(ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ระดบันํ�าทะเล (ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ปริมาณนํ�าฝน (ทรัพยากรธรรมชาต)ิ
� ความสามารถในการระบายนํ�า (ข้อมูล

การบริหารงานจากหน่วยงานต่างๆ)
� ฯลฯ



แผนปฏบิตักิาร
ประจําปี

แผนพฒันาสถติริายสาขา
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รายงานผลการ
ดําเนนิงานประจําปี

พัฒนาเทคนคิ 
และการ

ผลติสถติทิางการ

ทะเบยีนสถติทิางการ
ทะเบยีนหน่วยสถติิ



ใครมบีทบาทสําคัญในการพัฒนาสถติริายสาขา
• ประธาน/รองประธาน

สถติริายสาขา (เจา้ภาพ 
- ผูบ้รหิารระดบักระทรวง
ของหน่วยผลติสถติริาย
สาขา)

• เลขานกุาร/
ผูช้ว่ยเลขานกุารสถติ ิ
รายสาขา (focal point –

ภารกจิสําคญั:

ยกรา่ง/พจิารณารา่งแผนพฒันา
สถติริายสาขา

อํานวยการและประสานงานให ้
หน่วยสถติติา่งๆ จัดเก็บขอ้มลู 
ผลติเผยแพรส่ถติติามที�กําหนดไว ้
ในแผนฯ
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รายสาขา (focal point –
หน่วยงานระดบัสํานัก/กลุม่
ที�มภีารกจิหลกัในการ
รวบรวมขอ้มลูสถติขิอง
หน่วยสถติติา่งๆ ใน
กระทรวง)

• หนว่ยสถติ ิ(หน่วยงาน
ระดบักรมที�มคีวาม
รับผดิชอบในการผลติสถติิ
ในสาขานั�นๆ)

ในแผนฯ

อํานวยการและประสานงานให ้
เมกีารพัฒนาสมรรถนะหน่วยสถติิ
ตา่งๆ ตามที�กําหนดไวใ้นแผนฯ

จัดทํารายงานการดาํเนนิงาน
สถติริายสาขาประจาํปีเสนอตอ่
คณะกรรมการจัดระบบสถติ ิ3 
ดา้น



สรปุบทบาท หนา้ที�ของหน่วยงาน (กระทรวง)
ที�เป็นเจา้ภาพสถติริายสาขา

o รว่มประชมุคณะกรรมการจัดระบบสถติ ิ3 ดา้น ปีละ 4 ครั �ง

o เป็นประธาน/มอบหมายผูบ้รหิารกระทรวงเป็นประธาน และ
เลขานุการของอนุกรรมการสถติริายสาขา

o มอบหมายใหเ้ลขานุการของอนุฯ รายสาขาประสานงานกบั 
สสช. ในการยกรา่งรายชื�อคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา
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สสช. ในการยกรา่งรายชื�อคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา

o เป็นเจา้ภาพขบัเคลื�อนการพัฒนาสถติริายสาขา และจัดประชมุ
คณะอนุกรรมการสถติริายสาขาประมาณเดอืนละ 1 ครั �ง

o สนับสนุนบคุลากร งบประมาณ ครภุณัฑ ์ใหห้น่วยสถติติา่งๆ 
สามารถดําเนนิงานตามที�แผนพัฒนาสถติริายสาขากําหนด

o สนับสนุนใหห้น่วยงานในสงักดัใหค้วามรว่มมอืกบัการดําเนนิงาน
สถติสิาขาอื�นๆ

6



สสช. มบีทบาทอยา่งไรในการพัฒนาสถติริายสาขา

• รองประธานสถติริาย
สาขา (รอง ผสช.)

• กรรมการสถติริาย
สาขา

• ผูช้ว่ยเลขานุการ

ภารกจิ:

สนับสนุนการขบัเคลื�อนการ
พัฒนาสถติสิาขาตา่งๆ 

ประสานงานเชื�อมโยงใหส้ถติิ
สาขาตา่งๆ พัฒนาตาม
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• ผูช้ว่ยเลขานุการ
สถติริายสาขา

• ฝ่ายสนับสนุน 
(สบส.)

สาขาตา่งๆ พัฒนาตาม
ยทุธศาสตรข์องแผนแมบ่ทระบบ
สถติขิองประเทศ

สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ
หน่วยสถติสิาขาตา่งๆ



• สสช. ในฐานะประธาน/รองประธาน/กรรมการ/
เลขานุการ/ผูช้ว่ยเลขานุการอนุกรรมการสถติริายสาขา

• การแตง่ตั �งอนุกรรมการสถติริายสาขา

การจัดตั �งคณะอนุฯ กก. รายสาขา
และการเตรยีมการประชมุครั �งแรก
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• การเตรยีมความพรอ้มทมีเลขานุการสถติริายสาขา 
(sectoral focal point) 

• การวางแผนการประชมุคณะอนุกรรมการรายสาขา 
(กําหนดวาระและ output ของการประชมุแตล่ะครั �ง)

• การจัดการประชมุ (การประสานงาน การจัดการดา้น
งบประมาณ การเงนิ และธรุการ)



งานสําคัญที�ตอ้งขบัเคลื�อน

• การทบทวน-ปรับปรงุรา่งแผนแมบ่ทสถติริายสาขาโดย
อนุ กก สถติริายสาขา

• การจัดทําแผนปฏบิตักิารประจําปี
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• การผลติและการพัฒนาคณุภาพ OS (โดยกระบวนการ 
GSP และ QA)

• การเชื�อมโยงและเผยแพร ่OS
• การพัฒนาบคุลากรสถติขิอง SU 
• การจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานสถติริายสาขา

ประจําปี



• การขบัเคลื�อนแผนพัฒนาสถติริายสาขาเป็น 
“platform” สําหรับการทํางานกบักระทรวง ทบวง กรม 
ตา่งๆ 

• การประสานงานระหวา่งทมีสถติริายสาขาตา่งๆ ของ 

การประสานงานภายใน สสช.
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• การประสานงานระหวา่งทมีสถติริายสาขาตา่งๆ ของ 
สสช. 

• การประสานงานภายในแตล่ะทมีสถติริายสาขา สสช.
• การประสานเชื�อมโยงระหวา่งงานสถติริายสาขา และ

งานอื�นๆ ของ สสช. เชน่ งานสถติเิชงิพื�นที�  งานสถติิ
เชงิประเด็น  โครงการจัดทําสารสนเทศและตวัชี�วัดเพื�อ
การพัฒนาประเทศ



กจิกรรมและ output กพ มคี เมย พค มยิ

แตง่ตั �งคณะอนุ กก. รายสาขา

ประชมุ sectoral focal points (กําหนดการ
และวาระการประชมุครั �งที� 1) 

ประชมุคณะอนุ กก. รายสาขาครั �งที� 1 (บทที� 

รา่งแผนการขบัเคลื�อนงานสถติริายสาขา
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ประชมุคณะอนุ กก. รายสาขาครั �งที� 1 (บทที� 
1&2 และประสานงานเรื�องประเด็น
ยทุธศาสตร)์

ประชมุคณะอนุ กก. รายสาขาครั �งที� 2 (บทที� 
3, OS profiles และ SU profiles) และ
ประสานงานเรื�องตวัชี�วดั

ประชมุคณะอนุ กก. รายสาขาครั �งที� 3 (บทที� 
4)  เห็นชอบแผนพัฒนาสถติริายสาขา


