
(รา่ง) การประชมุ
คณะอนุกรรมการสถติสิาขาสขุภาพ 
ครั �งที� ๑/๒๕๕๕
ณ หอ้งประชุม ....
กระทรวงสาธารณสขุ
๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
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๓ เมษายน ๒๕๕๕ 



ระเบยีบวาระการประชุม

ระเบยีบวาระที� ๑ เรื�องที�ประธานแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบ

      ๑.๑ คําสั�งแตง่ตั �งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา ๒๑ คณะ

ระเบยีบวาระที� ๒ เรื�องเพื�อทราบ

     ๒.๑ สรปุผลการประชมุคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย ๓ ดา้น
     ๒.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสถติปิระเทศไทยตามแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย      

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
     ๒.๓ การจัดทําแผนพัฒนาสถติริายสาขา
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     ๒.๓ การจัดทําแผนพัฒนาสถติริายสาขา

ระเบยีบวาระที� ๓ เรื�องเพื�อพจิารณา

๓.๑ คาบเวลาการดําเนนิงาน
๓.๒ รา่งแผนพัฒนาสถติสิาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
๓.๓ แนวทางการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ครั �งที� ๑
๓.๔ แนวทางการประชมุคณะอนุกรรมการ ครั �งที� ๒

ระเบยีบวาระที� ๔ เรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี



ระเบยีบวาระที� ๑
เรื�องที�ประธานแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบ

๑.๑ คําสั�งแตง่ตั �งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา ๒๑ คณะ

วันที� ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
การประชมุคณะกรรมการจัดระบบสถติิ
ประเทศไทย ๓ ดา้น (แตง่ตั �งโดย 
ครม. เมื�อวันที� ๓ พ.ค.๒๕๕๔)    
ครั�งที� ๑  มมีตใิหแ้ตง่ตั �ง
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ครั�งที� ๑  มมีตใิหแ้ตง่ตั �ง
คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา 
จํานวน ๒๑ คณะ 

วันที� ๒๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๕ 
มคีําสั�งแตง่ตั �งคณะอนุกรรมการสถติิ
รายสาขา ๒๑ คณะ โดยแตล่ะคณะฯ 
มปีลัดกระทรวงเป็นประธาน 

3



การบรหิารระบบสถติปิระเทศไทย

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย ๓ ดา้น 
(สงัคม เศรษฐกจิ และทรัพยากรธรรมชาตฯิ)

คณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย ๓ ดา้น 
(สงัคม เศรษฐกจิ และทรัพยากรธรรมชาตฯิ)

�  รฐัมนตร ีICT ประธานกรรมการ
� ปลดักระทรวง ICT                                             รองประธานฯ
�  ปลดักระทรวงตา่ง ๆ                                          กรรมการ
�  สศช. สงป. กทม. ปปส. สนง.ตาํรวจแหง่ชาต ิ     กรรมการ
�  ผูท้รงคณุวฒุดิา้นสงัคม  เศรษฐกจิ และทรพัยากรฯ   กรรมการ
  ผูอ้ํานวยการสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ          เลขานุการ

�  รฐัมนตร ีICT ประธานกรรมการ
� ปลดักระทรวง ICT                                             รองประธานฯ
�  ปลดักระทรวงตา่ง ๆ                                          กรรมการ
�  สศช. สงป. กทม. ปปส. สนง.ตาํรวจแหง่ชาต ิ     กรรมการ
�  ผูท้รงคณุวฒุดิา้นสงัคม  เศรษฐกจิ และทรพัยากรฯ   กรรมการ
  ผูอ้ํานวยการสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ          เลขานุการ
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�  ผูอ้ํานวยการสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ          เลขานุการ�  ผูอ้ํานวยการสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ          เลขานุการ

คณะอนกุรรมการสถติริายสาขา ๒๑ คณะ
� ปลดักระทรวงหลกั      ประธานอนุกรรมการ
� หนว่ยงานหลกั         รองประธาน อนกุรรมการและ

เลขานุการ
� หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง   อนุกรรมการ
� สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ                รองประธานอนกุรรมการ อนุกรรมการ

และผูช้ว่ยเลขานุการ



๑. จัดทําผังรวมสถติทิางการของสาขา
๒. พจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการจากขอ้มลูการบรหิารงาน การลงทะเบยีน 

สํามะโน สํารวจ (ขอ้มลูที�มกีารจัดทําอยูแ่ลว้) และกําหนดหน่วยงานรับผดิชอบ
๓. พจิารณาหน่วยงานรับผดิชอบในการผลติสถติทิางการ
๔. นําเสนอชดุขอ้มลูที�แสดงถงึความสมัพันธร์ะหวา่งขอ้มลูและประเด็น

ยทุธศาสตร์

อํานาจหนา้ที�ของคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา ๒๑ คณะ
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ยทุธศาสตร์
๕. ประสานงานการพัฒนาคณุภาพสถติทิางการ และปรับปรงุสถติใิหไ้ดม้าตรฐาน
๖. บรหิารจัดการการจัดทํามาตรฐานสถติแิละสง่เสรมิการนําไปใชป้ระโยชน์
๗. ประสานงานการเชื�อมโยง แลกเปลี�ยน และเผยแพรส่ถติทิางการ
๘. ประสานงานดา้นงบประมาณและการพัฒนาบคุลากรดา้นสถติิ
๙. จัดทํารายงานประจําปี เสนอตอ่คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย ๓ 

ดา้น
๑๐.แตง่ตั �งคณะทํางานฯ และผูแ้ทนจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพิ�มเตมิไดต้าม

ความเหมาะสม



ระเบยีบวาระที� ๒
เร ื�องเพื�อทราบ

๑. ใหแ้ตง่ตั �งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา ๒๑ คณะ
๒. ใหก้ระทรวงหลักสง่รายชื�อคณะอนุกรรมการสถติริาย

สาขา  เพื�อใหป้ระธานกรรมการ (รมต. ) แตง่ตั �ง

๒.๑  สรปุผลการประชุมคณะกรรมการจดัระบบสถติ ิ
ประเทศไทย ๓ ดา้น คร ั8งที� ๑/๒๕๕๕ 

วันศกุรท์ี� ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
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สาขา  เพื�อใหป้ระธานกรรมการ (รมต. ICT) แตง่ตั �ง
๓. ใหค้ณะอนุกรรมการสถติริายสาขากําหนดกรอบการ

ทํางานและรายงานความกา้วหนา้ในการดําเนนิงาน 
ภายใน ๓ เดอืน

๔. ใหเ้พิ�มคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย ๓ ดา้น 
จํานวน ๒ ทา่น คอื เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  และผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 



!!! เรากําลังจะทําอะไรกบัสถติขิองประเทศ ? 

x
�
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ผลการศกึษาและสํารวจ ผลตอ่ระบบสถติปิระเทศ

ระบบสถติขิองประเทศมลีกัษณะของ
การแบง่งานกนัทํา

ตา่งคนตา่งเก็บ มขีอ้มลูมากมายและ
เกดิความซํ�าซอ้น 

การเก็บขอ้มลูสถติขิองแตล่ะหน่วยงาน ไมส่ามารถสนธขิอ้มลู หรอืเปรยีบเทยีบ

ที�มา: สถานการณส์ถติขิองประเทศ
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การเก็บขอ้มลูสถติขิองแตล่ะหน่วยงาน
มรีปูแบบแตกตา่งกนั

ไมส่ามารถสนธขิอ้มลู หรอืเปรยีบเทยีบ
กนัได ้

ไมม่ใีครทราบวา่ขอ้มลูสถตินิี�ควรใช ้
ของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเมื�อ
ตอ้งการขอ้มลูเรง่ดว่น หรอืยามวกิฤต

ขอ้มลูสถติทิี�มอียูไ่มส่ามารถใช ้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มที� 

สถติขิาดการรวมเขา้สูศ่นูยก์ลางขอ้มลู
เพื�อการบรูณาการและเชื�อมโยง

หน่วยงาน/ประชาชนที�ตอ้งการใช ้
ขอ้มลูเสยีทั �งงบประมาณและแรงงาน
ในการสบืคน้ ขอขอ้มลูและปรับขอ้มลู

8



IMD World Competitiveness Ranking 2011: 
Thailand 

การจัดลําดับความสามารถในการแขง่ขนัประมวลจากคะแนนของปัจจัย 4 หมวดหมู่

สมรรถนะทางเศรษฐกจิ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพธุรกจิ โครงสร้างพื �นฐาน

9
Source: IMD



IMD World Competitiveness 2011

2009 2010 2011

ไทย - สาธารณสขุ 60 (ทดลอง) 52 (ทดลอง) 54

ประเทศเพื�อนบ้าน
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ที�มา IMD, NESDB



การใชจ้า่ยดา้นสวสัดกิารสงัคมที�ผา่นมา ยงัเขา้ถงึกลุม่คนจนคอ่นขา้งน้อย

การเข้าถึงบริการ ไม่จน จน *

เบี�ยผู้สงูอายุ 80.4 19.6

เงินสงเคราะหผ์ู้พิการ 78.9 21.1

ทุนการศึกษา 90.9 9.1

การเข้าถึงบริการที,รฐัจดัให้ 
(ร้อยละของประชากรที,ได้รบับริการ)

การเข้าถึงบริการ สดัส่วนของคนจนที,เข้าถึง

เบี�ยผู้สงูอายุ 38.1

เงินสงเคราะหผ์ู้พิการ 24.5

ทุนการศึกษา 2.2

การเข้าถึงบริการของคนจน *
(ร้อยละของคนจนแต่ละกลุ่มทั �งหมด)
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เงินกู้เพื,อการศึกษา 99.8 0.2

ธนาคารประชาชน 97.9 2.1

กองทุนหมู่บ้าน 91.2 8.8

สาธารณสขุ n.a. n.a.

ที�มา: รายงานการประเมนิความยากจน ปี 2550 โดยใชข้อ้มลูจากการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 
สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิและประมวลผลโดยสาํนกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี2วดัทางสงัคม, สศช.

หมายเหตุ: *เสน้ความยากจนอยูท่ี� 1,443 บาท/คน/เดอืน โดยในปี 2550 มคีนจน 5.4 ลา้นคน 
              หรอืรอ้ยละ 8.5 ของประชากรทั 2งหมด

เงินกู้เพื,อการศึกษา 0.03

ธนาคารประชาชน 0.05

กองทุนหมู่บ้าน 10.0

สาธารณสขุ 96.7

ที�มา สมัมนาอนาคตเศรษฐกิจไทย ดร. ธาริษา วฒันเกส       สวนสามพราน    วนัที� 28 มิถนุายน 2554



รายจา่ยดา้นสาธารณสขุของไทยไมไ่ดต้า่งจากคา่เฉลี�ยของกลุม่ 
แตค่ณุภาพยงัตอ้งการการพัฒนา

รายจ่ายภาครฐัด้านสาธารณสุขต่อ GDP ปี 2551

ไทย
เกาหลี
ไตห้วัน

ออสเตรเลีย
ญี�ปุ่ น

นวิซีแลนด์
ค่าเฉลี,ย = 3.2

อายุขยัเฉลี,ย (ปี)

เกาหลี
สงิคโปร์

นวิซีแลนด์
ออสเตรเลีย

ฮ่องกง

ญี�ปุ่ น

ค่าเฉลี,ย = 75.8
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0 2 4 6 8

อนิโดนีเซีย
อนิเดีย

สงิคโปร์
ฟิลปิปินส์
มาเลเซีย

จีน
ฮ่องกง

ไทย

ที�มา: IMD 2010

ร้อยละต่อ GDP
0 20 40 60 80 100

อนิเดีย

อนิโดนีเซีย

ไทย
ฟิลปิปินส์

มาเลเซีย
จีน

ไตห้วัน

เกาหลี

ที�มา: IMD 2010
ปี

ที�มา สมัมนาอนาคตเศรษฐกิจไทย ดร. ธาริษา วฒันเกส       สวนสามพราน    วนัที� 28 มิถนุายน 2554



รายจ่ายภาครฐัด้านการศึกษาและสาธารณสขุไทย
ไม่ได้แตกต่างจากประเทศในกลุ่ม Asia Pacific
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ปัญหาที,สาํคญัอยู่ที,ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
และการจดัสรรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ที�มา สมัมนาอนาคตเศรษฐกิจไทย ดร. ธาริษา วฒันเกส       สวนสามพราน    วนัที� 28 มิถนุายน 2554



สถิติจะช่วยท่านได้อย่างไร: การจดัทาํผงัสถิติทางการ

ทบทวน ตรวจ จัด คดักรองชดุ
ขอ้มลูสถติทิี�จําเป็นและสําคญั
สําหรับประเทศของแตล่ะสาขา

วเิคราะหห์าอปุสรรค/ปัญหา/
ขอ้จํากดัที�จะจัดเก็บขอ้มลู

สําคญั

เกดิระบบขอ้มลูทสีามารถเชื�อมโยง
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ดว้ยความรว่มมอืจากทกุ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

เปิดโอกาสใหม้กีารพัฒนาบคุลากร
และเทคโนฯ ดา้นสถติสิําหรับ

หน่วยงานของทา่น

เกดิระบบขอ้มลูทสีามารถเชื�อมโยง
และนําไปตอ่ยอดดา้นการนําเสนอ + 
ประกอบการตดัสนิใจ วางนโยบาย/

แผนงาน/กํากบัดแูล 



สถิติจะเป็นประโยชน์อย่างยิ,งต่อกระทรวงของท่านได้

มรีะบบขอ้มลูสถติเิต็มรปูแบบที�สําคญัและ
จําเป็นอยูท่ี�สว่นกลาง ทกุกระทรวงสามารถ

นํามาวเิคราะหร์ว่มกนัได ้

ลดปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลติสถติิ
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ขอ้มลูมคีวามเที�ยงตรง แมน่ยํา จัดหาได ้
อยา่งรวดเร็ว กาแกป้ัญหาของกระทรวงจะ

เพิ�มประสทิธภิาพสงู

สถติทิี�ดจีะสง่เสรมิใหย้ทุธศาสตรเ์กดิผล
สมัฤทธิi



๒.๒    แนวทางการพฒันาระบบสถติปิระเทศไทยตาม
แผนแมบ่ทระบบสถติฯิ  พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘

๑. เนน้การทํางานอยา่งมสีว่นรว่มจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
โดยม ีสสช เป็นหน่วยงานกลาง (ประสานงาน)

๒. พจิารณา กลั�นกรอง คดัเลอืก และระบสุถติทิางการ 

ระเบยีบวาระที� ๒
เร ื�องเพื�อทราบ

Powerpoint Templates
Page 16

๒. พจิารณา กลั�นกรอง คดัเลอืก และระบสุถติทิางการ 
(Official Statistics)  (หรอืจัดทําเพิ�มเตมิ หากไมม่)ี โดยมี
หน่วยงานที�รับผดิชอบที�ชดัเจน

๓. จัดทําแผนพัฒนาสถติริายสาขาใหเ้ป็นมาตรฐานสากล
เพื�อใหส้ามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนั และเปรยีบเทยีบกบั
ประเทศตา่งๆได ้

…….(ตอ่) 
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…(ตอ่)

๔. พัฒนาบคุลากรดา้นสถติขิองหน่วยงานตา่งๆ

๕. ทําการเชื�อมโยงและบรูณาการขอ้มลู

๒.๒    แนวทางการพฒันาระบบสถติปิระเทศไทยตาม
แผนแมบ่ทระบบสถติฯิ  พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘

ระเบยีบวาระที� ๒
เร ื�องเพื�อทราบ

Powerpoint Templates
Page 17

เพื�อใหท้กุภาคสว่นสามารถใชป้ระโยชนข์อ้มลูรว่มกนัได ้

๖. พัฒนาการใหบ้รกิาร เพื�อใหง้า่ยตอ่การเขา้ถงึ 

๗. พัฒนาระบบการนําเสนอขอ้มลูสถติแิละสารสนเทศ

      ในรปูแบบที�เขา้ใจงา่ย เชน่ แผนที� GIS และ กราฟ      

เป็นตน้ เพื�อใหผู้บ้รหิารใชใ้นการตดัสนิใจอยา่งมเีหตมุผีล

ทางวชิาการรองรับ (Evidence- based Decision Making)
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สถานการณข์อ้มลูสถติปิัจจบุนั

ผลการศกึษาและสํารวจ ผลตอ่ระบบสถติปิระเทศ

ระบบสถติขิองประเทศมลีกัษณะของ
การแบง่งานกนัทํา

ตา่งคนตา่งเก็บ มขีอ้มลูมากมายและ
เกดิความซํ�าซอ้น 

ที�มา: สถานการณส์ถติขิองประเทศ

Powerpoint Templates
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การเก็บขอ้มลูสถติขิองแตล่ะหน่วยงาน
มรีปูแบบแตกตา่งกนั

ไมส่ามารถสนธขิอ้มลู หรอืเปรยีบเทยีบ
กนัได ้

ไมม่ใีครทราบวา่ขอ้มลูสถตินิี�ควรใช ้
ของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเมื�อ
ตอ้งการขอ้มลูเรง่ดว่น หรอืยามวกิฤต

ขอ้มลูสถติทิี�มอียูไ่มส่ามารถใช ้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มที� 

สถติขิาดการรวมเขา้สูศ่นูยก์ลางขอ้มลู
เพื�อการบรูณาการและเชื�อมโยง

หน่วยงาน/ประชาชนที�ตอ้งการใช ้
ขอ้มลูเสยีทั �งงบประมาณและแรงงาน
ในการสบืคน้ ขอขอ้มลูและปรับขอ้มลู
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สถานการณข์อ้มลูสถติปิัจจบุนัIMD World Competitiveness Ranking 
2011

ปจัจยั 4 หมวดหมู่
ในการจัดลําดบัของ IMD

สมรรถนะทาง
เศรษฐกจิ

ประสทิธภิาพ
ภาครฐั

ตย.สมรรถนะทางเศรษฐกจิ

1. เศรษฐกจิใน ปท.

2. การคา้ระหวา่ง ปท.

3. การจา้งงาน

ตย. ประสิทธิภาพภาครัฐ

1. นโยบายการคลัง

2. กฎหมายธรุกจิ

ปัจจัยของ
โครงสร้างพื �นฐาน

1. โครงสรา้งพื�นฐาน
หลัก

2. โครงสรา้งพื�นฐาน
ทางเทคโนโลยี

4. สขุภาพและ
สิ�งแวดลอ้ม

(ตย. ของปัจจัยย่อย 25 ตัว) 

ตัวอยา่งที� 1 

อตัราการตายของ
ทารก
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ภาครฐั

ประสทิธภิาพธุรกจิ

โครงสรา้งพื8นฐาน

ตย. ประสิทธิภาพธุรกจิ

1. ผลติภาพประสทิธภิาพ

2. การเงนิ

3. วธิกีารจัดการ

2. กฎหมายธรุกจิ

3. กรอบทางสังคม 3. โครงสรา้งพื�นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์

4. สขุภาพและ
สิ�งแวดลอ้ม

5. การศกึษา

ตัวอยา่งที� 2 
คา่ใชจ้า่ยดา้น
สขุภาพตอ่บคุคล

ตัวอยา่งที� 3 
การรักษาสขุภาพที�
คนจนเขา้ถงึ

ปัจจยัย่อยระดบั 1 ปัจจยัย่อยระดบั 2 ปัจจยัย่อยระดบั 3



กรอบความรว่มมอื: สถติทิางการ 
(Official Statistics: OS)

คอือะไร มาจากไหน

� สถติทิี�ใชใ้นการกําหนดนโยบาย
หรอืตดัสนิใจเพื�อการบรหิารและ
พัฒนาประเทศ

� สถติทิี�มกีารผลติอยา่งตอ่เนื�อง 

� คดัเลอืกจากสถติทิี�หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยตา่งๆ ผลติ/จัดทําในปัจจบุนั

� คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา
เห็นชอบใหเ้ป็นสถติทิางการ

20

� สถติทิี�มกีารผลติอยา่งตอ่เนื�อง 
� สถติทิี�มหีน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน

อยูแ่ลว้ หรอืสถติทิี�ยังไมม่หีน่วยงาน
ที�รับผดิชอบแตจ่ะไดร้ับการกําหนด
ในแผนพัฒนาสถติทิางการ

� สถติทิี�มาจากระบบการผลติ/การ
จัดทําที�ถกูตอ้ง ไดค้ณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 

� สถติทิี�รับรองใหใ้ชเ้ป็นขอ้มลู
อา้งองิ (Reference) สําหรับประเทศ
ไทยไดร้ับความเชื�อถอืสงู

เห็นชอบใหเ้ป็นสถติทิางการ
� การวเิคราะหป์ัจจัยตา่งๆ เชน่ นโยบาย

และแผนของภาครัฐ และพจิารณา
แลว้วา่เป็นสถติทิี�สําคญัและจําเป็น
สําหรับการตดัสนิใจและการบรหิาร
ประเทศ

� สถติใิดที�ยังไมม่กีารผลติ/จัดทําใน
ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการจะพจิารณา
กําหนดหน่วยงานรับผดิชอบและระบุ
ในแผนพัฒนาสถติริายสาขา



ชุดข้อมูล

กรม/กระทรวง 
สามารถใช้สถติิระบุและ
อธิบาย:
- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจาํกัด
- สถานการณ์ที8ต้องเผชิญ

กรม/กระทรวง

ใช้ชุดข้อมูล
ประกอบการ

แก้ปัญหา

กรอบความรว่มมอื: สถติทิางการ 
(Win-Win Situation)
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ผังสถติทิางการ แลกเปลี8ยน + เชื8อมโยง

Good GovernanceMIS ���� DSS ���� EIS People



การพจิารณาคดัเลอืกสถติทิางการ

Supply
Demand

สถติทิางการใน ๑ สาขาที�สําคญัSupply
สถติใิน ๑ สาขาที�จัดทําอยูแ่ลว้
โดยหลายหน่วยงาน (อปุทาน)

สถติทิางการใน ๑ สาขาที�สําคญั
ระดบัชาต ิจําเป็นในการตดัสนิใจ 

(อปุสงค)์

สถติทิางการที�ระบอุยูใ่นผัง
แลว้ ทั �งที�มผีูร้ับผดิชอบจัดทํา

หรอืไมม่ี

สถติทิี8ควรเป็นสถติิ
ทางการในสาขา

นั�น ๆ แต่เรา       
ยังไม่รู้  แต่มี

ผู้จัดทาํอยู่แล้ว

สถติทิี8ควรเป็นสถติิ
ทางการในสาขา

นั�น ๆ แต่เรายังไม่
รู้และไม่ทราบ

ผุ้จัดทาํ

1 2 3
22



กลไกการดาํเนนิงาน

แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทยฯ

นโยบายรฐับาลนโยบายรฐับาล

ธรรมาภบิาลภาครฐั - ประชาชน

การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ

คณะกรรมการ /
 คณะอนุกรรมการ

แผนพฒันา
สถติริายสาขา 

๒๑ สาขา

แผนพฒันา
สถติเิชงิพื8นที� 
๗๗ จงัหวดั

ผงัสถติ ิ
ทางการ

ระบบการ
นําเสนอขอ้มลู

เพื�อการตดัสนิใจ
(MIS ���� DSS ����

EIS)
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ผลลพัธ์
การพฒันาระบบสถติขิองประเทศ

�รฐับาล /หนว่ยงาน
ภาครฐัมขีอ้มลูสถติ ิ
สําหรบัการตดัสนิใจ
ดาํเนนินโยบายที�สําคญั

�รฐับาล /หนว่ยงาน
ภาครฐัมขีอ้มลูสถติ ิ
สําหรบัการตดัสนิใจ
ดาํเนนินโยบายที�สําคญั

สงัคมไทยโปรง่ใส และม ี     �สงัคมไทยโปรง่ใส และม ี     
ธรรมาภบิาลในทกุภาค
สว่น ดว้ยการใชส้ถติ ิ
ทางการที�กอ่ใหเ้กดิองค์
ความรู ้ นําไปสูร่ะบบการ
บรหิารจดัการที�ดใีนทกุ
ระดบั
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ระเบยีบวาระที� ๒
เร ื�องเพื�อทราบ

๒.๓  การจดัทาํแผนพฒันาสถติริายสาขา

วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํแผนพฒันา ฯ
๑. เพื�อใชเ้ป็นกลไกในการคดัเลอืก กลั�นกรอง บรูณาการ

และตรวจทานการวางแนวทางการพัฒนาสถติทิางการ
รายสาขาอยา่งเป็นระบบ

๒. เพื�อใชใ้นการพจิารณา รวบรวมและบนัทกึปัจจัยหลกั
และปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารจัดการระบบสถติิและปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารจัดการระบบสถติิ
ทางการสําหรับแตล่ะสาขาอยา่งรอบคอบ ปัจจัยหลกั 
เชน่ แนวนโยบายและแผนหลกัตา่งๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง โครงสรา้งในการจัดหมวดหมู ่
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถติทิางการใหม้ี
ประสทิธผิล ปัจจัยสนับสนุน เชน่ รายชื�อของหน่วยงาน
ที�ผลติหรอืบนัทกึสถติทิางการที�เกี�ยวขอ้งของแตล่ะ
สาขา ขอ้มลูประกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัแหลง่ที�มา วธิกีาร
เผยแพร ่ระยะเวลา/ความถี�ในการผลติสถติทิางการ 
เป็นตน้… (ตอ่)
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ระเบยีบวาระที� ๒
เร ื�องเพื�อทราบ

๒.๓  การจดัทาํแผนพฒันาสถติริายสาขา

วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํแผนพฒันา ฯ
.. (ตอ่)
๓. เพื�อบนัทกึผลการพจิารณาคดัเลอืกชดุขอ้มลูสถติทิี�จะใช ้

เป็นสถติทิางการจัดหมวดหมู ่และระบสุถานะและขอ้มลู
ประกอบตา่งๆ ประกอบกบัแนวทางการเชื�อมโยงขอ้มลูประกอบตา่งๆ ประกอบกบัแนวทางการเชื�อมโยงขอ้มลู
สถติเิขา้สูศ่นูยก์ลางขอ้มลูสถติขิองประเทศ

๔. เพื�อวเิคราะหป์ัญหาและ/หรอืโอกาสในการพัฒนาให ้
ขอ้มลูสถติมิคีวามสมบรูณ์ และจัดทําแผนการพัฒนาสถติิ
ทางการที�มคีวามเป็นไปไดจ้รงิทั �งในดา้นเวลาและ
คณุภาพ กอ่นที�จะวางแนวทางในการประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาสถติริายสาขาในแตล่ะปี และ
จัดทําเป็นรายงานเพื�อกํากบัดแูลความกา้วหนา้ และ
ประสทิธผิลของการแกป้ัญหา

๕. เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมอืในการสื�อสารและประสานงานของ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทกุหน่วยงาน

26



ระเบยีบวาระที� ๒
เร ื�องเพื�อทราบ

๒.๓  การจดัทาํแผนพฒันาสถติริายสาขา

เป้าหมายการจดัทาํแผนพฒันาสถติริายสาขา
๑. ประเทศมสีถติทิี�สําคัญและจําเป็นตอ่การวางแผน

และประเมนิผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา
๒. หน่วยสถติตา่งๆ มสีมรรถนะเพิ�มขึ�นดา้นการจัด๒. หน่วยสถติตา่งๆ มสีมรรถนะเพิ�มขึ�นดา้นการจัด

ขอ้มลูและการจัดทําสถติ ิสามารถรองรับการ
วางแผนและประเมนิผลการพัฒนา

๓. รัฐบาลเห็นความสําคัญและจําเป็นของการลงทนุ
เพื�อพัฒนาการผลติสถติ ิและบคุลากรดา้นสถติขิอง
หน่วยงานตา่งๆ

๔. ประชาชนเขา้ใจและเขา้ถงึสาขาตา่งๆ ไดส้ะดวก
รวดเร็ว
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สถติทิี�ใชค้ํานวณตัวชี�วดั

แนวคดิในการจัดทําแผนพัฒนาสถติริายสาขา

ศกึษาสถานการณ์ และแนวโนม้
ของสาขานั�นๆ (Demand)

ศกึษานโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศและหน่วยงาน
ภาครัฐของสาขานั�น ๆ (Demand)

ศกึษาและรวบรวมรายชื�อ
หน่วยงานรัฐและสถติทิี�เขา

ผลติพรอ้มทั �งสถานะใน
ปัจจบุัน (Supply)+

1

2

3

รายงานผล
การดําเนนิงาน

ประจําปี

แผน
ปฏบิตักิาร
ประจาํปี

ตัวอยา่งสถติิ
ของตา่งประเทศ

ภาครัฐของสาขานั�น ๆ (Demand)
+

ผงัสถติทิางการที�มสีถติ ิ
ครบถว้น และมี

ผูร้บัผดิชอบจดัทํา

สถติทิ ี�ตอ้ง
เพิ�มเตมิ

แกไ้ข --> 
แนวทาง

พฒันาสถติ ิ
รายสาขา

4
5

6 7

8
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กรอบการจัดทําแผนพัฒนาสถติริายสาขา

บทที� ๑

บทนํา

บทที� ๒
แนวนโยบาย

& ยทุธศาสตร์
ที�เกี�ยวขอ้ง

บทที� ๓

ผังสถติทิางการ
ของสาขา

บทที� ๔
สถานะ&แนว

ทางการพัฒนา
สถติสิาขา

ภาคผนวก

o ความเชื�อมโยง o สถานการณ์ o แนวคดิในการ o แนวทางการ o ทะเบยีนสถติิ
ทางการ (

o ความเชื�อมโยง
ของแผนแมบ่ท
ระบบสถติิ
ประเทศไทย
กบัแผนพัฒนา
สถติริายสาขา

o แนวทางการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
สถติริายสาขา

o นยิาม และ
ขอบเขตของ
สาขา

o สถานการณ์
และแนวโนม้
การพัฒนา
สาขา

o แนวนโยบาย
และ
ยทุธศาสตรท์ี�
เกี�ยวขอ้ง

o แนวคดิในการ
จัดโครงสรา้ง
สถติทิางการ
สาขา

o ผังสถติ ิ
ทางการสาขา

o แนวทางการ
พัฒนาสถติิ
สาขา

o สรปุสถานะ
การดําเนนิงาน
ในปัจจบุนั

ทางการ (OS 
Profile)

o ทะเบยีนหน่วย
สถติ ิ(SU Profile)

o ตัวอยา่งผังสถติิ
ทางการจาก
ตา่งประเทศ
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สถานการณข์อ้มลูสถติปิัจจบุนัทะเบยีนสถติทิางการ และ ทะเบยีนหน่วยสถติิ

แตล่ะชื�อสถติทิางการในผัง
สถติทิางการจะมขีอ้มลู
จําเพาะ ไดแ้ก่
• แหลง่ขอ้มลู 

แตล่ะหน่วยสถติทิมีชี ื�ออยูใ่น
ผังหรอืแผนพัฒนาสถติิ
ทางการจะมขีอ้มลูจําเพาะ 
ไดแ้ก่
•  ชื�อหน่วยงาน

ทะเบยีนสถติทิางการ
(Official Statistics Profile)

ทะเบยีนสถติทิางการ
(Official Statistics Profile)

• แหลง่ขอ้มลู 
• วธิกีารผลติ/จัดทํา   

(มาตรฐาน ความถี�)  
• การจัดเก็บ  
• การเผยแพร่
• ผูร้ับผดิชอบ
• คํานยิาม
• การใชเ้พื�อตัดสนิใจ

•  ชื�อหน่วยงาน
•  สงักัด
•  ภารกจิ
•  บคุลากรที�รับผดิชอบ
•  งบประมาณ
•  ปัญหาอปุสรรค
 
หน่วยสถติ ิคอื หน่วยงานที�ทํา
หนา้ที�ผลติ หรอืประสานงาน
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สถานการณข์อ้มลูสถติปิัจจบุนั

กระทรวง ICT ประชาชน

๑. การไดร้ับขอ้มลูที�สําคญั จําเป็นและ
ถกูตอ้ง เพื�อใชใ้นการตดัสนิใจ หรอื
วางแผน หรอืตดิตาม/กํากบั/ประเมนิได ้
ดว้ยความรวดเร็ว ทันตอ่เวลา สะดวก มี

๑. เชน่เดยีวกนั

ประโยชนท์ี�ทกุภาคสว่นจะไดร้ับเมื�อ
แผนพัฒนาสถติริายสาขาเป็นผลสมัฤทธิi

ดว้ยความรวดเร็ว ทันตอ่เวลา สะดวก มี
คณุภาพ และไมส่บัสนดา้นแหลง่ทมีา

๒. ลดความซํ�าซอ้นของการจัดทําขอ้มลู 
ประหยดัเวลา งบประมาณและทรัพยากร
มนุษย์

๒. ไดร้ับผลประโยชนจ์ากการที�รัฐบาล
บรหิารราชการแผน่ดนิไดอ้ยา่งถกูทศิทาง 
ประเทศมคีวามเจรญิกา้วหนา้และ
แกป้ัญหาไดท้นัทว่งที

๓. สามารถใชข้อ้มลูเพื�อเชื�อมโยงกบั
หน่วยงานอื�นได ้

๓. สามารถใชข้อ้มลูเพื�อทบทวนการ
ตดัสนิใจของรัฐบาล รวมทั �งธรรมาภบิาล
ของรัฐได ้
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ระเบยีบวาระที� ๓ เร ื�องเพื�อพจิารณา 
๓.๑  คาบเวลาการดาํเนนิงาน 

โครงการ / กจิกรรม 
๒๕๕๕

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. แตง่ต ั8งคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา

๒. ประชุมหนว่ยงานหลกั (Sectoral Focal Points)

๓. ประชุมคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา คร ั8งที� ๑  
    - คาบเวลาการดําเนนิงาน,  (รา่ง)แผนพัฒนาสถติริายสาขา
 ขอ้มลูที�สําคญัและจําเป็นฯ สศช. 

 - ประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Working session) คร ั8งที� ๑

๔. ประชุมคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา คร ั8งที� ๒
    - (รา่ง) แผนพัฒนาสถติริายสาขา (ฉบบัปรับปรงุ), ทะเบยีน

สถติทิางการ และทะเบยีนหน่วยสถติ,ิ (รา่ง) แผน
ปฏบิตักิาร ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

 - ประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Working session) คร ั8งที� ๒

๕. ประชุมคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา คร ั8งที� ๓
     - แผนพัฒนาสถติริายสาขา ฉบบัสมบรูณ์
     - แผนปฏบิตักิารปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๖. นําแผนปฏบิตักิารปี ๒๕๕๕ ไปปฏบิตั ิ

๗. ตดิตามผล

๘. ประชุมคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา คร ั8งที� ...
    (รา่ง) รายงานผลการดําเนนิงานประจําปี ๒๕๕๕ 32



ระเบยีบวาระที� ๓ เร ื�องเพื�อพจิารณา 
๓.๒ (รา่ง) แผนพัฒนาสถติทิางการสาขา ICT 

บทที� ๑ บทนํา

๑.๑
๑.๒

๑.๓

๑.๔

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย (เหมอืนกนักบัแผนในทกุสาขา)
แผนแมบ่ทระบบสถติขิองประเทศและแผนพัฒนาสถติริายสาขา
(เหมอืนกนักบัแผนในทกุสาขา)
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถติริายสาขา (เหมอืนกนักบัแผนในทกุ
สาขา)
นยิาม และขอบเขตของสาขา ICT (กรณุาตรวจทานดา้นขอบเขตของ ๑.๔ นยิาม และขอบเขตของสาขา ICT (กรณุาตรวจทานดา้นขอบเขตของ 
“เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร” “โทรคมนาคม” และ 
“สื�อสารมวลชน”)

บทที� ๒ สถานการณ์ แนวโนม้ นโยบายและยทุธศาสตรท์ ี�เก ี�ยวขอ้งกบัการพฒันา
            สาขา ICT

๒.๑

๒.๒ 

สถานการณ์และแนวโนม้การพัฒนาสาขา ICT (มเีนื�อหาพอสงัเขป กรณุา
ทบทวนและใหค้ําแนะนํา) 
นโยบายและยทุธศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการพัฒนาสาขา ICT (มเีนื�อหาพอ
สงัเขป กรณุาทบทวนและใหค้ําแนะนํา) 
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ระเบยีบวาระที� ๓ เร ื�องเพื�อพจิารณา 
๓.๒ (รา่ง) แผนพัฒนาสถติทิางการสาขา ICT 

บทที� ๓ ผงัสถติทิางการสาขา ICT

๓.๑

๓.๒

การจัดโครงสรา้งสถติทิางการสาขา ICT  (กรณุาตรวจทานดา้นการจัด
โครงสรา้งซึ�งบรูณาการจากการจัดโครงสรา้งขององคก์รในตา่งประเทศ
และ ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม)
ผังสถติทิางการสาขา ICT  (กรณุาพจิารณา ทบทวน กลั�นกรอง และ๓.๒ ผังสถติทิางการสาขา ICT  (กรณุาพจิารณา ทบทวน กลั�นกรอง และ
ตรวจทานความครบถว้นถกูตอ้งของรา่งผังสถติทิางการ)

บทที� ๔ สถานะและแนวทางการพฒันาสถติทิางการสาขา ICT

๔.๑
๔.๒

แนวทางการพัฒนาสถติทิางการสาขา ICT
สรปุสถานะการดําเนนิงานในปัจจบุนั 
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ระเบยีบวาระที� ๓ เร ื�องเพื�อพจิารณา 
๓.๓ แนวทางการประชุมเชงิปฏบิตักิาร คร ั8งที� ๑

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
- คณะอนุกรรมการ พรอ้มทมีงานที�รับผดิชอบงาน

สถติิ
-  หน่วยงานอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง

ภารกจิในการประชุม

๑. ทบทวนและปรับปรงุ (รา่ง) แผนพัฒนาสถติริายสาขา 
    (บทที� ๑ – ๓)
๒. กําหนดยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนาสถติทิางการ
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ระเบยีบวาระที� ๓ เร ื�องเพื�อพจิารณา 
๓.๔ แนวทางการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร ั8งที� ๒

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

- คณะอนุกรรมการสถติสิาขา ICT 

ภารกจิในการประชุม

 พจิารณาและเห็นชอบ (รา่ง) แผนพัฒนาสถติริายสาขา 
- บทนํา
- นโยบายและยทุธศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้ง 
- ผังสถติทิางการ
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