การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ”
23 - 24 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมไมดา ทวารวดี แกรนด
อ.เมือง จ.นครปฐม

โดย นางสาวกุลลักษณ เลิศภัทรพงศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
23 ธันวาคม 2558

แนวคิดการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย
กก  

กกกก  ก  

The
cabinet

Statistical
units

NSO

Statistics
committee
Focal
point

พัฒนาทรัพยากร
ดานสถิติ

 

Stake
holders

พัฒนา
Data gap

Statistical standard

ก

Policy
maker

National policy
planer
Line ministries
policy planer

Intervention

Local
administrative
policy planer

Decision

พัฒนากระบวนการ
ทางสถิติ

OS2
OS1

OS3

Knowledge

Information

OS….


Quality Management

Data

Evidencebased policy
making

Statistics,
indicators,
Index
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กลไกการบริหารจัดการระบบสถิติ
คณะรัฐมนตรี
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยฯ
ประธาน: รัฐมนตรี ICT
องค์ประกอบ: ปลัดกระทรวง
เลขานุการ: ผู้อํานวยการ สสช.
หน้าที่: พิจารณากรอบการดําเนินงานแผน
แม่บทฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อ ครม.
ประธาน: ปลัดกระทรวงหลัก
รองประธาน: รองผู้อํานวยการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ.
เลขาฯ: หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
และ สสช.
ประธาน: ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขาฯ: สถิติจังหวัดและ
สํานักงานจังหวัด

คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ
ไทย 3 ดาน

(สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
ม)

คณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา 21 คณะ

คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการสถิติ

(ระดับภารกิจ )

คณะกรรมการสถิติระดับ
จังหวัด /กลุมจังหวัด
76 คณะ (จังหวัด) / 18
คณะ (กลุมจังหวัด)

คณะอนุกรรมการ
ดานสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ

(ระดับพื้นที่)

ที่ปรึกษา: ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง
สุชาดา กีระนันทน์
ประธาน:ผู้อํานวยการ สสช.
เลขาฯ: ผอ.สํานักบริหารจัดการ
ระบบสถิติ

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาดาน
วิชาการ

คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพ
และมาตรฐานสถิติ

ประธาน: ศ.กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
เลขาฯ : ผู้อํานวยการ สสช.

ประธาน: ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
(NIDA)
เลขาฯ : ผู้แทน สสช.

ที่ปรึกษา: ดร.อัมมาร สยามวาลา
ประธาน: ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
(TDRI)
เลขาฯ : ผู้แทน สสช.

นักวิชาการ
ผู้ประสานงาน
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แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉ.1
- รูปแบบของ
ระบบสถิติ
- ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบสถิติ
(NSDS)
- หลักการ
พื้นฐานของสถิติ
ทางการ
- Statistical
Master plan
ของตางประเทศ
ฯลฯ

ทบทวนประสบการณ
ตางประเทศ

นําเสนอ ครม.

ครม.เห็นชอบแผน
แมบทฯ
28 ธ.ค.53

วิเคราะหยท
ุ ธศาสตร
(SWOT

ระดมความคิดเห็น
จากผูมส
ี วนไดสว น
เสีย

ครม.เห็นชอบแปลง
แผนแมบทฯ
4 เม.ย.54

กําหนดวิสย
ั ทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

ราง) แผนแมบทระบบ
สถิติประเทศไทย ฉ.1

แปลงแผนแมบทฯ ฉ.
1ไปสูก
 ารปฏิบัติ
พ.ค. 54-ปจจุบัน
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การแปลงแผนแมบทระบบสถิติฯ ฉ.1ไปสูการปฏิบต
ั ิ:
การดําเนินงานที่ผานมา
เพื่อให้ประเทศมีขอ้ มูลที่สําคัญ/จําเป็น (สถิตทิ างการ) มีคุณภาพ ครบถ้วน ไม่ซ้ําซ้อน มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบที่ชดั เจน ให้ผู้บริหารทุกระดับมีข้อมูลใช้ในการตัดสินใจ

การดําเนินงาน

5

การแปลงแผนแมบทระบบสถิติฯ ฉ.1 ไปสูการปฏิบต
ั ิ:
การดําเนินงานที่ผานมา (ตอ)
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ผลผลิตและระยะเวลา

สถานะ

1.การบริหาร
จัดการระบบสถิติ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

1.1 สรางกลไกในการบริหารระบบสถิติของประเทศ

1. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการภายในเวลา 1 ป หลังจาก
แผนแมบท ระบบสถิติฯ ประกาศใช
2. มีคณะกรรมการจัดระบบ สถิติประเทศไทย 3 ดาน ภายในเวลา 1
ป หลังจาก แผนแมบทระบบสถิติฯ ประกาศใช
3. มีคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ภายในเวลา 1 ป หลังจากแผน
แมบทระบบสถิติฯ ประกาศใช
4. มีหนวยประสานงานแผนแมบทระบบสถิติฯ ภายใน สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ภายในเวลา 1 ป หลังจากแผนแมบทระบบสถิติฯ
ประกาศใช



1.2 จัดทําผังและทะเบียนสถิติทางการ โดยปรับ
จาก ACC Programme Classification

มีผังสถิติทางการภายในเวลา 1 ป หลังจากแผนแมบทระบบสถิติฯ
ประกาศใช



1.3 พัฒนาเครือขายผูผลิต และผูใชขอมูลสถิติ

1. มีเครือขายผูผลิตและผูใชขอมูลสถิติรายสาขาภายใน 2 ป
หลังจากแผนแมบทระบบสถิติฯ ประกาศใช
2. มีการประชุมเครือขายผูผลิตและผูใชขอมูลสถิตอ
ิ ยางนอยปละ 1
ครั้ง



1.4 พัฒนาบุคลากรดานการบริหารระบบสถิติ

มีเจาหนาที่ดา นสถิติทก
ุ กระทรวง/ กรม



2.1 ผลิตสถิตท
ิ างการ

1. มีสถิติทางการที่พัฒนาจากรายการขอมูลสถิติที่มอ
ี ยูในปจจุบัน
ภายใน 1 ป หลังจากแผนแมบทระบบสถิติฯ ประกาศใช
2. มีสถิติทางการครบทุกสาขา ใน ACC Programme Classification
ภายใน 4 ป หลังจากแผนแมบทระบบสถิติฯ ประกาศใช



2.การพัฒนา
ขอมูลสถิติใหมี
มาตรฐาน

3.การใหบริการ
ขอมูลสถิติอยาง
ทั่วถึง









2.2 ใหความชวยเหลือดานเทคนิค

ทุกกระทรวงมีรายงานขอมูลสถิตท
ิ างการภายในเวลา 2 ป หลังจาก
แผนแมบทระบบสถิติฯ ประกาศใช

??

3.1 ใหบริการขอมูลสถิติ อยางเทาเทียมกัน

ประชาชนทีต
่ อ
 งการใชขอมูลสามารถเขาถึงและใชสถิตท
ิ างการได
อยางเทาเทียมกัน

NA

3.2 สงเสริมการใชขอมูลในหนวยงานของรัฐ

มีการใหความรูแกประชาชน ปละ 1 ครั้ง
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(ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564)

7

1.บริหาร
จัดการระบบ
สถิติอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. พัฒนา
ขอมูลสถิติ
ใหมี
มาตรฐาน

3. ใหบริการ
ขอมูลสถิติ
อยางทั่วถึง

• สรางกลไกการ
บริหารระบบสถิติ
ของประเทศ
• จัดทําผังและ
ทะเบียนสถิติ
ทางการ
• พัฒนาเครือขาย
ผูผลิตและผูใช
ขอมูลสถิติ
• พัฒนาบุคลากร
ดานการบริหาร
ระบบสถิติ

• ผลิตสถิติทางการ
ตามแผนพัฒนา
สถิติ
• ใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการ
• ใหบริการขอมูล
สถิติอยางเทา
เทียม
• สงเสริมการใช
ขอมูลใน
หนวยงานของรัฐ
และแกนักวิจัยรุน
ใหม

1. พัฒนา
ระบบสถิติ

2. พัฒนา
การบูรณา
การสถิติ

•
•
•

พัฒนากลไกการบริหารจัดการทั้งระบบ
พัฒนาภาคีเครือขายสถิติเชิงนโยบาย
พัฒนา Clearing House สําหรับ
ตัวชี้วัดตางประเทศ

•

เชื่อมโยงสถิติจากขอมูลบริหารงาน
ของหนวยตางๆ
เชื่อมโยงสถิติจากขอมูลบริหารงาน
และการสํารวจ
พัฒนาระบบการเชือ
่ มโยงสถิติ

•
•

3. พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
สถิติ
4. พัฒนาการ
ใหบริการสถิติ

5. พัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรสถิติ

•
•

พัฒนา/สงเสริมการใชมาตรฐาน
สถิติ
ประเมินคุณภาพสถิติ

•

พัฒนาระบบนําเสนอสถิติที่สะดวกตอ
การเขาถึง เขาใจ และใชประโยชน

•

พัฒนาบุคลากรสถิติดวยระบบ
สมรรถนะวิชาชีพ
สงเสริมเสนทางสายอาชีพของ
บุคลากรสถิติ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดาน
สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

•
•

8

สถิติระดับพื้นที่ (Area-Based)

สถิติระดับภารกิจและยุทธศาสตร์
(Function/Agenda-Based)

สถิติเพื่อการวางแผนและติดตาม
การพัฒนาระดับประเทศ

สํารวจย่อยเติมเต็มข้อมูลที่ยังไม่มี (Gap)
เพื่อตอบโจทย์เฉพาะระดับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ

สํารวจย่อยเติมเต็มข้อมูลที่ยังไม่มี
(Gap) เพื่อตอบโจทย์เฉพาะจังหวัด

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูลการดําเนินงาน
ต่อหน่วยเหนือ

ข้อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน A ใน
จังหวัด ก.

สถิติจังหวัด ก
บูรณาการข้อมูลเพื่อ
ใช้ในจังหวัด

ข้อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน B ใน
จังหวัด ก.

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูลการดําเนินงาน
ต่อหน่วยเหนือ

ข้อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน A ใน
จังหวัด ข.

สถิติจังหวัด ข
บูรณาการข้อมูลเพื่อ
ใช้ในจังหวัด

ข้อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน B ใน
จังหวัด ข.
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(
โครงการ/งาน

2559

2560

)
2561

.
2562

2563

2564

1. ปรับปรุงภารกิจและองคประกอบของกลไกบริหารระบบ
สถิติ
2. พัฒนาภาคีเครือขายเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการผลิตและ
การใชประโยชนสถิตค
ิ รบวงจร
3. พัฒนากลไกและกระบวนการดําเนินงานของจุด
ประสานงาน (clearing house) สําหรับดัชนีชี้วัดระดับ
นานาชาติ
4. ศึกษาและพัฒนาการเชื่อมโยงสถิตจ
ิ ากขอมูลการ
บริหารงาน
5. เชื่อมโยงสถิตจ
ิ ากขอมูลการบริหารงานและสถิตจ
ิ ากการ
สํารวจ
6. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงสถิติระหวางสาขา และการ
เชื่อมโยงจากสถิตพ
ิ ื้นที่สส
ู ถิตจ
ิ ังหวัดและสถิติรายสาขา

หนวยงานรับผิดชอบ
สสช.
สสช. สศช. และหนวย
สถิติ

Etc SDGs , IMD, WEF …

สสช. และหนวยสถิติ

สสช. และหนวยสถิติ
Etc : Register-based census, CRVS,…

สสช. และหนวยสถิติ
สสช. และหนวยสถิติ
และจังหวัดตาง ๆ

7. พัฒนามาตรฐานสถิติทส
ี่ อดคลองกับมาตรฐานสากลและ
สงเสริมการใชมาตรฐานสถิติ

สสช. และหนวยสถิติ

8. ประเมินคุณภาพสถิตท
ิ างการโดยหนวยสถิติ (selfassessment)
9. สํารวจความพึงพอใจสถิติทางการโดยผูใชสถิติ (user
assessment)
10. พัฒนาระบบบริการสถิติที่เหมาะสม

สสช. และหนวยสถิติ

11. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานดานสถิติ

สสช. และหนวยสถิติ

12. พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดานตําแหนงงานและสงเสริม
เสนทางสายอาชีพของบุคลากรภาครัฐทีป
่ ฏิบัติงานดาน
สถิติ
13. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สสช. และ กพร.

สสช. และหนวยสถิติ
สสช. และหนวยสถิติ

สสช. และ กพร.10
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การดําเนินงานในระยะตอไป
• นําเสนอรางแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 ตอ ครม.
• ยกรางแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 2
– ทบทวนยุทธศาสตรระบบสถิติ ยุทธศาสตรชาติ กระทรวง/กรม ภารกิจ
– พิจารณาตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแขงขันประเทศ (เชน SDGs, IMD, WEF
ฯลฯ) เขาเปนสถิติทางการสาขาตางๆ
– พิจารณาสถิติทางการที่สาขาอื่นตองการใหเพิ่มในสาขา (OS Trading)
– ทบทวนผังสถิติทางการ (โครงสราง รายการ สถานะขอมูล ประเภทสถิติทางการ )

• จัดทํารางรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558 รายสาขา (21
สาขา) – สถิตท
ิ างการ และหนวยสถิติ
• สงเสริมและประสานการจัดการคุณภาพขอมูล
• สงเสริมการใชมาตรฐานสถิติ
• สงเสริมและประสานการเผยแพรสถิตท
ิ างการอยางทัว
่ ถึง
• ประสานการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
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