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นับตังแต่มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. 2550 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.) ได้
จัดทําแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เป็ นแผนแม่บทฯ ฉบับแรกซึงผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือวันที 28 ธันวาคม 2553 โดยมีเป้าประสงค์เพือให้ประเทศมีสถิตทิ สํี าคัญ
จําเป็ นต่อการวางแผน และประเมินผลการพัฒนาทังในระดับประเทศและจังหวัด รวมทังให้หน่ วยสถิติ
ต่างๆ มีสมรรถนะเพิมขึนในการจัดทํา/รวบรวมข้อมูลสถิตทิ มีี มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ สามารถนํามาใช้
สนับสนุ นการตัดสินใจของผูบ้ ริหารทุกระดับ

่าง

ร่างแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที 2 (พ.ศ. 2559-2563) มีวตั ถุประสงค์ทจะ
ี
ขับเคลือนการพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศสูว่ สิ ยั ทัศน์ทแผนแม่
ี
บทฯ ฉบับที 1 กําหนดไว้ว่า “ประเทศ
ไทยมีระบบสถิตทิ ทุี กหน่ วยงานร่วมกันขับเคลือนเพือให้เกิดสถิตทิ างการทีใช้ในการพัฒนาประเทศ”
โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานทีให้ความสําคัญกับการขับเคลือนความก้าวหน้าของงานที
หน่ วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันดําเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที 1 อย่างต่อเนืองการลดทอนปญั หา
อุปสรรคทีพบในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทังการปรับทิศทางและแนวทางการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและเงือนไขปจั จัยภายในและภายนอก รวมทังการแสวงหารูปแบบ
วิธกี ารใหม่ๆ เพือขับเคลือนงานให้มพี ลังและประสิทธิภาพมากขึน

ฉบ

ับร

อนึง การยกร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที 2 ใช้ขอ้ มูลจากประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่ วยงานต่างๆ ทีมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที 1 ทีได้เสนอและ
แลกเปลียนในกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยฉบับที 1
จากการศึกษาเอกสารและปรึกษาหารือกับฝา่ ยต่างๆ และการประชุมนําเสนอร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที
2 ต่อหน่ วยงานต่างๆ เพือระดมความคิดเห็นและปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนจะนํ าเสนอเพือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

1

บทที 2

)

บริ บทการพัฒนาทีมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาระบบสถิ ติประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ข้างหน้ า

aft

บทนีนํ าเสนอบริบทภายนอกของการพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศทีสําคัญ ได้แก่ สถานการณ์
และแนวโน้มการพัฒนาประเทศ และมุมมองต่อสถานการณ์การพัฒนาของประเทศไทยผ่านดัชนีชวัี ด
ระดับนานาชาติทสํี าคัญ
2.1 สถานการณ์และแนวโน้ มการพัฒนาประเทศทีสําคัญ

(Dr

ปจั จุบนั ประเทศไทยเผชิญกับการเปลียนแปลงสําคัญในระดับโลกทีส่งผลให้มกี ารปรับกฎกติกา
ใหม่ดา้ นการค้า การลงทุน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ สิงแวดล้อม สิทธิมนุ ษยชน
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทังมีความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด
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ภายใต้บริบทนี สถานการณ์และแนวโน้มการเปลียนแปลงภายในประเทศทีสําคัญ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิ จการค้าการลงทุนของไทยยังต้องพึงพิงและอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และปจั จัย
สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงั อ่อนแอ1คุณภาพการบริการของ
โครงสร้างพืนฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจทีไม่เอือต่อการจัดระบบการแข่งขันทีเป็ น
ธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สงั คม
ผูส้ งู อายุ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิมขึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง นอกจากนันมีปญั หาสําคัญคือ
คุณภาพการศึกษา ระดับสติปญั ญาของเด็ก ทังหมดนีส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานตํา และประชากรบาง
กลุม่ มีภูมติ า้ นทานตําต่อการรับมือกับการเปลียนแปลง ความเหลือมลําทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็ นข้อจํากัดการพัฒนาคนทีสําคัญ และแม้วา่ จะมีสวัสดิการทางสังคม
หลายรูปแบบและประชาชนจะได้รบั การคุม้ ครองทางสังคมเพิมขึนกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสก็ยงั ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทัวถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม การเปลียนแปลง
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที 1 (25552564),http://www.sti.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=114, สืบค้นเมือ 12
กันยายน 2557.
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สภาพภูมอิ ากาศส่งผลให้อากาศแปรปรวน ทําให้ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติรนุ แรงขึน และซําเติมปญั หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเสือมโทรม นอกจากนันยังมีผลต่อการเกิดโรคและแมลงศัตรูพชื
กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การย้ายถิน การแย่งชิงทรัพยากร ความมันคงทาง
อาหารและพลังงานมีแนวโน้มจะเป็ นปญั หาสําคัญในอนาคต
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที 11(2555-2559) ให้ความสําคัญกับการสร้างภูมคิ มุ้ กันใน
มิตติ ่างๆ เพือให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลและยังยืน โดยการเสริมสร้างทุนสังคม ได้แก่ ทุน
มนุ ษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม เน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สงั คมคุณภาพ มุง่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน
ตังแต่ระดับปจั เจก ครอบครัว และชุมชน ให้มคี วามสามารถจัดการความเสียง และปรับตัวเข้ากับการ
เปลียนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รบั ประโยชน์ จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม การเสริมสร้างทุนเศรษฐกิ จ ได้แก่ ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน เพือมุง่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมปิ ญั ญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม และมีการเชือมโยงกับประเทศใน
ภูมภิ าคต่างๆ บนพืนฐานการพึงพาซึงกันและกัน ในด้านทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
ให้ความสําคัญกับการสร้างความมันคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมทีเป็ นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสูก่ ารเป็ นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตําและเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลียนแปลงภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ รวมทัง
การสร้างภูมคิ มุ้ กันด้านการค้าจากเงือนไขด้านสิงแวดล้อม ควบคูไ่ ปกับการเพิมบทบาทไทยในเวที
ประชาคมโลก ขณะเดียวกัน ต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิมประสิทธิภาพการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
อย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคูไ่ ปกับการปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุม่
ประเทศไทยมีความจําเป็ นทีจะมีสถิตทิ มีี คณ
ุ ภาพ เพียงพอ และทันการณ์ทจะใช้
ี สนับสนุ นการ
วางแผนและติดตามผลการพัฒนาในประเด็นสําคัญเหล่านี ปจั จุบนั เป็ นช่วงเตรียมการยกร่าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที 12 อย่างไรก็ตาม คาดว่าประเด็นเหล่านีจะยังคงเป็ นวาระการพัฒนาทีสําคัญ ใน
การจัดทําร่างแผนพัฒนาระบบสถิตฯิ ฉบับที 2 จึงจะให้ความสําคัญกับนัยสําคัญของวาระการพัฒนา
เหล่านีต่อการพัฒนาระบบสถิตใิ นระยะห้าปี ขา้ งหน้า
ตัวอย่างประเด็นการพัฒนาที สําคัญและสถิ ติทีสําคัญจําเป็ นต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนา:
3
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 การเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพิมขึน ประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานลดลง ในปี 2553 มีสดั ส่วนประชากรเด็กต่อประชากรวัยแรงงานและประชากรสูงอายุ
20.5:67.6 : 11.9และในปี 2559 จะมีสดั ส่วนเด็กและแรงงานลดลง ผูส้ งู อายุเพิมขึนเป็น 18.3 : 66.9 :
14.8นําไปสูป่ ญั หาขาดแคลนแรงงานเป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี
ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุผสู้ งู อายุ
ส่วนใหญ่มปี ญั หาสุขภาพมีความยากลําบากในการดํารงชีวติ เนืองจากผูส้ งู อายุมกี ารศึกษาตํากว่าครึง
ยังต้องทํางานโดยมีชวโมงการทํ
ั
างานสูง อาศัยรายได้หลักจากการทํางานของตนเองส่วนใหญ่ไม่มเี งิน
ออมหรือหลักประกันรายได้ คาดหวังการดูแลจากลูกหลานได้น้อยลง ในปี 2553 สัดส่วนคนจนทีเป็ น
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 10.9 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.7 ของประชากรยากจน2 ในปี 2554 มีผสู้ งู อายุทอยู
ี ่คน
3
เดียวร้อยละ 8.6 และมีแนวโน้มทีผูส้ งู อายุอยู่คนเดียวจะมากขึน ผูส้ งู อายุจาํ นวนมากในปจั จุบนั และใน
อนาคตจึงเป็ นกลุ่มประชากรทีประสบภาวะยากลําบากและยากจนทีสุด
ปจั จุบนั การปรับสภาพแวดล้อมทังในทีอยูอ่ าศัยและพืนทีภายนอก ตลอดจนการ
จัดระบบสาธารณูปโภคให้รองรับและอํานวยความสะดวกแก่ผสู้ งู อายุให้สามารถใช้ชวี ติ ทังในและนอก
บ้านได้อย่างมีคณ
ุ ภาพยังทําได้จํากัดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นสุขภาพ เช่น
การตรวจสุขภาพประจําปี เพือค้นหาและเฝ้าระวังความเสียงทางสุขภาพ การฉีดวัคซีนทีจําเป็ นยัง
ดําเนินการได้ไม่ทวถึ
ั ง การเตรียมความพร้อมระบบดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนระยะยาวอยู่ในระยะเริมต้น
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ใน 26 ปี ขา้ งหน้า ผูส้ งู อายุไทยจะมี 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32 ของประชากร)แรงงาน
ลดลงเหลือ 35.18 ล้านคน ส่งผลให้ศกั ยภาพการผลิตลดลงภาระทางการคลังเพิมสูงขึน และผูส้ งู อายุ
เหล่านีย่อมต้องการการดูแลสนับสนุ นด้านต่างๆ4ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิงรัฐบาลจําเป็ นต้องจึง
จําเป็ นต้องเตรียมความพร้อมโดยกําหนดนโยบายและมาตรการทีจะช่วยเหลือผูส้ งู อายุจาํ นวนมาก และ
ต้องการสถิตเิ พือใช้ตดิ ตามประเมินสถานการณ์ เตรียมวางแผนงานเพือกําหนดมาตรการรับมืออย่าง
รอบด้าน

2

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที
11(2555-2559).
3
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, โครงการสํารวจประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554, อ้างในรายงานสถานการณ์
ผูส้ งู อายุ 2555. พิมพ์ครังที 1, นนทบุร:ี เอสเอสพลัส มีเดีย.
4
อาคม เติมพิทยาไพสิฐเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “การพัฒนาคนเพืออนาคต
ประเทศไทย” การประชุมประจําปี ของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที 26 กันยายน 2557 ห้อง
แกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี
4

ปจั จุบนั หลายหน่ วยงานทังระดับประเทศและท้องถินจัดเก็บสถิตเิ กียวกับการทํางาน
และรายได้ คุณภาพชีวติ และสวัสดิการผูส้ งู อายุดว้ ยระบบทะเบียนและการสํารวจ การเชือมโยงบูรณา
การสถิตจิ ากทะเบียนของหน่ วยงานต่างๆ ทีทํางานกับผูส้ งู อายุในพืนทีจะเป็ นประโยชน์ ต่อการวางแผน
และดูแลคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึน
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 การคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาสู่รฐั สวัสดิ การ ในทศวรรษทีผ่านมา
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านการคุม้ ครองทางสังคมสุขภาพ และมีโครงข่ายความ
ปลอดภัยทางสังคมทีครอบคลุมกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในภาวะยากลําบากเช่น คนยากจน เด็ก เยาวชนคนไร้
บ้าน สตรี คนพิการ ผูส้ งู อายุ แรงงานนอกระบบ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสเหล่านีได้รบั ความช่วยเหลือในรูป
ต่างๆ อาทิ ศูนย์ดแู ลในเวลากลางวัน บ้านพักผูส้ งู อายุ สถานสงเคราะห์ การบําบัดฟื นฟู การฝึ กอบรม
ในปี 2553คนไทยได้รบั การคุม้ ครองด้านการดูแลสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื นฟูผปู้ ว่ ยเพิมขึนอย่าง
ต่อเนืองจากร้อยละ 93.4 ในปี 2547 เป็ นร้อยละ 99.5 ของประชากรไทยทังหมด แต่คณ
ุ ภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและการกระจายทรัพยากรทางสาธารณสุขรายพืนทียังมีความเหลือมลําผูส้ งู อายุรอ้ ยละ
70 หรือประมาณ 5.6 ล้านคนมีหลักประกันความมันคงในชีวติ ด้วยเบียยังชีพ คนพิการได้รบั เบียยังชีพ
คนพิการและสวัสดิการเบียความพิการ 8.4 แสนคน แต่กาํ ลังแรงงานของประเทศเพียงร้อยละ 36.6
เข้าถึงหลักประกันทางสังคม เนืองจากมีแรงงานทีอยู่นอกระบบหลักประกันทางสังคมมากถึงร้อยละ
62.1 แม้ว่ามีการขยายความคุม้ ครองให้แรงงานนอกระบบได้รบั สิทธิ/สวัสดิการมากขึนภายใต้การ
ประกันสังคมมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2553ทําให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็น
ผูป้ ระกันตนเพิมขึนจาก 40 คน เมือเดือนเมษายน 2554 เป็ น 1.6 ล้านคนณ เดือนมกราคม 2557 แต่ยงั
นับเป็ นสัดส่วนทีตํามากของแรงงานนอกระบบทังหมดสาเหตุหนึงทีระบบความช่วยเหลือเหล่านียังไม่
สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายผูด้ อ้ ยโอกาสได้ทงหมดได้
ั
แก่จุดอ่อนด้านระบบข้อมูลและการบริหารจัดการ
ปจั จุบนั รัฐบาลไทยได้รบั แนวคิดใหม่เกียวกับการคุม้ ครองทางสังคมและกําหนด
เป้าหมายทีจะมีระบบการคุม้ ครองทางสังคมทีครอบคลุมครบถ้วนภายในปี 2560 ภายใต้แนวคิดการ
คุม้ ครองทางสังคมขันพืนฐาน(Social Protection Floor) ทีจะจัดบริการทางสังคมให้ทกุ คนตามสิทธิขนั
พืนฐาน เน้นการสร้างภูมคิ มุ้ กันระดับปจั เจก และสร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ
พัฒนาประเทศ มุง่ พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มคี ุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง อย่างเท่าเทียม
และทัวถึง การจัดหาทีอยู่อาศัยของผูม้ รี ายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบ
สวัสดิการทางสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที
หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติดา้ นความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลใน
การคุม้ ครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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)

ปจั จุบนั หลายหน่ วยงานจัดเก็บสถิตจิ ากทะเบียนเกียวกับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุทได้
ี รบั
สวัสดิการผูท้ ได้
ี รบั การคุม้ ครองภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผูท้ ได้
ี รบั สิทธิรกั ษาพยาบาล
ข้าราชการ และผูป้ ระกันตนตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมีการสํารวจแรงงานนอกระบบ คน
พิการ และผูส้ งู อายุส่วนกลุ่มด้อยโอกาสทีเป็ นคนยากจน เด็ก เยาวชนคนไร้บา้ น สตรี ยังมีปญั หาระบบ
การจัดเก็บสถิตแิ ละการบริหารจัดการ
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 การกระจายอํานาจและการเติ บโตของท้องถิ น ในทศวรรษทีผ่านมา การ
กระจายอํานาจทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) มีรายได้เพิมขึน มีการปรับปรุงแผนกําหนด
ขันตอนและแผนปฏิบตั กิ ารกระจายอํานาจให้ อปท. แต่มคี วามล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความ
ไม่ชดั เจนในการแบ่งบทบาทหน้าทีกับราชการส่วนกลาง เนืองจากความล่าช้าของการแก้ไขกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ทีจําเป็ น รวมทังบุคลากรทีจะถ่ายโอน ไม่มคี วามพร้อมหรือมีปญั หาในการปรับตัว
การจัดบริการสาธารณะในพืนทีของ อปท. ยังซําซ้อนกับงานของราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
เพราะขาดความชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าทีทังในเชิงกํากับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการและต้นทุนการบริหารจัดการ รวมทังขาดการบูรณาการแผนงาน
ระดับต่างๆ อุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้ อปท. ไม่สามารถดําเนินภารกิจ ตามกฎหมายในการจัดบริการ
สาธารณะเพือรองรับความต้องการของประชาชนในพืนทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
ความเป็ นอยู่ของประชาชนในภาพรวม5
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ร่างแผนยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที
๓) พ.ศ.2555-2559 กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการกระจายอํานาจ ดังนี (1) ส่งเสริมให้ อปท. มี
อิสระและเป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะทีมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อปท. ประชาชน ภาคประชาสังคมอืน และภาคเอกชน (3) ถ่ายโอนบุคลากร
จากภาครัฐให้แก่ อปท. และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อปท. เพือรองรับการกระจายอํานาจ (4)
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของ อปท. (5) เสริมสร้างและสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ระบบการติดตามและประเมินผลการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.และกําหนดเป้าหมายหลัก
ดังนี (1) อปท. มีความเป็ นอิสระมากขึน ภายใต้ขอ้ กฎหมายบัญญัติ (2) ประชาชนได้รบั การบริการ
สาธารณะทีได้มาตรฐาน ทัวถึง และเป็ นธรรม (3) สัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สทุ ธิของรัฐบาล
เพิมขึนไม่ตํากว่าร้อยละ 35 (4) บุคลากรของท้องถินได้รบั การพัฒนาให้มสี มรรถนะเพิมขึน (5)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ อปท. และ ทุกภาคส่วนเชือมโยงเป็ นภาคีเครือข่าย (6) ประชาชน ชุมชน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที
11(2555-2559).
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หมู่บา้ น และภาคประชาสังคม ตระหนักในการเป็ นเจ้าของท้องถิน และเข้าไปมีสว่ นร่วมในทุก
กระบวนการของการบริหารจัดการ6
การปฏิรปู ประเทศทีเป็ นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศไทยในปจั จุบนั อาจส่งผล
ให้มกี ารเปลียนแปลงอํานาจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อย่างไรก็ตาม การกระจาย
อํานาจเป็ นแนวโน้มสากล และได้ก่อร่างสร้างพลังขึนแล้วในพืนทีต่างๆ ทัวประเทศ จึงน่ าจะยังคงมีพลัง
ขับเคลือนต่อไป โดยอาจมีการปรับให้มรี ะบบธรรมาภิบาลระดับท้องถินทีเข้มแข็งขึน ภายใต้บริบทนี
ระบบสถิตขิ องประเทศจึงควรคํานึงถึงการเชือมโยงจากระดับชาติส่รู ะดับจังหวัดและท้องถินด้วย
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 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการรวมตัวของชาติในอาเซียน10 ประเทศ
ประกอบด้วยไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียฟิ ลปิ ปิ นส์ กัมพูชา และบรูไน
ซึงได้กาํ หนดกรอบการดําเนินงาน 3 แผนงานหลัก หรือ 3 เสาหลัก7คือ (1) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ASEAN Economic Community - AEC) มีจุดมุง่ หมายเพือสร้าง“ตลาดและฐานการผลิตร่วม”
โดยมีการเคลือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานทีมีทกั ษะฝี มอื อย่างเสรี รวมทังการเคลือนย้าย
เงินทุนทีเสรีมากขึน(2) ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community - APSC) แสดงเจตจํานงทีจะส่งเสริมประชาธิปไตย หลักนิตธิ รรม สิทธิมนุ ษยชนธรรมาภิ
บาลและการควบคุมการทุจริตคอรัปชัน เพือให้อาเซียนเป็ นประชาคมทีมีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยม
และบรรทัดฐานร่วมกัน(3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural
Community-ASCC)คือ“การพัฒนาคน” ทีระบุประเด็นสําคัญด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวติ การงาน ความ
ยากจน สิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ

ฉบ

ับร

ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนโดยกําหนดยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม และ
สร้างคุณภาพชีวติ ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมรัฐบาลได้ระบุวาระเร่งด่วน11 ประเด็นทีต้องจัดการก่อนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 25588 คือ(1) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพือขยายการ
เชือมต่อทางกายภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการชายแดนเพืออํานวยความสะดวกทางการค้า
และเร่งดําเนินการเชือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่ วยงาน(National Single
Window) (2) เร่งออกและปรับปรุงกฎหมายเพือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ(3)ขยาย
6

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน, “ร่างแผนยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที ๓) พ.ศ. ....”, ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอํานาจ.
7
สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย, รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2557:
การพัฒนาคนในบริบทอาเซียน.
8
สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย, รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2557:
การพัฒนาคนในบริบทอาเซียน.
7

(Dr

aft

)

ความคุม้ ครองทางสังคมและบริการทางสังคมให้แรงงานข้ามชาติ (4) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และภาษาทางการอืนในประชาคมอาเซียนให้เจ้าหน้าทีรัฐ ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม และอืนๆ (5) นําร่องมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนของประชาคมอาเซียน และพัฒนา
แผนการผลิตบุคลากรเพือสนองตอบความต้องการของตลาดอาเซียน (6) ร่วมมือกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมร่วมกัน(7)
สนับสนุ นการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมและการปฏิรปู กฎหมาย (8) ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ทังภาครัฐและภาคเอกชน (9) ใช้เครือข่ายประชาคมอาเซียนในการต่อสูก้ บั ปญั หายาเสพติด การก่อการ
ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุ ษย์ และการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (10) เร่งการใช้ระบบ
E-Government และระบบE-Service เพืออํานวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจของไทยและของประชาคม
อาเซียน (11) เร่งจัดตังหน่ วยงานประชาคมอาเซียนและพัฒนาบุคคลากรเพือการประสานงานกิจการ
ของประชาคมอาเซียนในระดับกระทรวงและองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด
การพัฒนาการจัดเก็บสถิตติ ่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการเหล่านีมีความสําคัญ
มิใช่เฉพาะเพือใช้ประโยชน์ ภายในประเทศเท่านัน แต่จะมีบทบาทในการสนับสนุ นการพัฒนาระดับ
ภูมภิ าค จึงจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถิตทิ มีี คณ
ุ ภาพมาตรฐานทีสามารถนําเสนอและ
เปรียบเทียบในระดับภูมภิ าคด้วย
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ประเด็นทีน่ าสนใจยิงทีเกียวข้องกับประชาคมอาเซียนคือเรืองการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนเพือเชือมโยงกับอาเซียน9 จังหวัดชายแดน31 จังหวัดของไทย มีมลู ค่า GPP ในปี 2555รวม
1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 15 ของ GDP ทังประเทศ และมีอตั ราการขยายตัวเฉลียร้อยละ 2.9
ในช่วง 5 ปี (2550-2555) มูลค่าการค้าชายแดนเพิมขึนอย่างต่อเนืองในปี 2556 มีมลู ค่าสูงถึง 9.24 แสน
ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2551 ร้อยละ 28.5 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลียร้อยละ 5.1 ต่อปี จึงมีบทบาทสําคัญ
ในการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพือนบ้านมาโดยตลอดบทบาทของเมืองชายแดน ส่วน
ใหญ่เป็ นด้านโลจิสติกส์และการค้าข้ามพรมแดนทีเชือมโยงกับฐานผลิตในภาคกลางของประเทศ แต่ยงั
ไม่มฐี านการผลิตหลักในพืนที ประเด็นท้าทายของการพัฒนาพืนทีชายแดนทีอาจจะมีความรุนแรงมาก
ขึนเมือเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้แก่ ขาดการจัดระเบียบพืนทีและการลงทุนเพือกระตุน้ เศรษฐกิจ
ปญั หาด้านสังคมข้ามพรมแดน ปญั หาความมันคงแนวเส้นเขตแดนยังไม่ชดั เจน และขาดกลไกบูรณา
การการทํางานเรืองชายแดน โดยรัฐบาลได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์
เชือมโยงกับพืนทีตอนใน/จังหวัดอืนๆ เพือสร้างกิจกรรมทีมีมลู ค่าเพิม และเพือให้พนที
ื สามารถสร้าง
ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ ไม่เป็ นเพียงทางผ่าน รวมถึงกระจายประโยชน์ ในการ
9

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
เศรษฐกิจชายแดนเพือเชือมโยงประเทศเพือนบ้าน”powerpointโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ชอ่ งสะงา, อําเภอภูสงิ ห์จงั หวัดศรีสะเกษ, 6 มิถุนายน 2557, สืบค้น 15 กันยายน 2557.
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พัฒนาและเพิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพืนทีแผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 กําหนดการพัฒนาพืนทีชายแดน
ให้เป็ นประตูเศรษฐกิจเชือมโยงภูมภิ าค สร้างเครือข่ายระบบการผลิตร่วม เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมันคง รวมถึงตังเป้าหมายการขยายตัวมูลค่าการค้าชายแดนของไทยร้อย
ละ 15 ต่อปี
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สถานการณ์ขา้ งต้นชีให้เห็นถึงโอกาสและภัยคุกคามทีอาจเกิดในพืนทีจังหวัด
ชายแดนภายใต้บริบทความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจึงจําเป็ นทีจะต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ โดยการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพือการวางแผน เฝ้าระวัง และสนับสนุ นการ
ตัดสินใจของผูก้ าํ หนดนโยบายทังในระดับชาติและระดับพืนทีปจั จุบนั มีการจัดเก็บสถิตภิ าพรวมการค้า
ชายแดน สินค้าส่งออกและนํ าเข้า รายได้ด่านศุลกากรชายแดน และการจับกุมของลักลอบหนี
ศุลกากร นอกจากนันจังหวัดทีทําการค้ากับประเทศเพือนบ้านจัดเก็บข้อมูลและสรุปภาวะการค้า
ชายแดนรายเดือน ในภาพรวมการพัฒนาสถิตเิ พือสนับสนุ นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดน
ยังอยู่ในระยะเริมต้น ยังขาดสถิตทิ งด้
ั านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมทีสําคัญจําเป็ นต่อการวิเคราะห์
ปญั หาและวางแผนการบริหารจัดการพืนทีชายแดนเชิงบูรณาการ
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 การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลียนแปลงภูมอิ ากาศโลก ส่งผลให้อากาศ
แปรปรวน เกิดการเปลียนแปลงระบบนิเวศ ซึงส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุ ษย์
การเปลียนแปลงเชิงพืนทีเริมปรากฏชัดเจนในบริเวณภาคกลางเขตลุม่ แม่นําเจ้าพระยาและภาคอีสาน
ตอนล่างทีมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน เกิดการเปลียนแปลงของพันธุพ์ ชื สัตว์ป่า และผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศทางทะเลได้รบั ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เนืองจากอุณหภูมผิ วิ
นําทีเพิมขึนและระดับนํ าทะเลทีสูงขึนในบางพืนที ทําให้พชื และสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดการกัด
ั างต่อเนือง ส่งผลกระทบต่อแหล่งทีอยู่อาศัย แหล่งประกอบอาชีพ และแหล่ง
เซาะพืนทีชายฝงอย่
ท่องเทียวทีสําคัญปริมาณนํ าฝนในระยะ 20 ปี ขา้ งหน้าในบางพืนทีมีแนวโน้มลดลง ภัยแล้งยาวนานขึน
ในขณะทีบางพืนทีเกิดปรากฎการณ์นําท่วมซําซาก ยังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 ได้กําหนดเป้าหมายเพิมขีดความสามารถในการปรับตัว
เพือรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ใิ ห้มคี วามพร้อมทัง
ระดับประเทศ พืนที และชุมชนโดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพือ
เตรียมพร้อมไปสูเ่ ศรษฐกิจคาร์บอนตําและเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที
เป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมเพิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของ
เสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชือ ลดความเสียงอันตราย การรัวไหล การเกิดอุบตั ภิ ยั
จากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมือเกิดอุบตั ภิ ยั ด้านมลพิษ
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ตลอดจนเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบทีจะเกิดขึนจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกียวกับสิงแวดล้อมและการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฯลฯ
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สถิตทิ ใช้
ี ในการติดตามการเปลียนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและภาวะมลพิษมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก เพราะต้องครอบคลุมทังด้านสาเหตุ สถานการณ์ และผลกระทบ แต่ปจั จุบนั ยัง
มีจาํ กัด และไม่เชือมโยงกัน จึงยากต่อการนํามาวิเคราะห์เพือกําหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน
แก้ไข นอกจากนันสถิตทิ มีี อยู่มปี ญั หาสําคัญเรืองความครอบคลุมในการจัดเก็บ อาทิ ปริมาณขยะ
ปริมาณและการเคลือนย้ายสารเคมีประเภทต่างๆ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่ วยงาน
2.2 ประเทศไทยจากมุมมองดัชนี ชีวัดระดับนานาชาติ ทีสําคัญ

(Dr

ดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติมบี ทบาทสําคัญต่อสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของประเทศไทย
ใน 2 ลักษณะ

่าง

ประการแรก ดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติแสดงให้เห็นสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของ
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอืนๆ จึงมีประโยชน์ ในการบ่งชีตําแหน่ งแห่งทีของประเทศว่ามี
แนวโน้มดีขนหรื
ึ อตกตําลงเมือเปรียบเทียบกับประเทศอืนๆ และแม้วา่ สถานการณ์การพัฒนาดีขนึ
ตําแหน่ งแห่งทีอาจตกตําลง เพราะประเทศอืนมีความก้าวหน้ามากกว่าดัชนีชวัี ดดังกล่าวจึงควรได้รบั
การพิจารณาเป็ นองค์ประกอบหนึงของการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ

ับร

ประการทีสอง ดัชนีและตัวชีวัดระดับนานาชาติทมีี อทิ ธิพลต่อการตัดสินใจด้านการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศของหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนของประเทศต่างๆ ประเทศไทยมี
ระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบเปิ ด มีอตั ราการพึงพาการติดต่อค้าขายลงทุนและการท่องเทียวจาก
ต่างประเทศสูง จึงมีความเสียงสูงทีจะได้รบั ผลกระทบจากดัชนีและตัวชีวัดเหล่านี

ฉบ

เนืองจากดัชนีตวั ชีวัดระดับนานาชาติเหล่านีประกอบด้วยข้อมูลสถิตหิ ลายด้าน จึงไม่มหี น่ วยงาน
ใดรับผิดชอบติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิตทิ สถาบั
ี
นจัดอันดับนานาชาตินําไปใช้ ในบาง
กรณีอนั ดับทีตกตําเกิดจากการขาดข้อมูล หรือข้อมูลไม่ทนั สมัย ระบบสถิตขิ องประเทศจึงจําเป็ นต้อง
สร้างความมันใจว่าจะมีการจัดทําและเผยแพร่ขอ้ มูลเหล่านี เพือให้สถาบันจัดอันดับนานาชาติ และ
หน่ วยงานองค์กรต่างๆ ทังในระดับชาติและนานาชาติมขี อ้ มูลทีถูกต้องใช้ในการจัดอันดับการพัฒนาที
บ่งชีสถานะของประเทศได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างดัชนี ชีวัดระดับนานาชาติ ทีสําคัญ เช่ น

10

)

 ดัชนี ชีวัดความสามารถในการแข่งขันของโลก (Global Competitiveness
Index: GCI) จัดทําโดย World Economic Forum (WEF)10เพือจัดอันดับประเทศต่างๆ เป็ นประจําทุก
ปี เริมจัดทําในปี 2547เน้นการวัดความสามารถในการทํางานของสถาบันต่างๆ นโยบายของประเทศ
และปจั จัยทีทําให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตอย่างยังยืนในอนาคต พิจารณาจากตัวชีวัด 111
ตัว แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่

aft

1) กลุม่ ดัชนีพนฐาน(BasicRequirement)
ื
มีตวั ชีวัด 46 ตัวทีวัดการขับเคลือน
เศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ปจั จัยการผลิต พิจารณาจาก สถาบัน (Institution) โครงสร้างพืนฐาน
(Infrastructures) ความมันคงของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability) สุขภาพและการศึกษา
ขันพืนฐาน (Health and Primary Education)

่าง

(Dr

2) กลุม่ ดัชนีการเพิมประสิทธิภาพ (EfficiencyEnhancers) ประกอบด้วยตัวชีวัด 49
ตัวทีขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ประสิทธิภาพ พิจารณาจากการศึกษาและการอบรมขันสูง
(Higher EducationandTraining) ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods Market Efficiency)
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) การพัฒนาตลาดการเงิน (Financial Market
Development) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี(Technological Readiness) ขนาดของตลาด (Market Size)
3) กลุม่ ดัชนีนวัตกรรมและปจั จัยทีมีความซับซ้อน(Innovation and Sophistication
Factors) มีดชั นีชวัี ด 16 ตัวทีขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรม พิจารณาจากความ
ซับซ้อนทางธุรกิจ (BusinessSophistication) และนวัตกรรม(Innovation)

ฉบ

ับร

ในการจัดทําดัชนีชวัี ดความสามารถในการแข่งขันของโลก11WEF ใช้ขอ้ มูลสองประเภทคือ
สถิตจิ ากหน่ วยงานต่างๆ กับความเห็นของผูน้ ําด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ โดยให้นําหนัก
ความสําคัญกับข้อมูลประเภทหลังนีถึง 2 ต่อ 1 ดังนันการตีความผลประเมินของ WEF จึงสะท้อน
มุมมองและความคาดหวังของผูป้ ระกอบการ ปจั จัยทีเป็ นปญั หาต่อการลงทุนทางธุรกิจทีสําคัญ อาทิ
ปญั หาคอรัปชัน รัฐบาลขาดเสถียรภาพ/การปฏิวตั ิ ความไม่ชดั เจนของนโยบาย ระบบราชการไม่ม ี
ประสิทธิภาพ ขีดจํากัดของความสามารถด้านนวัตกรรม กําลังแรงงานทีมีความรูไ้ ม่เพียงพอ ฯลฯ เป็ น
ต้น
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกในปี 2556-2557 ประเทศไทยอยูใ่ น
อันดับที37 จาก 148 ประเทศ ดีขนเล็
ึ กน้ อยจากปี ทแล้
ี ว(2555-2556) ทีได้อนั ดับ 38 จาก 144 ประเทศ
10

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธมกร ธาราศรีสทุ ธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, “ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการ
จัดอันดับของ WEF และ IMD Thailand’s International Competitiveness Ranking in WEF and IMD”
11
World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2013-2014, http://reports.weforum.org/the-globalcompetitiveness-report-2013-2014/#section=countryeconomy-profiles-thailand สืบค้นเมือ 19 สิงหาคม 2557.
11

สําหรับการศึกษาและฝึ กอบรม ประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที5 ในอาเซียน รองจากสิงค์โปร มาเลเซีย บรูไน
และอินโดนีเซีย

aft

)

ดัชนี ชีวัดความสามารถในการแข่งขัน จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for Management Development: IMD)เพือจัดอันดับประเทศต่างๆ 60 ประเทศ
เน้นการวัดความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมต่อการแข่งขันโดยพิจารณาจากตัวชีวัด 323 ตัวใน
4 กลุม่ หลัก

1) กลุม่ ดัชนีวดั ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (EconomicPerformance) มีตวั ชีวัด76 ตัว
ประกอบด้วยเศรษฐกิจในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนจากต่างประเทศ การจ้างงาน ระดับ
ราคา

(Dr

2) กลุม่ ดัชนีวดั ประสิทธิภาพของภาครัฐ (GovernmentEfficiency) มีตวั ชีวัด 70 ตัว
ประกอบด้วย ฐานะการคลังนโยบายการคลังกรอบการบริหารด้านสถาบันกฎหมายด้านธุรกิจกรอบการ
บริหารด้านสังคม

่าง

3) กลุม่ ดัชนีวดั ประสิทธิภาพธุรกิจ (BusinessEfficiency)มีตวั ชีวัด 67 ตัวประกอบด้วย
ผลิตภาพการผลิตตลาดแรงงานการเงินการบริหารจัดการทัศนคติและค่านิยม4)กลุ่มดัชนีวดั โครงสร้าง
พืนฐาน(Infrastructure)มีตวั ชีวัด 110 ตัว ประกอบด้วยสาธารณูปโภคขันพืนฐานโครงสร้างพืนฐานด้าน
เทคโนโลยีโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและสิงแวดล้อมการศึกษา สองในสามของ
ตัวชีวัดมาจากข้อมูลเปรียบเทียบเชิงสถิตทิ สํี าคัญขององค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD, UNESCO,
WHO

ับร

4) การสํารวจความคิดเห็นและการให้คะแนนของผูป้ ระกอบการธุรกิจต่างประเทศ12

ฉบ

ในปี 2557 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที 29 ตกลง 2
อันดับจากปี 2556 ซึงอยูใ่ นอันดับที 27 ทังนีเนืองจากสถานการณ์ทางการเมืองทีไม่แน่ นอนขณะที
ประเทศเพือนบ้านอย่างสิงคโปร์อยู่อนั ดับที 3 ดีขนจากอั
ึ
นดับที 5 มาเลเซีย อยู่ในอันดับที 12 ดีขนจาก
ึ
อันดับที 15 อินโดนีเซียอยู่อนั ดับที 37 ดีขนจากอั
ึ
นดับที 39 และฟิ ลปิ ปิ นส์อยู่อนั ดับที 42 ลดลงจาก
อันดับที 38 ในปี 2556 ผลการประเมินของ IMD แสดงว่าดัชนีการแข่งขันเกือบทุกด้านของไทยตก
ตําลง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ ในขณะทีกลุม่

12

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธมกร ธาราศรีสทุ ธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, “ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการ
จัดอันดับของ WEF และ IMD Thailand’s International Competitiveness Ranking in WEF and IMD”
12

ดัชนีดา้ นโครงสร้างพืนฐาน ซึงรวมดัชนีการศึกษา สาธารณสุขและสิงแวดล้อม มีอนั ดับเท่าเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการศึกษาอยูใ่ นลําดับที 54 จาก 60 ประเทศ13

(Dr

aft

)

ดัชนี การพัฒนาคน (Human Development Index - HDI)จัดทําโดยสํานักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United Nations Development Programme - UNDP) ใช้ตดิ ตาม
สถานการณ์การพัฒนาคนของแต่ละประเทศ เพือจัดอันดับให้กบั ประเทศต่างๆตามการพัฒนาคนใน
ภาพรวม มีดชั นีหลัก 4 ตัวคือ1) การมีชวี ติ ทียืนยาวและมีสขุ ภาพดี วัดจากอายุคาดเฉลีย 2)
การศึกษา ตัวชีวัด 2 ตัว คือ การรูห้ นังสือ (มีนําหนักสองในสามส่วน) และอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิ
รวมกันทังระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีนําหนักเป็ นหนึงในสามส่วน ) และ 3) มาตรฐาน
คุณภาพชีวติ วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวปรับตามความเท่าเทียมกันของอํานาจซือ
ประเทศไทยมีคา่ ดัชนี HDI เพิมขึนอย่างต่อเนืองมากว่า 30 ปี ในปี 2556จัดอยูใ่ นอันดับ103 จาก
ทังหมด186 ประเทศ นับเป็ นลําดับต้นๆ ของกลุม่ ประเทศทีมี “การพัฒนาคนระดับปานกลาง”
เป้ าหมายการพัฒนาและยังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)

่าง

เมือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) จะ
สินสุดลงในปี ค.ศ. 2015 สหประชาชาติจงึ ได้รเิ ริมกระบวนการหารือเพือกําหนดวาระการพัฒนา
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 โดยการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาทียังยืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) ขณะนีมีกระบวนการดําเนินการหลายรูปแบบเพือพัฒนาชุดเป้าหมายและตัวชีวัด SDGs เพือ
นําเสนอต่อทีประชุมใหญ่สหประชาชาติ เป้าหมายและตัวชีวัด SDGs จึงจะเป็ นชุดข้อมูลทีประเทศไทย
ต้องให้ความสําคัญในระยะเวลาห้าปี ขา้ งหน้า

ฉบ

ับร

ประเทศไทยได้จดั ตังคณะกรรมการเพือการพัฒนาทียังยืน (กพย.)เมือ 24 ก.ค. 2556 โดย
มีเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อมเป็ นกรรมการและเลขานุ การ ทังนีกระทรวงการ
ต่างประเทศได้นําเสนอไว้ว่าประเด็นทีไทยควรมีบทบาทนํ าและผลักดันในเวทีสหประชาชาติ
ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขจัดความยากจนการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
การส่งเสริมการลดความเสียงและบรรเทาภัยพิบตั ิ รวมทังการบริหารจัดการนําและการส่งเสริมสิทธิ
มนุ ษยชนในเวทีระหว่างประเทศ14
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http://www.oknation.net/blog/chainoy70/2014/07/17/entry-2 สืบค้นเมือ 12 สิงหาคม 2557.
กรมองค์การระหว่างประเทศ, “เป้าหมายการพัฒนาทียังยืนในกรอบสหประชาชาติ: วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ.
2015 และการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนในกรอบสหประชาชาติ”, กองกิจการเพือการพัฒนา.
www.http://www.mfa.go.th/main/th/issues/42458-เป้าหมายการพัฒนาทียังยืนในกรอบสหประชาชาติ.html. สืบค้น
เมือ 20 กันยายน 2557.
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็ นปจั จัยพืนฐานสําคัญทีสนับสนุ นการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหลากหลายด้าน ในด้านการพัฒนาสถิติ หน่ วยงานต่างๆ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็ นเครืองมือสําคัญในการจัดทําสถิติ ในขณะทีทุกหน่ วยงาน
ภาคเอกชน และประชาชนก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ขอ้ มูล
สถิติ การพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศจึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงสถานการณ์และแนวโน้มทีสําคัญในด้าน
กระบวนการ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารด้วย

ับร

่าง

(Dr

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับที 3 (2557-2561)15ภายใต้กรอบ
นโยบายไอซีที 2563 ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2561 คือ “พัฒนาสังคมอุดมปญั ญาเพือก้าวสูย่ ุค
เศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยเท่าเทียมและทัวถึงในทุกชุมชนและท้องถิน ด้วยความมันคงและยังยืน” (Shape-up
Smart Thailand toward Digital Economy)ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้านได้แก่ (1) พัฒนา
ขีดความสามารถของธุรกิจ ส่งเสริมให้มกี ารประยุกต์ใช้ไอซีทเี พือให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันในตลาดใน
ระดับภูมภิ าคและระดับสากล รวมทังส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์
โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME (Vibrant Business) (2) พัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
อย่างฉลาดทังในประเทศและในระดับภูมภิ าคสากล โดยให้ชุมชนและท้องถินมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใน
แนวทางนวัตกรรม และมีความมันคงปลอดภัย (3) พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารทีพอเพียง (Sufficient) และคุม้ ค่า (Optimal Infrastructure) (4) พัฒนาทุนมนุ ษย์ให้มคี วามรอบ
รู้ เข้าถึง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบไอซีทไี ด้อย่างรูเ้ ท่าทันในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพือการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ (Participatory People)

ฉบ

เป้ าหมายการดําเนิ นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทฯคือ (1) สัดส่วน ICT ต่อ GDP สูงขึน
โดยเฉพาะจาก SME (2) ภาคธุรกิจมีเครืองมือ ICT เพือสร้างความพร้อม การปรับตัวในการแข่งขันในเวที
สากล (3) ประชาชน ชุมชน และท้องถิน ประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรูก้ ารดํารงชีวติ และการ
ประกอบอาชีพ (4) บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็ นทีพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทุกภาค
ส่วน (5) สังคม ชุมชน ท้องถิน เข้มแข็ง ปลอดภัย มีความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคม ASEAN(6) อันดับ
ประเทศไทยสูงขึนในสถาบันการจัดอันดับ ICT/e-Government ระดับสากล โดยกําหนดตัวชีวัดการ
พัฒนา ดังนี (1) ร้อยละ 80 ของประชากรทัวประเทศสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี 2558 และร้อยละ 90 ภายในปี 2564(2) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
15

บงจรรย์กาญจนศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร จิ
รพล ทับทิมหิน ทีปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เอกสารประกอบการประชุมรับฟงั ความ
คิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับที 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557–2561,
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, วันที 3 กันยายน 2556.
14

(Dr

aft

)

มีความรอบรู้ เข้าถึง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ จากระบบไอซีทไี ด้อย่างรูเ้ ท่าทันเพือการ
ดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ (3) สัดส่วนมูลค่าเพิมของอุตสาหกรรมไอซีท(ี รวมอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอน
เทนต์) ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10(4) ระดับความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness
Inbox16 อยูใ่ นกลุ่มประเทศทีมีการพัฒนาสูงทีสุดร้อยละ 30 (5) เกิดการจ้างงานในสายวิชาชีพในรูปแบบ
ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในประเทศและภูมภิ าคสากลทีเป็ นการทํางานผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (6)
รัฐ ประชาชน และเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในแต่ละภาคส่วน ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาท
ของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมมีนยั สําคัญว่าการพัฒนาระบบสถิติ
ควรใช้ประโยชน์จากการยกระดับโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีจะมี
โครงข่ายความเร็วสูงทีมีความปลอดภัยและคุม้ ค่าเข้าสูท่ ุกชุมชนและท้องถินเพือสนับสนุนการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริการท่องเทียว แรงงาน และการ
ประกอบธุรกิจ

ฉบ

ับร

่าง

นอกจากนันบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ e-Government Service จะให้บริการแบบเปิ ด
(Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่ วยงาน (Seamless) ทีเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็ นทีตัง โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความโปร่งใสทังในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให้ความสําคัญอันดับสูงกับการ
ส่งเสริม Cloud Technology โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดตัง
Government Cloud Service และจัดตัง Cloud Security Alliance (CSA) ASEAN Hub ซึงเป็ นหนึงใน
นโยบายของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับแผนเออีซี 2015 ของกระทรวง
ไอซีในการกําหนดทิศทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยในคลาวด์ให้กบั ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
และสนับสนุ นผูใ้ ห้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทยและอาเซียน ทังนีจากการจัดอันดับ
โดย Asia Cloud Computing Association ประเทศไทยมีอนั ดับดีขนึ 4 อันดับ โดยไทยอยู่อนั ดับที 9
จากทังหมด 14 ประเทศทีมีความพร้อมทังโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาและการนํา Cloud Computing
ไปใช้งาน และประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศทีมีการพัฒนาด้าน Cloud readiness อย่าง

เป็ นดัชนีชวัี ดความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการพัฒนาและเพิมความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ โดยการจัดอันดับ NRI นันจะจัดทําโดย World Economic Forum (WEF) ซึงวัดจากตัวชีวัด
10 ตัวใน4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (1) สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎระเบียบต่างๆ (2) สภาพแวดล้อม
ด้านธุรกิจและนวัตกรรม ด้านความพร้อม(3) ความพร้อมด้านโครงสร้างพืนฐานและดิจติ อลคอนเทนต์(4) ระดับราคา
(5) ทักษะ ด้านการใช้ประโยชน์(6) การใช้ประโยชน์โดยปจั เจกบุคคล (7) การใช้ประโยชน์โดยภาคธุรกิจ (8) การใช้
ประโยชน์โดยภาครัฐ และด้านผลกระทบ(9) Economic impacts (10) Social impacts
16
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ก้าวกระโดด โดยมีคะแนนด้าน Broadband Quality, International Connectivity และ Data
Sovereignty สูงกว่าปี ก่อนมาก17
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ในด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนัน ประชาชนทัวไป
สามารถใช้บริการศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน (Telecenters) ซึงมี 2 ประเภท คือ1) ศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน
ของผูร้ บั ใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เป็ นบริการศูนย์อนิ เทอร์เน็ตโรงเรียนและ
ศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชนในพืนทีห่างไกลทุรกันดาร และขาดแคลนบริการโทรคมนาคมพืนฐาน ในปี 2553
มีผรู้ บั ใบอนุ ญาต 6 ดําเนินการจัดตังศูนย์อนิ เทอร์เน็ตในพืนทีรับผิดชอบ เป็ นพืนทีชุมชน 377 แห่ง
พืนทีหน่ วยงานด้านสังคม 40 แห่ง และในพืนทีโรงเรียน 520 แห่ง182) ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารได้จดั ตังศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนในชุมชนต่างๆ หลากหลายรูปแบบ
กระจายทัวประเทศกว่า 280 แห่ง เพือมุ่งสร้างแหล่งเรียนรูใ้ ห้แก่ชมุ ชน สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน พัฒนาระบบร้านค้าชุมชน
ออนไลน์ และบริการของชุมชนเพือสือสารข้อมูลสินค้าและบริการของชุมชนแก่ตลาดโลก19
นอกจากนันในช่วงปลายปี 2557 ได้มกี ารเปลียนแปลงทีสําคัญอีกประการหนึงคือ นโยบาย
เศรษฐกิ จดิ จิทลั ซึงจะนําไปสู่การปรับโครงสร้างบทบาทภารกิจและแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยมีแนวโน้มว่าสํานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติจะมีบทบาทมากขึนในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริหารจัดการฐานข้อมูลของประเทศ

ับร

สรุปบริบทภายนอกที มีนัยสําคัญต่อการพัฒนาระบบสถิ ติ
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จากสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาประเทศ มีประเด็นสําคัญทีเป็ นวาระการพัฒนาประเทศ
ดังกล่าวข้างต้นรัฐจําเป็ นต้องกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาตามวาระ
สําคัญๆ จึงมีความจําเป็ นต้องใช้สถิตทิ ครบถ้
ี
วน ถูกต้องและทันเวลา อย่างไรก็ดี สถิตทิ ได้
ี จากทะเบียน
และสถิตจิ ากการสํารวจทีหลายหน่ วยงานจัดทํายังมีช่องว่างในการตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์
และสถิตทิ มีี อยู่บางส่วนก็ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า บางส่วนมีปญั หาด้านคุณภาพ และไม่ทนั
การณ์ จึงจําเป็ นต้องวางแนวทางการพัฒนาเพือให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถิตใิ นการวิเคราะห์
17

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) http://www.ega.or.th/Content.aspx?c_id=710 สืบค้นเมือ 26
สิงหาคม 2557.
18
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, กลุม่ งานบริการ
โทรคมนาคมโดยทัวถึงและเพือสังคม, http://usonet.nbtc.go.th/th/?page_id=35 สืบค้นเมือ 26 สิงหาคม 2557.
19
http://www.mict.go.th/view/1/โครงการ%20สมาร์ทไทยแลน/Smart%20People/81/ สืบค้นเมือ 26 สิงหาคม 2557,
โครงการสมาร์ทไทยแลนด์, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
16

ฉบ

ับร

่าง

(Dr

aft

)

วางแผน และประเมินผลการพัฒนาประเทศได้มากขึน ทังนี แผนพัฒนาฯ ฉบับที 11 ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า “การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทังผลสําเร็จและผลกระทบตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาในภาพรวมอย่างต่อเนือง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพืนที จําเป็ นต้อง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชือมโยงเป็ นเครือข่ายในทุกระดับ ทังฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับ
พืนที”
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บทที 3
ผลการขับเคลือนแผนแม่บทระบบสถิ ติประเทศไทย ฉบับที 1(2554-2558)

(Dr

aft

)

บทนีสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยฉบับที 1
(2554-2558) ซึงเป็ นเงือนไขปจั จัยภายในทีจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของแผนแม่บทฯ
ฉบับที 2 (2559-2563) ทังนีแผนแม่บทฯ ฉบับที 2 จําเป็นต้องสร้างความต่อเนืองในการดําเนินงาน
กับแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 พร้อมกับให้ความสําคัญกับการแสวงหาแนวทางลดปญั หาอุปสรรคทีพบจาก
การดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที 1 และการนํ าเสนอแนวทางใหม่ๆ เพือเสริมพลังการ
ขับเคลือนการพัฒนาระบบสถิตติ ่อไปด้วย

3.1 สรุปแนวทางและผลการดําเนิ นงานจากการขับเคลือนแผนแม่บทระบบสถิ ติประเทศไทย
ฉบับที 1 (2554-2558)


สถิ ติทางการ (Official Statistics - OS)

ฉบ

ับร

่าง

สถิตทิ างการเป็ นแนวคิดสําคัญในการพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศไทยซึงดําเนินการตาม
แนวคิดการพัฒนาสถิตขิ องนานาประเทศทีกําหนดให้มสี ถิตทิ มีี ความสําคัญจําเป็ นระดับประเทศขึนชุด
หนึ งทีจะมีการผลิตและพัฒนาคุณ ภาพอย่างต่อเนื องให้ได้ม าตรฐานสากล แนวคิดนี เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของประเทศไทยทีมีหน่ วยงานต่ างๆ ผลิตสถิตจิ ํานวนมากทังจากการดําเนิ นงานและการ
สํารวจ สถิติบางส่วนสําหรับใช้ในการบริหารงานภายในหน่ วยงานเท่านัน และบางส่วนไม่มกี ารผลิต
อย่างต่ อเนื อง จึงควรกําหนดขอบเขตการพัฒนาสถิติไ ว้เ ฉพาะสถิติทางการ อย่างไรก็ดี สถิติ
ทางการซึงหน่ วยสถิตติ ่างๆ ร่วมกันกําหนดภายใต้การแปลงแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 มีจํานวนถึง 3,652
รายการจึงนับเป็ นความท้าทายสําหรับแผนแม่บทฯ ฉบับที 2 ทีจําเป็ นต้องวางแนวทางให้มกี ารจัดลําดับ
ความสําคัญเพือให้มกี ารจัดทําและพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสม


ระบบสถิ ติ

แผนแม่บทฯ ฉบับที 1 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถิตริ ายสาขารวมทังหมด21 สาขา
ครอบคลุ ม ด้า นเศรษฐกิจ สัง คม และทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิงแวดล้ อ ม แต่ ล ะสาขาได้จ ัด ทํ า
แผนพัฒนาสถิตริ ายสาขาเพือเป็ นกรอบและแนวทางการพัฒนาสถิตแิ ต่ละสาขา
ตังแต่ปี 2555 ได้มกี ารทดลองพัฒนาสถิตเิ ชิงพืนทีในระดับจังหวัด โดยสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพือบูรณาการข้อมูลสถิตริ ะดับพืนทีตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
18

ของจังหวัดในประเด็นปญั หาทีสําคัญในพืนที หรือประเด็นข้อมูลทีสําคัญจําเป็ นต่อการพัฒนาจังหวัดใน
ลักษณะ Agenda based: Product Championเริมทดลองใน10 จังหวัดต่อมาขยายการดําเนินงานอีก66
จังหวัด ในปี 2556 สํานักงานสถิตจิ งั หวัด จัดทําข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพืนทีระดับกลุ่มจังหวัด 2 กลุ่ม
จังหวัด และอยู่ระหว่างการขยายเป็ น 18 กลุม่ จังหวัด
ระบบการบริ หารจัดการระบบสถิ ติ

)



(Dr

aft

ระบบการบริหารจัดการระบบสถิติของแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 ยึดถือหลักการของความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่ วยสถิตติ ่างๆ โดยจัดสรรความรับผิดชอบในการขับเคลือนการพัฒนาสถิติ
รายสาขาให้กระทรวงต่างๆ ซึงมีบทบาทเป็ น “เจ้าภาพ” สถิตสิ าขานันๆ โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
มีบทบาทในการขับเคลือนภาพรวมของระบบในทิศทางและรูปแบบทีสอดคล้องกัน รวมทังสนับสนุ น
การดําเนินงานของเจ้าภาพสถิตสิ าขาต่างๆ
แผนแม่บทฯ ฉบับที 1 กําหนดกลไกการบริหารจัดการทีสําคัญไว้ 3 ชุด ได้แก่

่าง

o คณะกรรมการทีปรึกษาด้านวิชาการ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสถิติ และด้านอืนๆ
ทีเกียวข้อง มีผอู้ ํานวยการสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็ นเลขานุ การ มีบทบาทในการให้
คําปรึกษาสํานักงานสถิติแห่ง ชาติใ นฐานะทีเป็ น หน่ วยสถิติสําคัญของประเทศ และ
หน่ วยงานทีบริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศ

ับร

o คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เป็ น องค์คณะระดับนโยบายที
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับปลัดกระทรวงต่างๆ และผูท้ รงคุณวุฒิ มีรฐั มนตรีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเป็ น ประธาน และผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติเป็ นกรรมการและเลขานุการ

ฉบ

o คณะอนุ กรรมการสถิตริ ายสาขา 21 ชุด เป็ นองค์คณะระดับปฏิบตั กิ ารทีประกอบด้วย
หน่ วยสถิตทิ มีี บทบาทสําคัญในการผลิตสถิตสิ าขานันๆ มีผบู้ ริหารระดับปลัดกระทรวง
ทีรับผิดชอบสถิติสาขานันๆ เป็ นประธานและหน่ วยงานสําคัญด้านนโยบาย/แผน/สถิติ
ของกระทรวงนันๆ เป็ นอนุกรรมการและเลขานุ การ
นอกจากนัน ได้มกี ารแต่งตังกลไกการบริหารจัดการระบบสถิตทิ สํี าคัญอืนๆ ได้แก่
o คณะอนุ กรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ เป็ น องค์คณะทางวิชาการ มีผู้อํานวยการ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็ นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒดิ า้ นสถิตเิ ป็ นทีปรึกษาอนุ กรรมการ
ผู้แทนหน่ วยงานเจ้าภาพสถิติสาขาต่างๆ เป็ นอนุ กรรมการ โดยมีผู้อํานวยการสํานัก
บริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นอนุ กรรมการและเลขานุ การ
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o คณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานหน่ วยงานที
เกียวข้องเป็ นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนายุทธศาสตร์จงั หวัด หัวหน้ากลุ่ม
งานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักงานจังหวัด และสถิตจิ งั หวัด เป็ นกรรมการและ
เลขานุ การ

(Dr
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)

o คณะกรรมการสถิตกิ ลุ่มจังหวัด 16 กลุ่มจังหวัดมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดทีเป็ นหัวหน้ ากลุ่ม
จังหวัดเป็ น ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอืนๆ ในกลุ่มเป็ นรองประธาน มีผู้แทนจาก
หน่ วยงานทีมีบทบาทหลักในการขับเคลือนยุทธศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ เป็ นกรรมการ
และมีหวั หน้ าสํานักงานจังหวัดและสถิตจิ งั หวัดทีเป็ นแกนนํ ากลุ่มจังหวัดเป็ นกรรมการ
และเลขานุ การร่วม
กลไกสําคัญเหล่านีจะยังคงมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบสถิตใิ นระยะของแผนแม่บท
ฯ ฉบับที 2 แต่อาจจําเป็ นต้องมีการปรับเปลียนในบางส่วนเพือแก้ไขข้อจํากัดทีพบในการดําเนินงาน
ระยะแรก


การพัฒนาสถิ ติทางการ

ับร

่าง

การพัฒ นาสถิติทางการทังด้านปริม าณและคุณ ภาพเป็ น เรืองทีจะต้องดําเนิ น การอย่าง
ต่อเนื อง โดยแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 ได้ระบุสถิตทิ างการพร้อมทังจุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาไว้
บางส่วน และสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้พฒ
ั นากรอบและเครืองมือสําคัญเพือใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
สถิตทิ างการดังนี

ฉบ

1) ร่ า งหลัก ปฏิ บัติ เพื อการจัด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการประเทศไทย (Thailand
Statistics Code of Practice– CoP)กําหนดหลักปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดการคุณภาพการ
ผลิตสถิติ 14 ประการทีครอบคลุมเรืองระบบสถิตทิ างการ สภาพแวดล้อมของสถาบัน
กระบวนการทางสถิติ และผลผลิตสถิตทิ างการ พร้อมทังระบุตวั ชีวัดทีเป็ นแนวปฏิบตั ขิ นั
สูงของหลักปฏิบตั แิ ต่ละข้อเพือให้ได้ขอ้ มูลสถิตทิ มีี คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
2) ร่างแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิ ติทางการประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561มี
เป้ าหมายให้สํา นั กงานสถิ ติแ ห่ ง ชาติร่ วมกับ หน่ วยสถิติต่ า งๆ จัด การคุณ ภาพสถิติ
ทางการเพื อให้ ม ี ข้ อ มู ล สถิ ติ ท างการที มี คุ ณ ภาพ ร่ า งแผนฯ นี กํ า หนดให้ ม ี
คณะอนุ กรรมการบริห ารจัดการคุณ ภาพข้อมูลสถิติทางการในปี 2558 (ปจั จุ บ ัน
ดําเนินการโดยคณะอนุ กรรมการกําหนดมาตรฐานสถิต)ิ
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3) ร่างแผนพัฒนามาตรฐานสถิ ติประเทศไทย พ.ศ. 2557-256120มาตรฐานสถิติ
ครอบคลุมถึงหลักการทางสถิติ นิยามหรือคําจํากัดความทีใช้ในการผลิตรายการสถิติ
ทางการ การดําเนินงานทีเป็ นไปตามมาตรฐานสถิตริ ะดับประเทศหรือระดับสากลทีจะ
ช่วยให้กระบวนการผลิตและผลผลิตสถิตทิ างการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องและ
สามารถเปรียบเทียบรายการสถิตทิ างการข้ามช่วงเวลา ระหว่างแหล่งข้อมูลทัง
ภายในประเทศและนานาชาติได้
เป้าหมายของร่างแผนฯ คือการขับเคลือนให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสถิตทิ สอดคล้
ี
อง
กับมาตรฐานสากลเพือใช้ในการผลิตสถิตทิ างการ ปจั จุบนั มีคณะอนุ กรรมการกําหนด
มาตรฐานสถิตแิ ล้ว และร่างแผนฯ กําหนดให้แต่งตังคณะอนุ กรรมการจัดทํามาตรฐาน
สถิตเิ ฉพาะเรือง และหน่ วยงานทีเป็ นเจ้าภาพหลักเฉพาะเรืองในระยะต่อไป
คณะอนุ กรรมการกําหนดมาตรฐานสถิตกิ าํ หนดแนวทางการดําเนินงานทีให้
ความสําคัญกับการจัดทํามาตรฐานสถิตทิ ใช้
ี ร่วมกันทุกๆ หน่ วยงาน/สาขาสถิตเิ ป็ น
ลําดับแรก สําหรับมาตรฐานเฉพาะเรืองให้ดาํ เนินงานร่วมกับหน่ วยงานทีเป็ นเจ้าภาพ
หลักคูข่ นานกัน เพือให้มมี าตรฐานสถิตทิ นั ต่อการนําไปใช้พฒ
ั นาสถิตทิ างการ

ับร

่าง

4) ร่างกรอบการประเมิ นคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพสถิ ติทางการประเทศ
ไทย (Quality Assessment Framework for Thailand Statistical System)
กรอบการประเมิน คุณ ภาพฯ นี สร้า งขึนจากหลัก ปฏิบ ัติซึ งระบุ ห ลัก การการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการแบบกว้างๆ กรอบการประเมิน คุณภาพฯจะระบุ วธิ ีปฏิบตั ิทงใน
ั
ระดับหน่ วยสถิตแิ ละระดับรายการสถิตทิ างการ ซึงเอืออํานวยต่อการประเมินคุณภาพ
ด้ว ยตัวชีวัด ทีเป็ น มาตรฐานและได้จํ าแนกการประเมิน คุณ ภาพสถิติท างการเป็ น 3
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ร่างแผนพัฒนามาตรฐานสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 กําหนดว่า “สถิตคิ รอบคลุมถึงหลักการทางสถิติ นิยาม
หรือคําจํากัดความทีใช้ในการผลิตรายการสถิตทิ างการ การดําเนินงานทีเป็ นไปตามมาตรฐานสถิตริ ะดับประเทศหรือ
ระดับสากลทีจะช่วยให้กระบวนการผลิตและผลผลิตสถิตทิ างการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องและสามารถ
เปรียบเทียบรายการสถิตทิ างการข้ามช่วงเวลา ระหว่างแหล่งข้อมูลทังภายในประเทศและนานาชาติได้” และ “กรอบ
งานมาตรฐานสถิตคิ รอบคลุมเรืองการจัดจําแนกข้อมูล หน่วยทีใช้ในการผลิตสถิติ คํานิยาม คําถาม ชือตัวแปร การ
นําเสนอข้อมูลสถิติ และกระบวนงานจัดการด้านสถิต”ิ และ “มาตรฐานสถิตจิ ดั เป็ นกลุม่ ได้ 3 กลุม่ ได้แก่ 1) มาตรฐาน
สถิตทิ ใช้
ี รว่ มกันทุกๆ หน่วยงาน/สาขาสถิติ เช่น เพศ เขตการปกครอง กลุม่ อายุ การศึกษา ศาสนา กระบวนการงาน
จัดการด้านสถิติ การนําเสนอข้อมูลสถิติ 2) มาตรฐานสถิตทิ ใช้
ี ร่วมกันมากกว่า 1 หน่วยงาน/สาขาสถิติ เช่น อาชีพ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3) มาตรฐานสถิตทิ ใช้
ี งานเฉพาะหน่วยงาน/สาขาสถิติ เช่น โรค ยา
ลักษณะความพิการ
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รูปแบบ ได้แก่ การประเมินโดยหน่ วยสถิตเิ อง (self-assessment) การประเมินโดยผูใ้ ช้
สถิติ (user assessment) และการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ/องค์กรภายนอก (third-party
assessmentor external audit)


การพัฒนาหน่ วยสถิ ติ



(Dr

aft

)

ในการขับเคลือนแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 มีหน่ วยสถิติ (หน่ วยงานระดับกรม) ทีเกียวข้อง
กับการผลิตสถิตทิ างการจํานวนมากถึง 204 แห่ง การพัฒนาหน่ วยสถิติจงึ เป็ นเรืองท้าทายและเป็ น
เรืองทีต้องดําเนิ นการอย่ างต่อเนื อง ผลจากการขับเคลือนแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 ทําให้หน่ วยสถิติ
สังกัดหน่ วยงานต่างๆ ซึงส่วนใหญ่มใิ ช่หน่ วยสถิติโดยตรง แต่มหี ลายบทบาทหน้ าทีรวมถึงการผลิต
การรวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูล ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะหน่ วยสถิติ และตระหนักถึง
ความสํา คัญของการพัฒ นากระบวนการและผลผลิต สถิติท างการให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานและมี
คุณภาพดีขนึ รวมถึงการร่วมมือกับหน่ วยสถิติอืนๆ และสํานักงานสถิติแห่งชาติในการพัฒนาระบบ
สถิตขิ องประเทศในระยะยาว
การพัฒนาการแลกเปลียนเชือมโยงสถิ ติและการใช้ประโยชน์

ับร

่าง

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้พฒ
ั นา “ระบบต้นแบบการบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพือ
การตัดสินใจ” ทีสนับสนุ นการแลกเปลียนเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐทีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐาน TH e-GIF และ SDMX (Statistics Data and Metadata Exchange) ซึงเป็ นกรอบ
มาตรฐานสากลในการแลกเปลียนข้อมูลสถิติระหว่างหน่ วยงานภาครัฐระบบต้นแบบนี สนับสนุ นการ
วิเคราะห์และจัดทํารายงานเสนอผูบ้ ริหารในรูปแบบต่างๆ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั การชีแจงและ
ฝึ กอบรมวิธกี ารนํ าข้อมูลสถิตแิ ละ metadata เข้าระบบให้หน่ วยสถิตติ ่างๆ ทัง 21 สาขาแล้ว และอยู่
ระหว่างการประสานงานเพือนําข้อมูลเข้าระบบ
3.2 สรุปปัญหาและข้อจํากัดสําคัญในการขับเคลือนแผนแม่บทระบบสถิ ติฯ ฉบับที 1

ฉบ

ภารกิจสําคัญประการหนึงของแผนแม่บทฯ ฉบับที 2 คือการแก้ไขปญั หาทีเป็ นอุปสรรคสําคัญที
พบในการขับเคลือนแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 เพือให้การดําเนินงานในระยะที 2 มีความก้าวหน้ารวดเร็ว
กว่าในระยะแรกการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 สรุปปญั หาอุปสรรคสําคัญได้
ดังนี
o

แผนแม่บทฯ ฉบับที 1 มีความคาดหวังสูงเกินจริงโดยคาดหวังการขับเคลือนให้เห็นผล
เป็ นรูปธรรมพร้อมกันทังระบบสถิตซิ งมี
ึ ขอบเขตกว้างขวางมาก

o

ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่ วยงานต่างๆ ไม่เห็นภาพอนาคตของระบบสถิตขิ องประเทศและ
ทิศทางการพัฒนาทีชัดเจน เจ้าหน้าทีระดับปฏิบตั กิ ารไม่เห็นความแตกต่างจาก
22
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o

ระบบงานเดิม หน่ วยสถิตเิ ห็นว่าเป็ นภาระเพิมขึนและซําซ้อนกับงานทีหน่ วยงาน
ดําเนินการอยู่แล้ว ตลอดจนไม่คอ่ ยเห็นความเชือมโยงระหว่างสถิตทิ หน่
ี วยงานตนเอง
จัดทํากับสถิตขิ องหน่ วยงานอืนๆ จึงไม่เห็นประโยชน์ ทจะเกิ
ี ดขึนอย่างชัดเจน
หน่ วยงานต่างๆ ให้ความสําคัญ เห็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในระดับทีแตกต่างกัน
กระบวนการขับเคลือนทีให้ความสําคัญกับการผลักดันสถิตทิ กุ สาขาในจังหวะเดียวกัน ทํา
ให้กลุ่มสถิตสิ าขาทีมีความก้าวหน้ามากเห็นว่ากระบวนการนีล่าช้า ไม่เห็นผล ในขณะที
กลุม่ สถิตสิ าขาทีมีความก้าวหน้าน้อยเห็นว่าถูกเร่งรัดผลักดันมากไป
คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการต่างๆ ทีแต่งตังมีขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถิตทิ างการทีสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยงานทีเกียวข้องร่วมกันระบุมจี าํ นวนมากถึง
3,652 รายการ ซึงเป็ นจํานวนมากเกินกว่าทีจะสามารถบริหารจัดการให้ได้ผลเป็ นรูปธรรม
ในระยะเริมแรกของการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือรองรับการเชือมโยงแลกเปลียนสถิตริ ะหว่าง
หน่ วยงานต่างๆ ล่าช้า และพบปญั หาอุปสรรคหลายด้าน

บุคลากรส่วนใหญ่ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติทงในส่
ั วนกลางและจังหวัดต่างๆ มีสมรรถนะ
สูงด้านการผลิตสถิติ แต่ยงั ขาดประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติและการ
บริหารจัดการความร่วมมือระหว่างหน่ วยงาน

o

การดําเนินงานแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 มีจุดเน้นทีผูผ้ ลิตสถิติ มีลกั ษณะ supply-drivenและ
มีการดําเนินงานค่อนข้างน้อยในส่วนทีเกียวกับผูใ้ ช้สถิติ

ฉบ
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บทที 4
ทิศทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทย
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ในช่วงแผนแม่บทระบบสถิตขิ องประเทศฉบับที 1 การดําเนินงานมีความก้าวหน้าในด้านการจัด
วางกลไกการทํางาน การพัฒนาความร่วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ และมีการจัดทําเครืองมือต่างๆ เพือ
ใช้ในการดําเนินงานในระยะต่อไปการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทยในระยะห้าปี ขา้ งหน้าจึงควรให้
ความสํา คัญกับ การผสมผสานการพัฒนาตามแนวทางทีได้ว างรากฐานไว้ และการริเ ริมแนวทาง
รูปแบบวิธีการใหม่ๆ เพือเพิมพลังและพลวัตรการขับเคลือนการพัฒนาระบบสถิติเพือตอบโจทย์การ
พัฒนาภายใต้บริบททีเปลียนแปลง
สรุปทิศทางการพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศไทยในระยะห้าปี ขา้ งหน้าได้ดงั นี
o

กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบสถิตแิ ละสือสารกับหน่ วยงานต่างๆ ให้ชดั เจน โดยทิศทาง
การพัฒนาระบบสถิตทิ สอดคล้
ี
องกับสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ และ
ควรให้ความสําคัญกับประเด็นต่อไปนี
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่าง

 ทดแทนสถิตจิ ากการสํารวจด้วยสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงาน21 ของหน่ วยงาน
ต่างๆ เท่าทีจะทําได้ โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติทาํ หน้ าทีส่งเสริมและประสานการ
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ข้อมูลการบริหารงานหมายถึงข้อมูลทีหน่ วยงานต่าง ๆ จัดเก็บจากการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักขององค์กร ซึง
อาจมีหรือไม่มกี ฎหมายรองรับการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวก็ได้ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก สถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานมี
ความสําคัญมากขึน เพราะมีตน้ ทุนการจัดเก็บตํากว่าข้อมูลจากการสํารวจ และครอบคลุมประชากรในวงกว้าง ปจั จุบนั
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเอืออํานวยให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลจากการบริหารงานได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ ประเทศต่าง ๆ จึงมีความพยายามทีจะจัดทําและใช้ประโยชน์ ขอ้ มูลการบริหารงานเพือทดแทนข้อมูล
จากการสํารวจกันมากขึน โดยมีตวั อย่างกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ได้แก่ เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ทีมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานมากว่าสีทศวรรษ จนปจั จุบนั สถิตสิ ่วนใหญ่ของประเทศเหล่านีมา
จากข้อมูลการบริหารงาน
ข้อมูลการบริหารงาน แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่1) ข้อมูลจากทะเบียนตัวอย่าง เช่น ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนยานยนต์
ทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนผูเ้ สียภาษีอากร ทะเบียนผูป้ ระกันตน (ประกันสังคม)ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ทะเบียนผูส้ งู อายุ
ทะเบียนผูพ้ กิ าร เวชระเบียนผูป้ ่วย เป็ นต้น โดยทัวไปหน่ วยงานทีจัดเก็บข้อมูลทะเบียนมีกฎหมายรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว แต่บางกรณีกไ็ ม่มกี ฎหมายรองรับลักษณะสําคัญของข้อมูลทะเบียนคือ มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ซึง
เป็ นการเปลียนแปลงเพียงบางส่วนของประชากรเท่านัน หน่ วยงานทีจัดเก็บข้อมูลจะทําการปรับข้อมูลเฉพาะส่วน ไม่
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เชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานจากแหล่งต่างๆ เพือให้เกิดข้อมูลเชิงบูรณา
การ

aft

)

 ใช้สถิตจิ ากการสํารวจเติมเต็มช่องว่างทีไม่มสี ถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงาน หรือสถิติ
จากข้อมูลการบริหารงานมีขอ้ มูลไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ เช่น สถิตเิ กียวกับ
ประชากรกลุ่มชายขอบ - แรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ ชุมชนแออัดรายได้น้อย
แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพนั ธุ์ ฯลฯ
 เพิมความสําคัญกับสถิตเิ ชิงพืนที โดยให้จงั หวัดเป็ นจุดบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ
ในพืนทีเพือสนับสนุ นการขับเคลือนยุทธศาสตร์จงั หวัด (บูรณาการแนวระนาบ)
และเป็ นจุดเชือมโยงจากระดับพืนทีสู่ระดับประเทศ (บูรณาการแนวดิง)

ับร

่าง

(Dr

 พัฒนาระบบการเชือมโยงสถิตริ ะหว่างสาขาต่างๆ (แนวระนาบ) และเชือมโยงจาก
สถิตพิ นที
ื สูส่ ถิตจิ งั หวัดและสถิตริ ายสาขา (แนวดิง) และเพิมสมรรถนะสํานักงาน
สถิติแห่งชาติและหน่ วยงานทีทําหน้าทีประสานงานระบบสถิตขิ องกระทรวงต่างๆ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือให้สามารถประสานงาน-เชือมโยงสถิตแิ นวระนาบและ
แนวดิง

ฉบ

ต้องประมวลข้อมูลใหม่ทงระบบข้
ั
อมูลทะเบียนเกียวข้องกับประชากรและสังคมในวงกว้าง และเป็ นแหล่งทีมาของสถิต ิ
จากข้อมูลการบริหารงานทีสําคัญ2) ข้อมูลการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นข้อมูลทีหน่ วยงานจัดเก็บเพือบันทึกการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึงโดยทัวไปมักไม่มกี ฎหมายรองรับในการจัดเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลที
หน่วยงานไม่ตอ้ งขอจากผูอ้ นื ตัวอย่างเช่น จํานวนครังหรือความถีของการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานซึงอาจรวมผล
ของการดําเนินงานด้วย อาทิ ข้อมูลภาษีทจัี ดเก็บจากสินค้านําเข้า-ส่งออก การตรวจโรงงาน การตรวจคุณภาพนํา การ
ตรวจลักษณะอากาศและภูมอิ ากาศ การวัดปริมาณนําฝนการฉีดยากําจัดยุง การตังด่านตรวจจับความเร็ว การรับแจ้ง
ความคดีตา่ งๆ การจับกุมหรือตักเตือนผูก้ ระทําผิด การให้บริการสุขภาพแก่สตรีมคี รรภ์ การฉีดวัคซีนเด็ก เป็ นต้น
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ภาพที 4.1 วิ สยั ทัศน์ การผลิ ตข้อมูลสถิ ติของประเทศไทย

สํารวจเพือตอบโจทย์
เฉพาะระดับชาติ

สถิติจงั หวัด ก

)
สถิติจงั หวัด ข

ดําเนินงานต่อ

หน่วยเหนือ

หน่วยเหนือ

ข้ อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน A ใน
จังหวัด ข

่าง

ข้ อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน B ใน
จังหวัด ก

สํารวจย่อย
เพือตอบโจทย์
เฉพาะจังหวัด

ข้ อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน B ใน
จังหวัด ข

ับร

ข้ อมูลจากการ
บริหารงานของ
หน่วยงานA ใน
จังหวัด ก

รายงานข้ อมูลการ

(Dr

ดําเนินงานต่อ

aft

รายงานข้ อมูลการ

สํารวจเพือเติมเต็ม
ช่องว่าง

สถิติรายสาขา

ให้ความสําคัญกับการเชือมโยงการใช้ประโยชน์ กบั การผลิต สถิติโดยแสวงหาแนวทาง/
ช่องทาง/รูปแบบในการนํ าเสนอสถิตทิ ผูี ้ใช้เข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ ได้กว้างขวางขึน
และผลักดัน ให้เ กิดการแลกเปลียนและทํางานร่วมกัน ระหว่างผู้ผ ลิต และผู้ใ ช้สถิติอย่า ง
ต่อเนืองเพือให้เกิดการผลิตสถิตใิ นลักษณะ demand-driven

ฉบ

o

 บู ร ณาการและเชือมโยงกระบวนการบริห ารจัด การระบบสถิ ติข องประเทศกับ
กระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
 ขับเคลือนการพัฒนาสถิตใิ นประเด็นทีเป็ นแนวโน้ม/วาระการพัฒนาของชาติทสํี าคัญ
กล่าวคือใช้ development agenda ขับเคลือนสถิตริ ายสาขา
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)

 สร้า งภาคีค วามร่ ว มมื อ เพือพัฒ นาสถิ ติ ร ะหว่ า งผู้ ใ ช้-ผู้ ผ ลิ ต -นั ก วิช าการ (ผู้ ใ ช้
ประโยชน์ และนักวิชาการจะเป็ น ตัวแทน demand ทีจะชีช่องว่างทีต้องการการ
พัฒนา) โดยควรเป็ นความร่วมมือแบบต้นนํ าถึงปลายนํ า (end-to-end) คือจากการ
จัดทําสถิตถิ งึ การนําเสนอและใช้ประโยชน์สถิติ เพือให้ทุกฝ่ายทีเกียวข้องมีส่วนร่วม
และเห็นประโยชน์ ทเกิ
ี ดขึนอย่างเป็ นรูปธรรม

aft

 ประเด็นสําคัญดังกล่าวจะเป็ น จุดเชือมโยงให้เกิดการทํางานร่วมกัน ข้ามสาขาสถิติ
ทํ า ให้ เ กิ ด แรงขับ เคลื อนผลั ก ดัน ให้ ห น่ วยสถิ ติ ส าขาต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อ งสร้ า ง
ความสําเร็จในกรอบเวลาทีกําหนดไว้รว่ มกัน

o

(Dr

 การทํางานร่วมกันข้ามสาขาสถิตจิ ะทําให้เกิดโจทย์การเชือมโยงข้อมูลทีหลากหลาย
เป็ นตัวเร่งการพัฒนาระบบการแลกเปลียนเชือมโยงข้อมูลสถิติ
พัฒนาคุณภาพสถิตใิ ห้ได้มาตรฐานสากลอย่างเป็ นขันตอนและต่อเนือง
 เนืองจากปจั จุบนั หน่ วยงานต่างๆ ได้กําหนดสถิตทิ างการไว้เป็ นจํานวนมาก จึง
ควรกําหนดขอบเขตการพัฒนาคุณภาพสถิตไิ ว้ทสถิ
ี ตทิ สํี าคัญจําเป็ นต่อการวางแผน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับประเทศเป็ นลําดับแรก

พัฒนา clearing house สําหรับดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติ
 ปจั จุบ นั ประเทศไทยไม่ม ี และควรมี clearing house สําหรับดัช นี ช ีวัดระดับ
นานาชาติ เพือให้มกี ลไกระดับชาติในการประสานงานการติดตามตรวจสอบการ
จัดทําและการใช้ดชั นีชวัี ดระดับนานาชาติ

ับร

o

่าง

 การพัฒนาคุณภาพมีขอบเขตการดําเนินงานกว้างขวางมาก จําเป็ น ต้องวางแผน
ดําเนินงานอย่างเป็ นขันตอนเพือให้เกิดผลสําเร็จเป็ นรูปธรรมเป็ นระยะๆ

ฉบ

 ภารกิจดังกล่าวสามารถดําเนินการภายใต้การบริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศ
และจะเป็ นการดําเนิ นการทีเกือกูลต่อระบบสถิติของประเทศด้วย เพราะดัชนีชวัี ด
นานาชาติเป็ นรูปแบบการนํ าข้อมูลสถิตไิ ปใช้ประโยชน์ ทมีี พลังและผลกระทบสูง
 เนื องจากดัช นี ช ีวัดระดับนานาชาติม กั ประกอบด้วยตัวชีวัดหลายด้าน จึง อาจไม่
สามารถดําเนินการได้ภายใต้การบริหารจัดการสถิตสิ าขาใดสาขาหนึง ควรมีกลไก
เฉพาะทีดําเนินงานร่วมกับสถิตสิ าขาทีเกียวข้องอย่างใกล้ชดิ
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ฉบ

ับร

่าง

(Dr

aft

)

องค์ประกอบของแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ ฉบับที 2
วิ สยั ทัศน์:ประเทศไทยมีระบบสถิตทิ ทุี กหน่วยงานร่วมกันขับเคลือนเพือให้เกิดสถิตทิ างการทีใช้ในการพัฒนา
ประเทศ
พันธกิ จ:
 บริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศ
 ส่งเสริมการผลิตข้อมูลสถิตทิ ได้
ี มาตรฐาน
 ส่งเสริมการให้บริการข้อมูลสถิติ
ทิ ศทางการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์
 การพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศเพือสนับสนุ นการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด
 การบูรณาการสถิตจิ ากทะเบียนและสถิตจิ ากการสํารวจและการเชือมโยงสถิตทิ งแนวระนาบและแนวดิ
ั
งเพือ
เพิมประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการสถิติ
 การพัฒนาคุณภาพสถิตใิ ห้ได้มาตรฐานสากล
 การพัฒนา clearing house สําหรับดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติ
 การเสริมสร้างความเข็มแข็งของหน่วยสถิตแิ ละบุคลากรสถิติ
สถานการณ์และแนวโน้ มการพัฒนา
บริ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและ
กระบวนการสารสนเทศภาครัฐ
 การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
 ภาครัฐมีเป้าหมายทีจะขยายโครงข่ายโทรคมนาคม
และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมร้อยละ 80
 การคุม้ ครองทางสังคมและการพัฒนาสูร่ ฐั
และ 90 ของประชากรภายในปี 2558 และ 2564
สวัสดิการ
 ภาครัฐมีเป้าหมายทีจะให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
 การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
แบบไร้ตะเข็บรอยต่อ (seamless) ระหว่างหน่วยงาน
 การเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
 ภาครัฐให้ความสําคัญลําดับสูงต่อการส่งเสริม Cloud
 การกระจายอํานาจและการเติบโตของท้องถิน
Technology และ GovernmentService และประเทศ
 ประเทศไทยจากมุมมองดัชนีชวัี ดนานาชาติท ี
ไทยมีความก้าวหน้าด้านนีอย่างรวดเร็ว
สําคัญ
 ภาครัฐส่งเสริมให้มศี ูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชนในพืนที
ฯลฯ
ห่างไกลและชุมชนต่างๆ ทัวประเทศ
 รัฐบาลประกาศนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั และมีแผนปรับ
โครงสร้างบทบาทภารกิจกระทรวง ICT และสํานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ
ฯลฯ
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 ผูจ้ ดั การระบบสถิตขิ องประเทศ – สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ
 ผูจ้ ดั การสถิตริ ายสาขา – หน่วยงานสังกัดกระทรวงที
มีบทบาทสําคัญในการผลิตสถิตสิ าขานันๆ
 ผูจ้ ดั การระบบสถิตริ ะดับจังหวัด – สํานักงานสถิติ
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ย่อย
1.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบสถิตทิ ุก
ระดับ
1.2 การพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายเพือบูรณาการ
การผลิตและใช้สถิตใิ นกระบวนการวางแผนและติดตาม
ผลการพัฒนา

(Dr

 องค์กรขับเคลือนการพัฒนาระดับชาติ
 องค์กรขับเคลือนการพัฒนาระดับสาขา
 องค์กรขับเคลือนการพัฒนาระดับพืนที (จังหวัด
และกลุม่ จังหวัด)

aft

)




Architecture ของระบบสถิติของประเทศ
สถิตทิ างการ (Official Statistics – OS)– ประกอบด้วย สถิตริ ายสาขา (function-based) และสถิตเิ ชิงพืนที
(areas-based)
หน่วยสถิติ (Statistical units) - ประกอบด้วยหน่วยผลิตสถิต ิ และบุคลากรทีรับผิดชอบการผลิตสถิติ
ระบบการแลกเปลียนเชือมโยงสถิตแิ นวระนาบ (ระหว่างสถิตสิ าขาต่างๆ) และแนวดิง (ระหว่างสถิตริ ายสาขา
และสถิตเิ ชิงพืนที)
ระบบการนําเสนอสถิตเิ พือการวางแผนและติดตามผลการพัฒนา
กลไกบริหารจัดการระบบสถิ ติ
ผูจ้ ดั การระบบสถิ ติ

ับร

่าง

ทิ ศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบสถิตขิ องประเทศเพือสนับสนุ น
การวางแผนและติดตามผลการพัฒนา
ระดับประเทศและระดับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด

ฉบ

2. การบูรณาการสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและ
สถิตจิ ากการสํารวจและการเชือมโยงสถิตทิ งแนว
ั
ระนาบและแนวดิงเพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต
และการให้บริการสถิติ

3. การพัฒนาคุณภาพสถิตใิ ห้ได้มาตรฐานสากล

2.1 การเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานของ
หน่วยงานต่างๆ
2.2 การเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและสถิติ
จากการสํารวจ
2.3 การพัฒนาระบบการเชือมโยงสถิตริ ะหว่างสาขา
ต่างๆ และการเชือมโยงจากสถิตพิ นที
ื สูส่ ถิตจิ งั หวัดและ
สถิตริ ายสาขา
2.4 การให้บริการสถิตทิ สะดวกต่
ี
อการเข้าถึง เข้าใจ และ
ใช้ประโยชน์
3.1 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
3.2 การประเมินคุณภาพสถิติ

29

ฉบ

ับร

่าง

(Dr

aft

5. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของหน่วยสถิตแิ ละ
การส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสถิต ิ
ภาครัฐ

4.1 การพัฒนากลไกและกระบวนการดําเนินงานของ
clearing house สําหรับดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติให้เป็ น
ส่วนหนึงของระบบสถิตขิ องประเทศ
5.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสถิตขิ องหน่วย
สถิตติ า่ งๆ ด้วยระบบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้าน
ตําแหน่งงาน
5.2 การส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสถิติ
ภาครัฐ

)

4. การพัฒนา clearing house สําหรับดัชนีชวัี ด
ระดับนานาชาติ
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บทที 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ

aft

)

บทนีนํ าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ ซึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์5 ข้อ ยุทธศาสตร์ย่อย
กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชีวัด
5.1 ยุทธศาสตร์ที 1การพัฒนาระบบสถิ ติของประเทศเพือสนับสนุนการวางแผนและติ ดตาม
ผลการพัฒนาระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(Dr

การขับเคลือนการพัฒนาระบบสถิตจิ ะมีความก้าวหน้าและได้รบั การสนับสนุ นจากผูก้ ําหนด
นโยบายและหน่ วยงานต่างๆ หากสามารถแสดงประโยชน์ ทเกิ
ี ดขึนให้ปรากฏได้อย่างชัดเจน การยึด
โยงการพัฒนาระบบสถิตกิ บั กระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผลระดับประเทศ(แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล) และระดับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ยุทธศาสตร์จงั หวัด
และกลุม่ จังหวัด) จะเป็นแรงขับเคลือนการพัฒนาระบบสถิตทิ สํี าคัญยิง
การพัฒนากลไกการบริ หารจัดการระบบสถิ ติทุกระดับ

่าง

5.1.1

ับร

กลไกการบริหารจัดการระบบสถิตทิ ุกระดับเป็ นหัวใจสําคัญของระบบสถิตขิ องประเทศที
เป็ นเอกภาพ แต่การขับเคลือนผลักดันกลไกการบริหารจัดการทีประกอบด้วยหน่ วยงานจํานวนมาก
ภายใต้หลายสังกัดเป็ นความท้าทายอย่างยิงของระบบราชการไทย จําเป็ นต้องมีกรอบการดําเนินงาน
ทีชัดเจนและใช้กลยุทธ์ทหลากหลายและยื
ี
ดหยุ่นเพือให้การบริหารระบบสถิตมิ ปี ระสิทธิภาพมากขึน

ฉบ

อนึง กลไกการบริหารจัดการระบบสถิตปิ ระกอบด้วยคณะกรรมการ/อนุ กรรมการ2
ประเภท ประเภทแรกได้แก่คณะกรรมการวิชาการ เช่น คณะกรรมการทีปรึกษาวิชาการ คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานสถิติ ประเภททีสองได้แก่คณะกรรมการอํานวยการ/ประสานงาน เช่น
คณะกรรมการจัดระบบสถิตสิ ามด้าน คณะอนุ กรรมการสถิตริ ายสาขา และคณะกรรมการสถิตริ ะดับ
จังหวัดคณะกรรมการสองประเภทนีมีภารกิจคนละประเภท ควรทบทวนภารกิจและกระบวนการ
ดําเนินงานมิให้ซําซ้อนเพือให้เกิดความเชือมโยงเกือหนุ นซึงกันและกัน และควรพยายามปรับลดขนาด
กลไกการบริหารจัดการระบบสถิตทิ ุกระดับ เพือเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เป้ าหมาย:มีกลไกการบริหารจัดการระบบสถิตติ งแต่
ั ระดับชาติถงึ ระดับจังหวัดทีดําเนินงานอย่าง
ต่อเนือง เชือมโยงกัน และมีเอกภาพ
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)

แนวทางการดําเนิ นงาน:
 ทบทวนภารกิจและองค์ประกอบของคณะกรรมการ/อนุ กรรมการชุดต่างๆ
 ออกแบบกระบวนการดําเนินงานของกลไกต่างๆ ให้เชือมโยงและสนับสนุ นซึงกันและกันและให้
มีรปู แบบการดําเนินงานทีหลากหลายเพือเปิ ดโอกาสให้องคาพยพต่างๆ ขับเคลือนงานตาม
โอกาสและจังหวะทีเหมาะสม

การพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิ งนโยบายเพือบูรณาการการผลิ ตและใช้สถิ ติใน
กระบวนการวางแผนและติ ดตามผลการพัฒนา

(Dr

5.1.2

aft

ตัวชีวัด:
 มีการทบทวนภารกิจและองค์ประกอบของกลไกการบริหารระบบสถิติ (คณะกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการต่างๆ) (ภายใน 1 ปี )
 กลไกการบริหารระบบสถิตมิ กี ารดําเนินงานอย่างต่อเนือง

่าง

การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชดิ และต่อเนืองระหว่างหน่ วยงานด้านนโยบายและหน่ วยงาน
ด้านสถิตจิ ะช่วยลดช่องว่างในการผลิตสถิติ ทําให้การผลิตสถิตสิ อดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์
และทําให้การลงทุนผลิตสถิตมิ คี วามคุม้ ค่ามากขึน การปรึกษาหารือดังกล่าวควรดําเนินการในรูปภาคี
เครือข่ายเชิงนโยบายทีประสานงานกันอย่างต่อเนืองและครบวงจรตังแต่การวางแผนถึงการติดตาม
ประเมินผล และตังแต่การผลิตสถิตถิ งึ การใช้ประโยชน์ สถิตใิ นระดับนโยบาย

ับร

เป้ าหมาย:มีภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายและกระบวนการดําเนินงานเพือพัฒนาการผลิตและการใช้
ประโยชน์ สถิตใิ นการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศ
แนวทางการดําเนิ นงาน:

ฉบ

 พัฒนาภาคีเครือข่ายสถิตเิ พือสนับสนุ นการประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและกําหนดให้การสนับสนุ นการประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็ นจุดเน้นของการพัฒนาสถิตทิ างการรายสาขา
 พัฒนาภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายเพือพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์ สถิตใิ นการวางแผน
และติดตามผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาทีสําคัญในห้าปี ขา้ งหน้า อาทิ สังคมสูงอายุ
การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม เศรษฐกิจดิจทิ ลั การพัฒนาจังหวัดชายแดน
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ตัวชีวัด:

(Dr

aft

)

 มีภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายและกระบวนการดําเนินงานเพือพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์
สถิตเิ พือสนับสนุ นการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ภายใน 2 ปี )
 มีภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายและกระบวนการดําเนินงานเพือพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์
สถิตเิ พือสนับสนุ นการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาทีสําคัญในห้าปี
ข้างหน้าอย่างน้อย 5เครือข่าย (ภายใน 5 ปี )
 ภาคีเครือข่ายข้างต้นประกอบด้วยหน่ วยงานด้านสถิตแิ ละหน่ วยงานด้านนโยบายทีมีการ
ดําเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนือง

5.2 ยุทธศาสตร์ที 2 การบูรณาการสถิ ติจากข้อมูลการบริ หารงานและสถิ ติจากการสํารวจ
และการเชือมโยงสถิ ติทงแนวระนาบและแนวดิ
ั
งเพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการ
ให้บริการสถิ ติ

ับร

่าง

ปจั จุบนั สถิตสิ ่วนใหญ่เป็นสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานซึงหน่ วยงานต่างๆ จัดเก็บในการ
ดําเนินงาน มีเพียงสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยงานไม่กแห่
ี งทีจัดทําสถิตจิ ากการสํารวจ สถิตทิ งั
สองประเภทมีขอ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกัน การบูรณาการสถิตสิ องแหล่งนีจะเพิมโอกาสการใช้
ประโยชน์ สถิติ ทําให้ประเทศไทยมีสถิตทิ ครอบคลุ
ี
ม ทันการณ์ และทําให้การลงทุนด้านสถิตมิ คี วาม
คุม้ ค่ามากขึน
5.2.1การเชือมโยงสถิ ติจากข้อมูลการบริหารงานของหน่ วยงานต่างๆ

ฉบ

หน่ วยงานจํานวนมากจัดเก็บข้อมูลบางส่วนจากประชาชนผ่านระบบทะเบียน และ
บางส่วนจากการดําเนินงานตามภารกิจ หน่ วยงานเหล่านีประมวลผลบางส่วนของข้อมูลทีจัดเก็บให้เป็ น
สถิตเิ พือใช้ประโยชน์ เฉพาะเรือง หากสถิตเิ หล่านีเชือมโยงกันก็จะทําให้เกิดข้อมูลและมุมมองการ
พัฒนาทีครอบคลุมและเชือมโยงกันมากขึน นอกจากนีส่วนหนึงของข้อมูลทีจัดเก็บยังมิได้ถูก
ประมวลผลมาใช้ประโยชน์ หากประมวลผลและเชือมโยงกันก็จะเกิดการใช้ประโยชน์ ทกว้
ี างขวางและ
คุม้ ค่ามากขึน ปจั จุบนั มีหน่ วยงานบางแห่งทีเชือมโยงและบูรณาการสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานซึง
กันและกัน แต่ยงั อยูใ่ นวงจํากัด ระบบสถิตขิ องประเทศควรสนับสนุนการขยายการเชือมโยงและบูรณา
การสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานให้กว้างขวางขึนโดยลําดับ
เป้ าหมาย:มีการศึกษาประสบการณ์การเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ
เพือใช้เป็ นองค์ความรูใ้ นการสนับสนุ นการขยายการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานในวงกว้าง
33

แนวทางการดําเนิ นงาน:

aft

)

 ศึกษาตัวอย่างโอกาส ปญั หาอุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการ
บริหารงานของหน่ วยงานต่างๆ
 พัฒนาสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติให้มคี วามพร้อมในการประสานงานและสนับสนุ นการเชือมโยง
สถิตริ ะหว่างหน่ วยงาน (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 พัฒนารูปแบบต่างๆ ในการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานระหว่างหน่ วยงานและ
สนับสนุนการเชือมโยงระบบสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานระหว่างหน่ วยงาน

(Dr

 ขยายการเชือมโยงและบูรณาการสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานให้กว้างขวางและส่งเสริมให้มี
การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลมากขึน
ตัวชีวัด:

 มีการถอดบทเรียนตัวอย่างการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานระหว่างหน่ วยงาน
(ภายใน 2 ปี )

การเชือมโยงสถิ ติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิ ติจากการสํารวจ

ับร

5.2.2

่าง

 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติมคี วามพร้อมทีจะส่งเสริมสนับสนุ นการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการ
บริหารงานระหว่างหน่ วยงาน (ภายใน 3ปี )
 มีตวั อย่างการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานระหว่างหน่ วยงานโดยการประสานงาน
และการสนับสนุ นของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง (ภายใน 5 ปี )

ฉบ

สถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและสถิตจิ ากการสํารวจมีขอ้ ดีขอ้ ด้อยแตกต่างกัน สถิติ
จากข้อมูลการบริหารงานมักมีความครอบคลุมและสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ทงในระดั
ั
บนโยบายและ
ระดับปฏิบตั กิ าร และในกรณีทมีี การเคลือนไหวสูง และมีการปรับให้ทนั สมัยแบบ real time ก็จะมี
ความทันการณ์กว่าสถิตจิ ากการสํารวจ สถิตจิ ากการสํารวจต้องใช้เวลาในการจัดทํา จึงไม่มโี อกาสทีจะ
ทันการณ์แบบ real time แต่สว่ นใหญ่มรี ะเบียบวิธกี ารจัดเก็บทีเป็ นระบบ ครอบคลุมข้อมูลทีเกียวข้อง
ได้มากกว่า สถิตทิ งสองประเภทสามารถสนั
ั
บสนุ นและอุดช่องว่างซึงกันและกันและในระยะยาวควร
พยายามใช้สถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานทดแทนสถิตจิ ากการสํารวจซึงมีค่าใช้จ่ายสูงและปจั จุบนั มี
ปญั หาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม
เป้ าหมาย: มีการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลจากการบริหารงานกับสถิตจิ ากการสํารวจเพือขยายการใช้
ประโยชน์ และเพิมความคุม้ ค่าในการลงทุนด้านสถิติ
แนวทางการดําเนิ นงาน:
34

aft

)

 ศึกษาโอกาส ปญั หาอุปสรรค และแนวทางการดําเนินการเพือสนับสนุ นการเชือมโยงสถิตจิ าก
ข้อมูลการบริหารงานกับสถิตจิ ากการสํารวจของหน่ วยงานต่างๆ
 พัฒนาสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติให้มคี วามพร้อมในการประสานงานและสนับสนุ นการเชือมโยง
สถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและสถิตจิ ากการสํารวจ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
เทคนิควิธสี ถิต)ิ
 พัฒนารูปแบบต่างๆ ในการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและสถิตจิ ากการสํารวจ
ตัวชีวัด:

(Dr

 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติมคี วามพร้อมในการประสานงานและสนับสนุ นการเชือมโยงสถิตจิ าก
ข้อมูลการบริหารงานกับสถิตจิ ากการสํารวจ (ภายใน 2 ปี )
 มีตวั อย่างการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและสถิตจิ ากการสํารวจอย่างน้อย 3
ตัวอย่าง (ภายใน 5 ปี )
5.2.3การพัฒนาระบบการเชือมโยงสถิ ติระหว่างสาขาต่างๆ และการเชือมโยงจากสถิ ติ
พืนที สู่สถิ ติจงั หวัดและสถิ ติรายสาขา

ับร

่าง

ระบบสถิตขิ องประเทศควรเชือมโยงกันทังในแนวระนาบ (สาขาต่างๆ) และแนวดิง (ระดับ
พืนที ระดับจังหวัด และสาขาต่างๆ ในระดับชาติ) ปจั จุบนั สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้พฒ
ั นาระบบการ
เชือมโยงสถิตแิ นวระนาบแล้วส่วนการเชือมโยงแนวดิงยังเป็ นเรืองทีบางหน่ วยงานดําเนินการเอง แต่
การบูรณาการสถิตดิ งั กล่าวมีความจําเป็ นอย่างยิงสําหรับระบบสถิตขิ องประเทศทีส่วนใหญ่เป็ นสถิตจิ าก
ทะเบียนทีจัดเก็บจากพืนที ระบบทีบูรณาการแต่สามารถจําแนกสถิตใิ นระดับต่างๆ จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาโดยหน่ วยงานทุกระดับ ทังนีจําเป็ นต้องมีการออกแบบระบบ
การเชือมโยงทังในด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างสถิติ และด้านเทคนิค

ฉบ

เป้ าหมาย: ชุดข้อมูลสถิตทิ ตอบโจทย์
ี
ประเด็นการพัฒนาสําคัญของประเทศทีจัดเก็บโดยหน่ วยงาน
ต่างๆ ในระดับจังหวัดได้รบั การเชือมโยงเข้าสูร่ ะบบสถิตริ ายสาขาและมีการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
ระดับชาติ

35

aft

)

แนวทางการดําเนิ นงาน:
 ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และโครงสร้างสถิตเิ พือรองรับการ
เชือมโยงสถิตทิ งแนวระนาบและแนวดิ
ั
ง
 ประสานงานกับหน่ วยงานด้านนโยบายเพือกําหนดชุดข้อมูลสถิตทิ ตอบโจทย์
ี
ประเด็นการพัฒนา
สําคัญของประเทศและสนับสนุ นให้จงั หวัดต่างๆ จัดทําข้อมูลและเชือมโยงเข้าสู่ระบบสถิตเิ ชิง
บูรณาการเพือสนับสนุ นการตัดสินใจของหน่ วยงานด้านนโยบาย
ตัวชีวัด:

5.2.4

(Dr

 มีการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และโครงสร้างสถิตเิ พือรองรับ
การเชือมโยงสถิตทิ งแนวระนาบและแนวดิ
ั
ง (ภายใน 2ปี )
 มีชุดข้อมูลสถิตทิ ตอบโจทย์
ี
ประเด็นการพัฒนาทีสําคัญของประเทศทีได้รบั การเชือมโยงบูรณา
การทังแนวระนาบและแนวดิงอย่างน้อย 5ชุด (ภายใน 5ปี )
การให้บริ การสถิ ติทีสะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์

ฉบ

ับร

่าง

สังคมสารสนเทศและการส่งเสริมธรรมาภิบาลผลักดันให้หน่ วยงานภาครัฐต่างๆ
นําเสนอข้อมูลสถิตทิ หน่
ี วยงานจัดทําขึน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทีครอบคลุมทังภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน ประชาชน และหน่ วยงาน/องค์กรต่างประเทศ ข้อมูลสถิตทิ หน่
ี วยงานภาครัฐผลิตจะเป็ น
ทีสนใจและใช้ประโยชน์มากทีสุดโดยรัฐบาลและหน่ วยงานภาครัฐอืนๆ เพราะส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลสถิตทิ ี
จัดทําขึนเพือใช้ตดิ ตามสถานการณ์การพัฒนา กําหนดนโยบาย ดําเนินงานและติดตามผลการพัฒนา
อย่างไรก็ดขี อ้ มูลเหล่านีมักมิได้รบั การนําเสนอในรูปแบบทีเข้าถึงเข้าใจ และใช้ประโยชน์ได้สะดวก
ข้อมูลสถิตจิ ํานวนมากจึงไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีความก้าวหน้ามาก สามารถใช้จดั การ
และนํ าเสนอข้อมูลสถิตหิ ลากหลายรูปแบบได้ในเวลาอันสัน ซึงน่ าจะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึง
สถิตไิ ด้สะดวกรวดเร็วขึน อย่างไรก็ตามการจัดระบบการนําเสนอสถิตทิ จะเสริ
ี
มสร้างความเข้าใจและ
การใช้ประโยชน์ได้มากทีสุดต้องการการทํางานร่วมกันระหว่างผูผ้ ลิตสถิตแิ ละผูใ้ ช้ประโยชน์ สถิติ
เป้ าหมาย:การให้บริการสถิตผิ า่ นระบบนําเสนอสถิตทิ สะดวกต่
ี
อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ โดย
กลุม่ เป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงรัฐบาลและหน่ วยงานภาครัฐซึงเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์ หลัก
แนวทางการดําเนิ นงาน:
 พัฒนาระบบการนําเสนอสถิตทิ เหมาะสมกั
ี
บระบบสถิตขิ องประเทศ และสะดวกต่อการเข้าถึง
เข้าใจ และใช้ประโยชน์
36

 จัดการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ช้สถิตปิ ระเภทต่างๆ กับหน่วยสถิตเิ ป็ นระยะๆ
เพือปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอสถิตใิ ห้ตรงตามความต้องการใช้ประโยชน์
ตัวชีวัด:

aft

)

 มีระบบการนํ าเสนอสถิตทิ สามารถจั
ี
ดการข้อมูลสถิตนิ ําเข้าปริมาณมากทีอยูใ่ นรูปแบบที
แตกต่างกัน และสามารถนํ าเสนอสถิตใิ นหลากหลายรูปแบบ (ภายใน 2 ปี )
 กลุม่ เป้าหมายผูใ้ ช้สถิตปิ ระเภทต่างๆ มีความพึงพอใจมากขึน (ภายใน 5 ปี )
5.3 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพสถิ ติให้ได้มาตรฐานสากล

5.3.1

(Dr

การพัฒนาคุณภาพสถิตใิ ห้ได้มาตรฐานสากลเป็ นประเด็นทีมีความสําคัญและเป็ นความท้าทาย
อย่างยิงของระบบสถิตขิ องประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพสถิตใิ น
วงกว้างได้แก่การส่งเสริมให้หน่ วยสถิตติ ่างๆ พัฒนาตามมาตรฐานสถิตทิ กํี าหนด และให้มกี ารประเมิน
คุณภาพสถิตอิ ย่างต่อเนืองเพือให้ทราบปญั หาและความก้าวหน้าทีเกิดขึน
การพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้มาตรฐานสถิ ติ

ับร

่าง

มาตรฐานสถิตเิ ปรียบเสมือน “โครงสร้างหลัก” ของการผลิตสถิตเิ พือใช้ประโยชน์
ร่วมกัน การใช้มาตรฐานสถิตเิ ดียวกันจะทําให้สถิตทิ ผลิ
ี ตโดยหน่ วยงานต่างๆ สามารถแลกเปลียน
เชือมโยง และเปรียบเทียบกันได้ ปจั จุบนั คณะกรรมการจัดระบบสถิติ 3 ด้านได้แต่งตัง
คณะอนุ กรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ และสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ทํา (ร่าง) แผนพัฒนา
มาตรฐานสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 เพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
มาตรฐานสถิตไิ ว้แล้ว
เป้ าหมาย: มีการพัฒนามาตรฐานสถิตทิ สอดคล้
ี
องกับมาตรฐานสากลเพือใช้ผลิตสถิตทิ างการ และ
หน่ วยสถิตผิ ลิตสถิตทิ สอดคล้
ี
องกับมาตรฐานสถิติ

ฉบ

แนวทางการดําเนิ นงาน:

 พัฒนาระบบและกลไกและส่งเสริมการผลิตมาตรฐานสถิตปิ ระเทศไทย
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่ วยสถิตใิ ห้มคี วามรูด้ า้ นมาตรฐานสถิติ
 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้หน่ วยสถิตผิ ลิตสถิตทิ สอดคล้
ี
องกับมาตรฐานสถิติ โดยให้ความสําคัญ
สูงสุดกับสถิตทิ ใช้
ี วางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับชาติ

ตัวชีวัด:
 มีการผลิตมาตรฐานสถิตอิ ย่างน้อย 8เรือง(ภายใน 5 ปี )
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 บุคลากรหน่ วยสถิตติ ่างๆ มีความรูค้ วามเข้าใจด้านมาตรฐานสถิติ
5.3.2

การประเมิ นคุณภาพสถิ ติ

(Dr

aft

)

การประเมินคุณภาพสถิตเิ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ
ปจั จุบนั สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ทํา (ร่าง) กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพ
สถิตทิ างการประเทศไทย (Quality Assessment Framework for Thailand Statistical System) ซึง
เป็ นไปตามหลักปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิตทิ างการของประเทศไทย (Thailand
Code of Practice) 14 ประการ กรอบการประเมินคุณภาพฯ ดังกล่าวระบุวธิ ปี ฏิบตั ริ ะดับองค์กรและ
ระดับการผลิตสถิตทิ างการซึงจะเอืออํานวยให้เกิดการประเมินคุณภาพด้วยตัวชีวัดทีเป็ นมาตรฐาน
โดยได้จาํ แนกการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการเป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินโดยหน่ วยสถิตเิ อง
การประเมินโดยผูใ้ ช้สถิติ และการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ/องค์กรภายนอก
เป้ าหมาย:มีการประเมินคุณภาพสถิตโิ ดยผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้สถิติ
แนวทางการดําเนิ นงาน:

ับร

ตัวชีวัด:

่าง

 หน่ วยสถิตใิ ช้กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการประเทศไทย
ประเมินคุณภาพสถิตทิ หน่
ี วยงานผลิต
 ประสานงานให้ผใู้ ช้สถิตใิ ช้กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ
ประเทศไทยประเมินคุณภาพสถิตทิ หน่
ี วยสถิตผิ ลิต
 เตรียมการเพือรองรับการประเมินคุณภาพสถิตโิ ดยผูเ้ ชียวชาญ/องค์กรภายนอก

ฉบ

 ร้อยละ 60 ของหน่ วยสถิตปิ ระเมินคุณภาพสถิตทิ หน่
ี วยงานผลิต (ภายใน 2ปี )
 ร้อยละ 40 ของหน่ วยสถิตมิ กี ารประเมินคุณภาพสถิตโิ ดยผูใ้ ช้สถิติ (ภายใน 3ปี )
 มีการเตรียมการเพือรองรับการประเมินคุณภาพสถิตโิ ดยผูเ้ ชียวชาญ/องค์กรภายนอก (ภายใน
5 ปี )

5.4 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา clearing house สําหรับดัชนี ชีวัดระดับนานาชาติ
ปจั จุบนั ประเทศไทยไม่มหี น่ วยงานรับผิดชอบในการประสานจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติ
(clearing house) บ่อยครังผลการจัดลําดับของประเทศไทยอยู่ในลําดับตํา เกิดข้อโต้แย้งในสังคม โดย
ไม่มหี น่ วยงานใดรับผิดชอบติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถิตทิ สถาบั
ี
นจัดอันดับนานาชาติ
นําไปใช้ ระบบสถิตขิ องประเทศจําเป็ นต้องสร้างความมันใจในการนํ าข้อมูลไปจัดทําและเผยแพร่ขอ้ มูล
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ดัชนีชวัี ดเหล่านี จึงต้องพัฒนากลไกและกระบวนการดําเนินงานของ clearing house เพือติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลทีนําไปใช้ในการจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
5.4.1

การพัฒนากลไกและกระบวนการดําเนิ นงานของ clearing house สําหรับดัชนี ชี
วัดระดับนานาชาติ ให้ เป็ นส่วนหนึ งของระบบสถิ ติของประเทศ

(Dr

aft

)

ดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติมกั ประกอบด้วยตัวชีวัดหลายด้าน และมีการใช้ขอ้ มูลจาก
หลายสาขา หลายแหล่งข้อมูล อาทิ ข้อมูลจากองค์กรภาครัฐ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นกั ธุรกิจ นักลงทุน
จึงไม่สามารถดําเนินการได้ภายใต้การบริหารจัดการสถิตสิ าขาใดสาขาหนึง จําเป็นต้องมีกลไกเฉพาะที
ดําเนินงานร่วมกับสถิตสิ าขาทีเกียวข้องอย่างใกล้ชดิ เพือให้มกี ารติดตามตรวจสอบข้อมูลทีนํ าไปใช้ใน
การจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติอย่างเป็ นระบบ เนืองจากดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติเป็ นรูปแบบการ
นําข้อมูลสถิตไิ ปใช้ประโยชน์ ทส่ี งผลกระทบสูงต่อภาพลักษณ์และ โอกาสการด้านการค้าการลงทุนของ
ประเทศ
เป้ าหมาย: มีกลไกและกระบวนการทํางานร่วมกับหน่ วยงานเจ้าของข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลทีองค์กรจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาตินําไปใช้
แนวทางการดําเนิ นงาน:

ับร

่าง

 ศึกษาข้อมูลตัวชีวัดทีนํามาใช้จดั ทําดัชนีระดับนานาชาติ และตรวจสอบความถูกต้องทันสมัย
ของข้อมูลของประเทศไทยทีองค์กรจัดทําดัชนีชวัี ดนําไปใช้
 พัฒนากระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานทีรับผิดชอบข้อมูล เพือติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลทีองค์กรจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาตินําไปใช้อย่างต่อเนือง

ฉบ

ตัวชีวัด:
 มีกลไกและกระบวนการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานทีเกียวข้อง
 มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลทีองค์กรจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาตินําไปใช้อย่างน้อย 2 ดัชนี

ยุทธศาสตร์ที 5 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหน่ วยสถิ ติด้วยระบบมาตรฐาน
สมรรถนะวิ ชาชีพ และการส่งเสริ มเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสถิ ติภาครัฐ
5.5

หน่ วยสถิตทิ สัี งกัดกระทรวงและกรมต่างๆ มีจาํ นวนมาก แต่สว่ นใหญ่มใิ ช่หน่ วยสถิตโิ ดยตรง
จึงมีหลายบทบาทหน้าทีรวมถึงการผลิต การรวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูล อย่างไรก็ดกี ารจัดทําข้อมูล
สถิตเิ ป็ นเพียงการดําเนินงานเพือสนับสนุ นภารกิจหลักของหน่ วยงานเท่านัน
39

บุคลากรในหน่ วยสถิตไิ ม่มเี ส้นทางอาชีพ (career path) ไปสูต่ าํ แหน่ งสูงสุดขององค์กร
ตําแหน่ งสูงสุดของสายอาชีพของบุคลากรด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศคือผูอ้ ํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรทีมีความรูด้ า้ นเทคโนโลยีมากกว่าด้านสถิติ

aft

)

บุคลากรของหน่ วยสถิตสิ ่วนใหญ่ไม่มวี ฒ
ุ ดิ า้ นสถิติ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเป็ นต้อง
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากเพือนร่วมงานและจากกระบวนการทํางาน มีการโยกย้ายหมุนเวียนออกจาก
หน่ วยสถิตเิ พือไปสูต่ าํ แหน่ งทีเป็ นเส้นทางอาชีพหลักของกระทรวงและกรมส่งผลให้หน่ วยสถิตขิ าด
บุคลากรทีมีความรูค้ วามสามารถและการทํางานไม่ต่อเนือง

ับร

่าง

(Dr

หน่ วยสถิตใิ นองค์กรภาครัฐมักได้รบั การจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรน้อยกว่า
ส่วนงานหลักขององค์กร อีกทังยังขาดกลไกการพัฒนาหน่ วยสถิตแิ ละบุคลากรทีทํางานด้านสถิตอิ ย่าง
เป็ นระบบ หน่ วยสถิตใิ นแต่ละกระทรวง กรม จึงไม่มคี วามเข้มแข็งในการผลิตสถิตทิ ได้
ี มาตรฐานและ
การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพือประโยชน์ ในการวางแผน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
หน่ วยงานและประเทศ
ปจั จุบนั ข้อมูลสารสนเทศทังระดับชาติ ระดับจังหวัด และกลุม่ จังหวัดมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดยุทธศาสตร์และการติดตามผลการพัฒนาประเทศ การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด อีกทังทิศ
ทางการพัฒนาสถิตขิ องประเทศก็จะปรับเปลียนจากสถิตทิ ได้
ี จากการสํารวจไปเป็ นสถิตจิ ากข้อมูลการ
บริหารงานของหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ มากขึน โดยจะมีการเชือมโยงและบูรณาการสถิตจิ ากข้อมูลการ
บริหารงานซึงต้องอาศัยบุคลากรทีมีความรูด้ า้ นสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนันการพัฒนาหน่ วย
สถิตแิ ละการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยสถิตติ ่างๆ ให้ม ี
ความเป็ นมืออาชีพเป็ นเรืองสําคัญทีต้องดําเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
5.5.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสถิ ติของหน่ วยสถิ ติต่างๆ ด้วยระบบ
มาตรฐานสมรรถนะวิ ชาชีพด้านตําแหน่ งงาน

ฉบ

เนืองจากการบริหารจัดการระบบสถิตปิ ระเทศไทยเพิงเริมดําเนินการในช่วงแผนแม่บท
ฯ ฉบับที 1 ปจั จุบนั สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยสถิตติ ่างๆ จึงมีบุคลากรทีมีสมรรถนะและ
ประสบการณ์ดา้ นนีจํานวนจํากัด และการทีระบบการบริหารจัดการสถิตปิ ระเทศไทยอยู่ในระยะ
แรกเริมพัฒนา มีการทดลองและปรับเปลียนแนวทางรูปแบบวิธกี ารตลอดเวลา ก็ยงทํ
ิ าให้ตอ้ งพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของหน่ วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างต่อเนือง ทังด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ
การผลิตสถิติ การนําเสนอและการให้บริการสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสถิติใ ห้มีขดี ความสามารถดังกล่าว จําเป็ น ต้อง
ั หา ข้อจํากัดและลักษณะงานของหน่ วยสถิติแต่ ละแห่ง เพือกําหนดแนวทางการพัฒนาให้
ศึกษาปญ
เหมาะสมกับภารกิจของบุคลากรและหน่ วยงาน
40

เป้ าหมาย:บุคลากรด้านสถิตขิ องหน่ วยงานภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ การ
ผลิตสถิติ การนําเสนอและการให้บริการสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมกับงานของหน่วย
สถิตนิ นๆ
ั

ตัวชีวัด:

่าง

(Dr

aft

)

แนวทางการดําเนิ นงาน:
 จัดทํามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency Profile) ของบุคลากร
ด้านสถิตขิ องบุคลากรสังกัดหน่ วยสถิตติ ่างๆ
 จัดให้มกี ารสํารวจสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency Profile) ของบุคลากร
ทีรับผิดชอบงานด้านสถิติในหน่ วยสถิติต่างๆ เพือวิเคราะห์ช่องว่างความรูค้ วามสามารถด้าน
การบริหารจัดการระบบสถิติ การผลิตสถิติ การนํ าเสนอและการให้บริการสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเป็ นมาตรฐาน เพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณสมบัตทิ เหมาะสมกั
ี
บ
งานของหน่ วยสถิตนิ นๆ
ั
 จัดทําระบบและดําเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสถิตขิ องหน่ วยสถิติ เช่น จัดฝึ กอบรม
ฯลฯ โดยกําหนดให้มรี ะดับความรูค้ วามสามารถด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ การผลิตสถิติ
การนําเสนอและการให้บริการสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเป็ นมาตรฐาน และมีการออก
วุฒบิ ตั รรับรองให้แก่บุคลากรทีผ่านการพัฒนาสมรรถนะแต่ละระดับ

ฉบ

ับร

 มีมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency Profile) ของบุคลากรด้าน
สถิต(ิ ภายใน 1 ปี )
 มีระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิตขิ องหน่ วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกับงานของ
หน่ วยสถิตอิ ย่างน้ อยจํานวน 50 หน่ วยสถิต(ิ ภายใน 3 ปี )
 มีบุคลากรผ่านการพัฒนาสมรรถนะจากหน่ วยสถิตติ ่างๆ อย่างน้อยจํานวน30 หน่ วยสถิติ
(ภายใน 5 ปี )
5.5.2

การส่งเสริ มเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสถิ ติภาครัฐ

การส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสถิตภิ าครัฐให้มคี วามก้าวหน้าในหน่ วยงาน
โดยการสร้างระบบสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency) ให้แก่บุคลากรด้านสถิตแิ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารความต้องการบุคลากรทีมีระดับความรูค้ วามสามารถ
ของหน่ วยสถิตติ ่างๆ จะกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตลาดแรงงานด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วย
ให้บุคลากรสามารถโอนย้ายไปเติบโตยังหน่ วยสถิตทิ เหมาะสมกั
ี
บสมรรถนะวิชาชีพ
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เป้ าหมาย:มีระบบสนับสนุ นบุคลากรภาครัฐให้มสี มรรถนะวิชาชีพตําแหน่ งงานด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเหมาะสมกับงานของหน่ วยสถิติ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แนวทางการดําเนิ นงาน:
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 หารือกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือกําหนด
สมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงานด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
 ส่งเสริมการไหลเวียนข่าวสารข้อมูลเกียวกับตําแหน่งงานว่าง และระดับสมรรถนะวิชาชีพด้าน
ตําแหน่ งงาน (Job Competency Profile) ของบุคลากรด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศที
หน่ วยงานต่างๆทีต้องการเปิ ดรับเพือสนับสนุ นให้บุคลากรด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศมี
โอกาสโอนย้ายไปเติบโตยังหน่ วยสถิตทิ มีี ความเหมาะสมกับระดับความรูค้ วามสามารถ
ตัวชีวัด:

ฉบ

ับร

่าง

 หน่ วยงานต่างๆ ใช้ระบบสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency Profile)
ประกอบการพิจารณา เลือนขัน หรือโอนย้ายบุคลากรด้านสถิติ (และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ภายใน 5 ปี )
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บทนีนํ าเสนอโครงการ/งาน เพือขับเคลือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ 5
ยุทธศาสตร์ ดังนี
6.1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาระบบสถิ ติของประเทศเพือสนับสนุนการวางแผนและติ ดตาม
ผลการพัฒนาระดับประเทศและระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การพัฒนากลไกการบริ หารจัดการระบบสถิ ติทุกระดับ

(Dr

6.1.1

ฉบ

ับร

่าง

(1) งานปรับปรุงภารกิ จและองค์ประกอบของกลไกบริ หารระบบสถิ ติ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
หลักการและวัตถุประสงค์: กลไกการบริหารจัดการระบบสถิตทิ ุกระดับเป็ นหัวใจ
สําคัญของระบบสถิตขิ องประเทศการบริหารจัดการทีผ่านมามีอุปสรรคในการ
ขับเคลือนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย จําเป็ นต้องปรับปรุงองค์ประกอบ ภารกิจ/
กรอบการดําเนินงานให้ชดั เจน มีแนวทาง/กระบวนการทํางานทีหลากหลาย
ยืดหยุ่น สามารถเชือมโยงสนับสนุ นซึงกันและกัน เพือให้การบริหารระบบสถิตมิ ี
ประสิทธิภาพมากขึน
แนวทางการดําเนินงาน:
 ทบทวนภารกิจและองค์ประกอบของคณะกรรมการ/อนุ กรรมการชุดต่างๆ
 ออกแบบกระบวนการดําเนินงานของกลไกต่างๆ ให้เชือมโยงและสนับสนุ น
ซึงกันและกันและให้มรี ปู แบบการดําเนินงานทีหลากหลายเพือเปิ ดโอกาสให้
องคาพยพต่างๆ ขับเคลือนงานตามโอกาสและจังหวะทีเหมาะสม
ระยะเวลา:2559
งบประมาณ: งบประสานงาน และเบียประชุม

6.1.2

การพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิ งนโยบายเพือบูรณาการการผลิ ตและใช้สถิ ติใน
กระบวนการวางแผนและติ ดตามผลการพัฒนา
(1) โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิ งนโยบายเพือพัฒนาการผลิ ตและการใช้
ประโยชน์ สถิ ติครบวงจร
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ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติสาํ นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์:หน่ วยงานด้านนโยบายและหน่ วยงานด้านสถิติ
จําเป็ นต้องประสานงานกันอย่างต่อเนืองและครบวงจรตังแต่การวางแผนถึงการ
ติดตามประเมินผล และตังแต่การผลิตสถิตถิ งึ การใช้ประโยชน์สถิติ เพือให้การ
ผลิตสถิตสิ อดคล้องกับความต้องการใช้ ทําให้การลงทุนผลิตสถิตมิ คี วามคุม้ ค่า
มากขึนทังสถิตเิ พือสนับสนุ นการวางแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสถิตเิ พือการวางแผนและติดตามผล
การพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาทีสําคัญ
แนวทางการดําเนินงาน:
 พัฒนาภาคีเครือข่ายสถิตเิ พือสนับสนุ นการประเมินผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกําหนดให้การสนับสนุ นการ
ประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ น
จุดเน้นของการพัฒนาสถิตทิ างการรายสาขา
 พัฒนาภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายเพือพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์
สถิตใิ นการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาที
สําคัญในห้าปี ขา้ งหน้า อาทิ สังคมสูงอายุ การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ระยะเวลา:2559-2563
งบประมาณ: งบประสานงาน งบสนับสนุ นการพัฒนาการผลิตและการใช้
ประโยชน์ สถิติ

ยุทธศาสตร์ที 2 การบูรณาการสถิ ติจากข้อมูลการบริ หารงานและสถิ ติจากการสํารวจ
และการเชือมโยงสถิ ติทงแนวระนาบและแนวดิ
ั
งเพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการ

ฉบ

6.2

ให้บริการสถิ ติ

6.2.1 การเชือมโยงสถิ ติจากข้อมูลการบริหารงานของหน่ วยงานต่างๆ
(1) โครงการศึกษาและพัฒนาการเชือมโยงสถิ ติจากข้อมูลการบริหารงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์: หน่ วยงานปฏิบตั จิ ํานวนมากจัดเก็บสถิตจิ ากข้อมูลการ
บริหารงาน หากมีการเชือมโยงสถิตดิ งั กล่าว จะทําให้เกิดมุมมองการพัฒนาที
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ครอบคลุมและเชือมโยงกัน มีการใช้ประโยชน์ในวงกว้างและคุม้ ค่า ปจั จุบนั มี
หน่ วยงานบางแห่งทีเชือมโยงและบูรณาการสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานเพือ
แก้ไขปญั หาการดําเนินงานของหน่ วยงาน แต่ยงั ไม่มกี ารขยายผลการบูรณาการ
ข้อมูลเพือการใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่ วยงานอืนๆ ระบบสถิตขิ องประเทศควร
สนับสนุ นการขยายการเชือมโยงและบูรณาการสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานให้
กว้างขวางและมีการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลมากขึน
แนวทางการดําเนินงาน:
 ศึกษาตัวอย่าง โอกาส ปญั หาอุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมการเชือมโยง
สถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานของหน่ วยงานต่างๆ
 พัฒนาสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติให้มคี วามพร้อมในการประสานงานและ
สนับสนุ นการเชือมโยงสถิตริ ะหว่างหน่ วยงาน (การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 พัฒนารูปแบบต่างๆ ในการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานระหว่าง
หน่ วยงานและการนําร่องเชือมโยงระบบสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงาน
ระหว่างหน่ วยงาน
 ขยายการเชือมโยงและบูรณาการสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานให้กว้างขวาง
และส่งเสริมให้มกี ารใช้ประโยชน์ขอ้ มูลมากขึน
ระยะเวลา:2559-2563
งบประมาณ: งบประมาณเพือการศึกษากรณีตวั อย่าง งบพัฒนารูปแบบและระบบ
การเชือมโยงสถิติ และงบประสานงาน

การเชือมโยงสถิ ติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิ ติจากการสํารวจ
(1) โครงการเชือมโยงสถิ ติจากข้อมูลการบริหารงานและสถิ ติจากการสํารวจ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์:สถิตทิ ได้
ี จากการสํารวจต้องใช้เวลามาก มีคา่ ใช้จา่ ยสูง
ข้อมูลทีได้จะแสดงภาพรวมทังประเทศ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้
แบบ real time ในขณะทีสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานมีการจัดเก็บจากระดับ
พืนทีปฏิบตั กิ าร รวบรวมเป็ นภาพรวมของจังหวัด และประเทศ นํ าไปใช้
ประโยชน์ได้ทงในระดั
ั
บนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร ข้อมูลมีการปรับให้ทนั สมัย
แบบ real time สถิตทิ งสองประเภทสามารถสนั
ั
บสนุ นและอุดช่องว่างซึงกันและ
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กันจึงควรเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานกับสถิตจิ ากการสํารวจเพือ
ขยายการใช้ประโยชน์ และเพิมความคุม้ ค่าในการลงทุนด้านสถิติ
แนวทางการดําเนินงาน:
 ศึกษาโอกาส ปญั หาอุปสรรค และแนวทางการดําเนินการเพือสนับสนุ นการ
เชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานกับสถิตจิ ากการสํารวจของ
หน่ วยงานต่างๆ
 พัฒนาสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติให้มคี วามพร้อมในการประสานงานและ
สนับสนุนการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและสถิตจิ ากการ
สํารวจ (การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคนิควิธสี ถิต)ิ
 พัฒนารูปแบบต่างๆ ในการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการบริหารงานและสถิติ
จากการสํารวจ
ระยะเวลา:2559-2563
งบประมาณ: งบเพือการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเชือมโยงสถิติ และงบ
ประสานงาน

่าง

6.2.3 การพัฒนาระบบการเชือมโยงสถิ ติระหว่างสาขาต่ างๆ และการเชือมโยงจากสถิ ติ
พืนที สู่สถิ ติจงั หวัดและสถิ ติรายสาขา

ฉบ

ับร

(1) โครงการพัฒนาระบบการเชือมโยงสถิ ติระหว่างสาขาและการเชือมโยงจาก
สถิ ติพืนทีสู่สถิ ติจงั หวัดและสถิ ติรายสาขา
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติหน่ วยสถิติ และจังหวัดต่างๆ
หลักการและวัตถุประสงค์:ปจั จุบนั สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้พฒ
ั นาระบบการ
เชือมโยงสถิตริ ะหว่างสาขา (แนวระนาบ) ส่วนการเชือมโยงแนวดิงหน่ วยงานบาง
แห่งดําเนินการเอง การเชือมโยง/บูรณาการสถิตเิ ข้าสู่ระบบสถิตริ ายสาขา
โดยเฉพาะสถิตทิ ตอบโจทย์
ี
ประเด็นการพัฒนาสําคัญของประเทศ ทีจัดเก็บโดย
หน่ วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนและประเมินผล
การพัฒนาทุกระดับ ทังนีจําเป็นต้องมีการออกแบบพัฒนาระบบการเชือมโยงทังใน
ด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างสถิติ และด้านเทคนิคเพือนําข้อมูลสําคัญจําเป็ น
ต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนามาใช้ประโยชน์ รว่ มกันอย่างคุม้ ค่า
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การให้บริ การสถิ ติทีสะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์

(1) โครงการพัฒนาระบบบริ การสถิ ติทีเหมาะสม
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์: ข้อมูลสถิตทิ หน่
ี วยงานภาครัฐผลิตจะใช้ประโยชน์โดย
รัฐบาลและหน่ วยงานภาครัฐอืนๆ รูปแบบวิธกี ารนําเสนอข้อมูลยากต่อเข้าถึง
เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ของภาคส่วนต่างๆ จึงทําให้ขอ้ มูลจํานวนมากไม่ได้ถูก
นําไปใช้ประโยชน์ อย่างคุม้ ค่า จําเป็ นต้องพัฒนาระบบบริการสถิติ เพือให้สามารถ
จัดการข้อมูลทีมีการนําเข้าในปริมาณมาก มีลกั ษณะแตกต่างกัน และสามารถ
นําเสนอในรูปแบบทีหลากหลาย เข้าใจและเข้าถึงได้งา่ ย
แนวทางการดําเนินงาน:
 พัฒนาระบบการนํ าเสนอสถิตทิ เหมาะสมกั
ี
บระบบสถิตขิ องประเทศ และ
สะดวกต่อการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์
 จัดการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ช้สถิตปิ ระเภทต่างๆ กับหน่ วย
สถิตเิ ป็ นระยะๆ เพือปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอสถิตใิ ห้ตรงตามความ
ต้องการใช้ประโยชน์
ระยะเวลา:2559-2560
งบประมาณ: งบประมาณเพือพัฒนาระบบนําเสนอสถิติ และประสานงาน

ฉบ

ับร

่าง
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แนวทางการดําเนินงาน:
 ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และโครงสร้างสถิติ
เพือรองรับการเชือมโยงสถิตทิ งแนวราบและแนวดิ
ั
ง
 ประสานงานกับหน่ วยงานด้านนโยบายเพือกําหนดชุดข้อมูลสถิตทิ ตอบโจทย์
ี
ประเด็นการพัฒนาสําคัญของประเทศและสนับสนุ นให้จงั หวัดต่างๆ จัดทํา
ข้อมูลและเชือมโยงเข้าสู่ระบบสถิตเิ ชิงบูรณาการเพือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของหน่ วยงานด้านนโยบาย
ระยะเวลา:2559-2563
งบประมาณ: งบประมาณศึกษาและพัฒนาระบบเชือมโยงสถิตแิ นวระนาบและ
แนวดิง และงบประสานงาน
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6.3 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาคุณภาพสถิ ติให้ได้มาตรฐานสากล
การพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้มาตรฐานสถิ ติ
(1) โครงการพัฒนามาตรฐานสถิ ติทีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและส่ งเสริ ม
การใช้มาตรฐานสถิ ติ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์:มาตรฐานสถิตเิ ป็ น “โครงสร้างหลัก” ของการผลิตสถิติ
ทําให้สถิตทิ ผลิ
ี ตโดยหน่ วยงานต่างๆ สามารถแลกเปลียน เชือมโยง และ
เปรียบเทียบกันได้ โดยพัฒนาระบบและกลไกการผลิตมาตรฐานสถิติ ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้หน่วยสถิตผิ ลิตสถิติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถิติ ซึงสํานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติได้จดั ทํา (ร่าง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 25572561 ไว้แล้วเพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
แนวทางการดําเนินงาน:
 พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตมาตรฐานสถิตปิ ระเทศไทย
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่ วยสถิตใิ ห้มคี วามรูด้ า้ นมาตรฐานสถิติ
 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้หน่ วยสถิตผิ ลิตสถิตทิ สอดคล้
ี
องกับมาตรฐานสถิติ
โดยให้ความสําคัญสูงสุดกับสถิตทิ ใช้
ี วางแผนและติดตามผลการพัฒนา
ระดับชาติ
ระยะเวลา: ปี งบประมาณ 2559 – 2561
งบประมาณ: งบประสานงานเพือพัฒนาระบบกลไกการจัดทํามาตรฐานสถิติ และ
สนับสนุ นให้หน่ วยสถิตผิ ลิตสถิตติ ามมาตรฐาน
การประเมิ นคุณภาพสถิ ติ

ับร

่าง
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6.3.1

(1) โครงการประเมิ นคุณภาพสถิ ติทางการโดยหน่ วยสถิ ติเอง (self-assessment)
ประจําปี
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์: การประเมินคุณภาพสถิตเิ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
การจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ ซึงสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ทํา (ร่าง) กรอบ
การประเมินคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการประเทศไทย
(Quality Assessment Framework for Thailand Statistical System) ทีเป็ นไป
ตามหลักปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิตทิ างการของประเทศไทย
(Thailand Code of Practice) 14 ประการ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติกบั หน่วยสถิติ

ฉบ

6.3.2
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จะใช้กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ โดยได้
จําแนกการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการเป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินโดย
หน่ วยสถิตเิ อง การประเมินโดยผูใ้ ช้สถิติ และการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ/องค์กร
ภายนอกโดยจะเริมดําเนินโครงการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการโดยหน่ วยสถิติ
เอง (self-assessment) ในปี สดุ ท้ายของแผนแม่บทฯ ฉบับที 1 ต่อเนืองไปถึง 2 ปี
แรกของแผนแม่บทฯ ฉบับที 2

่าง

(Dr

แนวทางการดําเนินงาน:
 หารือ/ทําความเข้าใจกับหน่ วยสถิตทิ จะต้
ี องดําเนินงานประเมินคุณภาพสถิติ
ทางการด้วยตนเอง
 ประสานให้หน่ วยสถิตปิ ระเมินคุณภาพสถิตทิ างการของตนเอง ตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพข้อมูล
 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติรวบรวม/ประมวลผลการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการ
ของหน่ วยสถิตติ ่างๆ
ระยะเวลา:2ปี (2559-2560)
งบประมาณ: งบประสานงาน งบดําเนินการประเมินคุณภาพข้อมูล รวบรวมและ
ประมวลผล

ฉบ

ับร

(2) โครงการสํารวจความพึงพอใจสถิ ติทางการโดยผู้ใช้ (user assessment)
ประจําปี
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และหน่ วยสถิติ
หลักการและเหตุผล: การประเมินคุณภาพสถิตเิ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของการ
จัดการคุณภาพสถิตทิ างการ ซึงสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ทํา (ร่าง) กรอบการ
ประเมินคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการประเทศไทย (Quality
Assessment Framework for Thailand Statistical System) ทีเป็ นไปตามหลัก
ปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิตทิ างการของประเทศไทย (Thailand
Code of Practice) 14 ประการ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติกบั หน่ วยสถิติ จะใช้กรอบ
การประเมินคุณภาพข้อมูลเพือการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ โดยได้จาํ แนกการ
ประเมินคุณภาพสถิตทิ างการเป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินโดยหน่ วยสถิตเิ อง
การประเมินโดยผูใ้ ช้สถิติ และการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ/องค์กรภายนอกในปี
แรกของแผนแม่บทฯ ฉบับที 2 จะเริมดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจสถิติ
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ทางการโดยผูใ้ ช้(user assessment) ประจําปี และดําเนินการต่อเนืองเป็ นเวลา 3
ปี
แนวทางการดําเนินงาน:
 ทําความเข้าใจกับกลุม่ เป้าหมายผูใ้ ช้ประโยชน์สถิตเิ กียวกับการประเมิน
คุณภาพสถิติ
 ประสานให้ผใู้ ช้สถิตปิ ระเมินคุณภาพสถิตทิ หน่
ี วยสถิตผิ ลิต
 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติร่วมกับหน่ วยสถิตริ วบรวมประมวลและสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพสถิตทิ างการ
ระยะเวลา: 3ปี (2559-2561)
งบประมาณ: งบประสานงาน งบดําเนินการประเมินคุณภาพข้อมูล รวบรวมและ
ประมวลผล
6.4 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา clearing house สําหรับดัชนี ชีวัดระดับนานาชาติ

การพัฒนากลไกและกระบวนการดําเนิ นงานของ clearing house สําหรับดัชนี ชี
วัดระดับนานาชาติ ให้ เป็ นส่วนหนึ งของระบบสถิ ติของประเทศ
(1) โครงการพัฒนากลไกและกระบวนการดําเนิ นงานของ clearing house
สําหรับดัชนี ชีวัดระดับนานาชาติ ให้เป็ นส่ วนหนึ งของระบบสถิ ติของประเทศ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่ วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์:ดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติมกั ประกอบด้วยตัวชีวัดหลาย
ด้าน และมีการใช้ขอ้ มูลจากหลายสาขา หลายแหล่งข้อมูลไม่สามารถดําเนินการได้
ภายใต้การบริหารจัดการสถิตสิ าขาใดสาขาหนึง จึงจําเป็ นต้องมีกลไกและ
กระบวนการทํางานร่วมกับหน่ วยงานเจ้าของข้อมูลในสถิตสิ าขาทีเกียวข้องอย่าง
ใกล้ชดิ เพือติดตามตรวจสอบข้อมูลทีนํ าไปใช้ในการจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติ
อย่างเป็ นระบบ เนืองจากดัชนีชวัี ดระดับนานาชาติเป็ นรูปแบบการนําข้อมูลสถิตไิ ป
ใช้ประโยชน์ทส่ี งผลกระทบสูงต่อภาพลักษณ์และ โอกาสการด้านการค้าการลงทุน
ของประเทศ
แนวทางการดําเนินงาน:
 ศึกษาข้อมูลตัวชีวัดทีนํามาใช้จดั ทําดัชนีระดับนานาชาติ และตรวจสอบความ
ถูกต้องทันสมัยของข้อมูลของประเทศไทยทีองค์กรจัดทําดัชนีชวัี ดนํ าไปใช้

ฉบ

ับร

่าง

6.4.1
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 พัฒนากระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีรับผิดชอบข้อมูล เพือ
ติดตามตรวจสอบข้อมูลทีองค์กรจัดทําดัชนีชวัี ดระดับนานาชาตินําไปใช้อย่าง
ต่อเนือง
ระยะเวลา:2559-2563
งบประมาณ: งบประมาณเพือศึกษาข้อมูลตัวชีวัด และงบประสานงาน
ยุทธศาสตร์ที 5 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหน่ วยสถิ ติด้วยระบบมาตรฐาน
สมรรถนะวิ ชาชีพ และการส่งเสริ มเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสถิ ติภาครัฐ

(Dr

6.5.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสถิ ติของหน่ วยสถิ ติต่างๆ ด้วยระบบ
มาตรฐานสมรรถนะวิ ชาชีพด้านตําแหน่ งงาน

ฉบ

ับร

่าง

(1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถิ ติภาครัฐ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติหน่ วยสถิติ
หลักการและวัตถุประสงค์: การพัฒนาระบบสถิตทิ างการของประเทศ ในระยะห้าปี
ข้างหน้า จะต้องผสมผสานการพัฒนาตามแนวทางทีได้วางรากฐานไว้ และรูปแบบ
วิธกี ารใหม่ๆ เพือเพิมประสิทธิภาพการขับเคลือนการพัฒนาระบบสถิตขิ อง
ประเทศ ดังนันการวางรากฐานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถิตภิ าครัฐให้มศี กั ยภาพ
ทังด้านสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเหมาะสมกับภารกิจของหน่ วยงานนันๆ เพือ
รองรับการดําเนินงานให้เข้มแข็งต่อไปจึงมีความสําคัญอย่างยิง
แนวทางการดําเนินงาน:
 จัด ทํ า ระบบพัฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรภาครัฐ ด้ า นสถิ ติ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกําหนดให้มรี ะดับความรูค้ วามสามารถด้านการบริหารจัดการ
ระบบสถิติ การผลิตสถิติ (อาทิ คุณภาพและมาตรฐานสถติ) การนํ าเสนอการ
ให้บริการสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาทิ การเชือมโยง/บูรณาการ
ข้อมูล การนํ าเสนอสถิติ และการบริการ) ทีเป็ นมาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่ วยสถิตนิ นๆ
ั
 มีการออกวุฒบิ ตั รรับรองให้แก่บุคลากรทีผ่านการพัฒนาสมรรถนะในแต่ละระดับ
 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานทีกําหนด
ระยะเวลา:2559-2563
งบประมาณ: งบจัดทําระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงบพัฒนาบุคลากร
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6.5.2 การส่งเสริ มเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสถิ ติภาครัฐ
(1) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิ ชาชีพด้านตําแหน่ งงานและส่งเสริ มเส้นทางสาย
อาชีพของบุคลากรสถิ ติภาครัฐ

ฉบ

ับร

่าง

(Dr

aft

)

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติหน่ วยสถิติ และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักการและวัตถุประสงค์: หน่ วยสถิตติ ่างๆ มีบุคลากรทีมีสมรรถนะและ
ประสบการณ์ดา้ นบริหารจัดการระบบสถิติ การผลิตสถิติ การนําเสนอ การ
ให้บริการสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศจํากัด และมีการโอนย้ายออกจากหน่ วย
สถิตเิ พือไปเติบโตก้าวหน้าในสายงานหลักของหน่ วยงาน การพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพด้านตําแหน่ งงานและส่งเสริมเส้นทางอาชีพของบุคลากรสถิตภิ าครัฐที
ชัดเจน ด้วยการจัดทํามาตรฐานและสํารวจสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน
(Job Competency Profile) ของบุคลากรทีรับผิดชอบงานด้านสถิตริ วมทังส่งเสริม
การไหลเวียนข่าวสารข้อมูลเกียวกับตําแหน่งงานว่าง และระดับสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency Profile) ของบุคลากรด้านสถิตแิ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีหน่ วยงานต่างๆต้องการเปิ ดรับเพือสนับสนุ นให้บุคลากร
ด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศมีโอกาสโอนย้ายหมุนเวียนไปเติบโตยังหน่ วย
สถิตทิ มีี ความเหมาะสมกับระดับความรูค้ วามสามารถ
แนวทางการดําเนินงาน:
 จัดทํามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency
Profile) ของบุคลากรด้านสถิตทิ สัี งกัดหน่ วยสถิตติ ่างๆ
 จัดให้มกี ารสํารวจสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency
Profile) ของบุคลากรทีรับผิดชอบงานด้านสถิตใิ นหน่ วยสถิติต่างๆ เพือ
วิเคราะห์ช่องว่างความรูค้ วามสามารถด้านการบริหารจัดการระบบสถิติ การ
ผลิตสถิติ การนํ าเสนอและการให้บริการสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศที
เป็ นมาตรฐาน เพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณสมบัตทิ เหมาะสม
ี
กับงานของหน่ วยสถิตนิ นๆ
ั
 หารือกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่ วยงานที
เกียวข้องเพือกําหนดสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงานด้านสถิตแิ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
 ส่ ง เสริม การไหลเวีย นข่ าวสารข้อ มู ลเกียวกับ ตํ า แหน่ ง งานว่ าง และระดับ
สมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน (Job Competency Profile) ของบุคลากร
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ด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศทีหน่ วยงานต่างๆทีต้องการเปิ ดรับเพือ
สนับสนุ นให้บุคลากรด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศมีโอกาสโอนย้ายไป
เติบโตยังหน่ วยสถิตทิ มีี ความเหมาะสมกับระดับความรูค้ วามสามารถ
ระยะเวลา:2559-2563
งบประมาณ: งบประมาณเพือจัดทํามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านตําแหน่ งงาน
สํารวจสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรสถิตขิ องหน่ วยสถิติ จัดระบบ/หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร งบประสานงาน และงบเพือประชาสัมพันธ์ขา่ วสารตําแหน่ งงาน
ตารางที 6.1 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ย่อย โครงการ/งาน และหน่ วยงานรับผิ ดชอบ
ยุทธศาสตร์ยอ่ ย
1.1 การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการระบบสถิตทิ ุกระดับ

หน่ วยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

2.1 การเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูล
การบริหารงานของหน่วยงาน
ต่างๆ
2.2 การเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูล
การบริหารงานและสถิตจิ ากการ
สํารวจ
2.3 การพัฒนาระบบการเชือมโยง
สถิตริ ะหว่างสาขาต่างๆ และการ
เชือมโยงจากสถิตพิ นที
ื สูส่ ถิต ิ
จังหวัดและสถิตริ ายสาขา

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ

2.4 การให้บริการสถิตทิ สะดวกต่
ี
อ
การเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์

3. โครงการศึกษาและ
พัฒนาการเชือมโยงสถิตจิ าก
ข้อมูลการบริหารงาน
4. โครงการเชือมโยงสถิตจิ าก
ข้อมูลการบริหารงานและสถิติ
จากการสํารวจ
5. โครงการพัฒนาระบบการ
เชือมโยงสถิตริ ะหว่างสาขา
และการเชือมโยงจากสถิติ
พืนทีสูส่ ถิตจิ งั หวัดและสถิติ
รายสาขา
6. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสถิตทิ เหมาะสม
ี

3.1 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
มาตรฐานสถิติ

7.โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถิตทิ สอดคล้
ี
องกับ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ

(Dr

โครงการ/งาน
1. งานปรับปรุงภารกิจและ
องค์ประกอบของกลไกบริหาร
ระบบสถิต ิ
1.2 การพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิง
2.โครงการพัฒนาภาคี
นโยบายเพือบูรณาการการผลิต
เครือข่ายเชิงนโยบายเพือ
และใช้สถิตใิ นกระบวนการวางแผน พัฒนาการผลิตและการใช้
และติดตามผลการพัฒนา
ประโยชน์สถิตคิ รบวงจร

่าง

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบสถิตขิ อง
ประเทศเพือสนับสนุนการ
วางแผนและติดตามผลการ
พัฒนาระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด

ฉบ

ับร

2. การบูรณาการสถิตจิ าก
ข้อมูลการบริหารงานและสถิติ
จากการสํารวจและการ
เชือมโยงสถิตทิ งแนวระนาบ
ั
และแนวดิงเพือเพิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการ
ให้บริการสถิติ

3. การพัฒนาคุณภาพสถิติ
ให้ได้มาตรฐานสากล
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สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และหน่วย
สถิติ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
หน่วยสถิติ และจังหวัด
ต่างๆ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ

ยุทธศาสตร์ยอ่ ย

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน
มาตรฐานสากลและส่งเสริม
การใช้มาตรฐานสถิต ิ
8.โครงการประเมินคุณภาพ
สถิตทิ างการโดยหน่วยสถิตเิ อง
(self-assessment)
9. โครงการสํารวจความพึง
พอใจสถิตทิ างการโดยผูใ้ ช้
(user assessment)

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ

)

3.2 การประเมินคุณภาพสถิติ

หน่ วยงานรับผิดชอบ

aft

10. โครงการพัฒนากลไกและ
กระบวนการดําเนินงานของ
clearing house สําหรับดัชนีช ี
วัดระดับนานาชาติให้เป็ นส่วน
หนึงของระบบสถิตขิ อง
ประเทศ
5.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 11. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านสถิตขิ องหน่วยสถิตติ ่างๆ ด้วย บุคลากรสถิตภิ าครัฐ
ระบบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านตําแหน่งงาน
5.2 การส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพ 12. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรสถิตภิ าครัฐ
วิชาชีพด้านตําแหน่งงานและ
ส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของ
บุคลากรสถิตภิ าครัฐ

ฉบ

ับร

่าง

5. การเสริมสร้างความเข็ม
แข็งของหน่วยสถิตแิ ละการ
ส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพ
ของบุคลากรสถิตภิ าครัฐ

4.1 การพัฒนากลไกและ
กระบวนการดําเนินงานของ
clearing house สําหรับดัชนีชวัี ด
ระดับนานาชาติให้เป็นส่วนหนึง
ของระบบสถิตขิ องประเทศ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ

(Dr

4. การพัฒนา clearing
house สําหรับดัชนีชวัี ดระดับ
นานาชาติ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ
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สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และหน่วยสถิติ

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
หน่วยสถิติ และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

ตารางที 6.2 ระยะเวลาการดําเนิ นงานโครงการ/งาน
โครงการ/งาน
1.งานปรับปรุงภารกิจและองค์ประกอบของกลไก
บริหารระบบสถิต ิ

2559

2560

(Dr

3. โครงการศึกษาและพัฒนาการเชือมโยงสถิติ
จากข้อมูลการบริหารงาน

5. โครงการพัฒนาระบบการเชือมโยงสถิติ
ระหว่างสาขาและการเชือมโยงจากสถิตพิ นที
ื สู่
สถิตจิ งั หวัดและสถิตริ ายสาขา

2562

2563

aft

2.โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายเพือ
พัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์สถิตคิ รบ
วงจร

4. โครงการเชือมโยงสถิตจิ ากข้อมูลการ
บริหารงานและสถิตจิ ากการสํารวจ

2561

)

ปี งบประมาณ

่าง

6. โครงการพัฒนาระบบบริการสถิตทิ เหมาะสม
ี

7.โครงการพัฒนามาตรฐานสถิตทิ สอดคล้
ี
องกับ
มาตรฐานสากลและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ

ับร

8.โครงการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการโดย
หน่วยสถิตเิ อง (self-assessment)

9. โครงการสํารวจความพึงพอใจสถิตทิ างการ
โดยผูใ้ ช้ (user assessment)

ฉบ

10. โครงการพัฒนากลไกและกระบวนการ
ดําเนินงานของ clearing house สําหรับดัชนีชวัี ด
ระดับนานาชาติให้เป็ นส่วนหนึงของระบบสถิต ิ
ของประเทศ

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้าน
ตําแหน่งงานและส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของ
บุคลากรสถิตภิ าครัฐ
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสถิต ิ
ภาครัฐ
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