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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงาน “กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ” ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ซึ่งไดกําหนดใหสวนราชการ มีการวิเคราะหกระบวนงานที่สําคัญที่ชวย
สรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สาํ คัญตางๆ
การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศเปนกระบวนการสรางคุณคาที่สําคัญตามภารกิจที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ที่กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติจัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับ
การดําเนินงานทางสถิติของรัฐ สสช. จึงไดจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 2558
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นับเปนแผนแมบทระบบสถิติ
ฉบับแรกของประเทศ มีเปาประสงคที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหเขมแข็งและกาวหนาอยางเปน
ระบบเพื่อใหสถิติเปนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ คูมือฉบับนี้จึงไดปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
หลังจากไดแตงตั้งคณะกรรมการฯตางๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนแมบทฯไดแก คณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ดาน คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ดาน และไดดําเนินงานตามแผนงานในระยะแรกไปแลวระยะหนึ่ง ซึ่งผลการดําเนินงาน ณ
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2555 นั้ น บางสาขาได ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ แต ส าขาส ว นใหญ ยั ง อยู ร ะหว า งการ
ดําเนินงาน ดังนั้นคูมือฉบับนี้จึงอาจจะตองมีสวนที่ปรับปรุงอีกในระยะตอไป
อยางไรก็ดี หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงาน “บริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย”
พ.ศ. 2555 ฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผูที่เกี่ยวของตอไป

สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
กันยายน 2555

บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมา
สํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานหลักที่ผลิตขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเพื่อใชในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ และมีหนวยงานตางๆ ผลิตขอมูลสถิติ
เพื่ อใช ในการบริ หารงานของหน วยงาน ทํ าให เกิ ดป ญหาความซ้ํ าซ อนของข อมู ล และข อมู ลที่ จัดทํ าโดย
หนวยงานตางๆ ยังไมมีการตรวจสอบคุณภาพ และไมมีการใชมาตรฐานทางสถิติเดียวกัน กอใหเกิดความ
สั บสนต อผู ใช ข อมู ล ซึ่ งสํ านั กงานสถิ ติ แห งชาติ มีภารกิ จหนึ่ งที่ สํ าคั ญคือการบริ หารจั ดการระบบสถิ ติ ของ
ประเทศ โดยประสานการดําเนินงานดานสถิติของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหหนวยงานมีการจัดทําขอมูลสถิติ
อย างมี คุ ณภาพและมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง การบริ ห ารจั ด การระบบสถิ ติ ของประเทศมี ค วามสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตร พันธกิจ/หนาที่ตามกฎหมาย ตลอดจนความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังตอไปนี้
1) สํ านั ก งานสถิ ติ แ ห งชาติ มี ภ ารกิ จตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถิ ติ พ.ศ. 2550 โดยกํ า หนด
อํานาจหนาที่ใหเปนหนวยงานกลางในการประสานงานการจัดทําและบริหารขอมูลสถิติของประเทศ ซึ่งได
ระบุไวในมาตรา 5 สําหรับสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา 14 คือ ใหหนวยงานมี
หน าที่ ให ค วามร ว มมื อแกสํ านักงานสถิ ติแ หงชาติ เพื่ อ ประโยชน ในการจัด สร างเครื อข ายสถิติ และพัฒนา
ฐานขอมูลที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ
2) ระบบสถิติของประเทศไทย เปนระบบกระจายงาน (Decentralize Statistical System) มี
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ ผลิตสถิติสําคัญตามมาตรฐานสากล และสถิติอื่นๆ เพื่อใชประโยชนในการวางแผน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ สวนกระทรวงและกรมตางๆ จัดเก็บขอมูลสถิติเพื่อการวางแผน
และติ ดตามประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามภารกิ จของหนว ยงาน อย างไรก็ ต ามในการดํ าเนินงานของ
หนว ยงานต างๆ ก็ มีความจําเปนจะต องใชขอมู ลสถิ ติในสว นของหนวยงานอื่น ๆ ประกอบการวางแผน
ตัดสินใจ และบริหารงานดวย เมื่อวิเคราะหความตองการใชขอมูลจากทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และภาคประชาชน แลวพบวาควรมีระบบรองรับการแลกเปลี่ยนและการใชประโยชนจากขอมูล
สถิติรวมกัน เพื่อใหเกิดการใชงานที่มีประสิทธิภาพและคุมคาตอการลงทุนของประเทศ
3) ปจจุบันขอมูลสถิติมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยใชเปนแหลงอางอิง
ในการวิเคราะหสถานการณและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนารายสาขา การ
กําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายของ
ภาครัฐ ดังนั้นการมีระบบขอมูลสถิติที่นาเชื่อถือและมีเอกภาพ จึงนับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปน ผูบริหาร
ของ สสช. จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อผลักดันใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ดังนี้
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สรางการยอมรับในบทบาทความเปนหนวยงานกลางของ สสช.
ยึดหลักการมีสวนรวมจากหนวยงาน รวมคิด รวมทํา พัฒนาเครือขายความรวมมือ
สรางคูมือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและพัฒนาทีมงาน
สรางเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบสถิติและเกณฑมาตรฐานการจัดทําสถิติที่ดี

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการขอมูลสถิติของประเทศเปนระบบ มีขอมูลสถิติที่ถูกตอง ครบถวน
เพื่อประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย ลดความซ้ําซอนในการผลิตขอมูลสถิติ ตลอดจนสรางเสริมความ
โปรงใสและมีธรรมาภิบาลของหนวยงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศ
ไทย พ.ศ. 2554 - 2558 เพื่อกําหนดกรอบความรับผิดชอบของหนวยสถิติในการจัดทําสถิติใหสามารถใช
ขอมูลรวมกันได และกําหนดมาตรฐานสถิติในการนําไปใชเปนแนวทางในการผลิตสถิติของหนวยสถิติใหมี
ความถูกตองตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากลเพื่อใหขอมูลสถิติและสารสนเทศมี
คุณภาพ สําหรับใช ในการบริห าร วางแผน กําหนดนโยบายเพื่ อพั ฒนาประเทศทั้ งดานเศรษฐกิ จ สั งคม
สิ่งแวดลอม และในมิติอ่นื ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดผานความความเห็นชอบจาก ครม. แลว เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 25531
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 เปนแผนแมบทฉบับแรกนับตั้งแตมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีเปาประสงคที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหเขมแข็งและ
กาวหนาอยางเปนระบบเพื่อใหสถิติเปนฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศอยางมีคุณภาพ และไดกําหนด
วิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหนวยงานรวมกันขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดสถิติทางการที่ใชในการ
พัฒนาประเทศ”
ยุทธศาสตรของแผนแมบทระบบสถิติฯ ไดแก
⋅ การบริหารจัดการระบบสถิติอยางมีประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือสําคัญคือแผนแมบท
สถิติสาขาตางๆ (แผนพัฒนาสถิติรายสาขา) รวม 21 สาขา
⋅ การพัฒนาสถิติใหมีมาตรฐานโดยมีเครื่องมือสําคัญคือการประเมินคุณภาพสถิติ
⋅ การให บ ริ ก ารสถิ ติ อ ย า งทั่ ว ถึ ง โดยมี เ ครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ คื อ ระบบการเชื่ อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนสถิติระหวางหนวยงานตางๆ
ทั้ ง นี้ ห น ว ยงานต า งๆ ผลิ ต สถิ ติ จํ า นวนมากเพื่ อ ตอบสนองการใช ป ระโยชน ห ลากหลาย
วัตถุประสงค แตแผนแมบทระบบสถิติฯ จะครอบคลุมการบริหารจัดการเฉพาะ “สถิติทางการ” ซึ่งเปนสถิติที่
มีความสําคัญจําเปนตอการกําหนดนโยบายและติดตามสถานการณการพัฒนาระดับชาติและสาขาเทานั้น
อนุกรรมการสถิติ รายสาขาจะทําหนาที่เ ปนกลไกสํ าคัญในการบริ หารจั ดการสถิติ แตล ะสาขา
ภายใตกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ และรายงานความกาวหนาและ
ปญหาอุปสรรคตอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) โดยการจั ดทํา “แผนแม บทสถิติรายสาขา” ซึ่ งได เปลี่ ยนชื่ อเป น
“แผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขา” และเมื่ อ ดํ า เนิ น งานไประยะหนึ่ ง จึ ง จั ด ทํ า รายงานสถานการณ ผ ลการ
1
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ดําเนินงานประจําปเสนอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดานเพื่อสรุปผลนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป
สํ า หรั บ คู มื อ การบริ ห ารจั ด การระบบสถิ ติ (การจั ด ทํ า แผนพั ฒนาสถิ ติ ร ายสาขา) ฉบั บ นี้ ไ ด
ปรับปรุงกระบวนการโดยมีกลไกของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาซึ่งยังไมมีการแตงตั้ง แตในการจัดทํา
คูมือนี้ไดคํานึงกระบวนการที่ควรจะมีในกระบวนการพัฒนาสถิติรายสาขาในรูปแบบคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา และเมื่ อ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฯ และเมื่ อ ได ดํ า เนิ น การจริ ง แล ว จะต อ งปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในรายละเอียดตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ภายใตรูปแบบการสรางเครือขายผู
ดําเนินงานดานสถิติในกระทรวง/กรมตางๆ
2. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของหรือผูรวมงานไดมีคูมือที่เปนแนวทางการปฏิบัติงาน
1.3 ขอบเขตของกระบวนการ
กระบวนการบริ ห ารจั ด การระบบสถิ ติ (การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขา) ประกอบด ว ย
กระบวนงานตางๆ ดังนี้
1) วางแผนและเตรียมงาน
1.1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
1.2) จัดทําแผนการดําเนินงาน
1.3) เตรียมความพรอมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
2) เก็บรวบรวมขอมูล
2.1) ศึกษานิยามและขอบเขตของสาขา
2.2) ศึกษาสถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา
2.3) ศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
2.4) ศึกษาขอมูลที่มีอยู
3) ประมวลและวิเคราะหขอมูล
3.1) วิเคราะหความตองการขอมูล
3.2) จัดทําโครงสรางสถิติทางการ
3.3) จัดทําผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน)
3.4) วิเคราะห Data Gap
3.5) จัดทํา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา
3.6) ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
3.7) จัดเตรียมทะเบียนสถิติทางการ และทะเบียนหนวยสถิติ
3.8) จัดทําสถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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4)
5)
6)
7)

3.9) จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ
3.10) จัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับสมบูรณ
นําเสนอและเผยแพรสถิติทางการ
จัดทําปฏิทินการเผยแพรสถิติทางการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป

1.4 คํานิยาม/คําจํากัดความ
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 ไดกําหนดคํานิยามที่สําคัญเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไวดังนี้
ระบบสถิติของประเทศ (National Statistical System) หมายถึง องคการ หนวยงาน
โครงสรางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและเครื่องมือตางๆ และการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเกิดงานเกี่ยวกับ
สถิติสําหรับประเทศไทย
สถิติทางการ (Official Statistics) หมายถึง ขอความหรือตัวเลข ที่เปนตัวแทนแสดงถึง
คุณ ลั กษณะของสิ่ ง ตางๆ ในประเทศ ที่ ประมวลตามความเป นจริ งจากข อ มูล ที่ เก็ บรวบรวมได ต ามหลั ก
วิชาการทางสถิติ และเปนสถิติที่มีความสําคัญตอการใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
สําหรับประเทศไทยในระยะแรก ไดกําหนดคุณสมบัติของสถิติทางการไว ดังนี้
1) สถิติที่ใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) สถิติที่มีการผลิตอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานที่มีความพรอม
3) สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกตองตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู และมาตรฐาน
คุณภาพ ที่กําหนด
4) สถิติที่รับรองใหใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย
หลักเกณฑการคัดเลือกสถิติทางการ
1) ขอมูลที่ประเทศมีความจําเปนตองมีเพื่อใชในการพัฒนา
2) หนวยงานที่มีกฎหมาย กฎกระทรวง รองรับใหเปนผูผลิตขอมูล
3) หนวยงานที่มีการจัดทําสถิติในเรื่องนั้นๆ อยางตอเนื่อง
4) หนวยงานที่มีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพขอมูลเพื่อใหเกิดสถิติทางการ
ผังสถิติทางการ หมายถึง ผังรายการขอมูลสถิติทางการ ที่หนวยงานสามารถใชรวมกัน พรอม
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบที่จัดทําขอมูลสถิติที่ชัดเจน ซึ่งประกอบดวย โครงสรางสถิติทางการ ชื่อสถิติ
ทางการ รายการสถิติทางการ รูปแบบ/วิธีการเผยแพร และหนวยงานรับผิดชอบ
หนวยสถิติ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบสถิติทางการของหนวยงาน โดยอาจเปนหนวยที่
ผลิตขอมูลสถิติเองหรือ รวบรวมขอมูลจากภายในหนวยงานหรือนําขอมูลของหนวยงานอื่นมาประมวลเปน
สถิติที่มีความสําคัญและยังไมมีผูใดจัดทํา มีหนาที่รับผิดชอบ คือ ผลิต จัดเก็บ เผยแพรสถิติทางการ และ
ประสานงานและบูรณาการดานการผลิต จัดเก็บและเผยแพรสถิติทางการ
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1.5 สัญลักษณที่ใช
จุดเริ่มตน/สิ้นสุดของกระบวนการ (Terminate)
การปฏิบัติงาน (Process)
จุดเชื่อมตอไปหนาอื่น (Connector)
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บทที่ 2
กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ

สํานักงานสถิติแหงชาติมีภารกิจที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศตามที่
กํ าหนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ถิ ติ พ.ศ. 2550 โดยกํ าหนดให สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห งชาติ จัด ทํ าแผนแม บ ท
เกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความ
รั บผิ ดชอบในการดํ าเนิ นงานทางสถิ ติ ต ามแผนแม บทฯ ประสานกั บหน ว ยงานที่ เ กี่ ยวข อ งและจั ด ทํ าให
สอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทฯนั้น ดังนั้นสํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดจัดทําแผนแมบทระบบ
สถิ ติ ประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 ซึ่ ง ได ผ านความความเห็ นชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แ ล ว เมื่ อ วั นที่ 28
ธันวาคม 2553 โดยมีเปาประสงคที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหเขมแข็งและกาวหนาอยางเปนระบบ
ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญคือความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจัยสําคัญที่สุดคือ
การที่ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของขอมูลสถิติในการพัฒนาประเทศ
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยฯ ไดกําหนดใหมีกลไกคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาในการ
ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การระบบสถิ ติ โ ดยจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขาเพื่ อ จั ด ทํ า ผั ง สถิ ติ ท างการ
(รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน) ซึ่งสถิติทางการ2 เปนตัวแทนบงบอกสถานการณในดานตางๆ วิเคราะห
สถานการณสถิติทางการ (ความครบถวน ถูกตอง ความตอเนื่อง ความซ้ําซอน เปนตน) กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการ จัดทํายุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนาขอมูลสถิติใหไดมาตรฐาน ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล อันจะสงผลใหขอมูลสถิติและสารสนเทศมีคุณภาพ
สําหรับใชในการบริหาร วางแผน กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันเปนจุดเริ่มตนของความรวมมือและการประสานงานในการผลักดัน
ให ขอ มู ล สถิ ติ เ ป นฐานสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาประเทศ มี ก ารดํ าเนิ นงานจั ด ทํ าข อ มู ล สถิ ติ อ ย างเป น ระบบ
หนวยงานตางๆ รวมกันผลิตสถิติทางการ ที่ถูกตอง แมนยํา และทันสมัย สําหรับใชอางอิงในการกําหนด
นโยบาย การบริ ห ารจั ด การ และการศึ ก ษาสถานการณ ต า งๆ ของประเทศ และในมิ ติ อื่ นๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยสรางเสริมความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลของหนวยงาน
สําหรับกระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ ประกอบดวย 7 กระบวนงาน ไดแก
1) วางแผนและเตรียมงาน
1.1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
1.2) จัดทําแผนการดําเนินงาน
1.3) เตรียมความพรอมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
2

สถิติทางการ (Official Statistics) เปนสถิติที่ประมวลขึ้นตามความเปนจริงจากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดตามหลักวิชาการทาง
สถิติ และเปนสถิติทมี่ ีความสําคัญตอการใชในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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2) เก็บรวบรวมขอมูล
2.1) ศึกษานิยามและขอบเขตของสาขา
2.2) ศึกษาสถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา
2.3) ศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
2.4) ศึกษาขอมูลที่มีอยู
3) ประมวลและวิเคราะหขอมูล
3.1) วิเคราะหความตองการขอมูล
3.2) จัดทําโครงสรางสถิติทางการ
3.3) จัดทําผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน)
3.4) วิเคราะห Data Gap
3.5) จัดทํา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา
3.6) ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
3.7) จัดเตรียมทะเบียนสถิติทางการ และทะเบียนหนวยสถิติ
3.8) จัดทําสถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ
3.9) จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ
3.10) จัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับสมบูรณ
4) นําเสนอและเผยแพรสถิติทางการ
5) จัดทําปฏิทินการเผยแพรสถิติทางการ
6) ติดตามผลการดําเนินงาน
7) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
2.1

กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ

2.1.1 วางแผนและเตรียมงาน
การวางแผนและเตรียมงานเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการดําเนินงานทางสถิติ เปนการ
กําหนดขอบเขตการทํางานและนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยลดการสูญเสียจากการทํางานซ้ําซอน ชวยให
ผูบริหารสามารถเตรียมรับสถานการณที่ไมแนนอน และความยุงยากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปนเครื่องมือ
ในการบริหารงานเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ
ทรัพยากร ตลอดจนชวยใหเกิดการประสานสัมพันธภายในองคกร ทําใหการปฏิบัติเปนไปดวยความราบรื่น
และสามารถตรวจสอบความสําเร็จของเปาหมายได มีกระบวนงานยอย ดังนี้
(1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
(2) จัดทําแผนการดําเนินงาน
(3) เตรียมความพรอมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
แตละกระบวนการยอยมีดังนี้
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(1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนประธานจะเปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติราย
สาขา ซึ่งคาดวาจะแตง ตั้งไดในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะอนุกรรมการสถิติราย
สาขามีประธานอนุกรรมการ เปนปลัดกระทรวงจากหนวยงานหลักที่รับผิดชอบสถิติสาขานั้นๆ
มีอนุกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีฝายเลขานุการคือหนวยงานที่เปนหนวยงานแกน
หลักของสาขา (Focal Point) และสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีอํานาจหนาที่สําคัญตามที่
กําหนดไวในแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 ดังนี้
1) จัดทําผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน) โดยทําการทบทวน
รายการข อ มู ล สถิ ติ ในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง และรั บ ผิ ด ชอบอยู ใ นป จ จุ บั น และ
วิเคราะหความตองการขอมูลสถิติทางการ (Data Gap Analysis) โดย
วิเคราะหจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรม
ตางๆ ความตองการใชขอมูลสถิติ ฯลฯ
2) พิจารณาคัดเลือกสถิติทางการจากขอมูลการบริหารงาน สํามะโน และสํารวจ
(ขอมูลที่มีการจัดทําอยูแลว Review Stock)
3) พิจารณาหนวยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการที่ยังไมมีหนวยงานใด
จัดทํา และประสานงานใหมีการผลิตสถิติทางการตามผังรวมสถิติทางการ
4) บริหารจัดการ การจัดทํามาตรฐานสถิติและสงเสริมการนําไปใชประโยชน
5) ปรับปรุงสถิติใหไดมาตรฐาน
6) ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
7) ประสานงานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติทางการ
8) ประสานงานดานงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรดานสถิติ
9) จัดทํารายงานประจําป (รายงานสถานการณสถิติทางการและรายงานผลการ
ดําเนินงาน) เสนอตอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดานทุกป
10) แตงตั้งคณะทํางานฯ และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสม
สําหรับขั้นตอนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ประกอบดวย
1) คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน กําหนดและมอบหมายหนวยงาน
แกนหลัก (Focal point) ของสาขา
2) ผูรับผิดชอบจัดเตรียมรางรายชื่อคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ปรึกษาหารือกับ
หนวยงานแกนหลักของสาขา
3) นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการสถิติรายสาขาตอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ
ไทย 3 ดานเพื่อขอแตงตั้ง
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4) สสช.สงหนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของสงชื่อ
ผูแทนหนวยงานที่เขารวมเปนอนุกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติสาขาตางๆ รวม 21 คณะ เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ตามมติของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
(2) จัดทําแผนการดําเนินงาน
จัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อแจงแกคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา มีคาบเวลา
การจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
2555

กิจกรรม

กพ.

1

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา

2

ประชุมหนวยงานหลัก (Sectoral Focal Points)

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

(เตรียมความพรอมการประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ 1)
3

ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ครั้งที่ 1
(ผูเขารวมประชุม ไดแก คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาและผูที่
เกี่ยวของ)
พิจารณาคาบเวลาการดําเนินงาน (ราง) แผนพัฒนาสถิติรายสาขา
(บทนํา แนวโนมและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ผังสถิติทางการ)
ประเด็นขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการกําหนดนโยบายของ
ประเทศใน 6 เดือนขางหนาของ สศช.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working session) ครั้งที่ 1
(ผูเขารวมประชุม ไดแก อนุกรรมการ ทีมงานที่รับผิดชอบงานสถิติ
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดเปนคณะอนุกรรมการฯ)
ทบทวนและปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (บทนํา
แนวโนมและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ผังสถิติทางการ) กําหนด
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนาสถิติทางการ จัดทํา(ราง)ทะเบียน
สถิติทางการ และทะเบียนหนวยสถิติ

4

ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ครั้งที่ 2
(ผูเขารวมประชุม ไดแก คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาและผูที่
เกี่ยวของ)
พิจารณา(ราง) แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (บทนํา นโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ผังสถิติทางการ ยุทธศาสตร/แนวทางการ
พัฒนาสถิติทางการ)
ทะเบียนสถิติทางการ และทะเบียนหนวยสถิติ
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ก.ย.

2555

กิจกรรม

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working session) ครั้งที่ 2
(ผูเขารวมประชุม ไดแก อนุกรรมการ ทีมงานที่รับผิดชอบงานสถิติ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไมไดเปนคณะอนุกรรมการฯ)
พิจารณา (ราง) แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (บทนํา, นโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ผังสถิติทางการ ยุทธศาสตร/แนวทางการ
พัฒนาสถิติทางการ สรุปสถานการณการดําเนินงาน)
จัดทําและนําเสนอทะเบียนสถิติทางการและทะเบียนหนวยสถิติ
จัดทํา(ราง)แผนการดําเนินงาน (ปฏิทินการผลิตและการเผยแพร)
5

ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาครั้งที่ 3
(ผูเขารวมประชุมไดแก คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาและผูที่
เกี่ยวของ)
พิจารณา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขาฉบับสมบูรณ และ (ราง)
รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555

6

ติดตามผล

7

ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ครั้งที่ ….
(ผูเขารวมประชุมไดแก คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาและผูที่
เกี่ยวของ)
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และพิจารณา(ราง)
รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555 ฉบับสมบูรณ

• การประชุมคณะอนุกรรมการครั้ งที่ 1 การชี้แ จงให เห็นความสําคั ญและความ
จํ า เป น ในการพั ฒ นาระบบสถิ ติ ข องประเทศ แนวทางในการพั ฒ นาสถิ ติ ท างการ เป า ประสงค และ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา รวมทั้งคาบเวลาในการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาฯ กอนที่จะ
อธิบายถึงเนื้อหาในแต ละบทของ (ราง) แผนพัฒนาสถิติ รายสาขาเพื่อให คณะอนุกรรมการฯ ได กลับไป
พิ จารณาการเพิ่ มเติ ม ปรั บแก หรื อ ลดทอนเนื้ อ หาอย างเหมาะสม และเตรี ย มพร อ มในการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการครั้งที่ 1
• การประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2 เปนการประชุมตอเนื่องจากการพิจารณา
เนื้ อหาของ (ร าง) แผนพัฒนาสถิติ รายสาขาดว ยการปรึก ษาหารื อและเสนอความคิด เห็ นร ว มกั นในการ
ประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารครั้ ง ที่ 1 ซึ่ งการประชุ มคณะอนุ ก รรมการครั้ ง ที่ 2 จะมุ ง เน น การพิ จารณา (ร าง)
แผนพัฒนาสถิติรายสาขาและใหความเห็นชอบ ตั้งแตบทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 สถานการณ แนวโนมของสาขา
รวมทั้งแผน นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ และบทที่ 3 ผังสถิติทางการ พรอมกับที่มีการชี้แจงเพิ่มเติม
ถึงการพิจารณาสถานการณของสถิติทางการและรายการของสถิติทางการ เพื่อวิเคราะหหาชองวาง (Data
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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Gap) และชองทางอื่นๆ ที่เปดโอกาสใหมีการวางแนวทางการพัฒนาสถิติใหมีความถูกตอง และตรงตาม
ความตองการของผูใชมากขึ้น รวมทั้งการวิเคราะหสถานการณและแนวทางการพัฒนาหนวยสถิติเพื่อให
สามารถรองรับกับปริมาณงานและทักษะที่ตองการปฏิบัติงานดานสถิติได ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาทั้งดาน
สถิติทางการและหนวยสถิติจะตองมีการกําหนดกรอบเวลาเพื่อดําเนินการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ 2555 –
2558 ซึ่งเปนเนื้อหาของบทที่ 4 และจะเปนวาระหลักของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
• การประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 3 เปนการประชุมตอเนื่องจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ซึ่งไดมีการพิจารณาเนื้อหาของ (ราง) แผนพัฒนาสถิติรายสาขาในบทที่ 3 (หากมี
เพิ่มเติม) และบทที่ 4 สถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิต ดวยการปรึกษาหารือ
และเสนอความคิ ด เห็ นร ว มกั นเรี ยบร อ ยแล ว ซึ่ งการประชุ มคณะอนุ กรรมการครั้ ง ที่ 3 นี้ จะมุ ง เน นการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (ฉบับปรับปรุง) ทั้งฉบับ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
พัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ กอนที่จะรับฟงการชี้แจงถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในป 2556 และการ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป ห รื อ ความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารต อ
คณะรัฐมนตรีชวงปลายป 2556 และตอเนื่องทุกปถึงป 2558
• การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่... เปนการพิจารณาตอเนื่องจากครั้งที่ผาน
มา กรณีที่การประชุมไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(3) การเตรียมความพรอมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 สาขา มีองคประกอบ คือ ประธานและฝาย
เลขานุการฯ มาจากหนวยงานหลักของสาขา โดยมี สสช. เปนรองประธาน และผูชวยเลขานุการฯ จึง มี
ลักษณะการทํางานแบบรวมมือจากหนวยงานหลักและ สสช. และมีหนวยงานที่เปนผูผลิตสถิติทางการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมเปนอนุกรรมการ การเตรียมความพรอมในทุกดานจึงมีความสําคัญและจําเปน
ประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้
(3.1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาของ สสช.
(3.2) เตรียมความพรอมฝายเลขานุการ (สสช.และหนวยงานหลัก)
(3.3) เตรียมความพรอมดานคาใชจายในการจัดประชุม
(3.4) เตรียมความพรอมดานเอกสารการประชุม
(3.5) เตรียมความพรอมการประสานงานเรื่องทั่วไป
(3.6) เตรียมความพรอมดานการนําเสนอ
(3.7) จัดทําหนังสือเชิญประชุม และการจัดสงหนังสือเชิญ พรอมใบตอบรับเขา
รวมการประชุม
(3.8) กําหนดนัดหมายการประชุมและจัดทําระเบียบวาระการประชุม
แตละกระบวนการมีรายละเอียด ดังนี้
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(3.1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาของ สสช.
คณะอนุ กรรมการสถิ ติ รายสาขามี อ งค ประกอบหลั ก คื อ ประธานและ
เลขานุการฯ มาจากกระทรวงและหนวยงานหลักของสาขาภายใตกระทรวงฯ และมีสสช.เปน
รองประธาน และเลขานุการรวม ซึ่งบุคลากรของ สสช.ที่รับผิดชอบโดยตรงยังไมเพียงพอ และ
ไมมีองคความรูเกี่ยวกับสาขาตางๆ ที่มีการจัดทําโดยการสํารวจของ สสช. ดังนั้น จึงตองมีการ
มอบหมายใหสํานักฯที่รับผิดชอบดานการจัดทําโครงการสํารวจมาเขารวมเปนอนุกรรมการ
และเลขานุการวม พรอมทั้งมีผูสนับสนุนจากสํานักฯที่ไดรับมอบหมายโดยตรงคือสํานักบริหาร
จัดการระบบสถิติ
(3.2) เตรียมความพรอมฝายเลขานุการ (สสช.และหนวยงานหลัก)
การเตรียมความพรอม จะเปนการจัดประชุมใหความรูในเรื่องตางๆ เชน
การพั ฒนาระบบสถิ ติ ข องประเทศ การพั ฒนาสถิ ติ รายสาขา แผนการดํ า เนิ นงานฯลฯ แก
อนุกรรมการฯและผูชวยเลขานุการของ สสช. รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูบทเรียนที่ไดจาก
การดําเนินงานเปนระยะ การสรางความสัมพันธระหวางฝายเลขานุการฯ คือ ฝายเลขานุการ
จากหนวยงานหลัก และผูชวยเลขานุการจาก สสช. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
ราบรื่น
ทั้งนี้ กอนการประชุมควรมีการนัดหมายเพื่อเตรียมการประชุมรวมกัน
ซึ่ ง สามารถนํ าเสนอใจความสํ าคั ญ ได แ ก แนวทางของการพั ฒ นาระบบสถิ ติ ข องประเทศ
ตลอดจนแนวคิดและกระบวนการของการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาโดยยอ เพื่อขอความ
รวมมือ และคําแนะนํ าที่จะเปนปจจั ยความสําเร็ จในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาฯ เนื่อ งจากแตล ะ
หนวยงานมีนโยบาย วิธีการ และธรรมเนียมในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน และหากไดรับการ
อนุญาตใหเขาพบและรวมประชุมหารือแลว ควรจะจัดเตรียมเอกสาร และผูที่จะรับผิดชอบใน
การบรรยายให กั บ ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ และ/หรื อ ผู บ ริ ห าร ตลอดจนเจ าหน าที่ ของ
กระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย
(3.3) เตรียมความพรอมดานคาใชจายในการจัดประชุม
ควรเตรียมประมาณการคาใชจายจากจํานวนผูเขารวมประชุม และขอ
อนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา พรอมทั้งศึกษาระเบียบการเบิกจายเงิน ทั้ง
คาใช จายในการจั ดประชุม/สั มมนาจากระเบี ยบคลั ง ว าด วยค าใช จายในการฝ ก อบรม และ
หลั ก เกณฑ ก ารจ า ยค า เบี้ ย ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการจากเอกสารของกรมบั ญ ชี ก ลาง และ
ประสานงานปรึกษากับกลุมการเงินของ สสช.
(3.4) เตรียมความพรอมดานเอกสารการประชุม
ผู มี ห น า ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ฯ ซึ่ ง อ า จ เ ป น
คณะอนุกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯ หรืออนุกรรมการฯ ควรหารือระเบียบ
วาระ จั ด ทํ า เอกสารประกอบการประชุ ม ได แ ก (ร า ง)แผนพั ฒ นาฯ ซึ่ ง ควรตรวจทานร า ง
แผนพัฒนาฯ และการแกไขในรางแผนพัฒนาฯ ตามบันทึกหรื อรายงานการประชุมของการ
ประชุมในครั้งกอน หากเปนการประชุมครั้งแรก ควรเตรียมพรอมดานเอกสารโดยจัดใหมีการ
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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แจกแผนแมบทฯ ดวย เมื่อไดตรวจสอบความพรอมและความถูกตองแลวจึงจัดทําเอกสารโดย
ใหมีจํานวนเพียงพอกับผูเขารวมประชุม และประมาณการไมใหมีการจัดทํามากจนเกินไปเพื่อ
ประหยัดทรัพยากร
(3.5) เตรียมความพรอมการประสานงานเรื่องทั่วไป
ประสานงานกับหนวยงานหลักเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม อาหารวาง
และเครื่องดื่ม หรืออาหารกลางวัน การจัดเตรียมใบเซ็นชื่อผูเขารวมประชุม ปายชื่อหนวยงาน
ที่เขารวมเปนอนุกรรมการฯ และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
(3.6) เตรียมความพรอมดานการนําเสนอ
การเตรี ย มความพร อ มด า นการนํ าเสนอควรตรวจสอบว า มี เ นื้ อ หาที่
เกี่ยวของชัดเจน กระชับและเขาใจงาย มีการจัดทําเอกสารดวยจํานวนที่เพียงพอ เรียงลําดับ
สไลดอยางถูกตอง และในการนําเสนออาจใชการบันทึกยอประกอบเพื่อใหการนําเสนองายขึ้น
และสามารถตรวจทานระหวางการนําเสนอวาไดกลาวครบทุกประเด็น
(3.7) จัดทําหนังสือเชิญประชุม และการจัดสงหนังสือเชิญ พรอมใบตอบรับเขา
รวมการประชุม
ควรมี ก ารระบุ ห รื อ จั ด ทํ า ต น แบบหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และใบตอบรั บ
ตัวอยาง เพื่อใหมีขอความที่ไดถูกพิจารณากลั่นกรองจากผูบริหารวามีความเหมาะสม และ
กระชั บ พร อ มทั้ ง ให มีเ กณฑ ในการตรวจสอบโดยผู ที่จัด ทํ าและผู ที่ไ ม ไ ด จัด ทํ าว า ข อ มู ล ใน
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารอื่นมีอยูอยางถูกตองและครบถวน ใบตอบรับไดระบุอยางชัดเจน
และถู ก ต อ งถึ ง กํ า หนดเวลาและช อ งทางในการตอบรั บ ซึ่ ง ได ขี ด เส น ใต วั น ส ง กลั บ ชั ด เจน
จดหมายและซองมีชื่อและที่อยูตรงกัน
(3.8) กําหนดนัดหมายการประชุมและจัดทําระเบียบวาระการประชุม
ตรวจสอบเวลานัดหมายของผูบริหาร เพื่อกําหนดวันเวลาประชุม หารือ
ระเบียบวาระการประชุม และสงตนแบบหนังสือเชิญหนวยงานเขารวมประชุมใหหนวยงานหลัก
ของสาขาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการฯทําหนังสือเชิญประชุม
2.1.2 เก็บรวบรวมขอมูล
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการจัดทําแผนพัฒนาสถิติ
รายสาขา ไดแก การศึกษานิยามและขอบเขตของสาขา ศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการศึกษาขอมูลที่มีอยู มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.2.1 ศึกษานิยามและขอบเขตของสาขา
การกําหนดขอบเขตของสาขาใหชัดเจนและครบถวนเปนเรื่องยาก และอาจนําไปสู
ขอถกเถียงที่หาขอยุติไมได แนวทางที่ใชคือ พยายามอางอิงคํานิยามที่ใชในกฎหมายสําคัญ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ หรือแหลงอางอิงที่เชื่อถือได และเปนที่ยอมรับของคณะอนุกรรมการฯ วา
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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สามารถนํามาประกอบความเขาใจถึงขอบเขตของสาขา โดยอาจเปนการนําเอาเอกสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย หรืออางอิงตามองคกรระหวางประเทศระดับสากล
การศึ กษานิ ย ามและขอบเขตของสาขาเป นส วนหนึ่งที่ จะทํ าให ทราบขอบเขตของ
ขอมูลที่จําเปนในการจัดทําโครงสรางสถิติของสาขา และทําใหทราบความจําเปนหรือผลกระทบ
จากการจัดทําโครงสรางสถิ ติของสาขาที่มีตอภาคสวนตางๆ สามารถศึ กษาได จากกฎหมาย/
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับสาขาและจากแหลงตางๆ ดังนี้
- มาตรฐานการจัดจําแนกประเภทของสหประชาชาติ (Administrative
Committee on Coordination Programme Classification, United Nations :
UNACC) ซึ่งกลุมมาตรฐานสถิติ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติไดจัดทําไว
(www.nso.go.th)
- การใหคํานิยามที่เกี่ยวของจากการจัดจําแนกขอมูลของสํานักงานสถิติประเทศ
ตางๆ และองคการระหวางประเทศ เชน สหประชาชาติ ธนาคารโลก
UNESCO เปนตน
2.1.2.2 ศึกษาสถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา
การศึกษาสถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา จะทําใหทราบขอมูลที่สําคัญ
และจําเปนตอการตอบโจทยสถานการณของสาขา จะทําใหทราบถึงขอมูลที่สําคัญและจําเปน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ยกตัวอยางเชน สาขาอุตสาหกรรม มีสถานการณและ
แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ซึ่งเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน
นําเสนอสถานการณและแนวโนมการพัฒนาดานตางๆ ของสาขา (มิใชการพัฒนา
สถิติสาขานั้น) โดยทั่วไปเปนการเสนอเรื่องราวสําคัญที่เกิดขึ้นในสาขานั้นในระยะเวลา 10 ปที่
ผานมา ซึ่งรวมความกาวหนาและปญหาสําคัญ รวมทั้งผลไดหรือผลกระทบของการพัฒนา
สาขาดังกลาว
2.1.2.3 ศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
การศึ กษาแนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร ที่เ กี่ ยวข อ ง เพื่ อ ให สามารถวิ เคราะห ไ ด
ขอมูลสถิติที่สําคัญและจําเปนตอการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ถือเปนความ
ตองการขอมูล (Demand) จากการกําหนดนโยบายของภาครัฐ โดยนําเสนอนโยบาย แผนและ
ยุทธศาสตรที่เ กี่ยวข องกั บการพัฒนาของสาขา (มิ ใ ชการพัฒนาสถิ ติ สาขานั้น) ซึ่ งสามารถ
ศึกษาไดจากกฎหมายและเอกสารเชิงนโยบายสําคัญ ไดแก
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน
- นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี รัฐบาลปจจุบัน
การบริหารจัดการระบบสถิติ

14

- แผนบริหารราชการแผนดิน ฉบับปจจุบัน
- แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับสาขานั้น ฉบับปจจุบัน
- แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4ป กระทรวงหลั ก ของสาขา หรื อ หน ว ยงานราชการที่
เกี่ยวของ
- ตัวชี้วัดผลการพัฒนาสําคัญของสาขา
- ตัวชี้วัดสากลเกี่ยวกับสาขา เชน MDGs (ถามี)
แหลงที่สืบคน คือ ทาง Internet และเอกสาร/หนังสือที่เกี่ยวของ
วิ ธี ก ารสื บ ค น หากเป น รู ป แบบของไฟล ส ามารถใช ก ารค น หาจากคํ า หลั ก
(Keyword) หรือขอความสําคัญที่มีความหมายตรงกับสาขา เชน สาขาการศึกษา สามารถคน
ไดสองคํา คือ “การศึกษา” และ “การเรียนรู” เปนตน สกัดออกมาเปนสวนของแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสาขา
นอกจากนี้ สิ่ งที่ สํ าคั ญคื อการวิ เคราะห ข อมู ลที่ สํ าคั ญและจํ าเป นต อการตอบโจทย
นโยบายและยุทธศาสตร เชน จํานวนคนพิการที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ เปนตน จะทํา
ใหทราบถึงสถิติทางการที่ควรจะมีปรากฏในผังสถิติทางการของสาขา
บางสาขามีแผนที่เกี่ยวของจํานวนมาก คณะอนุกรรมการฯ หรือผูจัดทําแผนพัฒนาฯ
ควรหาเอกสารที่แสดงภาพรวมของแผนตางๆ ดังกลาว ซึ่งหนวยงานดานนโยบายและแผนบาง
สาขาอาจจัดทําสรุปตัวชี้วัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวของซึ่งนาจะนํามาใช
แทนการนําเสนอสาระของทุกแผน
อยางไรก็ต าม คณะอนุกรรมการฯ และหนวยงานในสาขานั้นสามารถเสนอและ
ปรับปรุงเพิ่มเติมสารัตถะของบทนี้ไ ดต ามที่เห็นควร แตจําเปนตองสื่อ สารใหมีความเขาใจ
รวมกันวาวัตถุประสงคของบทที่ 2 นี้ คือ การใชสารัตถะของบทที่ 2 เปนกรอบแนวคิดในการ
จัดทําผังสถิติทางการและกําหนดสถิติทางการในบทที่ 3 แตมิไดหมายความวา ทุกนโยบาย
ทุกยุทธศาสตร ทุกแผน และทุกตัวชี้วัดในบทที่ 2 จะตองไดรับการแปลงเปนสถิติทางการใน
บทที่ 3
2.1.2.4 ศึกษาขอมูลที่มีอยู
การศึกษาขอมูลสถิติที่มีการจัดทําในปจจุบัน จะชวยใหทราบถึงสถานะของขอมูลที่มี
อยูในปจจุบันวามีเพียงพอตอความตองการขอมูลหรือไม โดยสามารถสืบคนจากแหลงตางๆ ดังนี้
- รายงานสถิติประจําปของ สสช. (Statistical Yearbook) เปนแหลงขอมูลที่สํานักงาน
สถิติแหงชาติรวบรวมขอมูลสถิติจากหนวยงานตางๆ
- เว็บไซต ไดแก เว็บไซตของ สสช. (www.nso.go.th) หนวยงานที่จัดทําขอมูลที่
เกี่ยวของกับสาขา
- ระบบ Metadata โครงการสํารวจของ สสช.

การบริหารจัดการระบบสถิติ

15

2.1.3 ประมวลและวิเคราะหขอมูล
ทําการประมวลและวิเคราะหขอมูลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได นํามาวิเคราะหความตองการ
ขอมูล จัดทําโครงสรางสถิติทางการ จัดทําผังสถิติทางการ(รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน) วิเคราะห data
gap ศึกษาสถานภาพสถิติทางการ จัดทํา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา ประชุมอนุกรรมการสถิติรายสาขา
จัด ทํ าทะเบียนสถิ ติ ทางการ และทะเบี ยนหน ว ยสถิ ติ จั ด ทํ าแนวทางการพั ฒนาสถิ ติทางการ และจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับสมบูรณ มีรายละเอียดแตละกระบวนงาน ดังนี้
2.1.3.1 วิเคราะหความตองการขอมูล
จากผลการศึกษาความตองการขอมูลจากแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
นํามาจัดทําโครงสรางสถิติของสาขา โดยพิจารณาวาแนวนโยบาย (Intervention) นั้นมี
ผลกระทบกับสถานการณ(Status) ของผลผลิต(Output) อยางไร พิจารณาไดจากสถานการณ
กอน Status (Before) และหลัง Status (After) ซึ่งใชเปาหมาย (Standard) ที่เปนคาตัวเลขที่
กําหนดความพอใจ และใชตั ว ชี้วั ด (indicators) เป นตั ว ประเมิ นผลการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทั้งนี้ แนวนโยบาย(Intervention) นั้นจะใช ทรัพยากร(Input) หรื อกระบวนการ
(Process) ใดบางในการสรางผลลัพธ (Output) และผลลัพธนั้นจะกอใหเกิดผลประโยชน
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) อยางไร
3

แผนภาพ : แนวคิดในการพิจารณาขอมูลที่สําคัญและจําเปน
Status
(Before)

Intervention
(การแทรกแซงของรัฐ)

Status
(After)

Standard

เปาหมายที่ทําใหเกิด
Status ตามทีต่ องการ

Indicators

ตัวชีว้ ัดในการประเมินผล
ตามนโยบาย /

2.1.3.2 จัดทําโครงสรางสถิติทางการ
จัดทําโครงสรางสถิติทางการ โดยพิจารณาจากการวิเคราะหความตองการขอมูล
และจากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้
3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา (สาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม กอสราง เหมืองแร และพลังงาน
และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ระหวางวันที่ 9-12 มีนาคม 2551 โดย ดร.ไมตรี วสันติวงศ ที่ปรึกษา
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แหลงขอมูล
- มาตรฐานการจัดจําแนกประเภทของสหประชาชาติ
- โครงสรางสถิติทางการของสํานักงานสถิติประเทศตางๆ และองคกรระหวาง
ประเทศ เชน สหประชาชาติ องคการอนามัยโลก องคการแรงงานระหวาง
ประเทศ เปนตน
วิธีการ สกัดขอมูลสถิติที่ควรจะมีจากแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาวาแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของควรจะประกอบดวยขอมูลอะไรบาง รวมถึง
พิจารณาดัชนีและตัวชี้วัดที่ระบุไวในแนวนโยบายและยุทธศาสตร นํามาสกัดเปนขอมูลสถิติที่
ควรจะมี
2.1.3.3 จัดทําผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน)
การจั ด ทํ าผั ง สถิ ติ ทางการ(รายการข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ และจํ าเป น ) อยู ใ นบทที่ 3 ของ
แผนพัฒนาฯ ซึ่งจะไดจากกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหความตองการขอมูล
จากแนวนโยบายและยุทธศาสตร หรือเรียกวาสถิติที่สําคัญและจําเปนของสาขา นํามาจัดกลุม
(หมวด หมู หมู ย อ ย)
และกํ า หนดหรื อ มอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต สถิ ติ ท างการโดย
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
บทที่ 3 มีรายละเอียดมากและจําเปนที่จะตองทําการสื่อสารใหคณะอนุกรรมการฯ
และผูที่เกี่ยวของเกิดความเขาใจรวมกัน ทั้งนี้ ทุกฝายควรตระหนักวาเรื่องนี้ไมมีทฤษฎีหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกหรือผิด แตเปนแนวทางการดําเนินงานที่ สสช. ไดคิดและปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําแผนขอเท็จจริง ตลอดจนปญหาตางๆ ที่พบ
ตลอดระยะเวลาการจัดทําแผนพัฒนาฯ และมีความจําเปนที่สาขาตางๆ จะตองใชแนวทาง
เดียวกันในการจัดทําผังสถิติทางการ เพื่อใหแผนพัฒนาฯ สามารถนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูล
สถิติระหวางสาขาและหนวยงานตางๆ ไดจริง
ผังสถิติทางการ ประกอบดวย 5 สดมภ ไดแก (1) โครงสราง (2) ชื่อสถิติทางการ (3)
รายการสถิติทางการ (4) หนวยงานที่รับผิดชอบ และ (5) หมายเหตุ โดยในระหวางการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ จะมีสดมภชั่วคราวเปนสดมภที่ 6 ซึ่งวางอยูระหวางสดมภหนวยงานที่รับผิดชอบ
และสดมภหมายเหตุ คือ สดมภ (6) สถานการณสถิติทางการ (สดมภนี้ใชในชวงการยกราง
แผนพัฒนาฯ และลบออกเมื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ เสร็จสิ้น)
2.1.3.4 วิเคราะห Data Gap
Data Gap คือ ขอมูลที่สําคัญและจําเปนแตยังไมมีผูจัดทํา หรือเปนขอมูลที่มีอยู
แลวแตยังไมมีคุณภาพ การวิเคราะห Data Gap มีแหลงขอมูลและวิธีการ ดังนี้
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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แหลงขอมูล จากโครงสรางสถิติทางการ และจากผลการศึกษาสถานการณการ
ผลิตขอมูลสถิติ
วิธี การ เปรี ยบเที ยบสถานะของข อ มู ลสถิ ติ ในป จจุ บันกั บขอ มู ล ที่ มีควรจะมี ต าม
โครงสรางขอมูล เพื่อวิเคราะห Data Gap (ขอมูลที่สําคัญและจําเปนแตยังไมมีผูจัดทํา รวมถึง
ขอมูลที่มีการจัดทําแลวแตยังไมมีการรับรองวามีคุณภาพ)
ตัวอยาง Data Gap สาขาอุตสาหกรรมฯ
1.5 ผลกระทบสิ่ง แวดลอมจากอุตสาหกรรมการผลิต ขณะนี้ยัง ไมมีสถิ ติ
ทางการ มีสถานภาพสถิติทางการ คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดเก็บขอมูลการทิ้ง
กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแตไมมีการเผยแพร ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการผลิต
ขอมู ล จึ งควรใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมนํ าเสนอข อมู ลการทิ้ งกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
2.1.3.5 จัดทํา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา
(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา พ.ศ. 2556-2558 ที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาครั้ง
ที่ 1 ประกอบดวยเนื้อหา 3 บท (จากทั้งสิ้น 4 บท) ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มาของแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
1.3 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
1.4 ขอบเขตของสาขา
บทที่ 2 สถานการณ แนวโน ม นโยบายและยุท ธศาสตรที่ เกี่ย วข องกั บการ
พัฒนาสาขา
2.1 สถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา
2.2 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสาขา
บทที่ 3 ผังสถิติทางการ
3.1 แนวคิดในการจัดโครงสรางสถิติทางการสาขา
3.2 ผังสถิติทางการ
2.1.3.6 ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ในวั นที่ จัดประชุ ม ผู ที่ทําหน าที่ อํ านวยการจั ดประชุ ม ควรเดิ นทางถึ งสถานที่ จั ด
ประชุ ม ล ว งหน า ก อ นเวลา และดู แ ลสถานที่ เอกสาร อาหาร เครื่ อ งมื อ การนํ า เสนอและ
ตรวจทานระบบเสียงใหพรอมตอการประชุม เมื่อผูเขารวมเดินทางมาถึง ไดรับเอกสาร เบี้ย
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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ประชุมและลงทะเบียนพรอมประชุมแลว ควรมีการประสานกับหนวยงานของกระทรวงหลัก
เพื่อเรียนเชิญประธานคณะอนุกรรมการฯ พรอมทั้งอํานวยการหรือจัดการประชุมใหเปนไป
ตามลําดับและครบถวน รวมทั้งกํากับใหมีการสรุปหรือระบุความคิดเห็นเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและ
มีการระบุผูที่ไดรับมอบหมายแตละประเด็น ตลอดจนมีการเตรียมการนัดหมายครั้งตอไป หรือ
ประสานงานเพื่อใหผูเขารวมประชุมเตรียมเวลาและสาระของการประชุมครั้งหนาดวยความ
เขาใจอยางชัดเจน
การจัดทํารายงานการประชุม
สําหรับรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯนั้น ควรมีการมอบหมายอยางชัดเจน
ใหมีผูรับผิดชอบ ซึ่งควรเปนผูทําการบันทึกเสียงหรือ หากจะใหมีประสิทธิภาพและผูบันทึก
รายงานการประชุมไมมีห นาที่ อื่นควรบั นทึกรายงานระหวางการประชุม เพื่อ สามารถระบุ ผู
ซักถามขอคําถามหรือแสดงความคิดเห็นได เนื่องจากผูเขารวมประชุมบางทานอาจไมไดระบุ
ชื่ อ ก อ นการถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ในที่ ประชุ ม นอกจากนี้ ควรมี กํ าหนดจํ านวนวั น ที่
รายงานการประชุมตองเสร็จ และสงใหผูตรวจทานพิจารณาไวอยางชัดเจนโดยนับจํานวนวัน
ภายหลังการประชุม เชน 7 วันทําการภายหลังการประชุม เปนตน รวมทั้งทายรายงานการ
ประชุมก็ควรมีการระบุผูบันทึกรายงานการประชุม และผูตรวจทาน/แกไขอีกดวย
2.1.3.7 จัดเตรียมทะเบียนสถิติทางการ และทะเบียนหนวยสถิติ
เมื่อไดผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน) และกําหนดผูรับผิดชอบ
แลว จึงจัดทําทะเบียนสถิติทางการ ประกอบดวยแหลงขอมูล วิธีการจัดทํา การเผยแพร เปน
ตน และทะเบียนหนวยสถิติ ประกอบดวย ชื่อหนวยงานที่จัดทํา บุคลากร งบประมาณ ปญหา
และอุปสรรค ในการผลิตและใชสถิติ เปนตน
2.1.3.8 จัดทําสถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ
สถานการณและแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการ
การจัดทําสวนนี้จะอยูในบทที่ 4 ประกอบดวยตารางสถานการณและแนวทางการ
พัฒนาสถิติ มี 6 สดมภ ไดแก (1) โครงสราง (2) ชื่อสถิติทางการ (3) รายการสถิติทางการ (4)
หนวยงานรับผิดชอบ (5) สถานการณสถิติทางการ และ (6) แนวทางการพัฒนา
ตารางนี้คลายกับผังสถิติทางการ แตแสดงสถิติทางการเฉพาะชุดที่จะตองมีการ
พัฒนา กล าวคือ ภายหลั งจากระบุ สถานการณ ส ถิติ ทางการในผั ง สถิ ติ ทางการแล ว ที ม
เลขานุการควรทําสําเนาผังสถิติทางการดังกลาวเก็บไว กอนที่จะคัดลอกผังสถิติทางการมาไว
ในบทที่ 4 ดวย สําหรับผังสถิติทางการที่อยูในบทที่ 3 ใหลบสดมภสถานการณสถิติทางการ
ออกก็จะเปนผังสถิติทางการที่เสร็จสมบูรณ สวนผังสถิติทางการที่คัดลอกมาไวในบทที่ 4 ใหลบ
แถวของขอมูลที่ไมมีปญหาหรือแนวทางการพัฒนาออก ใหเหลือไวเฉพาะขอมูลสถิติทางการ
ชุดที่มีปญหาหรือตองมีการพัฒนา จึงไดตารางสถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติ
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สําหรับแนวทางการพัฒนา ใหใชขอมูลจากการปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการ
สถิ ติรายสาขา ซึ่ งอาจมี การประชุ มคณะทํ างาน และ/หรื อคณะอนุกรรมการทํ าการประเมิ น
สถานการณสถิตินอกเวลา และนําเขาสูการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใหความเห็นชอบ
แนวทางการพัฒนาดังกลาว ซึ่งเปนการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถิติ การผลิตสถิติ
การจัดเก็บ ความถี่ การนําเสนอ หรือเผยแพรใชประโยชนสถิติ
การระบุสถานการณและแนวทางการพัฒนาไมใชเรื่องงาย หนวยงานสวนใหญมี
ความคุนเคยกับสถิติที่ตนเองผลิต และบางหนวยงานอาจจะปรับปรุงการผลิตจนไดสถิติตาม
ความต องการใช ของตนเองแล ว แตส ถิติ ดังกลาวยั งอาจจะไม ตอบสนองความตองการใช
ประโยชนของหนวยงานอื่นๆ เมื่อเปนเชนนี้ การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานอื่นๆ สาขา
อื่นๆ และผู ใ ชส ถิ ติ จะช ว ยใหสะท อนข อ มู ลส ว นนี้ ทั้ ง นี้ จะตอ งยึ ด หลั กการว าหน วยงานที่
รับผิดชอบไมจําเปนตองตอบสนองทุกความคิดเห็นและทุกความตองการ แตควรยึดหลักการ
ผลิตสถิติที่สําคัญจําเปนระดับประเทศและสาขา
โดยทั่วไป มีแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ 3 ประเภท คือ
(1) การพั ฒ นาสถิ ติ ท างการที่ มี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบอย า งชั ด เจน และหน ว ยงาน
ดังกลาวเปนอนุกรรมการสถิติรายสาขาดวย การพัฒนาประเภทนี้จะพบปญหาในดานการ
มอบหมายภารกิจและติดตามผลการพัฒนานอย แตอาจมีขอจํากัดดานอื่น เชน ดานสมรรถนะ
ของเจาหนาที่ เทคโนโลยี หรือทรัพยากร
(2) การพัฒนาสถิติทางการที่ตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่เปนและไมไดเปน
อนุกรรมการสถิติสาขานั้นๆ ในบางกรณี จะมีความยุงยากในการบริหารจัดการและการติดตาม
ผล คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาอาจมอบหมายภารกิจในการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของที่เปนอนุกรรมการ
(3) การพัฒนาสถิติทางการที่รับผิดชอบโดยหนวยงานที่มิไดเปนอนุกรรมการสถิติสาขา
นั้นๆ ควรเปนภารกิจของเลขานุการในการติดตอประสานงาน
สถานการณและแนวทางการพัฒนาความพรอมของหนวยสถิติ
แนวทางการพัฒนาความพรอมของหนวยสถิติควรใชขอมูลจากการปรึกษาหารือ
ของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา คณะทํางาน และการประเมินสถานการณหนวยงานสถิติ
เพื่อใหทราบถึงปญหาของหนวยงานสถิติในระดับกรม แตเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ บาง
สาขาไม ไดประกอบด วยตั วแทนครบทุก กรม จึ งไม ทราบถึง ปญหาหรื อโอกาสในการพั ฒนา
หนวยสถิติดังกลาว ซึ่งสามารถแกไขไดโดยแจงใหประธานคณะอนุกรรมการฯ ทราบและขอให
สงตัวแทนเขารวมหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาความพรอมอาจเปนในดานระบบการบริหารจัดการ อัตรากําลัง
องคความรู ทรัพยากร สมรรถนะ ฯลฯ ซึ่งตองระบุเปนรายหนวยงานของแตละกรมไป
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2.1.3.9 จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป เ ป น ส ว นสุ ด ท า ยของบทที่ 4 (4.3) คื อ การจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการโดยนําแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและการพัฒนาหนวยสถิติมากําหนด
หนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้ไดจัดทําอยูในรูปแบบของตารางระบุปงบประมาณ
ตั้งแต 2556-2558 ตามลําดับซึ่งแตกตางจากที่กําหนดไวในระยะตนของการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นในป 2555 แตเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขาลาชา
กวาที่กําหนดไว จึงตองปรับระยะเวลาของแผนปฏิบัติการประจําปจากปงบประมาณ พ.ศ.
2555-2558 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งเปนจุดสิ้นสุดของแผนแมบทระบบสถิติของ
ประเทศ พ.ศ. 2554-2558
รายการสถิ ติ ที่ ยั ง มี ป ญ หาหรื อ มี โ อกาสในการพั ฒ นาที่ ไ ด รั บ การระบุ จ ากการ
วิเคราะหสถานการณทุกรายการหรือทุกสถิติทางการจะไดรับการวางแนวทางการพัฒนาในรูป
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชน สถานการณ คือ การยังไมมีผูจัดทําสถิติดานการจําหนาย
พลังงานทดแทนของประเทศ แนวทางการพัฒนาในรูปกิจกรรม คือ การรวบรวมสถิติดานการ
จํ า หน า ยพลั ง งานทดแทนจากทุ ก จั ง หวั ด โดยมี ก รม... เป น หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ
สถานการณ คือ หนวยสถิติยังมีคําถามในการตีความผลประมวลทางสถิติและขาดความรูความ
เชี่ยวชาญ เรื่อง..... แนวทางการพัฒนา คือ การรับบริการการใหคําปรึกษาและการฝกอบรม
ทางเทคนิคสถิติจาก สสช. เปนตน ทั้งนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ
ไมวาจะเปนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมควรจะจัดทําแผนปฏิบัติการของตนโดยละเอียด
โดยใหมีการระบุเพิ่มเติมถึงกิจกรรมยอยและระยะเวลาที่ตองการของแตละกิจกรรมยอย ซึ่ง
หากนํ ากิ จกรรมย อยมาเรี ยงลําดับตามขั้ นตอนก็ จะเป นกระบวนการที่จะทํ าใหแนวทางการ
พัฒนาสถิติ ห รื อ หน ว ยสถิติ นั้นๆ ประสบผลสํ าเร็ จตามกํ าหนดเวลา นอกจากนี้ ควรระบุ ถึ ง
ทรัพยากรที่ต องการ หรือ การสนับสนุนที่จําเปนจากหนวยงานที่ รับผิดชอบ หรือปจจัยอื่นที่
จําเปนตองใชในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตามแนวทางที่กําหนดไวดังกลาว
2.1.3.10 จัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับสมบูรณ
จัด ทํ า แผนพั ฒนาสถิติ รายสาขา โดยปรั บปรุ ง(ร าง)แผนพั ฒนาสถิ ติ รายสาขาจาก
ขอเสนอแนะในการประชุมเครือขายสถิติ ประกอบดวยเนื้อหาตางๆ ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
1.1 แผนแมบทระบบสถิติของประเทศและแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
1.2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
1.3 นิยาม และขอบเขตของสาขา
บทที่ 2 สถานการณ แนวโนม นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสาขา
การบริหารจัดการระบบสถิติ

21

2.1 สถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา
2.2 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสาขา
บทที่ 3 ผังสถิติทางการ
3.1 แนวคิดในการจัดโครงสรางสถิติทางการสาขา
3.2 ผังสถิติทางการ
บทที่ 4 สถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการสาขา
4.1 สถานการณและแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขา
4.2 สถานการณและแนวทางการพัฒนาความพรอมของหนวยสถิติสาขา
4.3 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการสาขา พ.ศ. 2556 – 2558
ภาคผนวก
2.1.4 นําเสนอและเผยแพรสถิติทางการ
เผยแพรเอกสารทางเว็บไซต
เมื่อไดผลลัพธจากการประมวลและวิเคราะหขอมูล คือ แผนพัฒนาสถิติรายสาขา แผนการ
ดําเนินงานสถิติทางการ (ปฏิทินการดําเนินงาน) ทะเบียนสถิติทางการ ทะเบียนหนวยสถิติ และรายงานผล
การดําเนินงานประจําป ที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาแลว จึงนําขึ้นเผยแพรทาง
เว็บไซด รวมทั้งเผยแพรผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน)ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูล
ในผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน) เพี่อใชประโยชนรวมกันได
เผยแพร ผั ง สถิ ติ ท างการ (รายการข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น ) เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นและ
เชื่อมโยง
นําผังสถิติทางการ (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน)เผยแพรทางเว็บไซต พรอมกับการ
เชื่อมโยงไปยังตัวขอมูลเพื่อเผยแพรใหผูใชนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐที่ตองใชขอมูล
เพื่อการตัดสินใจดําเนินนโยบาย พรอมทั้งบอกระดับคุณภาพของตัวรายการขอมูล
2.1.5 จัดทําปฏิทินการเผยแพรสถิติทางการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ รายสาขา และประสานงานกับหน วยสถิติ เพื่ อสอบถาม
ระยะเวลาที่ขอมู ลสถิติ จะพรอ มเผยแพร และระบุ เวลาในการเผยแพรส ถิติ ทางการตามโครงสรางข อมู ล
พร อมระบุห นว ยสถิติ ที่รับผิ ดชอบ เพื่อ ให ผูใ ชที่ติดตามทราบว าจะเผยแพรขอมู ลไดเ มื่อ ไร ทั นต อความ
ตองการหรือไม
2.1.6 ติดตามผลการดําเนินงาน
เปนการติดตามผลการดําเนินงานของสาขาตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ ตามที่
กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขา ได แ ก ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสถิ ติ (กลไก
ประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ) ยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตสถิติทางการ (การเติมเต็ม data
gap การลดความซ้ําซอน การประเมินคุณภาพ) และยุทธศาสตรการพัฒนาการเผยแพรสถิติทางการ (การ
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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เชื่อมโยง การประเมินคุณภาพ) ซึ่งผูประสานงานของ สสช. จะตองเปนผูติดตามผลการดําเนินงานแตละ
สาขาวาหนวยงานสามารถดําเนินการไดห รือไม อยางไร และรายงานผลใหคณะกรรมการจัดระบบสถิ ติ
ประเทศไทย 3 ดาน และจัดทํารายงานนําเสนอ ครม.ตอไป
2.1.7 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ค น หาข อ มู ล สถิ ติ ท างการที่ ห น ว ยงานนํ า เสนอทางอิ น เตอร เ น็ ต ประสานขอข อ มู ล จาก
หนวยงานภายใน สสช. ที่รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ นํามาจัดทํารายงานสถิติประจําป ของ สสช.
(Statistical Year Book) เพื่อลดภาระจากการใหขอมูลจากหนวยงานภายนอก ประสานงานขอขอมูลของ
สสช. ที่เกี่ยวของกับสาขาจากเจาของโครงการ ประสานขอขอมูลที่ไมสามารถสืบคนไดทางอินเตอรเน็ตจาก
กรม/หนวยงานที่รับผิดชอบ สําหรับเนื้อหาในรายงานฯ สามารถดึงเนื้อหาบางสวนมาจากกระบวนการ
จัดทํา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
1. ความเปนมา
2. ผลและแผนการพัฒนาสถิติทางการสาขา
3. สถานการณและการดําเนินงานพัฒนาสถิติทางการสาขา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป จะตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสถิติราย
สาขากอนนําเสนอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดานที่จะสรุปผลการดําเนินงานของแตละสาขา
เพื่อนําเสนอ ครม.ตอไป
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2.2

ขอกําหนดที่สําคัญ
ขอกําหนดทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดให สํานักงานสถิติแหงชาติ มีหนาที่จัดทําแผน
แมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของหนวยงานภาครัฐ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนา
ประเทศ สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดรวมกับหนวยงานระดับกระทรวงทุกแหงจัดทําแผนแมบทระบบสถิติ
ประเทศไทย โดยเนนกระบวนการหารือและการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย
และมีแนวทางสําคัญในการจัดทําคือ
1) ใชพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 สรางความชัดเจนเชิงนโยบายดานระบบขอมูลสถิติ
ของประเทศ
2) ใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนในการผลิตและใหบริการ
3) พัฒนาคุณภาพโดยการยกระดับมาตรฐานขอมูล และพัฒนาประสิทธิภาพโดยการลดความ
ซ้ําซอน และลดภาระงาน
4) สรางเครือขายกับทุกภาคสวน
5) สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนขอมูลมากขึ้น
6) พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานขอมูลสถิติ
ขอกําหนดจากแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เปนแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทางสถิ ติ ข องหน ว ยงานภาครั ฐที่ จัด ทํ าขึ้ นตามที่ กํ าหนดไว พระราชบั ญ ญั ติ ส ถิ ติ พ.ศ. 2550 ได กํ าหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสถิติของประเทศที่สําคัญไว 3 ประการ ไดแก 1) ยุทธศาสตรการพัฒนากลไก
การบริหารระบบสถิติ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานขอมูลสถิติ และ 3) ยุทธศาสตรการใหบริการขอมูล
สถิติอยางทั่วถึง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีแผนที่จะดําเนินงานในยุทธศาสตรที่ 1 สําหรับยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 3 สามารถดําเนินงานไดในระยะตอไป คูมือฉบับนี้จะแสดงเฉพาะการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่
1 เทานั้น
ยุ ท ธศาสตร ท่ี 1 การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารระบบสถิ ติ ยุ ท ธศาสตร นี้ กํ า หนดให มี
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน (ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) และคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
คณะกรรมการจัดระบบฯ เปนกลไกการบริหารจัดการระดับนโยบาย ซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารเป น ประธาน และผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ เ ป น เลขานุ ก าร อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการฯ ไดแก 1) กําหนดนโยบายดานสถิติของประเทศ 2) กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานสถิติของ
ประเทศใหเปนไปตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย 3) รายงานความกาวหนาตามแผนแมบทระบบ
สถิติประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิติ ตอคณะรั ฐมนตรี โดยผานสํานั กงานสถิ ติ
แหงชาติ 4) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย และ 5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม (องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ แสดงในภาคผนวก) ใน
ป พ.ศ. 2555 มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 และ 20 ธันวาคม 2555
คณะอนุ ก รรมการสถิ ติ ส าขาต า งๆ รวม 21 สาขา ได รั บ การแต ง ตั้ ง โดยรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะประธานคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3
ดาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 คณะอนุกรรมการฯ เปนกลไกการบริหารจัดการในระดับการปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ คณะอนุกรรมการสถิติ 21 สาขาประกอบดวย
⋅ ด า นสั ง คม ประกอบด ว ย (1) สาขาประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ (2) สาขา
แรงงาน (3) สาขาการศึกษา (4) สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (5) สาขาสุขภาพ (6) สาขาสวัสดิการ
สังคม (7) สาขาหญิงและชาย (8) สาขารายไดและรายจายของครัวเรือน และ (9) สาขายุติธรรม ความมั่นคง
การเมืองและการปกครอง
⋅ ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย (10) สาขาบัญชีประชาชาติ (11) สาขาเกษตรและประมง
(12) สาขาอุตสาหกรรม (13) สาขาพลังงาน (14) สาขาการคาและราคา (15) สาขาขนสงและโลจิสติกส (16)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (17) สาขาทองเที่ยวและกีฬา (18) สาขาการเงิน การธนาคาร
และการประกันภัย (19) สาขาการคลัง (20) สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
⋅ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย (21) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 สาขา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
- จัดทําผังรวมสถิติทางการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการขอมูลสถิติ ในสาขาที่
เกี่ยวของ และรับผิดชอบอยูในปจจุบัน และวิเคราะหความตองการขอมูลสถิติทางการ
(Data Gap Analysis) โดยวิเคราะหจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวง/ กรมตางๆ ความตองการใชขอมูลสถิติ ฯลฯ
- พิจารณาคัดเลือกสถิติทางการจากขอมูลการบริหารงาน สํามะโน และสํารวจ (ขอมูล
ที่มีการจัดทําอยูแลว Review Stock)
- พิจารณาหนวยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการที่ยังไมมีหนวยงานใดจัดทํา
และประสานงานใหมีการผลิตสถิติทางการตามผังรวมสถิติทางการของสาขา
- บริหารจัดการ การจัดทํามาตรฐานสถิติและสงเสริมการนําไปใชประโยชน
- ปรับปรุงสถิติใหไดมาตรฐาน
- ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ
- ประสานงานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติทางการ
- ประสานงานดานงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรดานสถิติ
- จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป (รายงานสถานการณ ส ถิ ติ ท างการและรายงานผลการ
ดําเนินงาน) เสนอตอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทยในดานที่เกี่ยวของทุกป
- แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานฯ และผู แ ทนจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ยวข อ งเพิ่ ม เติ มได ต ามความ
เหมาะสม
การบริหารจัดการระบบสถิติ
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ตัวชี้วัดกระบวนการ
(1) มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ
(2) มีการกําหนด/มอบหมายผูแทนคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
(3) มีแผนพัฒนาสถิติรายสาขา พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ คือ
(2.1) ผังสถิติทางการ (รายการสถิติที่สําคัญและจําเปนและหนวยงานรับผิดชอบ)
(2.2) แผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการและหนวยสถิติ
(4) มีแบบฟอรมทะเบียนสถิติทางการ(Metadata) และทะเบียนหนวยสถิติ
(5) มีสรุปรายงานผลการดําเนินงานสถิตริ ายสาขาประจําป

การบริหารจัดการระบบสถิติ
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2.3 ผังภาพกระบวนการ
ลําดับ
ที่
1
1.1

1.2

1.3

2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

วางแผนและเตรียมงาน
จัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ

จัดทําแผนการดําเนินงาน (Gantt chart)

กําหนดนัดหมายการประชุมและจัดทําระเบียบ
วาระการประชุม

ประสานงานกับหนวยงานภายนอกใหพจิ ารณารายชื่อ
หนวยงานของสาขา รวบรวมและนําเสนอประธาน
กรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
จัดทํารายละเอียดกิจกรรมและคาบเวลาที่จะดําเนินการ

สบส.

คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา (ภาคผนวก)

สบส.

จัดตั้งฝายเลขานุการรวมของ สสช. ประชุมเตรียมความ
พรอมฝายเลขานุการ (สสช.และหนวยงานหลัก) คาใชจาย
ในการจัดประชุม และเอกสารการประชุม

สบส.

(2) แผนการดําเนินงาน (Gantt
Chart) การพัฒนาสถิติรายสาขา
ประจําป พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก)
(3) คําสั่งมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฯของ สสช.
(ภาคผนวก)
-

ศึกษาคํานิยามและขอบเขตของสาขาจากแหลงขอมูลตางๆ
เชน เว็บไซต เอกสารที่เกี่ยวของ เปนตน
ศึกษาสถานการณ และแนวโนมเพื่อกําหนดรายการขอมูล
ที่สําคัญและจําเปนที่จะตอบสนองสถานการณ
ศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสาขา
จากรัฐธรรมนูญฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนยุทธศาสตรกระทรวง กรมตางๆที่เกี่ยวของ
ศึกษาขอมูลที่มีอยูจากเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สบส.

-

สบส.

-

สบส.

-

สบส.

-

เก็บรวบรวมขอมูล
2.1
2.2
2.3

2.4

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม

ศึกษานิยามและขอบเขตของสาขา
ศึกษาสถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา
ศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ศึกษาขอมูลที่มีอยู

คูมือการบริหารจัดการระบบสถิติ

27

ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม

จากเอกสาร/รายงานตางๆ
3

ประมวลและวิเคราะหขอมูล
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

วิเคราะหความตองการขอมูล

วิเคราะหความตองการขอมูลโดยสกัดขอมูลที่สําคัญและ
จําเปนตอแนวนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

สบส.

-

จัดทําโครงสรางสถิติทางการ

เมื่อไดรายการขอมูลที่สําคัญและจําเปนแลวจึงนํามาจัดทํา
โครงสรางหรือหมวด หมู หมูยอยเพื่อจัดกลุม

สบส.

-

นํารายการขอมูลที่สําคัญและจําเปนมาจัดจําแนกตาม
โครงสรางสถิติทางการทีจ่ ัดทําไว

สบส.

-

ศึกษาวารายการขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการ
ตอบสนองสถานการณและยุทธศาสตรนั้นมีขอมูลที่จัดทํา
อยูแลวหรือไม หากยังไมมีผูใดจัดทํา (Data Gap)
จัดทํา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา ซึ่งมีสวนประกอบ
สําคัญ คือ ผังสถิตทิ างการ (รายการขอมูลที่สําคัญและ
จําเปน) (รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน) ซึ่งจะเปน
(ราง)แผนพัฒนาฯใหคณะอนุกรรมการฯพิจารณาและ
เห็นชอบผังสถิติทางการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา(ราง)แผนพัฒนา
สถิติรายสาขา และจัดทํารายงานการประชุมเวียนให
คณะอนุกรรมการฯ

สบส.

-

สบส.

-

จัดทําผังสถิติทางการ
วิเคราะห Data Gap
จัดทํา(ราง)แผนพัฒนาสถิติรายสาขา

ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา

คูมือการบริหารจัดการระบบสถิติ

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา (4) ตารางสรุปการประชุม
รวมเปนอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ/
คณะทํางาน (ภาคผนวก)
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ลําดับ
ที่
3.7

3.8

3.9

3.10

ผังกระบวนการ
จัดเตรียมทะเบียนสถิติทางการ
และทะเบียนหนวยสถิติ

จัดทําสถานการณและแนวทางการพัฒนา
สถิติทางการ

จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการ
และหนวยสถิติ

จัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
พ.ศ. 2556-2558 ฉบับสมบูรณ

4

นําเสนอและเผยแพรสถิติทางการ

5

จัดทําปฏิทินการเผยแพรสถิตทิ างการ

รายละเอียดงาน
จัดเตรียมทะเบียนสถิติทางการ ประกอบดวย รายละเอียด
การจัดทําขอมูล หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน สวน
ทะเบียนหนวยสถิติ ประกอบดวย รายละเอียดหนวยงานที่
รับผิดชอบจัดทําสถิติทางการ ปญหาอุปสรรคในการผลิต
และใชขอมูล เปนตน
ระดมความคิดเห็นจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
จัดทําสถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ
เชน กําหนดหนวยงานรับผิดชอบกรณีขอมูลซ้ําซอนหรือ
ยังไมมีการผลิต การพัฒนาความตอเนื่องของขอมูล เปน
ตน
นําแนวทางการพัฒนาสถิตทิ างการและการพัฒนาหนวย
สถิติมากําหนดหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งแผนปฏิบตั ิการนี้
ไดจัดทําอยูใ นรูปแบบของตารางระบุปงบประมาณตั้งแต
2556-2558 ตามลําดับ
จัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับสมบูรณ จาก(ราง)
แผนฯที่ไดปรับปรุงสวนตางๆ โดยเฉพาะผังสถิติทางการ
(รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน) และแนวทางการพัฒนา
สถิติทางการ
นําเสนอแผนพัฒนาฯ ทะเบียนสถิติทางการ ทะเบียนหนวย
สถิติ แผนปฏิบตั ิการ และนําเสนอผังสถิติทางการ
(รายการขอมูลที่สําคัญและจําเปน)ที่เชื่อมโยงไปยังขอมูล
จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา เพื่อ
กําหนดปฏิทินการผลิตและการเผยแพร
คูมือการบริหารจัดการระบบสถิติ

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา (5) แบบฟอรมทะเบียนสถิติ
รวมเปนอนุกรรมการฯ
ทางการ(Metadata) และทะเบียน
หนวยสถิติ (ภาคผนวก)

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา
รวมเปนอนุกรรมการฯ

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา
รวมเปนอนุกรรมการฯ

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา (6) แผนพัฒนาสถิติรายสาขา พ.ศ.
รวมเปนอนุกรรมการฯ
2556-2558 (ขึ้นกับจํานวนสาขาที่
สําเร็จ)
สบส./ศทก. และ สศร.

-

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา ดําเนินการในระยะถัดไป
รวมเปนอนุกรรมการฯ
29

ลําดับ
ที่
6
7

ผังกระบวนการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง/แบบฟอรม

ติดตามผลการดําเนินงานตามทีก่ ําหนดในแผนปฏิบัติการ
รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา ดําเนินการในระยะถัดไป
รวมเปนอนุกรรมการฯ

รายงานผลการดําเนินงานจากผลการปฏิบัติที่ผานมา
ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข

สบส.และสํานัก/ศูนยที่เขา (7) (ราง) รายงานผลการ
รวมเปนอนุกรรมการฯ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

สิ้นสุด

หมายเหตุ :
สบส. - สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
ศทก. - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศสร. - ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ

คูมือการบริหารจัดการระบบสถิติ

30

ภาคผนวก

กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ
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