ขั้นตอนและกรอบเวลาของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

๑. จัดวาง
ระบบสถิติ และ
รูปแบบการประสาน
งานด้านสถิติ

๒. กําหนด
“สถิติทางการ”
และจัดทํา
ผังสถิติทางการ

๔. พัฒนา
คุณภาพข้อมูล
สถิติทางการ

๓. ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิด
การใช้ข้อมูล
สถิติจากงาน
ทะเบียน

๕. พัฒนา
การเชื่อมโยง
และบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐ

๖. การเผยแพร่
และการ
ให้บริการข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๑ – ๒ ดําเนินการในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ และขั้นตอนที่ ๓ – ๖ ดําเนินการในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ขั้นตอน

แผนงาน

ผลผลิต

ผลการดําเนินการ

๑

จัดวางระบบสถิติและรูปแบบ
การประสานงานด้านสถิติ คือ
การกําหนดรูปแบบการทํางาน
ในรูปแบบคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/ คณะทํางานราย
สาขา

- คณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย ๓ ด้าน และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน
วิชาการ

- จัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย ๓ ด้าน และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ รวมทั้ง
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

- คณะอนุกรรมการสถิติราย
สาขา ๒๑ คณะ

- จัดตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา
๒๑ คณะ ตามคําสั่งคณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน
ที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ และคําสั่งคณะกรรมการฯ
ที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๕

- คณะทํางาน

- จัดตั้งคณะทํางานตามความเรียกร้อง
ของแต่ละสาขา

- รูปแบบการดําเนินงาน

- เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประสานเจ้าหน้าที่รายสาขา และ
ร่วมกันจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม

- การประชุมคณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย
๓ ด้าน เพื่อกําหนดนโยบายใน
การบริหารจัดการระบบสถิติ

- ประชุมจํานวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒

กําหนดสถิติทางการ (ข้อมูล
ที่สําคัญและจําเป็นที่ใช้อ้างอิง
เพื่อกําหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจ เพื่อพัฒนาประเทศ)

-๒-

ขั้นตอน

แผนงาน
และจัดทําผังสถิติทางการ

ผลผลิต

ผลการดําเนินการ

ให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๘ และเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า และติดตาม
ผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา ๒๑ คณะ
- การประชุมคณะอนุกรรมการ - ได้ผังสถิติทางการ ๒๑ ผังสถิติทางการ
สถิติรายสาขา เพื่อจัดทํา
(ชือ่ สถิติทางการ) ๒,๒๓๓ รายการ
ผังสถิติทางการ
และรายการสถิติทางการ ๓,๘๗๕
รายการ
- จัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
เสร็จ ๑๐ สาขา
- อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสถิติรายสาขาอีก
๑๑ สาขา (เสร็จ ๗๐-๙๕%)

๓

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการใช้
ข้อมูลสถิติจากงานทะเบียน
โดยจัดให้มกี ารพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ
ในเรื่องการจัดทําข้อมูลสถิติ
และการนําข้อมูลสถิติไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง จัดอบรมอื่นๆ
เพิ่มเติมตามความต้องการของ
หน่วยงาน

- รายงานผลการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศไทย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- คณะกรรมการฯ ได้นําเสนอผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยต่างๆ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
เรื่องการจัดทําข้อมูลสถิติ และ
การนําข้อมูลสถิติไปใช้
ประโยชน์

สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุม/
อบรมต่างๆ ดังนี้
- ประชุมเครือข่ายระบบสถิติประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
จ.นนทบุรี
- อบรมระบบต้นแบบการนําเสนอ
ระดับผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ
- อบรมเรื่อง การจัดทําสารสนเทศ
และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ ๘-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-๓-

ขั้นตอน

แผนงาน

ผลผลิต

ผลการดําเนินการ

๔

พัฒนาคุณภาพข้อมูลสถิติ
ทางการ

- คณะอนุกรรมการกําหนด
มาตรฐานสถิติ เพื่อพิจารณา
และจัดลําดับมาตรฐานสถิติ
ที่สําคัญและจําเป็นสําหรับ
การบูรณาการและใช้สถิติ
ทางการร่วมกัน

- อยู่ระหว่างดําเนินการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐาน
สถิติ
- อยู่ระหว่างจัดทําข้อเสนอโครงการ
ระบบการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ต้องมีการพิจารณาความมีอยู่ของ
ข้อมูล (Verify) และมาตรฐาน
(Standard)

๕

พัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลภาครัฐ

- ระบบ Statistical Data and
Metadata eXchange
(SDMX) ซึ่งเป็นมาตรฐานของ
UN

สํานักงานสถิติแห่งชาติอยู่ระหว่าง
การบูรณาการการประยุกต์ใช้ระบบ
เดิม คือ StatXchange และระบบ
Statistical Data and Metadata
eXchange (SDMX) ซึ่งเป็นระบบ
ที่ใช้ตามมาตรฐานสากล เพื่อ
ให้บริการข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก
รวมทั้งได้วางแนวทางการพัฒนาระบบ
การนําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบ
Business Intelligence (BI)

- ระบบการนําเสนอข้อมูล
ด้วยรูปแบบ Business
Intelligence (BI)

๖

การเผยแพร่ และการให้บริการ
ข้อมูล

- www.nso.go.th นําเสนอ สํานักงานสถิติแห่งชาติมีการเผยแพร่
ตารางข้อมูลสถิติ อนุกรมเวลา และให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน
และประเด็นเด่น
และอยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์
osthailand.nic.go.th เพื่อเผยแพร่
- osthailand.nic.go.th
นําเสนอผังสถิติทางการ และ สถิติทางการของประเทศ
แผนพัฒนาสถิติ

