สิ่งที่สงมาดวย
รายละเอียดการอบรมออนไลน
เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ระบบสถิติของประเทศ (National Statistical System: NSS) หมายถึง กลุมหรือหนวยสถิติภายในประเทศ
ที่รวมกันรวบรวม ดําเนินการ และเผยแพรสถิติทางการในนามของรัฐบาล ตามคํานิยามขององคกรเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)
ซึ่งระบบสถิติของประเทศมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการรวบรวมและเผยแพรสถิติทางการ เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ยังตอบสนองตอการดําเนินการตามวาระ 2030
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The 2030 Agenda for Sustainable Development)
การพัฒนาระบบสถิติของประเทศไดรับการระบุในแผนปฏิบัติการโลกสําหรับขอมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data) ซี่งไดเสนอยุทธศาสตร 6 ดาน
โดยแตละดานเกี่ยวของกับวัตถุประสงค การดําเนินงานตาง ๆ นวัตกรรม และความทันสมัยของระบบสถิติของประเทศ
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบสถิติของประเทศในระดับภูมิภาค UNESCAP ไดเสนอแผนยุทธศาสตรระดับภูมิภาค
สําหรับการดําเนินการตามวาระ 2020 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียแปซิฟก ถึงการลงทุนในระบบสถิติของประเทศ
ที่ตอบสนองตอความตองการในประเด็นการกําหนดยุทธศาสตรเพื่ อการพัฒนาทางสถิติ การสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทํางานและเครื่องมือใหทันสมัย และการสรางทักษะใหกับบุคลากร
ในระบบสถิตขิ องประเทศเพื่อสรางโอกาสในการทํางานรวมกันดานขอมูลและสถิติในระดับภูมิภาค
ประเทศไทยมี ระบบสถิ ติเป นแบบกระจายงาน โดยสํ านั กงานสถิ ติแหงชาติ เปนหน วยงานกลางของรัฐ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และเปนหนวยงานหลักในการผลิตขอมูลสถิติและสถิติทางการ
ทีร่ วบรวมสถิติทางการจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ
กลไกหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนบทบาทดังกลาวไปสูความสําเร็จ คือ “มาตรฐานสถิติ” ที่เปนเสมือน “โครงสรางหลัก”
ของการผลิตสถิติ เพื่อนําไปสูการแบงปนขอมูลการใชงานรวมกันผานระบบการเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติของประเทศ
ถึ ง แม ว า จะเป น สถิ ติ ที่ ผ ลิ ต จากหน ว ยงานที่ ต า งกั น หรื อ จั ด ทํา ขึ้ น ในคาบเวลาที่ ต า งกั น ยิ่ ง ไปกว า นั้ น
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กําหนดใหสํานักงานสถิติแหงชาติมีหนาที่จัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองภารกิจดังกลาว สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดขับเคลื่อนงานดานมาตรฐานสถิติ
ผานกลไกแผนแมบทระบบสถิติของประเทศ เพื่อกาวสูความเปนศูนยกลางดานมาตรฐานสถิติของประเทศ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบกันไดทั้งในและระหวางประเทศ เพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยน
และใชขอมูลสถิติของประเทศรวมกัน ทําใหการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงกําหนดจัดอบรมออนไลน เรื่อง การบริหารจัดการ
ระบบสถิ ติ ป ระเทศไทย แกเ จา หน า ที่ ข องหนว ยงานภาครัฐ ตา ง ๆ เพื่อให มี ค วามรู ความเขา ใจเกี่ ย วกั บ
แผนแมระบบบทสถิติประเทศไทย สถิติทางการของประเทศ และมาตรฐานสถิติ และสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ
เปนผูนําดานสถิติของประเทศ
วัตถุประสงคของการอบรม
๑. เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนแมระบบบทสถิติประเทศไทย
สถิติทางการของประเทศ และมาตรฐานสถิติ
๒. เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐเปนผูนําดานสถิติของประเทศ มีความเขมแข็ง และมีการปฏิบัติงาน
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศไดอยางมั่งคงและยั่งยืน
๓. เพื่อพัฒนาระบบสถิติของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

-๒เนื้อหาวิชาของการอบรม
๑. การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย
- ระบบสถิติประเทศไทย
- แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย
๒. การบริหารจัดการมาตรฐานสถิติประเทศไทย
- แนวคิดการจัดจําแนกสถิติ
- มาตรฐานสถิติที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 ตัวแปร
- มาตรฐานสถิติที่มีการใชงานภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ
๓. การพัฒนาสถิติทางการประเทศไทย
- หลักการพื้นฐานสถิติทางการ
- การพัฒนาสถิติทางการประเทศไทย
- กรอบการพัฒนาจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
- วิธีการ เครื่องมือ และแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
- แบบจําลองทั่วไปสําหรับกระบวนงานทางสถิติ
คุณสมบัติและจํานวนของผูเขารับการอบรม
เปนเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานดานสถิติ เชน การผลิตขอมูล การเก็บรวบรวมข อมูล
งานทะเบียน การจัดทํารายงานสถิติ เปนตน จํานวน ๒๒๐ หนวยงาน หนวยงานละ ๒ คน
วิธีการอบรม
อบรมผาน Microsoft Teams
วิทยากร
ไดเชิญวิทยากรจากกองบริหารจัดการระบบสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน ๔ คน
ระยะเวลาการอบรม
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จํานวน 22๐ คน
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จํานวน ๒๒๐ คน
สถานที่อบรม
ณ หองอบรม ๓ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ผูรับผิดชอบโครงการ
กองนโยบายและวิชาการสถิติ กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กําหนดการอบรมออนไลน
เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุนที่ ๒
บรรยายโดย วิทยากรจากกองบริหารจัดการระบบสถิติ
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
ณ หองอบรม ๓ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วัน/เวลา
หัวขอวิชา
วันจันทรที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการอบรม
๐9.00 – 1๖.00 น.
การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย
- ระบบสถิติประเทศไทย
- แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย
การบริหารจัดการมาตรฐานสถิติประเทศไทย
- แนวคิดการจัดจําแนกสถิติ
- มาตรฐานสถิติที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 ตัวแปร
- มาตรฐานสถิติที่มีการใชงานภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการอบรม
๐9.00 – 1๖.00 น.
การพัฒนาสถิติทางการประเทศไทย
- หลักการพื้นฐานสถิติทางการ
- การพัฒนาสถิติทางการประเทศไทย
- กรอบการพัฒนาจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
- วิธีการ เครื่องมือ และแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
- แบบจําลองทั่วไปสําหรับกระบวนงานทางสถิติ
หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

กําหนดการอบรมออนไลน
เรื่อง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย รุนที่ ๓
บรรยายโดย วิทยากรจากกองบริหารจัดการระบบสถิติ
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
ณ หองอบรม ๓ สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วัน/เวลา
หัวขอวิชา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการอบรม
๐9.00 – 1๖.00 น.
การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย
- ระบบสถิติประเทศไทย
- แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย
การบริหารจัดการมาตรฐานสถิติประเทศไทย
- แนวคิดการจัดจําแนกสถิติ
- มาตรฐานสถิติที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 ตัวแปร
- มาตรฐานสถิติที่มีการใชงานภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ
วันศุกรที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการอบรม
๐9.00 – 1๖.00 น.
การพัฒนาสถิติทางการประเทศไทย
- หลักการพื้นฐานสถิติทางการ
- การพัฒนาสถิติทางการประเทศไทย
- กรอบการพัฒนาจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
- วิธีการ เครื่องมือ และแนวทางการประเมินคุณภาพสถิติทางการ
- แบบจําลองทั่วไปสําหรับกระบวนงานทางสถิติ
หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

