รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารจามจุรี ๔ สํานักงานสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูมาประชุม
๑. ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน
๒. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
๓. ดร.อําไพ ทองธีรภาพ
๔. รศ.สําราญ มั่นทัพ
๕. ดร.ไมตรี วสันติวงศ
๖. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ
๗. ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
๘. นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์
๙. นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย
๑๐. นางสาววิไลลักษณ ชุลีวัฒนกุล
ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี
๒. ดร.นพดล กรรณิกา

ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
กรรมการและ
เลขานุการ
รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ
ผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ

กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
สํานักงานสถิติแหงชาติ
๑. นางพรรณวดี พรปฏิมากร
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการขับเคลื่อนแผนแมบทระบบสถิติฯ
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
๒. นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย
ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานสถิติ
๓. นางกาญจนา ภูมาลี
ผูอํานวยการกลุมประเมินคุณภาพสถิติทางการ
๔. นางสาววิไลรัตน อนันตพฤทธิ์
๕. นางสาวอารีรัตน กิตติสมบูรณสุข ผูอํานวยการกลุมนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสถิติ
๖. นายอดิศักดิ์ ดําพลงาม
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
๗. วาที่ ร.ต.พินิจ ศรีมาลา
ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
หัวหนาโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา
๑. รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หัวหนาโครงการจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
๒. ผศ.ดร.สินธะวา คามดิษฐ
หัวหนาโครงการพัฒนาจัดการคุณภาพสถิติทางการ
๓. ผศ.ดร.ธิฏิรัตน ทิพรส
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ (ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน) กลาววา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให
แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีการปรับปรุงองคประกอบเมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีองคประกอบคือ ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน เปนประธานกรรมการ
กรรมการประกอบด วย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิดานสถิ ติ ผูทรงคุณวุฒิ ดานบริห ารจัดการ และผู ทรงคุ ณวุ ฒิดานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการ
สํานักงานสถิติแหงชาติเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ คือใหคําปรึกษา
แนะนําดานวิชาการ ในการผลิตและใหบริการขอมูลสถิติอยางทั่วถึง เปนธรรม และเขาถึงไดงาย เพื่อใหทุกภาค
สวนไดใชประโยชน
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องเพื่อทราบ
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ) แจงวา
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการในครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรก เนื่องจากตองรอผลผลิตที่ไดจาก
การทํ า งานภายใต ก ารดํ า เนิ น การแปลงแผนแม บ ทระบบสถิ ติ ฯ ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การมาแล ว ๓ ป และขอให
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
วาระที่ ๒.๑ การแปลงแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ สูการปฏิบัติ
นางสาวกฤษณา จิ รวัฒน สถิตย (ผูอํานวยการสํ านักบริหารจัดการระบบสถิติ ) นําเสนอรายละเอีย ด
ที่สําคัญ ดังนี้
ระบบสถิติของประเทศไทยเปนระบบกระจายงาน มีสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) เปนหนวยงานหลักใน
การผลิตสถิติจากสํามะโน/สํารวจ และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ผลิตสถิติตามภารกิจของหนวยงาน ซึ่งขอมูลมาจาก
งานทะเบียน การสํารวจ การบริหารจัดการ ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และบางขอมูลที่สําคัญ
จําเปนแตยังไมมีหนวยงานใดจัดทํา เปนตน ประกอบกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ กําหนดให
สสช. ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางของรัฐในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ มาตรา ๖ (๑) กําหนดให
สสช. มีหนาที่ในการจัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ มาตรา ๖ (๒) มีหนาที่จัดทํามาตรฐาน
สถิติเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ มาตรา ๖ (๕) ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผน
กําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม (๑)
ดังนั้น แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ จึงเปนแผนแมบทฉบับแรกในการ “บริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศ” ที่ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแปลงแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ สูการปฏิบัติ
เชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ มียุทธศาสตร ๓ ประการ คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การบริหารจัดการระบบสถิติอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการทั้งในระดับภารกิจ/ สาขา (กระทรวง กรม) และระดับพื้นที่
(จังหวัด/ กลุมจังหวัด) โดยมีกลไกทีส่ ําคัญในการขับเคลื่อน คือ คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ดาน
(สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารเป น ประธาน กรรมการประกอบด ว ย ปลั ด กระทรวง ๑๙ กระทรวง เลขาธิ การคณะกรรมการ
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พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการสํานักงาน
สถิติแหงชาติ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ คือ ๑) กําหนดนโยบายดาน
สถิติของประเทศ ๒) กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานสถิติของประเทศใหเปนไปตามแผนแมบทระบบสถิติ
ประเทศไทย ๓) รายงานความกาวหนาตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบสถิติตอคณะรัฐมนตรี โดยผานสํานักงานสถิติแหงชาติ ๔) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณ และการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ระดับภารกิจ (21 สาขา)
ขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา จํานวน ๒๑ คณะ มีปลัดกระทวงฯ ในสาขา
นั้น ๆ เป น ประธาน รองผู อํานวยการสํ านั กงานสถิ ติแหงชาติ เป น รองประธานฯ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องเป น
อนุกรรมการฯ และเลขานุการฯ เจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูชวยเลขานุการฯ มีผลลัพธที่สําคัญ
คือการพัฒนาขอมูลสถิติรายสาขา ทําใหเกิดแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ๑๗ สาขา อยูระหวางดําเนินการ ๔ สาขา มี
รายการสถิติทางการที่เปนทั้งสถิติและสารสนเทศ ประมาณ ๔,๐๐๐ รายการ แบงได ๒ กลุม คือ ขอมูลรายการ
สถิติทางการที่มีหนวยงานรับผิดชอบจัดทํา ซึ่งเปนขอมูลที่พรอมเผยแพร ประมาณ ๓,๐๐๐ รายการ จะนําเขาสู
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานสถิติ พรอมทั้งนําขอมูลเผยแพรในระบบ SDMX และที่เหลือเปนรายการ
ขอมูลสถิติทางการที่ยังไมมีการดําเนินการจัดทํา และ/หรือไมมีหนวยงานรับผิดชอบ (Data Gap) สํานักงานสถิติ
แหงชาติไดทําการติดตามและประเมินผลการจัดทําขอมูล โดยกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสถิติ
รายสาขา แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตอไป
๒) ระดับพื้นที่ (๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุมจังหวัด)
ไดมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานโดยมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวาง
๓ หนวยงาน คือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๖ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบูรณาการขอมูลสถิติระดับพื้นที่ ในการ
ตอบโจทยยุทธศาสตรของจังหวัด ในประเด็นปญหาที่สําคัญในพื้นที่ หรือประเด็นขอมูลที่สําคัญ และจําเปนตอ
การพั ฒ นาจั งหวั ด ขั บ เคลื่ อ นโดยคณะกรรมการสถิ ติร ะดั บ จั ง หวั ด โดยมี ผู ว าราชการจั งหวั ด เป น ประธาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ และหัวหนากลุมงานการพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด หัวหนากลุมงานขอมูล
และสารสนเทศ สํานักงานจังหวัด และสถิติจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
ผลลัพธ ที่ได คือชุ ดข อมูล ที่ สําคั ญ จําเปน และสอดคลองกับ ยุ ทธศาสตร จั งหวั ด/กลุมจั งหวั ด
มีการจัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด คาดวาจะไดดําเนินการไดแลวเสร็จทุกจังหวัดประมาณ
ปลายป ๒๕๕๗
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาขอมูลสถิติใหมีมาตรฐาน
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ ไดพิจารณา (ราง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2 (ราง) แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย และกําหนดเรื่องเพื่อ
จัดทํามาตรฐานสถิติประเทศไทย รับรองและนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป

-๔-

ยุทธศาสตรที่ ๓ การใหบริการขอมูลสถิติอยางทั่งถึง
การให บ ริ การข อมู ล สถิ ติอย างเท าเที ย มกั น และส งเสริ มการใช ขอมู ล ในหน ว ยงานของรั ฐ โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติไดพัฒนา “ระบบตนแบบการบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ” ที่สนับสนุน
แลกเปลี่ ย นเชื่ อ มโยงข อมู ล ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ โดยสอดคล องกั บ กรอบมาตรฐาน TH e-GIF และ
มาตรฐานสากล SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) และสนับสนุนการวิเคราะหและจัดทํา
รายงานเสนอผูบริหารในรูปแบบตางๆ ปจจุบันอยูระหวางการนําเขาขอมูลและ Metadata
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ) กลาววา
การขับเคลื่อนแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ตองสรางความรวมมือและความเขาใจ ระหวางสวนราชการ
ผูผลิตขอมูลสถิติในสาขาตางๆ มีการพบกับปลัดกระทรวง และผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมกันทํางาน ซึ่งจากการ
ทํางานพบวางานของสถิติกับงานบริหารจะเปนคนละบริบทกัน แตในความเปนจริงแลวจะตองเปนกลไกเดียวกัน
เนื่องจากขอมูลที่สําคัญ และจําเปนเปนตนทุนในการวางแผน ดังนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดรายงานผลการ
ดําเนินการแปลงแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยสูการปฏิบัติฯ ตอคณะรัฐมนตรี และมีมติเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๕๖ ใหกลไกกระบวนงานทั้ง ๒๑ สาขา เปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน แผนประจําป
และแผน พัฒนาสถิติ แตยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ถาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) นําเอามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เปนตัวชี้วัดของกระทรวง กรม จังหวัด
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนตนไป จะทําใหกระบวนการไดมาของขอมูล การทําใหขอมูลมีความทันสมัย
(Update) เปนกระบวนการที่อยูในรูปแบบเดียวกัน เพื่อนําไปสูการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ ๒.๒ กรอบการดําเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
นางสาวกฤษณา จิ ร วั ฒน ส ถิ ตย (ผูอํานวยการสํ านั กบริ ห ารจั ดการระบบสถิติ ) นําเสนอกรอบการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติที่สําคัญ ดังนี้
เพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคของยุทธศาสตรที่ ๒ ของแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๘ คือ การพัฒนาขอมูลสถิติใหมีมาตรฐาน จําเปนตองดําเนินการพัฒนาการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
ในการผลิ ต สถิ ติทางการ สร างองค ความรู ให ผู บริ หารและเจ าหน าที่ ทางด านสถิ ติของหน วยผลิ ตสถิ ติ ทางการ
มี ความรู ความเข าใจ และสร า งความร ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นให ส ถิ ติ ท างการของประเทศมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เพื่อใหเกิดฐานขอมูลสถิติหลักของประเทศที่ตองนํามาใชเพื่อตัดสินใจ และเปนขอมูลสําคัญที่
ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพและเชื่อถือได
กรอบแนวคิดคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
คุ ณภาพสถิ ติ จากการศึ กษาและรวบรวมความหมายของคํ าว าคุ ณภาพสถิ ติ จากแหล งต างๆ
ที่ น าเชื่ อถื อ สามารถสรุ ป ความหมายของคํ าว า “คุ ณภาพสถิ ติ” ได คื อ ตรงตามความต องการของผู ใช หรื อ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค/การนําไปใช (fit for purpose/use) มีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการ ถูกตอง
เชื่อถือได ทันเวลา สอดคลองและมีมาตรฐาน ปราศจากการแทรกแซง
มาตรฐานสถิติ เปนแนวคิ ด คําจํากั ดความ การจัดจําแนกขอมูล และวิ ธีการในการผลิ ตสถิ ติ
เพื่อใหไดสถิติทางการทีม่ ีคุณภาพ สอดคลองกับมาตรฐานสากล และพรอมสูการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกัน
จากกรอบงานมาตรฐานสถิติ พบวามี “หัวขอเรื่อง” ที่ตองนํามาจัดทํามาตรฐานสถิติหลายหัวขอเรื่อง
จึงจําเปนตองมีการกําหนดลําดับในการจัดทํามาตรฐานสถิติ โดยพิจารณาจากการใชประโยชนจากขอมูลสถิติ
รวมกันเปนหลัก เพื่อใหการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการใชงาน ซึ่งสามารถ
จัดกลุมเรื่องที่ตองจัดทํามาตรฐานสถิติไดเปน ๓ กลุม คือ ๑) มาตรฐานสถิติที่ใชรวมกันทุกๆ หนวยงาน/สาขาสถิติ
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(Universal Statistical Standard) ๒) มาตรฐานสถิติที่ใชรวมกันมากกวา ๑ หนวยงาน/สาขาสถิติ (Common
Statistical Standard) ๓) มาตรฐานสถิติที่ใชงานเฉพาะหนวยงาน/สาขาสถิติ (Specific Statistical Standard)
ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา ๒๑ สาขา เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มีตอ (ราง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2562 พบวาประมาณรอยละ ๙๐ ของผูตอบแบบสอบถามเห็นชอบตอ (ราง) แผนพัฒนามาตรฐาน
สถิติฯ ที่จะดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานและคุณภาพสถิติประเทศไทยตอไป
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ) กลาววา
จากการทบทวนการจัดทํามาตรฐานสถิติของประเทศแถบยุโรป และองคการสหประชาชาติ (UN) พบวาการ
ดําเนินการจัดคุณภาพขอมูลสถิติไดเริ่มดําเนินการจากขอมูลงานทะเบียน สําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติ
แหงชาติไดจัดเตรียมโปรแกรม (software) ตามกระบวนการเพื่อการผลิตสถิติทั่วไป ๙ ขั้นตอน (Generic module)
ของ UN โดยในป ๒๕๕๘ สํานักงานสถิติแหงชาติจะนํากระบวนการดังกลาวมาใชกับการผลิตขอมูลจากการ
สํ ารวจ/สํ ามะโน โดยนํ าร อ งในโครงการสํ ารวจที่ สํ านั กงานฯ ดํ าเนิ น การเป น ประจํ า เช น โครงการสํ ารวจ
ภาวการณทํางานของประชากร (สรง.) การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) ซึ่งเปนการ
ประเมินคุณภาพการผลิตขอมูล (Quality Assessment) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ ๒.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย (ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ) รายงานวา จากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คณะอนุกรรมการ
กําหนดมาตรฐานสถิติมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ราง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ.2558-2562
แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย พ.ศ.2558-2562 หลักปฏิบัติ (Code of Practice)
และกรอบการดําเนินงาน (Quality Framework) การจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย แตขอใหแกไข
แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติฯ ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ ๒.๓ ในสวนของผลผลิตที่ ๒ “ทุกกรมหรื อ
เทียบเทามีรายการขอมูลสถิติทางการเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางนอยรอยละ 25 ตอป” เนื่องจากการมีรายการสถิติ
ทางการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25 ถือวาเปนปริมาณคอนขางมาก อีกทั้งเปนตัวชี้วัดดานคุณภาพขอมูลสถิติ ดังนั้น
ไมควรวัดในเชิงปริมาณ ควรวัดในเชิงคุณภาพ เนื่องจากบริบทของแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ) กลาววา
จะตองมีการกําหนดเปาหมายใหมีความทาทาย ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชยไดมีการ
จัดทํายุทธศาสตรที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว ดังนั้น จะตองมีการกําหนดสถิติทางการที่เปนมาตรฐานระดับประเทศ
ระดับกระทรวง หรือของกลุมในระหวางกระทรวงดวยกัน จากนั้นจะตองมีการผลักดันใหเปนไปตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประธานกรรมการ (ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน) กลาววา การทํางานดังกลาวตองใชระยะเวลา
รวมถึงปญหาเรื่องการขาดบุคลากรทางสถิติของแตละกระทรวง กรม จึงควรมีการวางมาตรฐานบุคลากรทางดาน
สถิติดวย โดยใหบูรณาการเขาไปในแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย ซึ่งเดิมมีเพียงมาตรฐานของขอมูล และ
มาตรฐานเฉพาะเรื่อง เชน เรื่องโรค เรื่องยา ฯลฯ
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๓: เรื่องเพื่อพิจารณา
รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร (หัวหนาโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ ๒๑
สาขา) นําเสนอกรอบแนวคิ ด แนวทาง คูมือ และเครื่องมือในการบริหารจัดการมาตรฐานและคุณภาพสถิ ติ
ประเทศไทย ที่ ได มีการศึ กษาจากประเทศต างๆ และองค กรระหว างประเทศ เช น สํ านั กงานสถิ ติแคนาดา
สํานักงานสถิติสหราชอาณาจักร EuroStat United Nations Statistics Division เปนตน เพื่อนํามา
ปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทของประเทศไทย วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส ในเรื่องของคุณภาพ
ของขอมูล ซึ่งแผนบริหารจัดการคุณภาพฯ และแผนพัฒนามาตรฐานฯ จะสามารถนําไปปฏิบัติไดนั้น จะตองไดรับ
ความรวมมือจากหนวยสถิติอื่นๆ
วาระที่ ๓.๑ การบริหารจัดการคุณภาพสถิติประเทศไทย
วาระที่ ๓.๑.๑ (ราง) แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน ทิพรส (หัวหนาโครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ) กลาววา สภาวการณทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีรูปแบบที่ซับซอนมากขึ้น ดังนั้น ผูบริหารมี
ความตองการขอมูลสถิติที่ถูกตอง แมนยํา เพื่อใหแนใจไดวาการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจเปนไปอยาง
ถูกตองและโปรงใส “คุณภาพของขอมูลสถิติ” จึงเปนสิ่งที่ทั้งผูใชและผูผลิตสถิติทางการหันมาใหความสําคัญ
เพื่อใหสถิติทางการของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสรางความเชื่อมั่นตอผูใชวา “สถิติทางการ
เปนฐานขอมูลสถิติหลักของประเทศที่ตองนํามาใชเพื่อตัดสินใจ และประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศที่มี
คุณภาพและเชื่อถือได”
(ร า ง) แผนพั ฒ นาการจั ด การคุ ณ ภาพสถิ ติ ท างการประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2
มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีการจัดการคุณภาพสถิติทางการที่เปนรูปธรรมซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติและหนวย
ผลิตขอมูลสถิติทางการรวมกันจัดทําเพื่อใหเกิดขอมูลสถิติทางการที่มีคุณภาพสําหรับใชในการพัฒนาประเทศ” และ
พันธกิจ ๔ ขอ คือ ๑) บริหารจัดการคุณภาพขอมูลสถิติทางการของประเทศ ๒) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต
ขอมูลสถิติทางการที่มีคุณภาพ ๓) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรและการใหบริการขอมูลสถิติทางการ
๔) สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนขอมูลสถิติทางการ และมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบดวย
๔ ยุทธศาสตร ๑๐ ตัวชี้วัด และ ๘ โครงการ
ขอคิดเห็น/ขอสังเกตของที่ประชุมฯ
1) การวางกรอบคุณภาพของขอมูล ควรมีความชัดเจนวาเปนขอมูลสถิติจากงานทะเบียน หรือ
ขอมูลสถิติจากงานสํารวจ/สํามะโน
2) สํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะที่เปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการขอมูล (Clearing
House) จะตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เพื่อจะทําใหไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
มติที่ประชุม:

มอบหมายให ฝ า ยเลขาฯ ทบทวน (ร า ง) แผนพั ฒ นาการจั ด การคุ ณภาพสถิ ติท างการฯ ให
เขาใจงายและชัดเจน

วาระที่ ๓.๑.๒ (ราง) หลักปฏิบัติ (Code of Practice) และกรอบการดําเนินงาน (Quality Framework)
เพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน ทิพรส (หัวหนาโครงการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ) กลาววา หลักปฏิบัติ (Code
of Practice: CoP) ใชในการกําหนดมาตรฐานในการพัฒนา จัดทํา และเผยแพรขอมูลสถิติ โดยมุงเนนหลัก
ปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพสถิติทางการแบบกวางๆ ซึ่งประกอบดวย 4 หัวขอหลัก คือ ระบบสถิติทางการ
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สภาพแวดลอมของสถาบัน กระบวนการทางสถิติ และผลผลิตสถิติทางการ โดย CoP ไดระบุตัวชี้วัดที่เปนแนว
ปฏิบัติขั้นสูงของหลักปฏิบัติในแตละขอ เพื่อใหขอมูลสถิติที่ไดมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งสิ้นจํานวน ๑๔ ขอ
ในขณะที่กรอบการดําเนินงาน (Quality Framework) เนนการนํามาปฏิบัติจริงที่อธิบายวิธีปฏิบัติ
ในรายละเอียดตอจาก CoP เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยเนนเฉพาะเรื่องสภาพแวดลอมของสถาบัน
(เฉพาะหลักปฏิบัติขอที่ 3 ความรับผิดชอบดานคุณภาพ) กระบวนการทางสถิติ และผลผลิตสถิติทางการ ทั้งสิ้น
จํานวน ๑๐ ขอ
ขอคิดเห็น/ขอสังเกตของที่ประชุมฯ
หลักปฏิบัติ (Code of Practice) จะตองคํานึงถึงรายละเอียดขอมูล (Metadata) ที่ถูกตอง เพื่อให
เกิดความโปรงใสกับผูใชขอมูล ซึ่งสถิติที่ดีนั้นจะตองเปนสารสนเทศที่มีคุณภาพ
มติที่ประชุม:

มอบหมายใหฝายเลขาฯ ทบทวน (ราง) หลักปฏิบัติ (Code of Practice) และกรอบการดําเนินงาน
(Quality Framework) ใหเขาใจงาย ชัดเจน และเกิดความโปรงใสกับผูใชขอมูล

วาระที่ ๓.๒ การบริหารจัดการมาตรฐานสถิติประเทศไทย
วาระที่ ๓.๒.๑ (ราง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2
ผศ.ดร.สินธะวา คามดิษฐ (หัวหนาโครงการจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕8 – ๒๕๖2) กลาววาเนื่องดวยระบบสถิติของประเทศไทยมีลักษณะเปนแบบกระจายงาน สงผลใหเกิดความ
ซ้ําซ อนในการผลิ ตขอมูลสถิติ สิ้นเปลืองงบประมาณ ไมสามารถบูร ณาการและเชื่อมโยงกันได (เพราะไมใช
มาตรฐานเดียวกัน) จึงจําเปนตองมี “การพัฒนาขอมูลสถิติใหมีมาตรฐาน” เพื่อใหการผลิตสถิติทางการของ
ประเทศเปนมาตรฐานตามหลักสากล มีคุณภาพ และสามารถเปรียบเทียบกันไดทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
(ราง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2 มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทย
มีมาตรฐานสถิติที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลที่ทุกหนวยงานรวมกันขับเคลื่อน เพื่อใหสถิติของประเทศพรอมสู
การแลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกันอยางแทจริง” พันธกิจ ประกอบดวย ๑) พัฒนามาตรฐานสถิติประเทศ
ไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลภายใตการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ ๒) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหนวยผลิตสถิติทางการใหมีความรูดานมาตรฐานสถิติ ๓) สงเสริมการใชมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติ
ทางการ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ๙ ตัวชี้วัด ๘ โครงการ
ขอคิดเห็น/ขอสังเกตของที่ประชุมฯ
แผนพั ฒนามาตรฐานสถิ ติประเทศไทย ต องกํ าหนดกรอบการดํ าเนิ นงานให สอดคล องกั บความ
ตองการของผูผลิตสถิติ
มติที่ประชุม:

มอบหมายใหฝายเลขาฯ ทบทวน (ราง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิติฯ ใหเขาใจงายและชัดเจน

วาระที่ ๓.๒.๒ มาตรฐานสถิตปิ ระเทศไทยที่จะดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘
รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร (หัวหนาโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ
๒๑ สาขา) กลาววาสํานักงานสถิติแหงชาติไดสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสถิติ
รายสาขา ๒๑ สาขา เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มีตอ (ราง) แผนพัฒนามาตรฐานสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2562 ที่ตองการใหนํามาจัดทํามาตรฐานสถิติกอน ๓ อันดับแรก ซึ่งผลที่ไดคือมาตรฐานการศึกษา
อาชี พ อุ ตสาหกรรมตามกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และจากการประชุ มคณะอนุ กรรมการกํ าหนดมาตรฐานสถิ ติ
ที่ประชุ มมี มติ ให สํ านั กงานสถิ ติแห งชาติ เป นผู รั บผิ ดชอบจั ดทํ ามาตรฐานสถิ ติที่ใช ร วมกั นทุ กๆ หน วยงานหรื อ
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หลายหนวยงาน สําหรับมาตรฐานสถิติที่ตองจัดทํารวมกับหนวยงานอื่นใหดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เปน
เจ าภาพหลั กคู ขนานกัน ไป โดยแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการมาตรฐานสถิติเฉพาะเรื่อง เพื่ อพิ จารณาและจัดทํ า
มาตรฐานสถิติใหทันกับความตองการใชงาน
ขอคิดเห็น/ขอสังเกตของที่ประชุมฯ
ควรมีการจัดลําดับความสําคัญ เริ่มจากการกําหนดประเด็นที่หนวยสถิติอื่นๆ ตองใชในการดําเนินงาน
รวมกัน โดยใหสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานกลางในการประสานกับหนวยสถิติอื่นๆ
มติที่ประชุม:

เห็ น ชอบให สํ านั ก งานสถิ ติแห งชาติ เป น หน ว ยงานประสานในการจั ดทํ ามาตรฐานสามารถ
แยกเปน ๒ เรื่อง คือ มาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานเฉพาะเรื่อง รวมทั้งนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใชใหเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป

ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๔.๑ แนวทางการพัฒนาสถิติทางการใหมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผูบริหาร
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ) กลาววา
การพัฒนาสถิติฯ มีเปาหมายใหมีขอมูลสถิติที่สําคัญ จําเปน มีคุณภาพและมาตรฐาน ขับเคลื่อนโดยหนวยงานทุก
หนวยงาน โดยมีการพัฒนาการผลิตขอมูลสถิติอยางสม่ําเสมอ ผานการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ ๒๑ สาขา
โดยจะจัดระดั บสถิ ติทางการที่เปนข อมูลพื้นฐานที่ สําคั ญและจําเปนเพื่อตอบประเด็น/ปญหาที่สํ าคัญ ออกเป น
3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับประเทศ
ระดับที่ 2 ระดับภารกิจ (กระทรวง/กรม)
ระดับที่ 3 ระดับพื้นที่ (จังหวัด/กลุมจังหวัด)
มติที่ประชุม:

รับทราบ

วาระที่ ๔.๒ ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ (นายวิบูลยทัต สุทันธนกิตติ์ ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ) กลาววา
เพื่อใหคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝายเลขาฯ จึงขอเพิ่ม
องคประกอบคณะกรรมการฯ จํานวน ๕ ทาน ดังนี้
๑. ดร.สรชัย พิศาลบุตร
เปนผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ
๒. ดร.นิพนธ พัวพงศกร
เปนผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร
๓. ดร.สมชัย จิตสุชน
เปนผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร
๔. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
เปนผูทรงคุณวุฒิดานการวางแผน
๕. นายสุชารี แสงหาญ
เปนผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม:

เห็นชอบ
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วาระที่ ๔.3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ
1. สํานักงานสถิติแหงชาติ ควรมีกรอบตัวอยางทั่วไป (Common Frame) เพื่อใหทุกหนวยสถิติใช
ในงานสํารวจของหนวยสถิติอื่นๆ
2. การบริหารจัดการขอมูลจากทะเบียน และขอมูลจากการสํารวจ/สํามะโน สํานักงานสถิติแหงชาติ
ควรจะดําเนินการ ดังนี้
2.1 สอบถามประเด็น/ปญหาที่สําคัญจากผูบริหารในระดับกระทรวง หรือหนวยงานที่เปนผูกําหนด
นโยบายในการพัฒ นาประเทศ เช น รองนายกรัฐ มนตรี ฝ ายเศรษฐกิ จ/ฝ ายสั งคม เลขาธิ การคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน
2.2 นําเสนอข อมูลสถิ ติทางการในประเด็น/ปญหาที่ สําคัญต อสื่อมวลชน เพื่ อใหหน วยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนไดรับรูถึงสถานการณตางๆ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดตอไป
2.3 มีนโยบายในดานการพัฒนาหนวยสถิติ เพื่อใหทุกหนวยงานเกิดความตระหนักในการผลิต
ขอมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีการใชขอมูลใหมากขึ้น
2.4 หารือกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการกําหนดความกาวหนาแกบุคลากรในสายงานวิชาการสถิติของหนวยงานตางๆ
3. การจัดทําแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 ควรประกอบดวย
3.1 กําหนดประเด็น/ปญหาที่สําคัญ (Agenda) เชน สังคมผูสูงอายุ ความเหลื่อมล้ํา การบริหาร
จัดการน้ํา การพัฒนาจังหวัดชายแดน การศึกษา ประชากรวัยแรงงาน เปนตน และสรางความรวมมือเพื่อพัฒนา
สถิติระหวางผูใช ผูผลิต และนักวิชาการ เพื่อรวมกันวิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถนําขอมูลไปใชใน
การทําผังสถิติทางการได
3.2 การจัดลําดับความสําคัญของขอมูลสถิติทางการ ตามประเด็น/ปญหาที่สําคัญ (Agenda) ซึ่ง
จะตองมีการติดตามแผนงาน (Roadmap) การทํางานรวมกันระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติและหนวยสถิติอื่นๆ
มติที่ประชุม:

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(นางสาวกฤษณา จิรวัฒนสถิตย)
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย)
รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

