๑
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้มาประชุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายภุชพงค์ โนดไธสง
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
นายอาคม ศาณศิลปิน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นางสมศจี ศิกษมัต
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
นางศิวลี ทิ้วสังวาลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
รก.ผชช.ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายปิยะ สาชาติ
ผู้อานวยการส่วนระบบสถิติการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายศักดิ์ชัย สินโสมนัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายเอกราช โชติปกรณ์กุล
ผู้อานวยการฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นางหทัยชนก พรรคเจริญ
ผู้อานวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นางกาญจนา ภู่มาลี
ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพสถิติทางการ สานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑.
๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ดร.ไมตรี วสันติวงศ์
นายวิชานัน นิวาตจินดา
ผู้อานวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
นายปรัชญา สมะลาภา
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หอการค้าไทย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี
นักวิจัย AR-๕ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ1
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑. นายสมาน เฉินยืนยง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒. นายวิสุทธิ์ มารุตเสถียร
หอการค้าไทย
๓. นางสาวชลธิชา บุญกูล
๔. นางสาววัลวิภา ตะนะ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
๕. นางอุษณี ไชยานนท์
๖. นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์
๗. นางอรวรรณ สุทธางกูร
๘. นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์
๙. นางสาวสุพิชชา วุฒิชาติวานิช
๑๐. นางอุมาพร ดีบุกคา
๑๑. นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว
๑๒. นางสาวศิริพร แก้วโชติช่วงกูล
๑๓. นางสาวอัยรดา พบพิทักษ์
๑๔. นายอาทิตย์ กระออมแก้ว
๑๕. นางสาวนริศรา จั่นเพชร
๑๖. นายวีระวัฒน์ ดาริชาติ
๑๗. นางสาวชนาธิป ราชวัฒน์
๑๘. นางสาวสุภาพร แม่นปืน
1

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ
เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
ผู้อานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ
ผู้อานวยการกองสถิติพยากรณ์
ผู้อานวยการกองสถิติสังคม
รก.ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อานวยการกลุ่มประสานสถิติด้านภารกิจ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุมลาดับที่ ๖ และ ๗ ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานดังกล่าวแล้วเนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร อยู่ระหว่างรอการ
ปรับรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน

๓
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์
นางสาวอัจฉราพร วงศ์พันธุ์
นางสาวอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ
นายอดิศักดิ์ ดาพลงาม

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายภุชพงค์ โนดไธสง ประธานอนุกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บทบาทภารกิจ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติในภาพรวมมีอยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ ๑) ผลิตสถิติและสารสนเทศ ๒) บริการสถิติ
และสารสนเทศ และ ๓) บริหารจัดการระบบสถิติ ซึ่งการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทยมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีระบบสถิติแบบกระจายงาน กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีการ
จัดเก็บข้อมูลเองตามวัตถุประสงค์หรือตามนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีคานิยาม ตัวแปร หรือการจัดจาแนกที่
แตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ดังนั้นจึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สถิติขึ้น เพื่อช่วยเสนอแนะ พิจ ารณาและส่ งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ของประเทศ เพื่อให้ข้อมูล จาก
หน่วยงานผลิตสถิติต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ตัดสินใจแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ กลไกการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติทางการ
นางหทัยชนก พรรคเจริญ อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ใน
อดีตได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานสถิติซึ่งมีการประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง แต่ในปัจจุบันได้ปรับเป็น
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ด้วยเหตุผลหลัก ๓ ประการคือ ๑) ปรับองค์คณะอนุกรรมการฯ
ให้เล็กลง ๒) เพิ่มอานาจหน้าที่ให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ และ ๓) เน้น Demand Driven
มากขึ้นคือ มีผู้ใช้ข้อมูลหลักเข้าร่วมมากขึ้น
ดังนั้น จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติขึ้น เมื่อวันที่
๗ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยมีองค์ประกอบ ๒๓ ท่าน มีผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธาน ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นที่ปรึกษา และมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ มาตรฐานสถิติ
และคุณภาพสถิติ รวมถึงนักวิจัย และผู้ใช้ข้อมูลสถิติ โดยมีอานาจหน้าที่สาคัญคือ กาหนดนโยบายด้านบริหาร
จัดการคุณ ภาพและมาตรฐานสถิติ พิจ ารณามาตรฐานสถิติที่ส าคัญ ในการบูรณาการสถิติทางการ พิ จารณา
แนวทาง วิธีการและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพสถิติทางการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานสถิติ
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
นางกาญจนา ภู่มาลี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่อง
ด้วยระบบสถิติของประเทศไทย เป็นระบบกระจายงาน กล่าวคือมี สสช. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติด้วย
การทาสามะโนและสารวจ และมีหน่วยงานภาครัฐอีกเป็นจานวนมากผลิตสถิติจากการปฏิบัติงาน จากทะเบียน
และจากความต้องการเฉพาะของหน่ วยงาน จึงเป็ นสาเหตุส าคัญที่ ต้องมี การ “บริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศ” ดังนั้น พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้เพิ่มบทบาทสาคัญของสานักงานสถิติแห่งชาติเพื่อทา

๔
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ โดยมีแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป็นแผนแม่บทฉบับแรก ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) บริหารจัดการระบบสถิติอย่าง
มีประสิทธิภาพ ๒) พัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน และ ๓) ให้บริการข้อมูลสถิติอย่างทั่วถึง โดยมีกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ดังภาพ

ผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
ข้อมูลสถิติที่ผลิตจากหน่วยงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านกลไกการคัดเลือกรายการสถิติ
ทางการได้เป็นรายการสถิติทางการทั้งในระดับภารกิจและระดับพื้นที่กว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ และพัฒนาระบบ
ต้น แบบเพื่อ เผยแพร่และแลกเปลี่ ยนข้อมูลสถิติทางการ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล SDMX (Statistical
Data and Metadata eXchange) รวมถึงการพัฒนากรอบในการดาเนินงานคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
กรอบการพัฒนาคุณภาพสถิติที่สาคัญคือ แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand
Code of Practice) และตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ ส่วนกรอบการพัฒนามาตรฐานสถิติที่สาคัญคือ แผนพัฒนา
มาตรฐานสถิติประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และกรอบการดาเนินงานมาตรฐานสถิติ (กระบวนการผลิตสถิติ
แนวคิดการผลิตสถิติ และการแผยแพร่สถิติ) โดยแผนพัฒ นาการจัดการคุณภาพสถิติทางการและแผนพัฒ นา
มาตรฐานสถิติประเทศไทย ได้ถูกนามาพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติ (Action Plan) คุณภาพและมาตรฐานสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2558 - 2564 ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยฉบับที่ 2 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓ แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
นางกาญจนา ภู่มาลี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แผน
แม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เน้นการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยมียุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) พัฒนาระบบสถิติ ๒) พัฒนา

๕
การบู ร ณาการสถิ ติ ๓) พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถิ ติ ให้ ได้ ม าตรฐานสากล ๔) พั ฒ นาการให้ บ ริก ารสถิ ติ ๕) พั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากรสถิติ
ผลการดาเนินงานที่สาคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล
สานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทาร่างมาตรฐานสถิติและประชุมคณะทางานใน สสช. เพื่อ
พิจารณาและกลั่นกรองก่อน เช่น หลักการพื้นฐานสถิติทางการ นโยบายด้านมาตรฐานสถิติ มาตรฐานแนวคิด
การผลิตสถิติ (เพศ อายุ ประเทศ สถานภาพการทางาน และอุตสาหกรรม คานิยามเมืองและชนบท) มาตรฐาน
กระบวนการผลิตสถิติตามมาตรฐาน GSBPM มาตรฐานการนาเสนอสัญลักษณ์ในตารางสถิติ เป็นต้น
ในกรณีที่เป็นมาตรฐานและคุณภาพสถิติทั่วไปที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน สานักงาน
สถิติแห่งชาติได้จัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการรายสาขา ๒๑ สาขา มี
ร่างที่พิจ ารณาแล้ วเสร็ จ ได้แก่ เพศ อายุ ประเทศ สถานภาพการท างาน และอุตสาหกรรม แต่ในกรณี ของ
มาตรฐานและคุณภาพสถิติที่เป็นเรื่องเฉพาะด้าน จะจัดประชุมเพื่อหารื อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ
ดาเนินการไปแล้ว ๓ เรื่องคือ
- ประชุมการบู รณาการมาตรฐานสถิติประเทศไทย : การจัดประเภทผลิตภัณ ฑ์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้การจัดจาแนกผลิตภัณฑ์
- ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดคานิยามเมืองและชนบทของประเทศไทย
- ประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาระบบบัญ ชีเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
(The System of Environment-Economic Account: SEEA)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หลักการพื้นฐานสถิติทางการ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ
นางหทัยชนก พรรคเจริญ อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กรอบ
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติคือ หลักการพื้นฐานสถิติทางการ (The Fundamental Principles of
Official Statistics: FPOS) ซึ่งเป็นกรอบนโยบายการดาเนินงานเพื่อให้ได้สถิติทางการที่ดี โดยเป็นหลักให้นัก
สถิติยึ ดเป็ น แนวทางในการปฏิบั ติงานอย่ างมืออาชีพ ช่ว ยผู้ ที่ ตอบแบบสอบถามมั่นใจได้ว่าข้อมูล ที่ได้มาจะ
นาไปใช้ในทางสถิติเท่านั้น ผู้ใช้ข้อมูลสามารถไว้วางใจได้ว่าข้อมูลผลิตอย่างมีคุณภาพ และผู้มีอานาจตัดสินใจ
สามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เป็นกลาง ซึ่งหลักการพื้นฐานสถิติทางการมี ๑๐ หลักการ คือ
หลักการที่ ๑ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความเป็นกลาง และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
หลักการที่ ๒ ผลิตตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักการที่ ๓ เผยแพร่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
หลักการที่ ๔ ป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้อง
หลักการที่ ๕ เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
หลักการที่ ๖ รักษาข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด
หลักการที่ ๗ เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับระบบสถิติ
หลักการที่ ๘ ประสานความร่วมมือภายในประเทศ
หลักการที่ ๙ ใช้มาตรฐานสากล
หลักการที่ ๑๐ พัฒนาระบบสถิติผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ

๖
ดังนั้น การพัฒ นาสถิติทางการตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยคือ ยึดหลักการ
พื้นฐานสถิติทางการตามมาตรฐาน UN และได้ถอดหลักการพื้นฐานสถิติทางการเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการ
คุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Code of Practice: TCoP) เพื่อให้เห็นภาพในเชิงปฏิบัติและการ
วัดคุณภาพมากขึ้น สาหรับแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการหรือวิธีการที่หน่วยสถิติจะนา
หลักการพื้นฐานไปปฏิบัติตามแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
- Legal เป็นสิ่งที่กาหนดไว้/ระบุไว้ให้หน่วยสถิติต่างๆ ปฏิบัติตาม เช่น พรบ. สถิติ
- Policy / Framework เป็ น นโยบาย/กรอบการด าเนิ น งานที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น
แนวทางให้หน่วยสถิตินาไปดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ เช่น นโยบายรักษา
ความลับข้อมูล นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการ
- Protocol / Best practice เปรีย บเสมือ นเครื่อ งมื อ (tool) ที่ ต้ องน าไปใช้ เพื่ อ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น คู่มือ / แนวปฏิบัติการรักษาความลับ
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
- หลักการที่ ๑ ตรงความต้องการของผู้ใช้ มีความเป็นกลาง และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
- ความต้องการของผู้ใช้ไม่เพียงแต่พิจารณาเฉพาะข้อมูลแต่ต้องคานึงถึงสารสนเทศด้วย จึง ควรมีการ
สารวจความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ และให้ความสาคัญกับการนาข้อมูลไปใช้เพื่อประมวลเป็น
สารสนเทศว่าผู้ใช้ข้อมูลมีความรู้ที่จะนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่
- ควรจัดทามาตรฐานการจัดจาแนกสถิติให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยให้ความสาคัญกับการใช้
ประโยชน์ในประเทศเป็นหลัก เช่น การจัดจาแนกเพศตามเพศสภาพ หรือช่วงอายุตามความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยยังคงสามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้
- คาว่า “เท่าเทียม” อาจทาได้ยากขึ้นอยู่กับช่องทางการเผยแพร่ และกลุ่มผู้ใช้
- หลักการที่ ๕ เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
- กระบวนการเลือกตัวแทนของประชากรหรือตัวอย่างควรจัดทาด้วยวิธีการที่ เหมาะสม โดยเฉพาะ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากเลือกตัวอย่างโดยใช้ข้อมูล ทะเบียนซึ่งไม่ Update ทาให้ได้ตัวอย่างที่
ไม่ใช่ตัวแทนของประชากรที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้อง
- ควรเชื่อมโยงข้อมูล จากงานทะเบียนกับการสารวจ และสารวจเพิ่มเติมในส่วนที่ข้อมูลยังไม่ครบ
หรือไม่ Update โดยใช้ Small sample survey เพื่อเกิดความคุ้มค่าในการเก็บข้อมูล ลดภาระการ
สามะโนและการสารวจโดยใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่ (Large sample survey) ทั้งนี้ควรพิจารณาถึง
ความทันสมัยของข้อมูลงานทะเบียนด้วย
- เมื่อมีการประกาศให้หน่วยงานปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ ควรกาหนดวิธีการที่หน่วยสถิติจะ
นาไปปฏิบัติในการจัดทาข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักการ เช่น มีการกาหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย เป็นต้น
- ควรเน้นเรื่องความทันสมัยของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันความรวดเร็วในการได้มาซึ่งข้อมูลเป็นเรื่องสาคัญ
มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักการพื้นฐานสถิติทางการ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติ
ทางการ โดยให้ปรับเนื้อหาตามข้อเสนอแนะและให้มีความเป็นวิชาการน้อยลง เพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้

๗
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
การจัดทานโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยสถิติเข้าใจ เห็นความสาคัญและนาเอานโยบายด้านมาตรฐาน
สถิติไปใช้ในการผลิตสถิติทางการ ซึ่งจะทาให้สถิติทางการสามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เกิด
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการผลิตสถิติ โดยมาตรฐานสถิติ หมายถึง ข้อกาหนดหรือแนวทางที่ตกลง
ร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทั้งจากการสารวจและจากการบริหารงานในการผลิตสถิติเรื่อง
ต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถบูรณาการทั้งข้อมูลต่างช่วงเวลาและต่างแหล่งข้อมูลได้
กลไกและกระบวนการจัดทามาตรฐานสถิติ

นโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ประกอบด้วย ๖ ข้อ สรุปได้ดังนี้
๑. ระบบสถิติต้องวางแนวทางให้ข้อมูลเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดผ่านการบูรณาการข้อมูล
๒. กรอบรายชื่อกลาง คานิยาม และการจัดจาแนกสถิติต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดทาและนาไปใช้ใน
การผลิตสถิติ
๓. ให้ ความสาคัญ กับ ข้อมูล จากการบริห ารงาน (Administrative data) ที่ จัดทาขึ้นเป็ นสถิติท างการ และ
สนับสนุนให้หน่วยงานที่ผลิตสถิติจากการบริหารงานมีการออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ทางสถิติด้วย
๔. ทุกหน่วยสถิติควรใช้การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในวัตถุประสงค์เชิงสถิติตามมาตรฐานที่กาหนด
๕. สนับสนุนให้หน่วยสถิติใช้มาตรฐานและแนวทางการผลิตสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๖. หน่วยสถิติต้องอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้ใช้กรอบการดาเนินงาน แนวทาง หรือมาตรฐานสถิติในการผลิต
สถิติทางการ ซึ่งมาตรฐานในที่นี้เป็นได้ทั้งมาตรฐานระดับสากล ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
- การผลิตสถิติภายในหน่วยงานหรือกรมควรมีการบูรณาการมาตรฐานสถิติภายในหน่วยงานเดียวกันก่อน

๘
-

การจะสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถจัดทาและบริการข้อมูลสถิติได้ จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเข้าใจและสามารถใช้มาตรฐานสถิติได้อย่างถูกต้อง
เสนอให้ใช้คาว่า “หน่วยสถิติทางการ” แทนคาว่า “หน่วยสถิติ” ซึ่งในแต่ละหน่วยงานควรมีหน่วยสถิติ
ทางการ ๑ หน่วยเพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติทางการจากหน่วยสถิติ ควรมีการรับรองข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยสถิติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบนโยบายด้านมาตรฐานสถิติในการผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ มาตรฐานการผลิตสถิติ : เพศ
นางกาญจนา ภู่มาลี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพศ
เป็นตัวแปรพื้นฐานในการกาหนดคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ และนาเสนอข้อมูลให้เห็นถึงความแตกต่างใน
เชิงเปรียบเทียบสถานการณ์ระหว่างเพศในแง่มุมต่างๆ เช่น ติดตามการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ โดยเพศ (Sex) หมายถึง เพศที่กาเนิดตามธรรมชาติ
ที่เป็นลักษณะทางกายภาพที่ถูกกาหนดจากชีววิทยา ซึ่งในการจัดทาร่างอ้างอิงรหัสการจัดจาแนกจากมาตรฐาน
สากล International Standard ISO/IEC5218 - Codes for the representation of human sexes ของ
องค์การมาตรฐานสากล (ISO)
ที่ผ่านมาสานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดประชุมนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่าง
มาตรฐานการผลิตสถิติ : เพศ กับหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา โดยที่
ประชุมเห็น ชอบมาตรฐานการผลิตสถิติ : เพศ และเห็นควรให้ จัดทามาตรฐานเพศสภาพ (Gender) ด้วย จึง
ขอให้ สานั กงานสถิติแห่ งชาติเป็ น เจ้ าภาพในการจัดทา แต่เนื่องจากยังไม่มีห น่ว ยงานในระดับสากลกาหนด
มาตรฐานเพศสภาพไว้ มีเพียงบางประเทศที่จัดทาแล้ว เช่น นิวซีแลนด์ แคนาดา ดังนั้นในกระบวนการจัดทาต้อง
ผ่ านกระบวนการรั บ ฟั งข้อ คิ ด เห็ น และการยอมรับ จากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งอย่ างรอบคอบ เนื่ องจากเป็ น เรื่อ ง
ละเอียดอ่อน
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ประชากร และสั ง คม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เพื่ อ วางแผนการด าเนิ น งานร่ ว มกั น โดยเบื้ อ งต้ น ก าหนดว่ า ควรด าเนิ น งานร่ ว มกั บ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายในเรื่องของเพศสภาพมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐาน
มติที่ประชุม

เห็นชอบมาตรฐานการผลิตสถิติ : เพศ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.
นางกาญจนา ภู่มาลี
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

๑

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการ
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
รองประธานอนุกรรมการ
รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
อนุกรรมการ
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นางสมศจี ศิกษมัต
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
นางศิวลี ทิ้วสังวาลย์
อนุกรรมการ
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
อนุกรรมการ
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายศักดิ์ชัย สินโสมนัส
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายวิชานัน นิวาตจินดา
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
นายเอกราช โชติปกรณ์กุล
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายปรัชญา สมะลาภา
อนุกรรมการ
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
อนุกรรมการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี
อนุกรรมการ
นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สานักงานสถิติแห่งชาติ
นางหทัยชนก พรรคเจริญ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ สานักงานสถิติแห่งชาติ
และเลขานุการ
นางกาญจนา ภู่มาลี
อนุกรรมการและ
ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

๑๘ นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มประเมินคุณภาพสถิติทางการ สานักงานสถิติแห่งชาติ

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑.
๒
๓.
๔.
๕.

ดร.ไมตรี วสันติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาคม ศาณศิลปิน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายปิยะ สาชาติ
ผู้อานวยการส่วนระบบสถิติการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ2 กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓. นายสมาน เฉินยืนยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๔. นายวิสุทธิ์ มารุตเสถียร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ
หอการค้าไทย
๓. นางสาววัลวิภา ตะนะ
เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล
๔. นายณัติพล กัณหา
เจ้าหน้าที่
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๕. นางสาวไพลิน ช่างภิญโญ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
๖. นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
๗. นางอุษณี ไชยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ
๘. นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ
๙. นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ
๑๐. นายอดิศักดิ์ ดาพลงาม
นักวิชาการสถิติชานาญการ
๑๑. นายอาทิตย์ กระออมแก้ว
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวนริศรา จั่นเพชร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๓. นายวีระวัฒน์ ดาริชาติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวชนาธิป ราชวัฒน์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวสุภาพร แม่นปืน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวอัจฉราพร วงศ์พันธุ์
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๘. นายเสมา วิมุกตะลพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2

ผู้ไม่มาประชุมลาดับที่ ๔ และ ๕ ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานดังกล่าวแล้วเนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร อยู่ระหว่างรอการ
ปรับรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน

๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายภุชพงค์ โนดไธสง (ประธานอนุกรรมการ) กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
นางหทัยชนก พรรคเจริญ อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงที่ประชุมว่าฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้ง
เวียนรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีคณะอนุกรรมการ
ขอแก้ไขมา ๑ ท่าน โดยฝ่ายเลขาฯ ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจึงขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ : อายุ
อายุ เป็นตัวแปรสาคัญที่ใช้กาหนดคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากร เป็น
ข้อมูลบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมและนาเสนอรายงานบ่อยครั้งที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ข้อมูลอายุอย่างกว้างขวาง
แต่การเปรียบเทียบข้อมูลเป็ นเรื่องที่ทาได้ยาก เนื่องจากในการนาเสนอมี การจัดกลุ่มอายุ ที่แตกต่างกัน ร่าง
มาตรฐานอายุนี้จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงรหัสการจัดจาแนกจาก Provisional guidelines on standard international
age classification, UN ซึง่ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้คือ
-

-

มาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล อายุ ควรกาหนดให้มีแบบเดียวคือ เก็บข้อมูลด้วย
“วั น เดื อน ปี เกิด ” แทนการเก็ บข้ อมู ล ด้ ว ยอายุห รือ ช่ว งอายุ เพื่ อผลั กดั น ให้ ทุ ก
หน่ ว ยงานเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย “วั น เดื อ น ปี เกิ ด ” เนื่ อ งจากเป็ น การเก็ บ รวบรวมที่
สามารถนามาประมวลผลเป็นอายุได้อย่างถูกต้องและแม่นยาที่สุด รวมถึงสามารถ
นามาวิเคราะห์และนาเสนอเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลวัน
เดือนปีเกิดมากขึ้น ส่วนที่ให้จัดเก็บแบบรายปี, ๕ ปี, ๑๐ ปี, และ ๒๐ ปี ให้นาไปใช้
ในส่วนมาตรฐานการนาเสนอข้อมูลสถิติ
เนื่องด้วยมาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล อายุกาหนดให้เก็บข้อมูลด้วย “วัน เดือน
ปี เกิ ด ” ดั งนั้ น มาตรฐานชื่ อ ตั ว แปรจึ งมี เพี ย ง AGE_01 เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล อายุ เป็ น
จานวนปีเต็มบริบูรณ์ที่ได้จากการประมวลผลวันเดือนปีเกิด
การกาหนดช่ วงอายุที่ ใช้ในการนาเสนอเริ่ม ต้น ด้ว ย ๐ ปี ซึ่งนิ ยามของอายุ ๐ ปี
หมายถึง อายุตั้งแต่แรกเกิดมีชีพหรือ ๑ วัน จนถึงอายุ ๑๑ เดือน ๒๙ วัน
การจัดทามาตรฐานข้อมูล ควรพิจารณาเลือกจัดทาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
สารสนเทศที่สาคัญและจาเป็นในการตัดสินใจ กาหนดนโยบาย หรือวางแผนต่าง ๆ
ซึ่งมาตรฐานที่ได้จัดทามาเพื่อให้พิจารณานั้นเป็นตัวแปรพื้นฐานที่สาคัญ เช่น เพศ
อายุ สถานภาพการทางาน

๔

มติที่ประชุม

ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ควรบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เช่น บูรณาการข้อมูลอายุที่มีการจัดเก็บวันเดือนปีเกิดในบัตรประชาชนอยู่แล้วของ
กระทรวงมหาดไทย
ควรจัดทาคู่มือหรือวิธีการคานวณข้อมูล ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจาก
ช่วงเวลาอ้างอิงในการเก็บข้อมูลไม่ตรงกัน หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

เห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ : ประเทศ
ประเทศ เป็ น ตัวแปรสาคัญ ในการจัดทาข้อมูล ทั้งสถิติสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เพื่อดูการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ในระดับประเทศ
ระดั บ ทวี ป และการจั ด กลุ่ ม ประเทศตามกลุ่ ม เศรษฐกิ จ โดยร่ างมาตรฐานประเทศนี้ จั ด ท าขึ้ น โดยอ้ า งอิ ง
Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49), Revision 4, UNSD แ ล ะ ISO 3166
Country Codes ขององค์การมาตรฐานสากล (ISO) ซึง่ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้คือ
-

มติที่ประชุม

เนื่ อ งจากแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เอง ท าให้ มี ก ารใช้ รหั ส การจัด จ าแนกที่
หลากหลาย ส่งผลให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกันไม่ได้ สานักงานสถิติแห่งชาติ ควร
สร้ า งบทบาทของการท า Cross function interchange data โดยท าหน้ า ที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่าในแต่ละตัวแปรควรใช้มาตรฐานใด และให้บริการหน่วยงานที่เข้า มา
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกัน เช่น แนะนาให้ใช้มาตรฐานรหัสการจัดจาแนกประเทศ
ด้ ว ยมาตรฐาน ISO 3166-1 Numeric-3 ซึ่ ง การจะท าบทบาทดั ง กล่ า วได้ ต้ อ งมี
record ว่าแต่ละหน่วยงานใช้มาตรฐานใดเพื่อทาการแปลงหรือเชื่อมโยงข้อมูลให้

เห็นชอบ ร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ : ประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ : สถานภาพการทางาน
สถานภาพการทางาน เป็นตัวแปรสาคัญที่นามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะการ
ทางานของบุ คคล ชั่วโมงการทางาน อาชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จานวนคนทางาน ต้นทุนการทางานและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยร่างมาตรฐานสถานภาพการทางานนี้จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงรหัสการจัดจาแนกจาก
International Classification of Status in Employment (ICSE-93) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ซึง่ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้คือ
-

-

ควรมีการอธิบายแผนผังหรือกรอบแนวคิดการจัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการทางานใน
ภาพรวมก่อนเข้าสู่เนื้อหาของสถานภาพการทางาน เพื่อให้ ผู้ใช้เห็ นภาพรวมและ
เข้าใจการจั ดทาข้อมูล สถานภาพการทางานว่าอยู่ในส่ วนใดของข้อมูลการทางาน
เนื่องจาก ข้อมูลสถานภาพการทางานจะจัดเก็บเฉพาะกลุ่ม “ผู้มีงานทา” ไม่รวมผู้ไม่
อยู่ในกาลังแรงงาน (เช่น ทางานบ้าน เรียนหนังสือ ยังเด็กเกินไปหรือชรามาก ฯลฯ) ผู้
อยู่ในกาลังแรงงานที่รอฤดูกาล และผู้ว่างงาน
ในการนาเสนอมาตรฐานต่ าง ๆ ควรนาเสนอมาตรฐานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย
เพื่ อให้ ผู้ ใช้เห็ น ภาพรวมและเข้ าใจได้ มากขึ้น เช่ น มีม าตรฐานอาชีพ ควบคู่ไปกั บ
มาตรฐานสถานภาพการทางาน แต่เนื่องด้วยมาตรฐานอาชีพเป็นภารกิจกรมการ

๕

-

มติที่ประชุม

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการจัดทาจึงยังไม่ได้นามาเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา
ในปั จจุ บั น ผู้มีงานทาอาจมีการทางานหลายอาชีพ ดังนั้น ในการจัดทาข้อมูล ควร
สนับสนุนให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง และสถานภาพการ
ทางานหลักและสถานภาพการทางานรองควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความ
เป็นจริงมากที่สุด
ตรวจสอบการจัดเรียงลาดับรหัสการจัดจาแนกในเอกสารให้สอดคล้องกัน

เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ร่างมาตรฐานการผลิตสถิติ : อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม เป็นตัวแปรสาคัญในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลสถิติ
อุตสาหกรรมทั้งในสถิติประชากร สถิติการผลิต สถิติแรงงาน และสถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดทา
ระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Account: SNA) เนื่องด้วยการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC) เป็ น ภารกิ จ ของกรมการจั ด หางาน
กระทรวงแรงงาน ดังนั้นสานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานสถิติของประเทศจะประสานไป
ยังกรมการจัดหางานเพื่อขอใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็น มาตรฐานการผลิตสถิติ :
อุตสาหกรรมของประเทศต่อไป โดยการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) นั้นจัดทาขึ้นโดย
อ้างอิงมาตรฐานสากลคือ International Standard Industrial Classification of All Economic Activities: ISIC,
Revision 4, UNSD เป็นหลัก ซึง่ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้คือ
-

-

มติที่ประชุม

เนื่ องจากในปั จจุบั นมีการนา TSIC ไปใช้ในการให้ รหั ส ประเภทอุตสาหกรรมเพื่ อ
จัดทาฐานข้อมูลของหน่วยงานกันอย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาที่พบคือ หน่วยธุรกิจ
หรือบริษัทเดีย วกันที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ของหน่วยงานต่าง ๆ มีการให้ รหั ส ที่
แตกต่างกันเนื่องจากขึ้นอยู่กับการให้รหั สของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้สารสนเทศที่
วิเคราะห์ออกมาได้ผลที่แตกต่างกัน จึงควรมีการจัดทา Common frame คือ การ
มีฐ านข้อมูลหน่ ว ยธุรกิจหรือสถานประกอบการพร้อมรหั ส TSIC ที่เป็ นมาตรฐาน
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน
แก้ไขรหัส “๐๑๕๖” การเลี้ยงสัตว์ปีก เป็นรหัส “๐๑๔๖”
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับน้านม แบ่งได้ ๒ ส่วนคือ การผลิตน้านม
ดิบที่ได้จากการเลี้ยงโคนม อยู่ในรหัส ๐๑๔๑๑ และ การผลิตนมที่ผ่านกระบวนการผลิต
เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไลส์ หรือยูเอสที อยู่ ในรหั ส ๑๐๕๐๑ จึงควรแก้ไขคาว่า
“การผลิตน้านมสด” ในรหัส ๑๐๕๐๑ ให้ชัดเจนและสื่อถึงนมที่ไม่ใช่น้านมดิบแต่เป็นนม
ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว เช่น การผลิตนมพร้อมดื่ม นมยูเอสที เป็นต้น
ควรแยกรหัส ๐๑๔๑๑ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อออกจากกัน เป็นรหัสสาหรับการ
เลี้ยงโคนม และรหัสสาหรับการเลี้ยงโคเนื้อโดยเฉพาะ

เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ สาหรับ
ข้อเสนอในการปรับ แก้คาในรหัส ๑๐๕๐๑ และการแตกรหั ส ๐๑๔๑๑ ฝ่ายเลขาฯ จะ
นาไปประสานกับกรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องต่อไป

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.
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