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สารประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับนี้ 
ไดรับความอนุเคราะหจากผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ 
ดร. ปยนุช วุฒิสอน ใหสัมภาษณแกทีม พร. สสช. ซึ่งถือเปน 
สารประชาสัมพันธฉบับพิเศษ ที่เปดโอกาสใหพวกเราชาว สสช. 
ไดทำความรูจักทานผสช. ของพวกเรามากยิ่งขึ้น โดยนับเปน 
ครั้งแรกที่ทาน ผสช. ไดแบงปนมุมมองทิศทางของ สสช. 
แนวทางที่จะเดินไปขางหนาในป 2565 ที่จะถึงนี้ และเปดเผย 
เคล็ดลับวิธีการทำงานอยางไรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนวิธีการครองตน ครองคน และครองงาน ของทาน 
เพื่อใหพวกเรานำไปปรับใชในชีวิตของตนเองได ขอเชิญชาว สสช. 
ติดตามกันไดเลยครับ

ปหนา ป 2565 หรือ ป 2022 แนนอนที่สุด ทั้งพี่และนอง ๆ ทุกคน อยากเห็นองคกรกาวเดินไปขางหนาและไดรับ 
การยอมรับ เรากลับไปดูบทบาทหนาที่ของตัวเราเอง รูกันอยูแลว 3 แกนหลัก ทั้งในเรื่องการผลิต บริหารจัดการ และ 
การบริการซึ่งรวมถึงการวิเคราะหดวย เราอยากใหประเทศไทยเห็นองคกรของเราเปนที่ประจักษแกสายตา พี่เกิดความรูสึกวา 
ในบางขณะเหมือนเรายังไมเปนที่ประจักษ อยากใหองคกรเราไดรับการยอมรับ เพื่อจะไดรับการยอมรับจะทำอยางไร 
เราก็จะตองขับเคลื่อนงานภารกิจของเราใหมีประสิทธิภาพ ใหไดผลอยางเปนรูปธรรม คนก็จะมองกันมากเลยวาจาก 
ขอมูลมันจะทำใหเกิดพลัง มันจะนำไปสูการตัดสินใจอยางไร เพราะฉะนั้นบทบาทของเราตองกลับมาดูวางานที่เราผลิต 
ขอมูลอยู บริหารจัดการอยู วิเคราะหและใหบริการอยู มันตอบโจทยไปถึงสังคมไหม มันตอบโจทยทำใหมีสวนในการ 
สนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายไหม และมันตองทันเวลาดวยนะ และตองเปนประเด็นที่เศรษฐกิจและสังคม   
อยูในชวงของความตองการอยู ถาคิดเปนภาษาอังกฤษมันก็คือ Data มันจะตอง Timely กับ Responsive ภาษามัน 
อาจจะงาย แลวพี่อยากจะเห็นงานของเรามันเปนที่ประจักษไง

N a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  O f fi c e

NSO2022 :  The  way  fo rwa rd

แตวาประเด็นนึงก็เกิดความรูสึกวาภาคสวนอื่น ๆ ไมรูวาเรา Locate ตรงไหนใน “Landscape of Thailand” 
อันนี้เราก็ตองมาชวยกัน เพราะเรามีทั้งอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย เราก็ตองทำใหเชิงประจักษ พี่ก็อยากใหเราขยับ

เราเจอหลายเรื่อง งานเราชะงักเนื่องจากโควิด-19 ดวย แลวในสถานการณที่คนใหความสำคัญกับความเปนสวนตัว 
มากขึ้นเรื่อย ๆ คนไมอยากใหขอมูล เราตองใชทั้งเทคโนโลยี ใชทั้งนวัตกรรมเพื่อที่จะไดขอมูลและใชระเบียบวิธีตาง ๆ

เราอยูในหัวเลี้ยวหัวตอของการปรับตัวจริง ๆ นะ แลวเปน 
องคกรใหญที่ขยับตัวมันจะตองเหนื่อย ออกแรง ตองใชพลังและ 
ตองมีความรวมมือ เพราะฉะนั้น ถาพี่จะพูดโดยสรุปคือ พี่มองวา 
องคกรเราตองมาดูวาเราจะ Position ตัวเรายังไงใหดีในสถานการณ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะทำให สสช. เปนที่ประจักษทั้งใน 
บทบาทของงานภารกิจภายใตกฎหมาย แลวก็ภารกิจตามความ 
คาดหวังของสังคม พี่ใชคำอยางนี้แลวกันงายดี

Well positioned to be 
“Visible NSO”, data leadership 

organization; and well 
produced data in timeliness 

and responsiveness

 “

 ”
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วิธีการครองตน ครองคน และครองงาน

พี่จำตัวเองได พี่เปนเด็กตางจังหวัด เปนเด็กเรียนดี เปนเด็กนักเรียนทุน 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พี่มารับทุนที่วังสวนจิตรลดา ก็เปนความภาคภูมิใจ สิ่งที่ 
ตั้งแตเล็ก ๆ คิดอยางเดียวก็คือ ตั้งใจเรียน ในขณะนั้นไมไดชัดเจนอะไรเลยวา 
ตั้งใจเรียนไปเพื่ออะไร คืออยากใหพอแมมีความสุขเพราะสังเกตวาเรียนเกง 
พอแมจะมีความสุข พี่ก็ตั้งใจเรียนพากเพียร

พี่เปนเด็กโควตา จริง ๆ อยากเรียนเภสัช ไปติดเกษตรคณะเกษตรศาสตร มช. ก็คิดอยางเดียวเรียนไปอยากจะ 
Entrance ใหม แตคุณพอบอกเรียนมาตั้ง 1 ปแลวคอยเรียนตอแลวกัน พี่ก็เลยคิดตั้งแตวันนั้นเลยวาจะเรียนใหถึง 
ปริญญาเอก ก็เลยตั้งใจมาโดยตลอด แลวเราตองเปนนักเรียนทุน เพราะเราเคยเปนนักเรียนทุนอยูแลว อันนี้ก็คือเหมือน 
เปนเด็กนอยคนนึงที่มาจากตางจังหวัด

มาเรียนตอปริญญาโทที่เกษตรศาสตร พอเรียนจบพี่สาวจะเขารับราชการก็ไปสอบเปนเพื่อน พี่เกิดสอบติด เรียนโท 
ยังไมจบ ก็เลยบรรจุเขาไปกอน แลวหลังจากนั้นก็เอาวุฒิไปปรับ แตวาความหวังที่จะเรียนตอปริญญาเอกติดตัวตลอด 
ก็เลยไปสอบทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ไปเรียนตอปริญญาโทกอน แลวหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยปกวา จริง ๆ จะเรียนตอแลว 
แตวาตอนนั้นเราเกิดปญหา คือเรียนจบโทมันตองกลับกอน จริง ๆ พี่สมัครทุนไวแลวแตวาพี่มาหาทุนรัฐบาลไทย      
ก็ไปเรียนเอกตอใน ป 1999 (2542)

พี่จะบอกคือ พี่ก็รับผิดชอบตัวเองตามชวงวัยและก็ทุมเท พี่ไมใชคนเกงแตพี่ขยัน พี่เปนคนตั้งใจ พี่เรียนถึงปริญญาเอกได 
ไมไดเกงมาก แตมีความขยัน นั่งอานหนังสือไดตลอดทั้งวัน วิธีการเรียนของพี่คือ ตาดู มือเขียน และจดจำ มันเหมือน 
อานหนังสือหลายรอบ ก็เลยตั้งใจเรียนมาโดยตลอด อยากแลกเปลี่ยนประสบการณวา ในหลาย ๆ โอกาส นองก็จะเจอวา 
เหมือนเราทำอะไร แลวมันไมไดถึงขีดที่เราปรารถนาแลวก็จะรูสึกเศรากับมัน แตกอนพี่ก็ไดรับผลกระทบเยอะ เอาแคเรื่องงาย ๆ 
บางทีนำเสนออะไรแลวมันก็ทำไดไมดี เรานาจะทำใหดีกวานี้ แลวมันก็จะติดหัวพี่ตลอด จึงตองรูจัก ใหอภัยตนเองดวย 
เหมือนกับอภัยโทษ ทุกอยางในสิ่งที่ตัวเองทำ อันนี้ก็คือ ทำใหตัวเองมีความสุขอยางสมดุลดวย

หลังจากนั้น เรียนจบมาก็เห็นวาเราก็มีความสำเร็จในเรื่องการศึกษา 
รูสึกแฮปปมาก พอมาทำงานชวงแรกก็ไมไดเปนหัวหนาใคร ตัวคนเดียว 
ก็ทำงานก็รับผิดชอบตอตัวเอง เจานายก็ชอบใชเพราะจบ PhD ใชไหมคะ 
หลักการของพี่คือ งานพี่ตองเบ็ดเสร็จคือพี่ตองคิด from zero-to-finish 
อันนี้คือหลักของพี่เลยนะ

เนนรับผิดชอบ

ตอตนเองตามชวงวัย
 “
 ”

รับผิดชอบตอหนาที่

บทบาทตนเอง และผูอื่น

ตอนเด็ก ๆ ไมไดคิดเลยวาการเลาเรียนคือความหมายสวนนึงของการเกิดเปนชีวิต 

ซึ่งคือเราเรียนหนังสือเพื่อประกอบสัมมาชีพ เพื่อใหเลี้ยงตนได

เมื่อเลี้ยงตนไดเราก็ตองเลี้ยงบิดามารดาหรือผูมีพระคุณ อันนี้คือความหมายของการเกิดมาเปนชีวิต 

และเปนรูปแบบของการครองตนของพี่
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คือเราตอง Independent คือเราตองเปนอิสระมาก ๆ เลย ไมงั้นไมมีวันเรียนจบ แลวเราจะตองทำอะไรใหสำเร็จ 
เบ็ดเสร็จดวยตนเอง คือเวลาสงงานใหหัวหนา บางคนอาจจะบอกวาเขียนไปเถอะเดี๋ยวเขาก็แก ยังไงเขาก็แก พี่ไมเลย    
พี่ finishing ดวยตัวของพี่เอง ถาหัวหนาจะแกพี่ก็ยอมรับนะ พี่จะไมเสียใจ เพราะพี่ถือวาเรื่องของการนำเสนอและ 
มุมมอง แตจุดนี้อาจจะเปนจุดที่พี่เชื่อวาทำใหพี่สามารถพัฒนาตนเองจากการทำงานได

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ที่ทานไดกลาวถึงเรื่องหนาที่ของตน อาจไมไดถอดความมาอยางครบถวนนะ คือ ทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการรูจักหนาที ่
ของตนเอง แลวเมื่อรูหนาที่แลวก็ใหปฏิบัติ ก็ใหไปทำเสีย ซึ่งเปนสิ่งที่จับใจพี่มาก คือใช เพราะถาแตละคนรูจักหนาที่ 
ของตัวเองแลวทำนะ มันก็จะไมมีปญหา พี่ก็รูสึกอยางนี้จริง ๆ อยางอยูใน สสช. ของเรา เราตองถือวาที่นี่เปนบาน 
ตองชวยกันทะนุบำรุงรักษา สึกหรอก็ตองซอมแซม อันนี้คือบานของเรา เราอยูที่นี่เยอะกวาอยูที่บานอีกนะ

เพราะฉะนั้นเราตองชวยกันที่จะทะนุบำรุง ดูแล รักษาบานหลังนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดบทบาทหนาที่ของเราตอไป 
สวนเรื่องงานพี่มองในมุมบวก ในฐานะเรื่องงาน ตองริเริ่ม สรางสรรคขับเคลื่อนใหได เหมือนพี่บอก พี่ตองการใหเปน 
Visible NSO อันนี้คือตัวหลักของพี่เลย ไมใชจะไปเกไกอวดใครนะ แตงานของเราจะตองเปนที่ประจักษ จะตองแกไข 
ปญหา พี่ชอบในเรื่องกระบวนการมีสวนรวม แลวการทำงานของพี่ พี่บอกเลยพี่โปรงใส พี่เนนความโปรงใสมาก นองรูดี 
Definition ของความโปรงใส คืออะไร แลวความเปนมืออาชีพนี้สำคัญนะ การทำงานเราตองเปนขาราชการมืออาชีพ 
ใชองคความรูที่เรามีอยูทำงานอยางเต็มความสามารถ แลวก็กระบวนการสรางทีม (Teaming) เปนเรื่องสำคัญมาก 
นั่นคือการมีสวนรวม ถึงไดเปนทีมขึ้นมา ทำคนเดียวนะ มันไมทันหรอก

พี่จะพยายามจะลบเหลี่ยม ลบมุมของตัวเองเพื่อใหงานเดิน อันนี้คือ 
การที่จะใหคนมาเปนทีมกันใหไดมากที่สุด แลวอยาดูถูกใคร

พี่เชื่อใน Division of Labour การแบงงานกันทำตามหลักความ 
สามารถเปนเรื่องจำเปนที่สุด ตองหาศักยภาพของคนใหเจอ และที่สำคัญที่สุด 
ก็คือ ตองพูดจาดี เปนมูลเหตุทุกเรื่อง คนที่ทะเลาะกัน บางทีไมใช content เลยนะ เพราะเสียงมันดังขึ้นเรื่อย ๆ มันพูด 
ไมดี เพราะฉะนั้นตองใจเย็น ๆ ตอกัน คือจริง ๆ ก็พูดครองคน มันก็คลองกับครองงาน  คือ ไมวาจะครองตน ครองคน 
ครองงาน พี่วาความรับผิดชอบตอหนาที่มันเปนแกนหลัก เปนแกนกลาง เปนแกนเหวี่ยงของทุกเรื่อง เกิดเปน 
คนตองรับผิดชอบ ตองรูหนาที่ของตัวเอง

เมื่อมีลูกนองนะ จะใหโอกาสแลวก็จะไมตัดสินใคร คือพี่ก็เหมือนคน  
2 ยุคนะ ยุคเกากับยุคใหม พี่เชื่อในเรื่องวาสนา วาสนาตนและวาสนาคน 
ที่มาเกี่ยวของกับเรา บางทีไปเจอคนไมดีก็อดขำไมได มันคงวาสนาเรา 
ที่เจออยางนี้ก็ขำ ๆ ไป ไมไดคิดอะไร ก็เลยมองวาในเรื่องครองคนก็ตองกระตุน 
ใหคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่เรื่องนี้สำคัญที่สุด รูดวยวาตัวเองอยูไหน 
ขององคกร แลวก็จะดึงศักยภาพของแตละคนใหมันไดอยางเต็มที่

Executive Interview ¡Ñº·‹Ò¹¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

วิธีการครองตน ครองคน และครองงาน

ใหเกียรติ ปยวาจา 

เอาใจเขามาใสใจเรา

เมตตา ใหโอกาส
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Executive Interview ¡Ñº·‹Ò¹¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

วิธีการครองตน ครองคน และครองงาน

เกิดเปนคนไทยตอง

ทดแทนคุณแผนดิน 

หลักการทำงาน CIPP (Context, Input, Process, Product)

สมัยกอนพี่ชอบทำงานคนเดียว ไมรอนหู เรา Control เรียบรอย แตพองานมันใหญขึ้น มัน Scale-up ขึ้น มันยากแหละ 
มันตองรูจักหลักของการตอ Jigsaw เหมือนใครเขาประชุมกับพี่ พี่มักถามเสมอ พี่เห็นแตตนเต็ง ตนรัง แตพี่ไมเห็นปาเลย 
Landscape ทั้งหลายไมเห็น ไมรูอะไรอยูตรงไหน คือเวลาเราจะทำเรื่องของเรา เราตองรูวาเรา Locate อยูตรงไหน 
Context คืออะไร อันนี้คือการใหความสำคัญของงาน  พี่ยึดหลัก CIPP ตองดูทั้ง Context ดูทั้ง Input ดูทั้ง Process 
ดูทั้งตัว Product ซึ่งก็คือ Output Outcome Impact เวลาทำงานตองดูใหครบองคประกอบเหลานี้

ขอใหมีความสุข ความสุขมีหลายองคประกอบของ Individuals ทั้งความสุขที่เปน Expression ที่แสดงออกดวยการยิ้ม 
หรือใบหนาที่แสดงถึงความสุข บางคนสุขก็โดยการรองไหก็มีนะ อันนี้คือ องคประกอบแรก องคประกอบที่ 2 คือ Good 
Thoughts คือความคิดในเชิงบวก แลวอันที่ 3 คือ ความสุขที่อันเนื่องมาจาก ถาภาษาแพทย Chemical  เคมีในรางกาย 
3 สิ่งนี้ มันเปนองคประกอบของความสุข ลองไปหาดู พี่ฟงมาแลวรูสึกมันใชเลย

เราเริ่มตื่นขึ้นมาเรายิ้มกอน วันนี้โชคดีจังที่มีโอกาสตื่นขึ้นมา เปนวันดี ๆ อีกวัน แคนี้แหละไมไดหวัง ปรารถนาสิ่งใด 
ก็ขอใหมีความสุข

สุขภาพแข็งแรง อันนี้ตองดูแลตัวเองดวย ใหมีความสมดุลทั้งกายและใจเรื่องเหลานี้สำคัญ นอง ๆ ยังอยูในวัยเด็ก หรือ 
แมกระทั่งคนวัยอาวุโส บางครั้งเวลาเจอความเครียดก็บริหารจัดการยาก การออกกำลังกายและออกกำลังใจ ขอใหทุกคน 
ทำกันบอยๆ นะคะ จะไดมีพลัง ไดพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน เอาแรงมาพัฒนางาน พัฒนาประเทศตอไป

พี่ขอใหมีชีวิตที่ผาสุก เพื่อตนเอง ครอบครัวแลวก็ประเทศชาติ นอง ๆ ก็มีโอกาสที่จะเติบโตกันทุกคน ในเสนทาง 
การทำงาน ลองวางเปาหมายดู แตละวัน ถามันก็มีชวงทอชวงอะไรบาง พี่ก็จะเอา Post-it มาแปะ แลวก็เขียน To-do-list 
แลว At the end of the day หรือครึ่งวันพี่ก็ประเมิน ติ๊กนี่ทำแลว นี่ทำแลว บางทีชีวิตเราอาจจะเริ่มตนอยางนี้ แลวก็ 
อาจจะฝกใจกันเยอะ ๆ แตวาใครที่ฝกใจไดกอน ไดเปรียบ ถาฝกใจไมไดแนะนำออกกำลังกายนะ ไปเดิน ไปวิ่ง 
ไปทำอะไรก็ไดใหเหงื่อออก มันจะโลง

สุดทายที่สุด มันคือตัวเราเอง เราจะมีความสุข ถามีความสุข มีพลัง 
อยาลืมใหความชวยเหลือผูอยูรอบขางที่เขาชวยเหลือตัวเองไมได หรืออาจจะยังทุกขทนอยู

ชวยเหลือกันไป ใหสังคมมีความเกื้อกูลตอกัน

เรื่องผลประโยชนสวนรวมสำคัญ เราอยูองคกรที่เปนบานแบบนี้ หลายเรื่องการตัดสินใจ 
ของพี่อาจไมถูกใจทุกคน เชื่อเถอะพี่จะเนนใหภาพรวมใหสำนักงานสถิติแหงชาติของเรา 
เดินหนาไปได ก็ในเรื่องของการครองงาน พี่ก็มีอยางเดียว ที่พี่อยากย้ำที่สุดคือ ใหทุกคน 

รับรูวาเกิดเปนคนไทยตอง ทดแทนคุณแผนดิน ผานการทำงานในหนาที่ตนเอง

ขอใหทานผสช. อวยพรปใหม พ.ศ. 2565 ใหชาว สสช. ครับ หลายทานๆ อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน
 และภารกิจจากหนาที่ความรับผิดชอบตาง ๆ
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ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/901 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอใหสวนราชการรายงาน 
ผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผานระบบการรายงานผลการประเมินสวนราชการ (e – SAR)  
ซึ่งไดแจงใหทราบวา สำหรับแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบ แนวทางการประเมินสวนราชการฯ 
เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใหสวนราชการรายงาน 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตอสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อใชในการติดตาม (Monitoring) แตจะไมนำผลไปจัดประเภท 
ตามเกณฑการประเมิน และใหสวนราชการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแกไขปญหาในสภาวะ 
วิกฤตโควิด 19 ของหนวยงาน โดยสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของสำนักงาน 
สถิติแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
สำนักงานสถิติแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัด:  1 ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
    1.1 ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐตามแผนของสำนักงานสถิติแหงชาติ

น้ำหนัก
(รอยละ)

25

1. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน Performance Base 70%

เกณฑการประเมิน

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100)
ผลการดำเนินงาน

มีตนแบบระบบบัญชี
ขอมูลภาครัฐและ 
ระบบนามานุกรม 
และมีหนวยงาน 

ลงทะเบียนอยางนอย 
15 หนวยงาน

มีตนแบบระบบบัญชี
ขอมูลภาครัฐและ 
ระบบนามานุกรม 
และมีหนวยงาน 

ลงทะเบียนอยางนอย 
20 หนวยงาน

มีตนแบบระบบบัญชี
ขอมูลภาครัฐและ 
ระบบนามานุกรม     

มีหนวยงาน 
ลงทะเบียน 

30 หนวยงาน และ      
3 จังหวัด

สนับสนุนหนวยงานทำการ 
ลงทะเบียนชุดขอมูลจาก 

ระบบบัญชีขอมูลหนวยงาน 
และหนวยงานนำรอง 

ทำการลงทะเบียนบัญชีขอมูล 
เขาสูระบบ จำนวน 31 

หนวยงาน และ 3 จังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ: ศย. บส.

ระดับขั้นสูง
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ระดับขั้นสูง

ตัวชี้วัด: 1 ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
    1.2 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ

เกณฑการประเมิน

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100)

คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดการพัฒนา
ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 
ตามเกณฑการประเมินขั้นมาตรฐาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ 

จังหวัด และองคการมหาชน) 
ไมนอยกวารอยละ 80

คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดการพัฒนา 
ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 
ตามเกณฑการประเมินขั้นมาตรฐาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ 

จังหวัด และองคการมหาชน) 
ไมนอยกวารอยละ 90

คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดการพัฒนา 
ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 
ตามเกณฑการประเมินขั้นมาตรฐาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (สวนราชการ 

จังหวัด และองคการมหาชน) 
ไมนอยกวารอยละ 100

ผลการดำเนินงาน
คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 
ไดคะแนนเทากับ 99.97

ตัวชี้วัด: 2 ความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในพื้นที่ตนแบบ
เพื่อนำไปสูการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานขอมูลทะเบียน (Register-based census)

เกณฑการประเมิน

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100)

- มีครัวเรือนไมนอยกวา 542,780 
  ครัวเรือน ตอบแบบสอบถาม 
  โครงการฯ (รอยละ 65) และ
- มีตนแบบการจัดทำสำมะโน 
  ประชากรและเคหะจากฐานขอมูล  
  ทะเบียน และนำไปถายทอดใหแก
  เจาหนาที่ของสำนักงานสถิติแหงชาติ

- มีครัวเรือนไมนอยกวา 626,280
  ครัวเรือน ตอบแบบสอบถาม
  โครงการฯ (รอยละ 75) และ
- มีตนแบบการจัดทำสำมะโน
  ประชากรและเคหะจากฐานขอมูล
  ทะเบียน และนำไปถายทอดใหแก
  เจาหนาที่ของสำนักงานสถิติแหงชาติ

- มีครัวเรือนไมนอยกวา 709,790
  ครัวเรือน ตอบแบบสอบถาม
  โครงการฯ (รอยละ 85) และ
- มีตนแบบการจัดทำสำมะโนประชากร
  และเคหะจากฐานขอมูลทะเบียน
  และนำไปถายทอดใหแกเจาหนาที่
  ของสำนักงานสถิติแหงชาต ิและ
- นำตนแบบการจัดทำสำมะโน
  ประชากรและเคหะจากฐานขอมูล
  ทะเบียนไปกำหนดเปนแผนเพื่อ
  ดำเนินการจริง

ผลการดำเนินงาน
มีครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามโครงการฯ จำนวน 675,088 ครัวเรือน คิดเปน 
รอยละ 81.12 จากครัวเรือนตามบัญชีเขตทั้งหมด 832,173 ครัวเรือน เปนไป 
ตามเปาหมายมาตรฐาน (75) และมีตนแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 
จากฐานขอมูลทะเบียนและนำไปถายทอดใหแกเจาหนาที่ของสำนักงานสถิติแหงชาติ

น้ำหนัก
(รอยละ)

15

ระดับมาตรฐาน

หนวยงานรับผิดชอบ: ศย. บส.

หนวยงานรับผิดชอบ: สค.
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ระดับขั้นตน

ตัวชี้วัด: 3 รอยละของขอมูลสถิติทางการที่สำคัญ จำเปนของประเทศ ที่มีความถูกตอง 
ครบถวน ทันสมัย

เกณฑการประเมิน

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100)

รอยละ 88.51
(ผลการดำเนินงานป 2563)

รอยละ 95
(ผลการดำเนินงานป 2564)

รอยละ 97
(ผลการดำเนินงานป 2565)

ผลการดำเนินงาน

ขอมูลที่เผยแพรขึ้นเว็บ osthailand ป 2564 ได คิดเปนรอยละ 92.99

น้ำหนัก
(รอยละ)

20

หนวยงานรับผิดชอบ: บส. ศย. พก.

ระดับขั้นสูง

ตัวชี้วัด: 4 จำนวนการใหบริการขอมูลสถิติภาครัฐแกทุกภาคสวน

เกณฑการประเมิน

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100)

จำนวนการใหบริการขอมูลสถิติ
ภาครัฐแกทุกภาคสวน 430,000 ครั้ง

จำนวนการใหบริการขอมูลสถิติ
ภาครัฐแกทุกภาคสวน 480,000 ครั้ง 

(เปาหมายตามแผนป 2564)

จำนวนการใหบริการขอมูลสถิติ
ภาครัฐแกทุกภาคสวน 485,000 ครั้ง 

(เปาหมายตามแผนป 2565)

ผลการดำเนินงาน

จำนวนการใหบริการขอมูลสถิติภาครัฐแกทุกภาคสวน ทั้งสิ้น 
จำนวน 999,651 ครั้ง

น้ำหนัก
(รอยละ)

10

หนวยงานรับผิดชอบ: พก.
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30%�. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน Potential Base

ระดับขั้นสูง

ตัวชี้วัด: 5 ผลการพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0
5.1 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open Data)

เกณฑการประเมิน

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100)

มีรายชื่อชุดขอมูล
ที่สัมพันธกับกระบวนการทำงาน

ตามภารกิจที่เลือก

ชุดขอมูลมีคำอธิบายขอมูล 
(Metadata) 

ที่สอดคลองตามมาตรฐาน
ที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) 

ทุกชุดขอมูลในกระบวนการทำงาน

- มีระบบบัญชีขอมูล และ
- จัดทำขอมูลเปดที่ถูกจัดในหมวดหมู 
สาธารณะ อยางนอย รอยละ 50 
ของชุดขอมูลเปดในบัญชีขอมูล 

สามารถเขาถึงขอมูลไดตาม 
มาตรฐานคุณลักษณะแบบเปด

ที่ สพร. กำหนด

ผลการดำเนินงาน
- มีระบบบัญชีขอมูล และจัดทำขอมูลเปด ที่ถูกจัดในหมวดหมูสาธารณะ 
อยางนอยรอยละ 50 ของชุดขอมูลเปดในบัญชีขอมูล สามารถเขาถึง 
ขอมูลได ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปดที่ สพร. กำหนด 

- เผยแพรบัญชีขอมูลบนระบบบัญชีขอมูล สสช (https://catalog.nso.go.th) จำนวน 4 โครงการ
1) สำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย
2) สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3) สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
4) สำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ

น้ำหนัก
(รอยละ)

15

หนวยงานรับผิดชอบ: ศย. บส.

5.2 การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

เกณฑการประเมิน

เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100)

240 (คาเฉลี่ยคะแนนกลุมที่ 1: 
0-299 คะแนน)

- 350

น้ำหนัก
(รอยละ)

15

ระดับมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 
เทากับ 341.62 คะแนน สสช. เปนระบบราชการ 2.73

หนวยงานรับผิดชอบ: พร.
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559

มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ กำหนดใหมีการประเมินสวนราชการ ใน 5 องคประกอบ และใหนำ 

แบบประเมินฯ นี้ไปใชในการประเมินสวนราชการ โดยใหนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง และรัฐมนตรีชวย 

วาการกระทรวงเปนผูประเมิน และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนผูประเมินเบื้องตน

มติคณะรัฐมนตรี 20 กรกฎาคม 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย 

การประเมินมี 2 องคประกอบ ไดแก 

(1) การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนัก รอยละ 70 

(2) การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักรอยละ 30 

และแบงเกณฑการประเมิน 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง และมาตรฐานขั้นตน) 

และระดับตองปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนในภาพรวม และมีรอบระยะเวลาการประเมิน ปละ 1 ครั้ง (ตั้งแตวันที่ 

1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกป) ทั้งนี้ จะมีการนำผลการดำเนินงาน/ผลการประเมินของสวนราชการ 

ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในระดับหัวหนาสวนราชการดวย

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนการดำเนินการตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร 

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 9 (3) และมาตรา 12 และ มาตรา 45 

ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

สวนราชการในสังกัดฝายบริหาร ไดแก สวนราชการ 153 กรม และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด   

ปละครั้ง โดยมีรอบการประเมิน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปรอบการประเมิน

ผูประเมิน

ผูรับการประเมิน

ผูที่ทำหนาที่ในการประเมิน ไดแก
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการ หรือรัฐมนตรีชวยวาการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ประเมินเบื้องตน)
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กรอบและประเด็นการประเมิน

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีกรอบการประเมินใน 2 องคประกอบ โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้

70%

1. การประเมินประสิทธิผล
การดำเนินงาน

(Performance Base)

1. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ มติคณะรัฐมนตรี
   นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน เชน การฟนฟูเศรษฐกิจ
   (Agenda KPI)
2. ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
   สวนราชการ
3. ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เปนการบูรณาการการดำเนินงาน
   รวมกัน หลายหนวยงาน เชน การขจัดความยากจน อุบัติเหตุทางถนน
   ปญหาชายแดนภาคใต เปนตน (Joint KPIs)
4. ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหนาท่ี
   ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ทองถิ่น
   ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด (Function KPI / Area KPI)
5. ดัชนีชี้วัดสากลที่วัดผลตามภารกิจของหนวยงาน (International KPIs)

30%

2. การประเมินศักยภาพ
ในการดำเนินงาน
(Potential Base)

1. การพัฒนาองคการสูดิจิทัล (รอยละ 15) เลือกจากประเด็นตาง ๆ ดังนี้
    (1) การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการใหบริการ
        (e-Service)
    (2) การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งขอมูลที่ใช
        ภายในหนวยงาน และขอมูลที่จะเผยแพรสูหนวยงานภายนอก/
        สาธารณะ เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
    (3) การเชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data)
    (4) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน
        กลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process)
2. การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
   (รอยละ 15)

หมายเหตุ: ระดับกระทรวงจะกำหนดตัวชี้วัดเฉพาะองคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
(Performance Base) โดยมีน้ำหนักรวมเทากับ รอยละ 100
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การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitize Data) 

ทั้งขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน 

และขอมูลที่จะเผยแพรสูหนวยงานภายนอก/สาธารณะ 

เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

      เปนการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันใหเกิด Digital Government 

ในการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูล

และใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.พ.ร.

ไดรวมกับสำนักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) จัดทำแนวทาง 

ในการทำขอมูลของหนวยงานใหเปนดิจิทัล และสามารถที่นำไปเปดเผยตลอดจนการนำไปสูการเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน 

ระหวางหนวยงานภาครัฐได โดยกำหนดเปนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการเปดเผย 

ขอมูลภาครัฐ (Open Data) เนื่องจากบัญชีขอมูลภาครัฐเปนสิ่งจำเปนที่ชวยใหผูใชประโยชนขอมูลสามารถสืบคน รองขอ 

เขาถึง ทราบแหลงที่มา ชั้นความลับ ประเภท รูปแบบ และสามารถใชประโยชนของขอมูลภาครัฐทั้งหมดได บัญชีขอมูล 

จึงเปนเสมือนสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages) ของขอมูลภาครัฐที่สำคัญทั้งหมด ที่เปนจุดเริ่มตนสำคัญในการพัฒนา 

การใชประโยชนขอมูลภาครัฐใหมีประสิทธิผล สามารถบูรณาการ ใหบริการ และใชประโยชนขอมูลขามหนวยงาน 

ไดอยางเปนระบบ ตลอดจนพัฒนาไปสูบัญชีขอมูลของประเทศ (National Data Catalog) ซึ่งจะเชื่อมตอและใชประโยชน 

รวมกับบัญชีขอมูลภาคเอกชนในระยะตอไป

จากการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา ชุดขอมูล (Data Set) 

ที่ไดจากแตละภารกิจหลักของหนวยงาน กระจัดกระจาย ไมสามารถนำชุดขอมูล 

ที่ไดไปใชในประโยชนในการวิเคราะห กำหนดในเชิงนโนบายได ดังนั้นในป 2565 

จึงปรับแนวทางการประเมินเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตอบโจทย 

การพัฒนาประเทศได

หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีขอมูลของหนวยงานใหมีคุณภาพและนำไปสู 
การเปดเผยขอมูลเพื่อการใชประโยชนของหนวยงานภาครัฐ
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สวนราชการตองเลือกประเด็นการดำเนินงานภายใต Focus Area ที่กำหนด จำนวน 10 ดาน ไดแก 

(1) ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME (2) ดานการเกษตร (3) ดานทองเที่ยว (4) ดานการมีรายไดและ 

การมีงานทำ (5) ดานความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน (6) ดานสุขภาพและการสาธารณสุข 

(7) ดานการศึกษา (8) ดานสิ่งแวดลอม (9) ดานการบริหารจัดการภาครัฐ (10) ดานความมั่นคง 

อยางนอย 1 ประเด็น ที่สอดคลองกับการใหบริการ e-Service ของหนวยงาน หรือภารกิจดานนโยบาย 

ที่มีชุดขอมูลที่สามารถนำไปใชประโยชนตอได เพื่อใชในการจัดทำบัญชีชุดขอมูล (Data Catalog)

สวนราชการตองจัดทำชุดขอมูลที่สัมพันธกับกระบวนการทำงานตามประเด็น

การดำเนินงานภายใต Focus Areas โดยตองเปนกระบวนการทำงานภายใต 

ภารกิจหลักที่มีผลกระทบตอการใหบริการประชาชนในระดับสูง

ใหมีคำอธิบายขอมูลสวนหลัก (Mandatory Metadata) 

14 รายการ ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด

ชุดขอมูลที่ขึ้นในระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน 

(Agency Data Catalog) จะเปนชุดขอมูลที่ สสช. 

ใชติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชีขอมูล 

ภาครัฐ (Government Data Catalog) ตอไป

กำหนดใหสวนราชการมีระบบบัญชีขอมูล พรอมมีขอมูลสาธารณะ

(Open data) ในระบบบัญชีขอมูลเพื่อเผยแพรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

รัฐบาลดิจิทัลวาดวยแนวทางการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบ 

ดิจิทัลตอสาธารณะ รอยละ 100 ของบัญชีขอมูล ตามแนวทางที่ สพร. กำหนด

ชุดขอมูลเปด (Open data) ตองเปนขอมูลที่ประชาชนหรือผูรับบริการตองการ

และสามารถนำไปใชประโยชนตอได หรือสวนราชการสามารถนำขอมูลมาใช 

วิเคราะหประกอบการวางแผน พัฒนางานได

การนำขอมูลเปดไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ประเมินจากหลักฐานที่แสดงใหเห็น 

ถึงการนำชุดขอมูลมาวิเคราะหประกอบการปฏิบัติงาน เชน รายงานวิเคราะหจากชุดขอมูล/

การมี dashboard จากชุดขอมูล เปนตน

แนวทาง
การประเมิน

1

2

3

4

5

6

7
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เกณฑการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

เปาหมายขั้นตน 50 เปาหมายมาตรฐาน 75 เปาหมายขั้นสูง 100

มีรายชื่อชุดขอมูล (Data Set)   
ที่สัมพันธกับกระบวนการทำงาน 
ตามประเด็นการดำเนินงานภายใต
Focus Area

นำขึ้นชุดขอมูล metadata และ 
ระบุแหลงขอมูล สำหรับชุดขอมูล 
ที ่ถูกจัดในหมวดหมู สาธารณะ 
รอยละ 100 ของชุดขอมูลเปด  
ทั้งหมดบนระบบบัญชีขอมูลของ 
หนวยงาน เพื่อใหสามารถเขาถึง 
ขอมูลได ตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
แบบเปดที่ สพร. กำหนด
(20 คะแนน)
นำขอมูลเปดไปใชประโยชนได 
อยางเปนรูปธรรมตอบโจทยตาม 
ประเด็นภายใตของ Focus Area 
อยางนอย 1 ชุดขอมูล (5 คะแนน)

มีคำอธิบายขอมูล (Metadata)
ที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. 
กำหนด (14 รายการ) ของทุก
ชุดขอมูล (คาคะแนน รอยละ 15)
มีระบบบัญชีขอมูลของหนวยงาน
(Agency Data Catalog) พรอม 
แจง URL ระบบบัญชีขอมูลของ 
หนวยงาน (10 คะแนน)

1. หนวยงานที่มี e-Service ใหเลือก Data Set ที่เกี่ยวของกับงานบริการ
   ที่หนวยงานรับผิดชอบ
2. หนวยงานดานนโยบาย เลือก Data Set ที่สนันสนุนยุทธศาสตรชาต ิ
   แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ Agenda สำคัญ และสามารถ
   เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นได
3. ในแตละชุดขอมูล (Data Set) ตองมีการจัดทำคำอธิบายขอมูล (Metadata)
   ครบถวนจำนวน 14 รายการ หากสวนราชการมีการจัดทำรายละเอียด
   ไมครบ 14 รายการในแตละชุดขอมูลจะไมนับผลการดำเนินงาน
4. หนวยงานเดิมที่มีการดำเนินการตัวชี้วัดในป 2564 ใหคัดเลือกชุดขอมูล
   ใหมมาดำเนินการในป 2565 (ชุดขอมูลไมซ้ำป 64) โดยสามารถนำชุด 
   ขอมูลของป 2564 มาตอยอดทำใหครบ ไดใน Focus Area ที่คัดเลือก

เงื่อนไข
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแหงชาติ ครั้งที่ 1/2564 

เพื่อรวมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการสำหรับจัดทำบัญชีขอมูล ภายใต 
Focus Areas (9 ดาน) ตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาระบบ 
บัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ  (Open 
Data) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึง แบงปนประสบการณการดำเนินการ 
ตามตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

นางปยนุช วุฒิสอน ผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาต ิ 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ของสำนักงานสถิติแหงชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุม 401 สำนักงานสถิติแหงชาติ
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การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “ไขกุญแจความสำเร็จ.... เรื่อง (ไม) ลับ สูการเปนองคการ 4.0”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “ไขกุญแจความสำเร็จ...  
เรื่อง (ไม) ลับสูการเปนองคการ 4.0” ของ 5 หนวยงานโดดเดนกับการพัฒนาองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  วารสารการพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับนี้ จึงขอ Re-cap แนวทางการไปสูองคการ 4.0 
มาใหชาว สสช. ไดรับทราบกัน ดังนี้ครับ

ในชวงแรกนางอารียพันธ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ไดมาถายทอดประสบการณในหัวขอ PMQA 4.0 กับ 
การเปลี่ยนแปลงระบบราชการ โดยไดกลาวถึงแนวคิด และการเปลี่ยนแปลงจากการนำ PMQA 4.0 ไปใชในการพัฒนา 
ระบบราชการ  และในชวงเสวนา ไดรับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต นางสาวเบญจพร ชาครานนท อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปนสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร 
การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร และนางเสาวนิตย พงษประไพ  ที่ปรึกษาดานแผนงานและตางประเทศ สถาบันวิจัย 
และพัฒนาพื้นที่สูง  มาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับในการพัฒนาองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 ทำใหไดผลคะแนน 
การประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ที่โดดเดน รวมทั้งสามารถควารางวัล PMQA 4.0 ในป พ.ศ. 2564 โดยมี 
ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝายยุทธศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูดำเนิน 
การเสวนา ซึ่งเนื้อหาในการเสวนาสรุปไดมี ดังนี้

ดวยลักษณะงานที่ตองทำภารกิจที่เกี่ยวของกับประชาชน 
เชน กลุมคนเปราะบาง การลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน 
ดังนั้น จึงยึดความเปนธรรมเปนปจจัยสำคัญ ใหความสำคัญ 
ในการสื่อสารกับประชาชน ตามหลัก Happiness Justice 
ยุติธรรมเชิงรุก สรางสุขใหประชาชน โดยจากการขับเคลื่อน 
ดังกลาวนำไปสูผลงานโดดเดน เชน นโยบาย Justice care 
ที่มีการชวยเหลือผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ 
ดวยกลไกรวมมือทุกภาคสวนลงไปถึงระดับชุมชน เพื่อใหเปนที่พึ่ง 
ของประชาชนและสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนได โดยมี 
เคล็ดลับในพัฒนาไปสูความเปนองคการ 4.0 คือ ผูนำตองมีสวน 
อยางมากในการกำหนด Action plan สงเสริมการพัฒนาองคการ 
ไมหยุดอยูกับที่เพื่อที่จะพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเปน Role model ใหกับบุคลากร มีการสราง Mindset วา 
ทุกคนจะตองทำใหไดดีกวาเดิม ทำนอยไดมาก มองเห็นภาพ 
รวมใหชัดเพื่อนำไปสูการการกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมสุขภาพจิต

ไดมีการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดยยึดหลัก 
Mental health is everywhere ดวยการพยายามลด 
ความเหลื่อมล้ำในการเขารับการดูแลและรักษา เชน สายดวน 
ปรึกษาปญหาสุขภาพจิต 1323 เพื่อใหประชาชนสามารถ 
โทรไปปรึกษาปญหาสุขภาพจิตไดตลอดเวลา การพัฒนา 
นวัตกรรมแอปพลิเคชัน Mental health check in สำหรับ 
ประเมินสภาวะทางจิตของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน 
เขาถึงไดหลากหลายชองทาง อีกทั้งยังสามารถเก็บขอมูล 
ใหเปนปจจุบัน สามารถนำใชกำหนดนโยบายและวางแผน 
การดำเนินงานดานสุขภาพจิตตอไป
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PMQA 4.0
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÃÒª¡ÒÃ 4.0

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “ไขกุญแจความสำเร็จ.... เรื่อง (ไม) ลับ สูการเปนองคการ 4.0”

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

ไดมีการปรับตัวดวยการนำระบบ PMQA 4.0 เขามาใช โดย 
มีการเชื่อมโยงขอมูลที่สำคัญระหวางหนวยงานของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ บูรณาการการทำงานรวมกันโดยยึดประชาชน 
เปนศูนยกลาง เปลี่ยนจากกระดาษเปนระบบดิจิทัล ทำงานดวย 
หลัก Paperless ซึ่งทำใหการเก็บขอมูลตาง ๆ งายขึ้น การเขาถึง 
หนวยงานจากฝงประชาชนนั้นก็สามารถทำไดสะดวกโดยได 
พัฒนา e-service  และ Smart Service  มาใชในการใหบริการ 
และการทำงาน สงผลใหประหยัดทรัพยากรและเวลา รวมทั้ง 
สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ทั้งนี้ เคล็ดลับในพัฒนาไปสู 
ความเปนองคการ 4.0 คือ ทุกคนในองคการตองมีวิสัยทัศน 
คานิยมเดียวกัน เพื่อลดชองวางระหวางระดับ และสามารถ 
เดินไปขางหนาไดพรอมกัน อีกทั้งมีการนำหลักการพี่สอนนอง 
หรือ Coaching มาใชในองคการเพื่อใหเกิดการถายทอดความรู 
ที่เร็วขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน

ไดนำ PMQA 4.0 มาใชในการพัฒนาองคการดวยการ 
ยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางในการดำเนินการ ปฏิบัติกับ 
ทุกคนเทาเทียมกัน สอดคลองกับหลักการจากสหประชาชาต ิ
ที่วา No One Left Behind เนนการชวยเหลือไปที่ชาวบาน 
ที่มีรายไดนอย ชวยแกปญหาความยากจน ทำใหประชาชนมีรายได 
ตอครัวเรือนมากขึ้น และมีการจัดเก็บเปนฐานขอมูลดิจิทัล โดย 
ไดกลายเปนสวนสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน 
พัฒนาชุมชน โดยมีเคล็ดลับในพัฒนาไปสูความเปนองคการ 4.0 
คือ การใชความรูในการแกปญหา ปรับความคิด และการหา 
เครื่องมือมาใชในการทำงานใหดีขึ้น รวมทั้งใชหลัก PMQA 4.0 
เปนวิธีปฏิบัติขององคการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสรรพากร

ใชหลักในการแกปญหาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
การหา Pain Point ซึ่งแรงผลักดันที่ทำใหเกิดการพัฒนา 
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเขา 
มาของเทคโนโลยี รูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป และการ 
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทำให 
สรรพากรตองปรับตัวและมีผลิตภัณฑหรือระบบใหม ๆ ออกมา 
มากมาย เชน Hackatax Tax  Sandbox  และ AI นองอารี 
เปนตน โดยมีเคล็ดลับความสำเร็จในการไปสูการเปนองคการ 
4.0 คือ การใช Model of Innovation เปนกรอบ โดยเนน 
การพัฒนาเรื่องคนและเทคโนโลยี เชน ผูบริหารตองมี 
วิสัยทัศนไปในทางเดียวกัน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 
ตองชัดเจน มีการประเมินผลองคกรและทรัพยากรโดยใช 
ตัวชี้วัด OKR และใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด และการ 
มีสวนรวมกับทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อนำมาพัฒนา 
หนวยงานตอไป

วารสารการพัฒนาระบบบริหาร สสช. 
ฉบับนี้ จึงขอฝากไววา “สุดทายสิ่งที่สำคัญ 
ที่สุดที่ทุกหนวยงานเห็นตรงกันในเรื่อง 
ของการพัฒนาไปสูการเปนองคการ 4.0 
คือการปรับกรอบความคิด (Mindset) ของ 
บุคลากรวา การพัฒนาองคการนั้น เปนสิ่ง 
ที่จำเปนตองทำ เนื่องจากสภาพแวดลอม 
ตาง ๆ ไดมีการพัฒนาไปขางหนา ดังนั้น 
การปรับเปลี่ยนองคการจึงเปนสิ่งที่ตอง 
เกิดขึ้นอยูแลวเพื่อใหองคการยังอยูได 
และสามารถขับเคลื ่อนไปขางหนาได 
ตอไป”
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การปรับปรุงการตอบสนองตอความตองการขอมูลอาเซียนที่มากขึ้น

- การดำเนินงานตามกรอบ ASEAN-Help-ASEAN Framework (AHAF) สำหรับการสรางขีดความสามารถในดาน 
  สถิติที่สำคัญ
- แนวคิดเกี่ยวกับโครงการนำรองการใชขอมูลขนาดใหญเพื่อยกระดับสถิติทางการของ ACSS
- meta data template สำหรับระบบบัญชีประชาชาติและตัวชี้วัดทางสังคมในการสนับสนุน การดำเนินงานตามกรอบ
  การดำเนินงานของ ACSS Open Data
- การทบทวนกรอบการทำงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถิติอาเซียน (BFSDAS)
- รายงานการสังเคราะหคุณภาพเกี่ยวกับสถิติการคาระหวางประเทศของอาเซียนและคูมือระเบียบวิธีรวบรวมสถิติ
  การคาระหวางประเทศของอาเซียน

ที่ประชุมรับทราบและชื่นชมความคืบหนาในการประสานและเสริมสรางความเขมแข็งของสถิติที่สำคัญในอาเซียน 
รวมถึงกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการ ACSS ดานการวางแผนและการประสานงาน (SCPC) ตลอดจนกิจกรรม 
และความคืบหนาในคณะทำงานภายใต ACSS เชน การปรับปรุงในการสงขอมูลของ AMSs การพัฒนาคูมือรวบรวมขอมูล 
และวิธีการเสริมสรางความเขมแข็งในการรวบรวมและเผยแพรขอมูล

สำนักงานวางแผนเศรษฐกิจและสถิติของบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธาน ACSS11 ไดเนนถึงธีมของการประชุม 
ACSS ป 2564 “การสรางสถิติที่ยืดหยุนเพื่อการฟนตัวจากโควิด-19 และในอนาคต” ซึ่งสอดคลองกับหัวขอการเปน 
ประธาน ASEAN summit ของบรูไนดารุสซาลาม “เราใสใจ เราเตรียม เราเจริญรุงเรือง”  นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเนนย้ำ 
ถึงความสำเร็จที่สำคัญของ ACSS11 ดังนี้

ดร.ปยนุช วุฒิสอน ผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ 
พรอมดวย นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน ผูอำนวยการกอง 
สถิตพยากรณ  และเจาหนาที่ของสำนักงานสถิติแหงชาติ 
เขารวมประชุม 11th Session of the ASEAN Community 
Statistical System Committee: ACSS11 ผานระบบ 
การประชุมออนไลน ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564 
โดยสาระที่สำคัญของการประชุม มีดังนี้ 
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การนำเสนอโดยองคกรระหวางประเทศ
Dr. Johannes Jütting หัวหนาฝายหุนสวนดานสถิติเพื่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 (PARIS 21) ในนามขององคการเพื่อ 

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ไดนำเสนอกลยุทธเพื่อสรางระบบสถิติที่ดีขึ้นหลังวิกฤตการณโควิด-19 ดังนี้

- ระบบสถิติจำเปนตองมีวิธีการใหมในการสรางขีดความสามารถ เนื่องจากแบบจำลองของการสรางขีดความสามารถ
  ที่ตองมีการเดินทางสำหรับทั้งผูเชี่ยวชาญและผูเขารับการอบรมอาจไมยั่งยืนอีกตอไป การลงทุนในทักษะการจัดการ
  และความเปนผูนำเปนสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลขอมูล โครงสรางพื้นฐานดานไอทีที่ดีขึ้น และการประสานงาน
  ระหวางหนวยงานทางสถิติก็มีความสำคัญตอการรวบรวมขอมูลและการประมวลผลขอมูลเชนกัน
- องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลก และ PARIS 21 ไดเผยแพรผลการประเมินการประสานงานของระบบสถิติ
- ระบบสถิติควรเสริมสรางความสามารถของสำนักงานสถิติในการเขาถึงผูใชขอมูลที่กวางขึ้น
- ธนาคารโลกเปดตัว Global Data Facility แหงแรก ซึ่งเปนกองทุนที่ธนาคารโลกเปนเจาภาพเพื่อสนับสนุนการจัด
  ลำดับความสำคัญของขอมูลและสถิติในระดับสากล ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับชุมชน ซึ่ง Global 
  Data Facility ใหการสนับสนุนการลงทุนทั้งในดานพื้นฐานและดานขอมูลและสถิติ
- PARIS 21 เปดตัว Clearinghouse ซึ่งเปนแพลตฟอรมออนไลน (ที่ smartdatafinance.org) ทำใหสามารถติดตาม
  และวิเคราะหสถานะทางการเงินสำหรับขอมูลและสถิติ เชื่อมตอกับพันธมิตรและ ผูใหบริการในหลายประเทศ
  (รวมถึงอาเซียน) แพลตฟอรมนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุน

Ms. Rikke Munk Hansen เจาหนาที่ผูรับผิดชอบแผนกสถิติ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาต ิ
ประจำเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของการสรางสถิติที่ยืดหยุนหลังการแพรระบาดของ 
โควิด - 19 สำหรับสำนักงานสถิติแหงชาติผานการทดลอง นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- วาระการพัฒนา SDG ป 2573 สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสถิติและนวัตกรรม รวมถึง การจัดการสถาบันแบบใหม
  แหลงขอมูลใหม วิธีการใหม พันธมิตรใหม และการเจรจาใหม
- การแพรระบาดของโควิด - 19 แสดงใหเห็นวาสำนักงานสถิติไมใชผูมีบทบาทเพียงหนวยเดียวในระบบสถิติของ 
  ประเทศ ดังนั้นสำนักงานสถิติจึงควรเปลี่ยนบทบาท ความรับผิดชอบ คูคา บริการ และผลิตภัณฑของตนให 
  สอดคลองกับการมีสวนรวมของผูใชอยางสมบูรณ

สำนักงานสถิติแหงชาติ ประเทศกัมพูชา ยืนยันในการเปนเจาภาพ และเปนประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการ ACSS ครั้งตอไป (ACSS12)

การสงเสริมการเผยแพร การสื่อสาร การมองเห็น และการใชสถิติอาเซียน

“การสรางสถิติที่ยืดหยุนเพื่อการฟนตัวของหลังการแพรระบาดของโควิด - 19 และอื่น ๆ” 
- ที่ประชุมเล็งเห็นวาแมตองเผชิญกับความทาทายมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดำเนินการสำมะโนและ 
  การสำรวจตัวอยาง แต AMS ทั้งหมดก็ไดใชแนวทางออนไลนเพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางที่มี 
  ขอจำกัดดานการเดินทาง
- สำนักงานสถิติแหงชาติของแตละ AMS เนนการใชเทคโนโลยีใหมในการเก็บรวบรวมขอมูล และสนับสนุนใหแตละฝาย
  พิจารณานำขอมูลขนาดใหญไปใชในการผลิตสถิติทางการ
- ที่ประชุมเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรวมมือระหวางหนวยงานผลิตขอมูล โดยเฉพาะการปรับปรุงการผลิต 
  สถิติจากขอมูลการบริหาร
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หัวขอการเสวนา  Where to start first? – Identifying the leverage points of effective capacity 
development: NSO ควรเริ่มอยางไร เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถ ที่มีประสิทธิผล เมื่อวันที่

11 ตุลาคม 2564 (PART 1: Re-imaging Data Stewardship, Capacities and Competencies)

จากที่ไดเคยเกริ่นกันไวในวารสารฉบับที่แลวมาในเรื่องการประชุม Road to Bern ของ UN นะครับ สารประชาสัมพันธ 
การพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับนี้ จึงขอหยิบ 1 ในประเด็นที่นาสนใจมาฝากชาว สสช. กันนะครับ ซึ่งก็คือ เรื่องการ 
เสวนากันเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ และแนวคิดที่เกี่ยวของ เชิญติดตามสรุปสวนแรกของการเสวนากันได ดังนี้ครับ

วิกฤตการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ไดตอกย้ำความสำคัญของบทบาทของระบบขอมูลสาธารณะที่แข็งแกรง 
และมีความยืดหยุนในการกำหนดนโยบายที่ออกแบบโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ เนื่องดวยประเทศตาง ๆ นำมาตรการ  
การกักตัวที่เขมงวดมาใช สงผลใหสำนักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนผูผลิตขอมูลระดับชาติอยางเปนทางการ ถูกจำกัดการผลิตขอมูล 
และทำใหการเผยแพรลาชา ในเวลาเดียวกัน ผูกำหนดนโยบายไดเรียกรองใหหนวยงานของรัฐจัดทำขอมูลใหทันทวงที เพื่อใช 
ในการกำหนดมาตรการคลี่คลายสถานการณและเพื่อฟนฟูประเทศ

แมวาประเทศตาง ๆ จะมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการระบาดใหญนี้ แตมักจะขาดขอมูลคุณภาพที่จำเปนสำหรับการตอบสนอง 
นโยบายอยางยั่งยืน แหลงขอมูลใหม ๆ ที่ไมผานการตรวจสอบคุณภาพและที่มาของขอมูลอาจทำใหผูกำหนดนโยบาย 
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ รวมทั้งประชาชนหลงทางได

นอกจากนี้ ชองวางของขอมูลที่มีนัยสำคัญทำใหผูกำหนดนโยบาย รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไมสามารถเขาใจมิติตาง ๆ ของ 
วิกฤตการณและผลกระทบที่อาจตามมา ในระยะกลางและระยะยาว แมจะมีความพยายามรวมกันของประชาคมโลกในอดีต 
แตระบบสถิติสาธารณะจำนวนมาก ยังคงตองตอสูดิ้นรนเพื่อพัฒนาความสามารถใหเพียงพอ เพื่อรับมือกับความตองการ 
ขอมูลใหมที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ ในอนาคต ผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสาธารณะจำเปนตองออกแบบกลยุทธที่ดีขึ้นสำหรับระบบขอมูล 
ที่สามารถปรับใหมีความยืดหยุน และกำหนดใหรัฐบาลเปนผูพิทักษ ปกปองขอมูล และเปนผูตัดสินชี้ขาดวาขอมูลใดที่เชื่อถือได 
UN จึงไดจัดการเสวนานี้ขึ้น ดวยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธที่เสริมสรางระบบขอมูลสาธารณะแบบองครวม ระบุ 
ความสามารถทางสถิติที่เปนแกนหลัก และสรางพันธมิตรที่ยั่งยืนเพื่อสงเสริมการสรางดิจิทัลและนวัตกรรม

Mr. Stefaan G. Verhulst ผูรวมกอตั้งและหัวหนาเจาหนาที่ฝายวิจัยและพัฒนาของหองปฏิบัติการธรรมาภิบาล     
(The GovLab) ที่มหาวิทยาลัยนิวยอรก (NYU) และคณะไดนำเสนอบทความเรื่อง (Re-) Defining the Roles and 
Responsibilities of Data Stewards for An Age of Data Collaboration หรือการกำหนดนิยาม (ใหม) ของบทบาท 
และความรับผิดชอบ ของผูบริกรขอมูลสำหรับยุคแหงการทำงานรวมกันของขอมูล ในเวทีหารือดังกลาว มีใจความสำคัญ ดังนี้

WHO ARE DATA STEWARDS ? Data Stewards หรือทีมบริกรขอมูล ถือเปนกลุมผูนำองคกรหรือทีมที่มีอำนาจในการ 
สรางมูลคาใหแกสาธารณชน โดยการนำขอมูลขององคกรมาใชซ้ำใหมใหเกิดประโยชน สรางโอกาสในการทำงานรวมกัน 
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ที่มีประสิทธิผลและตอบสนองเชิงรุกตอคำขอรองจากประชาชน หรือภาคสวนอื่น ๆ เพื่อเขาถึงขอมูล 
(Data) ขอมูลเชิงลึก (Insights) หรือความเชี่ยวชาญตามหนาที่ ใหมีบทบาทยึดโยงกัน ทั้งในภาครัฐและเอกชน และสงเสริม 
ความไววางใจภายในและภายนอกองคกร
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WHY RE-DEFINE THE TERM?  เนื่องจากนิยามของการบริกรขอมูลนั้นถูกจำกัดใหมีความหมายแคบ โดยเฉพาะใน 
บริบทของการสรางธรรมาภิบาลและการจัดการขอมูลภายในองคกร โดยมีความหมายทางเทคนิคที่ชัดเจน จึงจำเปนตองขยาย 
ขอบขายของนิยามดังกลาว โดยใชประโยชนจากทรัพยสินที่เรียกวาขอมูล โดยขยายขอบขายใหรวมไปถึงความทาทายของ 
บริบทดานสังคม และการนำไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หนวยงานผูใชขอมูล จึงควรขยายขอบเขตหนาที ่
ของการบริกรขอมูลเพื่อเสริมสรางขอริเริ่มในการสรางความรวมมือเรื่องขอมูล (Data Collaboratives) แกผูมีสวนไดเสีย 
ในระดับตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว

WHAT ARE DATA COLLABORATIVES? ความรวมมือเรื่องขอมูล ถูกหยิบยกใหเปนรูปแบบของการสรางพันธมิตรระหวาง 
หนวยงาน ซึ่งขอมูลและความเชี่ยวชาญใน 1 เรื่องนั้น จะถูกผูกพันกับหลากหลายองคกร มากกวา 1 ที่ขึ้นไป ยกตัวอยางเชน 
ขอมูลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจ หรือขอมูลที่รวบรวมจากขอมูลเพื่อการบริหารงาน จะตองสามารถเขาถึงไดโดยงาย โดยนักวิชาการ 
หรือนักวิเคราะห ซึ่งรวมถึงผูกำหนดนโยบาย รัฐบาล ภาคประชาสังคมและสำนักงานสถิติแหงชาติที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
ใหสามารถนำไปสรางคุณคาตอยอดได เพื่อใหเปนประโยชนแกสาธารณชน

WHAT ARE DATA STEWARDS’ RESPONSIBILITIES? ความรับผิดชอบของทีมบริกรขอมูล มีแกนหลัก 3 ประการ 
    ทำงานรวมกัน (Collaborate): มีสวนรวมกับบุคคลภายนอกเพื่อชวยสกัดคุณคาโดยธรรมชาติของขอมูล เพื่อใหสามารถ 

นำขอมูลไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
    ปกปอง (Protect): จัดการขอมูลอยางรับผิดชอบและปองกันอันตรายตอเจาของขอมูลและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ และ 
    ปฏิบัติการ (Act): สรางความมั่นใจวาทุกฝายที่เกี่ยวของ ดำเนินการตามเนื้อหาสาระของขอมูลเชิงลึก (Insights) 

ที่สรางขึ้น จากการเขาถึงขอมูลตามหนาที่และบทบาทของแตละองคกร

WHAT ROLES DO DATA STEWARDS SERVE? หนาที่ของทีม 
บริกรขอมูล มี 5 ดาน ดังนี้ 

    สงเสริมการสรางพันธมิตร ระบุประเด็นสำคัญ ประเด็นเชิงยุทธศาสตร 
และมีสวนรวมกับทุกภาคสวน และชุมชน 

    ประสานงานและมีสวนรวมกับองคกรตาง ๆ รวมถึงภาคเอกชน 
    ดำเนินการตรวจสอบขอมูล สงเสริมจริยธรรมของขอมูล และ 

ประเมินมูลคา คุณคาและความเสี่ยงของขอมูล 
    เผยแพรและสื่อสารผลการวิเคราะหหรือรวบรวมขอมูลกับบุคคล 

ภายนอก  และ สาธารณชน 
    สงเสริมความรวมมือดานขอมูลเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

สารประชาสัมพันธการพัฒนาระบบบริหาร สสช. ฉบับหนาจะไดนำเสนอสวนที่เหลือตอไป ขอบคุณครับ

 https://www.youtube.com/watch?v=YClgtJ66RIA&t=994s https://thegovlab.org/static/files/
publications/wanted-data-stewards.pdf

รับชมวิดีทัศนการเสวนาไดที่ชาว สสช. สามารถเขาถึงรายงานฉบับสมบูรณไดที่
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สารประชาสัมพันธการพัฒนาระบบบริหาร สสช. ขอนำเสนอเกร็ดความรู และเนื้อหา 
สาระบางสวนจากการเยี่ยมคารวะทางออนไลนของ ดร. Asa Torkelsson ผูอำนวยการ 
UNFPA ประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่เขารับตำแหนงใหม และเพื่อแนะนำตนเองอยางเปนทางการ 
กับ ดร. ปยนุช วุฒิสอน ผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
เวลา 10.00 - 11.00 น. ที่ผานมานี้ครับ

ผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติแสดงความยินดีกับ ดร. Asa Torkelsson เนื่องในโอกาสที่ไดรับตำแหนงเปน 
ผูอำนวยการ UNFPA ประเทศไทย และมีความยินดีที่สำนักงานสถิติแหงชาติ ประเทศไทย และ UNFPA ประเทศไทย 
ไดกระชับความสัมพันธกัน ที่มีมาอยาง เนิ่นนานกวา 40 ป สำนักงานสถิติแหงชาติไดรับความรวมมือและการสนับสนุน 
ทางวิชาการ และการสนับสนุนในมิติตาง ๆ จาก UNFPA เรื่อยมา ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา 
UNFPA ไดจัดการประชุมออนไลนเพื่อหารือและถายทอดองคความรูเรื่อง Hybrid Census โดยมี Professor Andrew 
J Tatem ศาสตราจารยดานภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จากมหาวิทยาลัยเซาทแธมปตัน เปนวิทยากร 
ใหแกสำนักงานสถิติแหงชาติ

UNFPA ในฐานะผูมีบทบาทในการจัดประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับประชากรกร การพัฒนาประชากร 
สุขภาพสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ความเสมอภาคระหวางหญิง - ชาย และประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมพลัง 
และการพัฒนาเยาวชน ไดกลาวรายงาน รางแผนงานความรวมมือกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติและประเทศไทย 
ฉบับที่ 12 (2022 - 2026) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง UNFPA ประเทศไทยและรัฐบาลไทยโดยแจงผลลัพธที่คาดหวัง 
จากสำนักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานพันธมิตร (Partner Contributions) คือ การจัดทำสำมะโนประชากร 
และเคหะ ภายในป 2569 (2026) ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลลัพธจากแผนเชิงกลยุทธของ UNFPA

ดร. Asa Torkelsson
ผูอำนวยการ UNFPA ประเทศไทย

ดร. ปยนุช วุฒิสอน ผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ

ดร. Asa Torkelsson ผูอำนวยการ UNFPA ประเทศไทย ไดกลาวแสดงความยินดีและรูสึกเปนเกียรติและอบอุน 
เปนอยางยิ่งที่ไดรับการตอนรับจากผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ ตลอดจนผูอำนวยการศูนย/กองและผูแทน 
ที่ไดเขารวมการขอเขาเยี่ยมคารวะทางออนไลนในครั้งนี้
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สารประชาสัมพันธการพัฒนาระบบบริหาร สสช. ขอนำเสนอเกร็ดความรู และเนื้อหา สาระบางสวนจากการเยี่ยม 
คารวะทางออนไลนของ ดร. Asa Torkelsson ผูอำนวยการ UNFPA ประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่เขารับตำแหนงใหม 
และเพื่อแนะนำตนเองอยางเปนทางการ กับ ดร. ปยนุช วุฒิสอน ผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติ เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ที่ผานมานี้ครับ

ดร. Asa Torkelsson ผูอำนวยการ UNFPA ประเทศไทย แสดงความเห็นวาสำนักงานสถิติแหงชาติทั่วโลก กำลัง 
เผชิญกับอุปสรรคที่อาจสงผลตอความสำเร็จในการดำเนินการควบคุมคุณภาพของขอมูล และความสมบูรณของสำมะโน 
ประชากรทั่วประเทศ ซึ่ง UNFPA ยินดีประสานความรวมมือกับประเทศไทยในอนาคตอันใกลนี้ ไมวาจะเปนมิติในเรื่อง 
การจัดทำสำมะโนประชากร และการพัฒนาองคกรเพื่อเปลี่ยนผานไปสูองคกรดิจิทัล ผานลักษณะการดำเนินงานแบบ 
co-sharing หรือ co-financing ตอไป

ทั้งสองฝายตระหนักวาประเทศไทยยังเผชิญกับความทาทายจากขอมูลที่มีการจำแนกอยางไมเพียงพอเพื่อ        
การประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อใชจัดการกับความเหลื่อมล้ำและความรุนแรงที่มีพื้นฐานจากเพศสภาพ และ 
ระบุขอจำกัดของประชากร เชน โอกาสในการเขาถึงการศึกษา สุขาภิบาล บริการการเงิน รวมทั้งอุปสรรคตาง ๆ จาก 
ลักษณะภูมิศาสตร สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ชาติพันธุ ซึ่งเปนเครื่องกีดขวางทำใหประชาชนไมสามารถพัฒนาไดอยาง 
เต็มประสิทธิภาพของตน และนำไปสูความเสมอภาคและความไมเทาเทียมมากยิ่งขึ้น โดยกลุมประชากรที่มีความเสี่ยง 
มากที่สุดที่จะถูกทิ้งไวขางหลัง ไดแก กลุมวัยรุนและเยาวชน ผูหญิง คนพิการ กลุมชาติพันธ ผูยายถิ่น และกลุมผูมีความ 
หลากหลายทางเพศ ซึ่งผูอำนวยการสำนักงานสถิติแหงชาติเห็นวา ผลของการศึกษาวิธีการจัดทำสำมะโนประชากร 
แบบไฮบริดนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่ง และเปนตัวขับเคลื่อนและผลักดันการสรางและรวบรวมชุดขอมูล ของประชากร 
ในกลุมเปราะบางและเปนขอมูลตั้งตนสำหรับใชในการพัฒนานโยบายประชากรในทุกชวงวัย (Life Cycle Approach ) ตอไป
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สำนักงานสถิติเกาหลีและไทย ตางมีความสัมพันธใกลชิดกัน และแลกเปลี่ยน 
ขอมูลความรูทางวิชาการสถิติกันอยูเสมอ ซึ่งเวทีลาสุดที่ไดประชุมรวมกันคือ 
งานประชุมทวิภาคีระหวางสำนักงานสถิติแหงชาติประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหล ี
ครั้งที่ 17 ซึ่งไดจัดขึ้นในป 2562 กอนการระบาดของ covid-19 ซึ่งทำใหงานประชุมฯ 
ครั้งที่ 18 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ นั้นถูกเลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด

เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสถิติแหงชาติแหงสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 27 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 
ของทุกป Mr. Keunkwan RYU กรรมาธิการสถิติแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (KOSTAT Commissioner) 
ไดออกแถลงการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนขอมูลที่สำคัญสามประการ (New Data Paradigm 
Shifts) ที่จะพลิกโฉมหนาการบริหารจัดการสถิติของประเทศเกาหลี

วารสารการพัฒนาระบบราชการ สสช. ฉบับนี้ จึงขอนำเนื้อหา และวิธีการสื่อสารนโยบายดังกลาว 
มาฝากเปนเกร็ดความรู เพื่อใหเปนประโยชนกับการพัฒนานโยบายสถิติของชาว สสช. ดังนี้ครับ

1. Data Value Shift “คือการยกระดับการสรางคุณคาของขอมูล การรวมขอมูลยิ่งมากขึ้นเทาไหร มูลคาของขอมูลก็ยิ่ง 
มีคามากขึ้นเทานั้น ซึ่งทำไดโดยการลดตนทุนการผลิตสถิติ และทำใหผลิตภัณฑทางสถิติที่แตกตางกันสามารถเกิดขึ้นไดโดย 
ใชการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน ขอมูลสาธารณะอันมหาศาลจะถูกเก็บและรวบรวมไวโดยสำนักงานสถิติ ซึ่งมีความทาทาย 
ในการรวบรวมขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรากำลังกาวผานพนความทาทายนั้น”

“สำนักงานสถิติเกาหลีกำลังสรางระบบที่เรียกวา K-Statistics  
โดยใชวิธีการที่เรียกวา “Data Dam” หรือเขื่อนขอมูล เมื่อเปรียบ 
น้ำเปนขอมูล จะมีน้ำจำนวนมหาศาลจากหลายแหลงเขามา 
ปะปนกันทำใหเราไมสามารถจะรูไดวาใครกำลังใชน้ำอะไรอยู 
จึงทำใหเราจะตองออกแบบลักษณะของระบบใหมีความปลอดภัย 
ไมมีการเปดเผยขอมูลสวนตัว และจัดเก็บขอมูลสวนตัวของเรา 
นั้นไวในสิ่งที่เรียกวา Data Cube โดยสำนักงานสถิติจะรับผิดชอบ 
ขอมูลสวนตัวเหลานี้ ใหอยูในระดับความปลอดภัยสูงสุด และจะ 
ถูกนำมาเชื่อมโยงกันในกรณีที่จำเปนเทานั้น ซึ่งเราจะใชประโยชน 
จากเทคโนโลยีการเขารหัส (Cryptography Technology) 
ที่ทันสมัยที่สุด”

“ขอยกตัวอยางใหเห็นภาพวา เราจะสามารถไดรับขอมูล 
และมีความเขาใจอยางครบถวนและครอบคลุมเกี่ยวกับเงิน 
บำนาญ ในประเด็นของผูสูงอายุซึ่งจะเปนสัดสวนประชากรที่ 
มากขึ้นเรื่อย ๆ มีความกังวล ซึ่งจนถึงขณะนี้ระบบตาง ๆ ในเกาหล ี
ยังไมมีการเชื่อมโยงกัน เราจะสามารถรวมขอมูลที่กระจัดกระจาย 
เกี่ยวกับเงินบำนาญสำหรับการประกอบอาชีพ ขอมูลเกี่ยวกับ 
การเกษียณอายุ การจำนอง และพื้นที่การเกษตรดวยทะเบียน 
ประชากรและครัวเรือน เพื่อใหสามารถสรางชุดขอมูลที่สามารถ 
ระบุทุกแงมุมของเงินบำนาญสำหรับผูสูงอายุรวมถึงขอมูล 

เราตางเริ่มตนวันใหมดวย “สถิติ” เนื่องจากเราไมสามารถแยก “สถิติ” ออกจากชีวิตของเราได
Better Statistics will make for a better Korea.

“Data Dam” หรือเขื่อนขอมูล

Data Cube
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ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับบุคคลที่พำนักอาศัยอยูดวย ซึ่งเราสามารถใชวิธีการ ในลักษณะเดียวกันนี้ในการวิเคราะหและทำความเขาใจ 
โครงสรางและลักษณะของครัวเรือนไดดีขึ้นจากมุมมองของเด็ก ดวยการบูรณาการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความมั่นคงใน  
การดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการสรางนโยบายดูแลและพัฒนา เยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติเรา ตลอดจนการวิเคราะห 
ผลผลิตการทำงาน การศึกษาและรายไดของประชากรเพื่อพัฒนา บุคลากรของเราไปสูเวทีโลก และพัฒนาตัวชี้วัดตาง ๆ 
ดานสังคม”

2. Data Production Shift “ในปจจุบันสำนักงานสถิติเกาหลี ผลิตสถิติ 
ทางการ 39 จาก 66 รายการซึ่งผลิตดวยวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิมจาก      
การระบาดของ COVID-19 ที่ไมคาดคิด เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้นทีละนอยใน  
จำนวนครัวเรือน ที่มีรายไดเพียงคนเดียวเราจึงวางแผนที่จะลดภาระของผูตอบแบบ 
สอบถามลงอยางนอยครึ่งหนึ่งโดยการลดการสำรวจแบบ พบหนา (face-to-face) 
และคอย ๆ เพิ่มการใชขอมูลเพื่อการบริหารงาน ดวยการเปดตัวศูนยสำรวจแบบ 
ไมพบหนาแหงชาติ (non-face-to-face survey center) ในป 2565 โดยมี 
เปาหมายดังนี้

- รอยละ 90 ของการสำรวจแนวโนมธุรกิจรายเดือนจะเปนการสำรวจแบบทางไกล (remote survey) ในป 2571 
- สำมะโนประชากรและสำมะโนทางธุรกิจที่จัดทำทุก 5 ป จะใชขอมูลจากทะเบียนไมนอยกวารอยละ 80  
- ใช Web Crawling ในการจัดทำขอมูลดานราคาสินคา และใชขอมูลที่รวบรวมจากระบบ GPS และมือถือ เพื่อรวมบรวม 
ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา และคาใชจายบัตรเครดิตของประชากร”

3. Data Service Shift “สำนักงานสถิติเกาหลีมุงมั่นพัฒนางานบริการ ใหดียิ่งขึ้นจนกวาทุกคนจะไดรับความพอใจ 
ในปนี้เราไดเปดตัวนโยบาย Free-zone for Statistical Data Service ซึ่งทุกคนจะสามารถเขาถึงและใชขอมูลไดตราบเทาที่ 
พวกเขาปฏิบัติตามขอกำหนดในการใหบริการ”

“นอกจากนี้ เราวางแผนที่จะคอย ๆ รวมศูนยขอมูลสถิติ (Statistics Data 
Centers: SDC) ที่มีอยูของเรากับศูนยขอมูลการวิจัย 13 แหง (Research 
Data Centers: RDC) ทั่วประเทศ ภายในป 2566 เพื่อเปนศูนยสำหรับ 
การใชประโยชนจากสถิติ โดยการเชื่อมโยงและผสานขอมูลเพื่อการบริหารงาน 
และขอมูลสวนตัว โดยผูใชจะสามารถเขาถึงและใชขอมูลทุกประเภทไดสะดวก 
กวาที่เคยดวยการผสานรวมขอมูลแผนที่และขอมูลขนาดใหญ”

“เราไดดำเนินการขยายขอบเขตการใหบริการภูมิสารสนเทศสถิติในปนี้ โดยจะใหบริการ Visualization Service บนแผนที ่
ของคุณ คุณจะสามารถตรวจสอบขอมูลประเภทตาง ๆ ในละแวกของคุณในรัศมีการขับรถ 5-15 นาที ไดอยางงายดาย ซึ่งรวมถึง 
การโทรแจงขอมูลประชากร ที่อยูอาศัยในครัวเรือน และนิติบุคคลตาง ๆ” 

สำนักงานสถิติเกาหลีจะสนับสนุนการพัฒนานโยบายเชิงประจักษโดยการรวบรวมและวิเคราะหสถิติคุณภาพสูงสุดเทาที่
เปนไปได เราจะกลายเปนศูนยกลางขอมูลสถิติของเกาหลีโดยการบริหารจัดการระบบสถิติผาน “K-Statistics System”

Statistics is what makes a nation strong.
Better statistics will make Korea a better nation.

Statistics Korea will lead the way.

“สำนักงานสถิติเกาหลีมุงมั่นที่จะชวยใหคุณตัดสินใจไดอยางชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการเริ่มตนธุรกิจ เปลี่ยนอาชีพ 
หรือเพียงแคชวยใหคุณสนุกกับชีวิตประจำวัน”

สำหรับชาว สสช. ที่อยากรับชมวิดีทัศนแถลงการณนี้ 
ในฉบับเติม สามารถรับชมไดที่

https://youtu.be/TZC-8AbMUIs
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