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โมบายแอปพลิเคชัน

ทั้งในระบบ Android และ iOS

พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

พัฒนาระบบ GD Catalog Platform 

ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลือง

รวบรวมรายการข้อมูลภาครัฐ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ

และเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐได้อย่างสะดวก

และมีประสิทธิภาพ เป็นอีกก้าวส�าคัญ

ของการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล



สารบัญ
สารสถิติฉบับนี้ ยังคงน�าสาระน่ารู ้ 

และเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเต็มเปี ่ยมไปด้วย

เนื้อหาสาระต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ และอยูใ่น

ความสนใจมาบอกกล่าวให้ท่านผู้อ่านได้รับรู ้

และเข้าใจ

ฉบับนี้ พบกับเรื่องที่น่าสนใจท�าไม

ต้องท�าบญัชขี้อมูลภาครฐั หรอื Government 

Data Catalog : GD Catalog เป็นอกีก้าวส�าคญั

ของการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้ง

สถิติน่ารู้ วิกฤต COVID-19 กับสถานการณ์

แรงงานไทย ท�าให้เศรษฐกจิและตลาดแรงงาน 

ของไทยเป็นอย่างไร ตามต่อด้วยผลส�ารวจ

ยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ธุรกิจใด 

ที่มีมูลค่ารายรับสูงสุดและลดลงมากที่สุด  

ในไตรมาส 3/2563 ตามต่อด้วย คอลัมน์  

มาด ีมเีรื่องเล่า สสช. ตระหนกัถงึการคุม้ครอง 

ข ้อมูลส ่วนบุคคล เพื่อรักษาประโยชน ์

ของประชาชนผู ้มีหน้าที่ให ้ข ้อมูลในการ 

จัดท�าส�ามะโนหรือการส�ารวจตัวอย่างของ

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิรวมทั้งกจิกรรมอื่น ๆ 

ที่มมีาให้ตดิตามอ่านกนัภายในเล่ม

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า

บก.ขอเขียน

ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววันเพ็ญ		 พูลวงษ์						 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 นางอรวรรณ	 	 สุทธางกูร	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 :		 นางสาวกฤษณา		 จิรวัฒน์สถิตย์		 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักงานเลขานุการกรม		โทรศัพท์		0	2141	7485
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สืบเนื่องจากปก
 - การประชุมชีแ้จงโครงการการศึกษาและพฒันาต้นแบบ
  ระบบบญัชีขอ้มูลภาครฐั (Government Data Catalog : 
  GD Catalog) และระบบนามานกุรม (Directory Services)

ท�าไมต้องท�าบัญชีข้อมูลภาครัฐ

สถิติน่ารู้
 - วกิฤต COVID-19 กบัสถานการณ์แรงงานไทย
 - ธุรกจิทีม่มูีลคา่รายรบัลดลงมากทีส่ดุในไตรมาส 3/2563
 - ธุรกจิการขายปลีกทีม่รีายรบัสงูสดุในไตรมาส 3/2563
 - ในไตรมาส 3/2563 มผู้ีไดร้บัอนญุาตก่อสรา้งและตอ่เตมิ/
  ดดัแปลงกวา่ 50,000 ราย
 - สิง่กอ่สรา้งทีไ่มใ่ช่อาคารโรงเรอืน ท่ีไดร้บัอนญุาต
  ใหก้อ่สร้างมากทีส่ดุ
 - หยุดเอดสใ์นเดก็ รูท้นัเชือ้ HIV

มาดี มีเรื่องเล่า
 - สสช. ตระหนกัถึงการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

แวดวง สสช.  

  

 

รว่มสรา้งอนาคตไทย รว่มใจใหข้อ้มูล กบั ส�านกังานสถติแิหง่ชาติ
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ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จัดการประชุมชี้แจงโครงการ 

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government 

Data Catalog : GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory 

Services) ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น พลสั แวนด้า แกรนด์  จงัหวดั

นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ เข้าร่วมประชมุประมาณ 200 คน 

นางสาววนัเพญ็  พลูวงษ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ GD Data Catalog แนวทาง 

การด�าเนินการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ  

โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ปัจจบุนัการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างก�าลังปรับตัวเข้าสู่ระบบ

ดจิทิลัอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ไม่เพยีงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ต้องปรบัตวั 

ภาครัฐต้องปรับตัวเช่นกัน โดยเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้ คือ  

การปรบัเปลี่ยนไปสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั  ท�าให้ภาครฐัเองต้องปรบัเปลี่ยน 

ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องกระบวนการท�างานที่ต้องรวดเร็วขึ้น 

การปรับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน เป็นต้น ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสามารถให้บริการประชาชน

ได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การจะปรับเปลี่ยน 

ดังกล่าวสิ่งส�าคัญคือจะต้องมีข้อมูลที่พร้อมใช้ ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลเปิด และน�าข้อมูลมาช่วยในการวางแผนและการ

ตัดสินใจได้ทันที ซึ่งข้อมูลนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะ

ข้อมูลคือทรัพยากร หรือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่สามารถน�ามา 

สร้างคุณค่าต่อยอดได้ แต่ปัญหาที่ส�าคัญในเรื่องข้อมูลภาครัฐนั้น 

คือ ข ้อมูลยังไม่ถูกเชื่อมใช้ แบ่งปันกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

การด�าเนินการเพื่อให้ภาครัฐสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการบริหาร

ราชการ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแก้ไขอย่างรวดเร็ว  

และตรงจุด เป ็นสิ่งจ�าเป ็นในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้  

ยกตัวอย่างเช่นที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

มีความต้องการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมาก เพื่อน�ามาใช้ 

ในการแก้ไขปัญหาและตดิตามสถานการณ์อย่างรวดเรว็ และทนัเวลา 

ส�านกังานสถติแิห่งชาตจิงึเริ่มโครงการ “การศกึษาและพฒันา

ต้นแบบระบบบญัชขี้อมูลภาครฐั (Government Data Catalog : GD 

Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)” ขึ้นมา  

โดย GD Catalog เป็นส่วนหนึ่งของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

(Data Governance Framework) ซึ่งเป็นกรอบที่ใช้ในการก�ากับดูแล

ข้อมูลภาครฐัอย่างเป็นระบบ โดยมบีญัชขี้อมูลภาครฐั (GD Catalog) 

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกรอบธรรมาภิบาลฯ นี้ เพราะเป็น 

สืบเนื่องจากปก

 นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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จดุเริ่มต้นที่ส�าคญัในการรวบรวมรายการข้อมลูภาครฐั ซึ่งจะบอกได้ว่า 

ข้อมลูภาครฐัมอีะไร ใครจดัเกบ็ ขอ้มลูที่จดัเกบ็ซ�้าซ้อนหรอืไมอ่ย่างไร 

และน�ามาจดัท�า GD Catalog ให้เป็นระบบในรูปแบบดจิทิลั (Digital 

Platform) จะท�าให้สามารถสบืค้นและเข้าถงึข้อมลูที่ถกูต้องมคีณุภาพ 

น�าไปสู ่การวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล และใน 

ท้ายที่สดุภาครฐัสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกนัได้ น�าไปสู่การพฒันาการ

ให้บริการภาครัฐแบบดิจิทัล ซึ่งจะท�าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์  

ลดเวลา และลดขั้นตอนที่จะต้องมาตดิต่อราชการ และสามารถเข้าถงึ 

ข้อมูลภาครัฐในส่วนที่เปิดเผยได้อย่างสะดวก ในการด�าเนินการนี้ 

ส�านักงานสถิติแห ่งชาติต ้องขอขอบคุณหน ่วยงานที่ร ่วมกัน 

ขบัเคลื่อนการจดัท�าบญัชข้ีอมลูภาครฐั ไม่ว่าจะเป็นส�านกังานพฒันา

รฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) (สพร.) ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ 

และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) และส�านักงานคณะ

กรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิที่เข้ามาร่วมขบัเคลื่อน 

GD Catalog ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากหน่วยงานที่กล่าวมาแล้ว การขบัเคลื่อน 

การจดัท�าบญัชข้ีอมลูภาครฐัจะไม่ประสบผลส�าเรจ็ได้ หากหน่วยงาน 

ภาครัฐแต่ละหน่วยไม่จัดท�าบัญชีข้อมูลตั้งแต่ระดับหน่วยงาน 

ของตัวเอง จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วย

ในการขบัเคลื่อนเพื่อให้โครงการเกดิผลส�าเรจ็ร่วมกนั 

 มาร่วมกัน       สร้างคุณค่า ฝ่าวิกฤติ  

 ร่วมกันคิด   ร่วมกันวาง   สร้างก้าวหน้า

 ข้อมูลอยู่ หลายแหล่ง แจงที่มา  

 ท�า Data  Catalog   บอกเรื่องราว

 มีข้อมูล อะไร  ที่ไหนบ้าง  

 ต้องจัดวาง ระบบให้   ได้สืบสาว

 ท�า GD  Catalog   บอกเรื่องราว   

 พร้อมบอกกล่าว    วิธีการ พัฒนา

 สามสิบเอ็ด หน่วยงาน  สามจังหวัด    

 มาร่วมจัด   ท�าบัญชี มีคุณค่า  

 บริหาร ถูกที่ ถูกเวลา  

 BIG Data  Analytics  คลิกตรงใจ

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ

อย่างเป็นรูปธรรมที่จะท�าให้ภาครัฐมี Digital Platform  

ที่ส�าคัญส�าหรับใช้งานร่วมกันในระดับประเทศ คือ GD 

Catalog Platform ที่บรูณาการ Government Open Data Platform 

และ Government Data Exchange Platform ท�าให้ประเทศ

มรีะบบข้อมลูส�าหรบัตดัสนิใจ ก�ากบั ตดิตาม ประเมนิผล 

สร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับทุกภาคส่วน 

และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน 

และภาคธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการจดัท�าบญัชี

ข้อมูลภาครัฐ จะด�าเนินการในประเด็นเร่งด่วน 5 ด้าน 

ที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน

ก่อน ได้แก่ ด้านการมรีายได้และมงีานท�า ด้านสขุภาพและสาธารณสขุ 

ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน�้า ด้านการท่องเที่ยว และด้าน 

การตลาดการกระจายสนิค้าส�าหรบัเกษตรกร วสิาหกจิชมุชน วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม SME และ Startup 

ดฉินัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานน�าร่อง ทั้ง 31 หน่วยงาน 

และจงัหวดัน�าร่อง 3 จงัหวดั (จงัหวดัชลบรุ ีฉะเชงิเทรา และระยอง) 

รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

ด�าเนนิการจดัท�าบญัชข้ีอมลูของหน่วยงานของท่าน ซึ่งเป็นส่วนส�าคญั

มากที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบข้อมูลภาครัฐของประเทศในอนาคต  

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และหวังว่าในอนาคตประเทศจะม ี 

One Platform ในการด�าเนินการด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  

ทั้งในส่วนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ภาครัฐ รวมไปถึงข้อมูลเปิดภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และ 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยนื

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 4



บญัชข้ีอมูลภำครัฐ หรอื Government Data Catalog เปรยีบเสมอืน 
สมุดหน้าเหลืองโทรศัพท์ บัญชีข้อมูลภาครัฐนี้ จะเก็บรวบรวม
รายการของชุดข้อมูลที่หน่วยงานมี รายละเอียดของชุดข้อมูลจะถูก
ระบุไว้ในเมทาดาตา (Metadata) เพื่อใช้อ�านวยความสะดวกในการ 
สบืค้นของผูใ้ช้ข้อมลู ผูใ้ช้ข้อมลูจะทราบรายละเอยีดต่าง ๆ  ของข้อมลู 
อาทิ รายการข้อมูลที่หน่วยงานถือครองนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
หน่วยงานใดเป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูลมีความส�าคัญอย่างไร ข้อมูล
อยู่ในรูปแบบใด จะตดิต่อหรอืร้องขอข้อมูลได้ที่ใด เป็นต้น กล่าวได้
อกีนยัหนึ่งว่า บญัชขี้อมูลภาครฐั เป็นการบรหิารจดัการข้อมูลภาครฐั
ที่กระจดักระจายให้เป็นระบบระเบยีบ และอยูใ่นรปูแบบดจิทิลั อ�านวย
ความสะดวกในการสืบค้นของผู้ใช้ข้อมูล ลดความซ�้าซ้อน และเป็น 
จดุเริ่มของการพฒันาการบรกิารภาครฐัที่ดขีึ้นในอนาคต
บัญชีข้อมลูภำครฐั (Government Data Catalog) จะช่วยขบัเคลือ่น 

รัฐบำลไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลได้อย่ำงไร

ดร.สพุจน์ เธยีรวฒุ ิผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาครัฐพยายามผลักดันการให้บริการในรูปแบบ 
ดิจิทัลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่วนส�าคัญในการผลักดันดังกล่าว 
ต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งปัจจุบันข้อมูลภาครัฐมีอยู่

จ�านวนมากแต่ยังไม่อยู่ในรูปดิจิทัล ข้อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจาย  
มีความซ�้าซ้อน เนื่องจากหน่วยงานต่างจัดเก็บเพื่อการใช้งานของ
หน่วยงานเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
ข้อมลูระหว่างหน่วยงาน ดงันั้น การจดัท�าบญัชข้ีอมลูภาครฐั หน่วยงาน 
จะต้องทราบว่าจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ที่มาของข้อมูล รูปแบบ 
การจัดเก็บ และจะมีการดูแลคุณภาพข้อมูลได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้ 
ต้องถกูบรหิารจดัการให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามกรอบธรรมาภบิาล 
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) เมื่อตรวจสอบข้อมูล 
ได้จากบัญชีข้อมูลภาครัฐว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง จะท�าให้เห็นได้ว่า 
มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ท�าให้สามารถ 
ที่จะจัดการกับข้อมูลที่ซ�้าซ้อนนั้น เมื่อข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผ่านการจัดท�ารายละเอียดข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ที่เป็น
มาตรฐานเดยีวกนั การบรูณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานกจ็ะเกดิขึ้น 
ได้จรงิ ส่งผลต่อการให้บรกิารประชาชนที่ดยีิ่งขึ้น
ประชำชนจะได้ประโยชน์อย่ำงไรเมื่อมีกำรจัดท�ำข้อมูลภำครัฐ

ที่ผ่านมา ประเดน็ปัญหาที่ประชาชนมกัพบเจอ คอื การที่ไป
ติดต่อหน่วยงานภาครัฐก็จะต้องให้ข้อมูลเดิม ๆ ต้องส�าเนาเอกสาร
จ�านวนมาก ท�าให้การบรกิารเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่มปีระสทิธภิาพ ดงันั้น 

ท�าไมต้องท�าบัญชีข้อมูลภาครัฐ*

*งานรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัว่าด้วยแนวทางการจดัท�าบญัชข้ีอมลูภาครฐั จดัโดย ส�านกังานพฒันา
รฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) พร้อมเสวนาเรื่อง ท�าไมต้องท�าบญัชขี้อมูลภาครฐั ณ โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ สขุมุวทิ 20 เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2563
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แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นดงักล่าวนั้น ภาครฐัจ�าเป็นต้องมกีาร
เชื่อมโยงข้อมลูระหว่างกนั โดยอาศยัการจดัท�าบญัชข้ีอมลูภาครฐัเป็น
จดุเริ่มต้นในการบรหิารจดัการขอ้มลูภาครฐัใหเ้ป็นระบบ มมีาตรฐาน 
น�าไปสู่การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง Digital Transcript การประสานงานเรื่องข้อมูล
ด้านสาธารณสุขระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบริหารจัดการข้อมูล 
ด้านการแพทย์ สาธารณสขุ และสถานการณ์ COVID-19 เป็นต้น 
GDC จะช่วยส่งเสริมให้เกิดนโยบำยที่ดีได้อย่ำงไร

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภำศ ประธานคณะกรรมการจดัท�าร่าง
มาตรฐานข้อก�าหนด และหลักเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงาน 
และการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562 กล่าวว่า ปัจจบุนั
หน่วยงานภาครัฐมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ�านวนมาก แต่เป็นการ 
จดัเกบ็ตามพนัธกจิของหนว่ยงานเอง อย่างไรกต็าม จะมพีนัธกจิใหม่ 
ที่มผีลกระทบกบัประชาชน เช่น เรื่องความยากจน หากต้องการทราบ
ว่ามคีนจนอยูท่ี่ใดบ้าง เมื่อค้นหาข้อมลูกจ็ะพบว่า หน่วยงานที่จดัเกบ็
ข้อมูลเกี่ยวกับคนจนมีอยู่มากมาย แต่ไม่สามารถทราบได้ว่าแหล่ง
ข้อมูลอยู่ที่ใด หรือเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้าง ปัญหาน�้าท่วมมีหน่วยงาน
ใดบ้างที่มีข้อมูลในเรื่องน�้า เป็นต้น การจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน 
ภาพรวม จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่ครอบคลุม 
ในทกุมติ ิแต่ข้อมลูเหล่านี้อยูอ่ย่างกระจดักระจาย ดงันั้น จงึต้องรวบรวม 
ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมา และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส�าคัญจ�าเป็นต่อการ
แก้ปัญหาเหล่านั้นอยู่ที่ใด มีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดการ
จัดท�าบัญชีข้อมูลภาครัฐ เมื่อหน่วยงานผู้จัดท�านโยบายทราบว่ามี
ข้อมูลที่ใด มอีะไรบ้าง และข้อมูลนั้นเชื่อถอืได้ มคีณุภาพมาตรฐาน 
การจะใช้ประโยชน์ข้อมูลในการน�ามาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 
เชิงนโยบาย ก็จะมีความแม่นย�าและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น 
เป็นการส่งเสรมินโยบายที่ดนีั่นเอง
หน่วยงำนภำครัฐควรมีส่วนร่วมอย่ำงไร

นำงสำววนัเพญ็  พลูวงษ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องทราบว่าท่านมีข้อมูลอะไรบ้าง 
โดยแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คอื ส่วนของบญัชขี้อมูล ซึ่งประกอบ
ไปด้วยชื่อรายการชดุข้อมลู และค�าอธบิายข้อมลู (Metadata) ส่วนที่ 2 
คือ ส่วนของข้อมูล โดยในส่วนของบัญชีข้อมูลภาครัฐ จะเป็นการ
รวบรวมเฉพาะชื่อรายการชุดข้อมูลเท่านั้น ส่วนข้อมูลยังคงจัดเก็บ 

อยูท่ี่หน่วยงาน ซึ่งรายการชดุข้อมลูที่เปิดเผยได้แบง่ออกเป็น 2 หมวด 
คือ 1. รายการข้อมูลสาธารณะ และ 2. รายการข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนรายการชดุข้อมลูลบัราชการและความมั่นคง เปิดเผยได้ตามสทิธิ์
และกฎหมายที่ก�าหนดเท่านั้น หน่วยงานจะต้องจัดท�าบัญชีข้อมูล
ของหน่วยงาน และท�าการลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ  
ซึ่งส�านกังานสถติแิห่งชาตไิด้รบัมอบหมายดแูลระบบลงทะเบยีนบญัชี
ข้อมูลภาครัฐ บัญชีข้อมูลภาครัฐจะท�าให้ทราบว่าประเทศมีรายการ
ข้อมูลอะไร แหล่งข้อมูลอยู่ที่ใด จัดเก็บในรูปแบบใด มีชั้นความลับ
ระดับใด ซึ่งน�าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลหรือน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมลู และการวเิคราะห์น�าเสนอต่าง ๆ  ที่จะท�าให้เหน็ภาพ
สถานะของประเทศในเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ 
แนวทำงกำร ขับเคลื่ อนกำรจัดท� ำบัญชีข ้ อมูลภำครั ฐ 

(Government Data Catalog) ให้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงเป็น

รูปธรรม

นำงสำวสรุุง่ลกัษณ์ เมฆะอ�ำนวยชยั รองเลขาธกิารส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวว่า ระบบราชการเป็น
ระบบที่ค่อนข้างใหญ่ การจะขับเคลื่อนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลได้นั้น  
ทุกหน่วยงานจ�าเป็นต้องจับมือไปด้วยกัน โดยเป้าหมายสุดท้ายคือ  
ท�าอย่างไรให้ประชาชนกินดีอยู่ดี และมีความเชื่อมั่นในระบบของ 
ภาครฐั หนึ่งในส่วนส�าคญั คอื จะท�าอย่างไรให้ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ใน 
รูปแบบดิจิทัล (Digitize Data) ซึ่งการจัดท�าบัญชีข้อมูลภาครัฐถือว่า 
เป็นจดุเริ่มต้นของการขบัเคลื่อน 

ส�าหรับการวัดศักยภาพของส่วนราชการในปีนี้ ก.พ.ร. ยังให้
ความส�าคญักบัการเป็นระบบราชการ 4.0 ส่วนหนึ่ง คอื การท�าอย่างไร
ให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้น ซึ่งหาก
ภาครฐัให้บรกิาร e-service ได้ ให้บรกิารข้อมูลแบบเปิดได้ ประชาชน 
ก็จะไว้วางใจกับการท�างานของภาครัฐ ก.พ.ร. จึงก�าหนดตัวชี้วัดใน
มตินิี้ที่ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นนมิติหมายอนัดทีี่มหีลายหน่วยงานให้ความ
สนใจในการจดัท�าบญัชขี้อมูลภาครฐั ส�าหรบัในปีแรกนี้ ก.พ.ร. ไม่ได้ 
ก�าหนดให้หน่วยงานต้องน�าเข้าข้อมูลสู่บัญชีข้อมูลภาครัฐทั้งหมด
ที่หน่วยงานมี แต่ต้องการให้หน่วยงานวิเคราะห์ว่าภารกิจหลักของ
หน่วยงานคืออะไร มีกระบวนการอย่างไร และประกอบไปด้วย 
ชุดข้อมูลอะไรบ้าง ทั้งนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติจะให้การสนับสนุน
ให้ค�าแนะน�าหน่วยงาน 

ขั้นตอนการประเมิน กล่าวคือ หน่วยงานเลือกว่าต้องการ 
จะประเมินด้วยกรอบอะไร เมื่อหน่วยงานเลือกตัวชี้วัดในส่วนของ  
Data Catalog ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดอืนมกราคม - พฤษภาคม 
ก.พ.ร. ร่วมกับ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และ สพร. ดูแลหน่วยงาน
ที่เลอืกตวัชี้วดัดงักล่าว ม ีHelp Desk และ Help Page ให้ค�าแนะน�า
และองค์ความรู้ในการจดัท�าบญัชขี้อมูลภาครฐั และจะมกีารประเมนิ
สิ้นปีงบประมาณ คือ 30 กนัยายน 2564 ซึ่งดฉินัเชื่อมั่นว่าหน่วยงาน
จะมภีาพของบญัชข้ีอมลูภาครฐัที่มมีาตรฐาน ท�าให้หน่วยงานท�างาน
ง่ายขึ้นในกระบวนงานหลกัต่อ ๆ ไป
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สถิติน่ารู้

àËµØ¡ÒÃ³�á¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19 Ê‹§¼ÅãËŒ¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â à¾ÔèÁ¨Ò¡ 3.70 áÊ¹¤¹ à»š¹ 6.26 áÊ¹¤¹ ËÃ×ÍÁÕ¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ÃŒÍÂÅÐ 69.20 ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»¡µÔ

   ¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ ã¹¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹ÃÇÁ
 (¼ÙŒ·Õè¾ÃŒÍÁ·Ó§Ò¹) (ÅŒÒ¹¤¹)

¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó
(ÅŒÒ¹¤¹)

  ¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹
  (áÊ¹¤¹)

 ¼ÙŒÃÍÄ´Ù¡ÒÅ
  (áÊ¹¤¹)

¡‹Í¹à¡Ô´ Covid-19

ËÅÑ§à¡Ô´ Covid-19

¼ÙŒÁÕÍÒÂØ 15 »‚¢Öé¹ä»
     (ÅŒÒ¹¤¹)

56.58 38.18 37.61 3.70 1.90

56.81 38.36 37.48 6.26 2.61 

¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19 Ê‹§¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÃØ¹áÃ§µ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Â 
áÃ§§Ò¹¶×Íà»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞË¹Öè§ã¹ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨ 

¶Ö§áÁŒ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§µÅÒ´áÃ§§Ò¹¨ÐäÁ‹ä´Œà¡Ô´¨Ò¡¼Å¡ÃÐ·º¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19 
à¾ÕÂ§ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ áµ‹¨Ò¡ÇÔ¡Äµã¹¤ÃÑé§¹Õé·ÓãËŒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐµÅÒ´áÃ§§Ò¹¢Í§ä·Â¶´¶ÍÂÍÂ‹Ò§ËÅÕ¡àÅÕèÂ§äÁ‹ä´Œ

 
ã¹ª‹Ç§äµÃÁÒÊ 1/2563 ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19  ÂÑ§¨Ó¡Ñ´ÍÂÙ‹ ã¹Ç§á¤º 
äÁ‹Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹»ÃÐà·ÈÁÒ¡¹Ñ¡   ¨¹à¢ŒÒÊÙ‹äµÃÁÒÊ 2/2563 
¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´àÃÔèÁ¢ÂÒÂã¹Ç§¡ÇŒÒ§  ÃÑ°ºÒÅ»ÃÐ¡ÒÈÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�©Ø¡à©Ô¹áÅÐÍÍ¡
ÁÒµÃ¡ÒÃ»�´»ÃÐà·È (lockdown) Ê‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹»ÃÐà·È ·ÓãËŒ 
ÁÕÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃËÅÒÂáË‹§ä´ŒËÂØ´/»�´¡Ô¨¡ÒÃ ÃÇÁ¶Ö§Å´¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§¡ÒÃ
·Ó§Ò¹áÅÐÅ´¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹Å§ ·ÓãËŒ¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹

ËÁÒÂàËµØ : ¡‹Í¹à¡Ô´ Covid-19 ¤×Í ª‹Ç§ äµÃÁÒÊ 1 »‚ 2562 ¶Ö§ äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2562
            ËÅÑ§à¡Ô´ Covid-19 ¤×Í ª‹Ç§ äµÃÁÒÊ 1 »‚ 2563 ¶Ö§ äµÃÁÒÊ 3 »‚ 2563

ÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ 3 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ã¹ª‹Ç§à¡Ô´¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19  

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¼‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ 
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Q1/62

Q2/62

Q3/62

Q4/62

Q1/63

Q2/63

Q3/63

3.51

3.77

3.94

3.71

3.95

7.45

7.38

(Ë¹‹ÇÂ : áÊ¹¤¹)¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹

ÍÑµÃÒÇ‹Ò§§Ò¹

¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ ³ äµÃÁÒÊ 2/63 
ÍÂÙ‹·Õè 7.45 áÊ¹¤¹ ¨Ò¡¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹
·Ñé§ËÁ´ 38.17 ÅŒÒ¹¤¹

   ¹ÒÂ¨ŒÒ§àÅÔ¡
/ËÂØ´/»�´¡Ô¨¡ÒÃ ÅÒÍÍ¡ ËÁ´ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§

   áÃ§§Ò¹

¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó (Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹¤¹)

àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ª‹Ç§àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÃÐËÇ‹Ò§ »‚ 2562 áÅÐ 2563 
³ äµÃÁÒÊ 2 ªÑèÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹à©ÅÕèÂÅ´Å§ ÃŒÍÂÅÐ 11.33

¼ÙŒÁÕ§Ò¹·ÓÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹Å‹Ç§àÇÅÒà©ÅÕèÂµ‹Íà´×Í¹Å´Å§ã¹·Ø¡ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµ ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ ÀÒ¤¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

      Å´Å§
   ÃŒÍÂÅÐ 66.94 

       Å´Å§
   ÃŒÍÂÅÐ 68.79

      Å´Å§
   ÃŒÍÂÅÐ 38.0

วิกฤต Covid-�� กับสถานการณ์ แรงงานไทย

Ë¹‹ÇÂ : ªÑèÇâÁ§à©ÅÕèÂµ‹ÍÊÑ»´ÒË�

Covid-19
47.39 42.00

32.59

ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµ

ÀÒ¤¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
39.2245.12

35.22 ¡‹Í¹à¡Ô´ ËÅÑ§à¡Ô´

37.8142.64
¡‹Í¹à¡Ô´ ËÅÑ§à¡Ô´

ªÑèÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹à©ÅÕèÂ

Covid-19

ÁÒµÃ¡ÒÃàÂÕÂÇÂÒª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º Covid-19 
¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ° àª‹¹ ª‹ÇÂàËÅ×Í¤¹Ç‹Ò§§Ò¹ ¾Ñ¡ªÓÃÐË¹ÕéªÑèÇ¤ÃÒÇ 
á̈ ¡à§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×Í 15,000/3 à´×Í¹ Å´ÍÑµÃÒÊ‹§à§Ô¹ÊÁ·º»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á à»š¹µŒ¹ 
ä´Œ¤ÃÍº¤ÅØÁ»ÃÐªÒª¹¡Ç‹Ò 20 ÅŒÒ¹¤¹ áÁŒà»š¹à¾ÕÂ§ÁÒµÃ¡ÒÃÃÐÂÐÊÑé¹ ÊÒÁÒÃ¶
ºÃÃà·Ò¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ä´Œ ã¹Ç§¡ÇŒÒ§ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù
ÃÐÂÐÂÒÇã¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐáÃ§§Ò¹ à»š¹ÊÔè§·ÕèÀÒ¤ÃÑ°áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¨ÐµŒÍ§ª‹ÇÂ¡Ñ¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹µ‹Íä»

ã¹ª‹Ç§¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´â¤ÇÔ´-19 Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè äÁ‹ä´Œ»�´¡Ô¨¡ÒÃä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ à¾×èÍãËŒ¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÁÒÃ¶ÍÂÙ‹ÃÍ´ä´Œ ã¹ª‹Ç§ÇÔ¡Äµ¹Õé Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¨ÐàËç¹ä´Œ¨Ò¡
¨Ó¹Ç¹¤¹·Ó§Ò¹·ÕèÅ´Å§ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÅ´¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹àµçÁàÇÅÒ (full time) 
áÅÐÅ‹Ç§àÇÅÒ (over time) ãËŒ¹ŒÍÂÅ§ ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇÅÑ¡É³Ð¹ÕéÊ‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÃÒÂä´Œ
·ÕèÅ´Å§¢Í§áÃ§§Ò¹´ŒÇÂ

ËÅÑ§¨Ò¡ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃ»�´»ÃÐà·È (lockdown) ã¹ª‹Ç§äµÃÁÒÊ 2/2563 
àÁ×èÍà·ÕÂº¡ÑºäµÃÁÒÊ 1/2563 ¾ºÇ‹Ò¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Óã¹ÀÒ¤¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
áÅÐÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµÅ´Å§ ÊÇ¹·Ò§¡Ñº¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Óã¹ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹
ÍÒ¨à¾ÃÒÐÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂ¢Í§áÃ§§Ò¹ä»ÊÙ‹ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃÁÒ¡¢Öé¹

·ÕèÁÒ : »ÃÐÁÇÅ¼Åà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

Q1/63 Q2/63 Q3/63

C o v i d - 19

Q3/62Q2/62Q1/62 Q4/62

11.18 12.57 12.03 10.77 11.48 12.56

8.92 8.90 8.15 8.40 8.83 8.47 8.18

17.54 17.28 16.68 17.70 17.76 17.08 17.15

ÀÒ¤¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµ ÀÒ¤¡ÒÃà¡ÉµÃ

11.51

3.85%

4.00%

6.59%
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สสช. ตระหนักถึงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

 น่นอนครับว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งส�าคัญที่ติดตัวของ 

 บุคคลแต ่ละคน การล ่วงละเมิดข ้อมูลส ่วนบุคคล  

ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว (privacy) ของบุคคล  

ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มาตรา 321  ซึ่งเป็นการเน้นย�้าให้เหน็ว่า สทิธใินความเป็นอยู่ส่วนตวั 

เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง และครอบครวั ถอืเป็นสทิธทิี่ส�าคญั การน�าข้อมูล

ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะมี

บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ�านาจไว้และกระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น

เพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น (public interest)

เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว 

ของข้อมลูส่วนบคุคลเป็นจ�านวนมาก จนสร้างความเดอืดร้อนร�าคาญ

หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยที�าให้การเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ท�าได้โดยง่าย สะดวก  

และรวดเรว็ ก่อให้เกดิความเสยีหายตอ่เศรษฐกจิโดยรวม2  แมข้ณะนี้ 

บทบญัญตัใินหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 และ

มาตรา 95 แห่งพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

จะยังไม่มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐและกิจการ รวมทั้งสิ้น  

1 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 32
 “บคุคลย่อมมสีทิธใินความเป็นอยู่ส่วนตวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง และครอบครวั
 การกระท�าอนัเป็นการละเมดิหรอืกระทบต่อสทิธขิองบคุคลตามวรรคหนึ่ง หรอืการน�าข้อมูลส่วนบคุคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ  จะกระท�ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพยีงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
2 หมายเหตทุ้ายพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

แ

มาดี มีเรื ่องเล่า
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22 ประเภท3 ตั้งแต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถงึ วนัที่ 31 พฤษภาคม 

2564 ตามพระราชกฤษฎกีาก�าหนดหน่วยงานและกจิการที่ผู้ควบคมุ

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 จงึส่งผลท�าให้ในช่วงระยะ

เวลาดงักล่าว หน่วยงานของรฐัและกจิการตามบญัชดีงักล่าวที่ฝ่าฝืน

บทบญัญตัเิกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล จะยงัไม่มโีทษทาง

อาญาและความรบัผดิทางแพ่ง ตลอดจนไม่มโีทษทางปกครองกต็าม

ส�ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรฐั 

ในการด�าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ4 ได้ตระหนักถึง 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนผู้มี 

หน้าที่จะต้องให้ข้อมูลในการจัดท�าส�ามะโนหรือการส�ารวจตัวอย่าง 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ตามที่กฎหมายได้ก�าหนดอ�านาจและ

หน้าที่ของส�านักงานสถิติแห่งชาติไว้5 ดังนั้น หากพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ 

นอกจากส�านักงานสถิติแห่งชาติจะมีอ�านาจและหน้าที่ในการ 

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานอ�านาจ

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 แล้ว ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ยงัสามารถอาศยัฐานอ�านาจทางกฎหมายตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง 

ข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 โดยถอืเป็นหลกัเกณฑ์ กลไกหรอืมาตรการ

ก�ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โดยตรง  

ซึ่งไม่จ�าต้ององิอยู่กบัฐานความยนิยอมได้ (consent)6 และยงัสามารถ

อาศัยฐานอ�านาจทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบการปฏบิตัริาชการตามอ�านาจและ

หน้าที่ที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ได้อกีด้วย 

ฐำนอ�ำนำจทำงกฎหมำยในกำรด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจ 

และหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น มีดังนี้

1. ตามพระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่ก�าหนด

ให้หน่วยงาน7 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ 

ในกรณทีี่ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการส�ารวจ 

หรอืข้อมลูจากบนัทกึทะเบยีน รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่อยูใ่นความ

ครอบครองของหน่วยงานใด เพื่อการจดัท�าสถติทิี่ส�าคญัและจ�าเป็นต่อ

การพฒันาประเทศ ให้หน่วยงานจดัส่งข้อมลูแก่ส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจากส�านกังานสถติแิห่งชาติ

2. ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 24 (3) ที่ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐั8 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบคุคลที่อยูใ่นความควบคมุดูแลของตนต่อส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นการ

เปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ท�างานด้านการวางแผนหรือการสถิติ

หรอืส�ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมหีน้าที่ต้องรกัษาข้อมูลข่าวสารส่วนบคุคลไว้

ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยงัผู้อื่น

3. ตามพระราชบญัญตัขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 24 (8) ที่ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนบคุคลที่อยูใ่นความควบคมุดูแลของตนต่อส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นการ

เปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ�านาจตามกฎหมายที่จะ

ขอข้อเทจ็จรงิดงักล่าว

3 ตามบญัชที้ายพระราชกฤษฎกีาก�าหนดหน่วยงานและกจิการที่ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคลไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
4 พระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 มาตรา 5
 “ให้ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นหน่วยงานกลางของรฐั ในการด�าเนนิการเกี่ยวกบัสถติติามหลกัวชิาการ”
5 พระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. 2560
6 ความยนิยอม (consent) เป็นฐานอ�านาจทางกฎหมายฐานหนึ่งในการประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเกบ็รวบรวม การใช้ การเผยแพร่ และการเกบ็รกัษา (ตาม Guideline on Lawful Basis for 
  Processing Personal Data, Thailand Data Protection Guidelines 2.0. ศูนย์วจิยักฎหมายและการพฒันา คณะนติศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) เมื่อส�านกังานสถติแิห่งชาตสิามารถอาศยั 
 ฐานอ�านาจตามกฎหมาย ได้แก่ ฐานการศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิ(research) ฐานภารกจิของรฐั (public task) และฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย (legal obligation)  จงึมอี�านาจในการประมวลผล
 ข้อมูล โดยอาศยัฐานอ�านาจตามกฎหมายดงักล่าวได้
7 พระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 มาตรา 4 “หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรฐั
8 พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนท้องถิ่น รฐัวสิาหกจิ ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  
 ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองค์กรควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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9 ประกาศส�านักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2564
10 อ้างแล้วในเชงิอรรถที่ 9
* นติกิรช�านาญการพเิศษ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

4. ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 24 (1) ที่ก�าหนดให้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลได้ เพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ที่เกี่ยวกบัการศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิซึ่งได้จดัให้มมีาตรการ

ปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

ส่วนบคุคล9  

5. ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 24 (4) ที่ก�าหนดให้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล โดย 

ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจาก

เป็นการจ�าเป็นเพื่อการปฏบิตัหิน้าที่ในการใช้อ�านาจรฐัที่ได้มอบให้แก่

ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคล

6. ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 24 (6) ที่ก�าหนดให้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล โดย 

ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจาก

เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคล

7. ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 25 (2) ที่ก�าหนดให้สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลจาก

แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลโดยตรง เนื่องจากเป็นการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลที่ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องขอความยนิยอม

ตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 26

8. ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 26 (5) (ง) ที่ก�าหนดให้สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล

เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ 

ในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม 

ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม 

ข้อมูลชวีภาพ หรอืข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล

ในท�านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด โดยไม่ได้

รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก

เป็นการจ�าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น ทั้งนี้  

ต้องกระท�าเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าวเพยีงเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น 

และได้จดัให้มมีาตรการที่เหมาะสม10 

นอกจากฐานอ�านาจทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว  

ในการด�าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการของส�านักงาน 

สถติแิห่งชาตนิั้น พระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 16  

ยงัได้ก�าหนดให้บรรดาข้อมลูเฉพาะบคุคลที่ได้มาตามพระราชบญัญตัิ

ดงักล่าว ต้องถอืเป็นความลบัอย่างเคร่งครดั ห้ามมใิห้ผู้ปฏบิตัหิน้าที่

หรอืผู้มหีน้าที่เกบ็รกัษา เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บคุคลใด และต้องไม่น�า

ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้หรือกรอกแบบสอบถาม 

ไปใช้ในกจิการอื่น นอกจากการจดัท�าสถติ ิวเิคราะห์หรอืวจิยั ผูท้ี่ฝ่าฝืน

จะมโีทษทางอาญา จ�าคกุไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 20,000 บาท 

หรอืทั้งจ�าทั้งปรบั ทั้งนี้ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิได้มปีระกาศส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2564 ก�าหนดมาตรการครอบคลมุถงึมาตรการ

ป้องกนัด้านการบรหิาร (administrative safeguard) มาตรการป้องกนั

ด้านเทคนคิ (technical safeguard) และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ 

(physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถงึหรอืควบคมุ การใช้งานข้อมูล

ส่วนบคุคล (access control) ดงันั้น ประชาชนและหน่วยงานของรฐั 

ผู้มีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลแก่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ จึงมั่นใจได้ว่า 

ข ้อมูลของท่านจะได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ตามมาตรการสากล และจะถูกน�าไปใช้ผลิตและวิเคราะห์

ข ้อมูลสถิติพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติ 

ของประเทศไทย สู่เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ที่ว่า “ประเทศไทย

มีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงำนร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด

สถิติทำงกำรที่ใช้ในกำรพัฒนำประเทศ” ต่อไป

กฤช กลนัตรานนท์*

ตารางเปรยีบเทยีบกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบคุคล
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แวดวง สสช.

ลงนามถวายพระพร
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ  

พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงความจงรกัภกัด ีและน้อมส�านกึ 
ในพระมหากรณุาธคิณุฯ ณ ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2564

กิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำาปี 2564

นางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ เป็นประธานการจดักจิกรรมจติอาสา “1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal เพื่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี 2564 ในหัวข้อ  
(Theme) “ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” ณ บริเวณชั้น 2 ลานหน้าส�านักงานเลขานุการกรม  
เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 1/2564
นางสาววนัเพญ็  พลูวงษ์  ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการประชมุคณะอนกุรรมการการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

สถติ ิครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ แผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย เป็นกรอบแนวทางในการพฒันางานด้านสถติขิองประเทศ 
ร่วมกบัทกุภาคส่วน เพื่อให้มสีถติทิี่ส�าคญั จ�าเป็น มมีาตรฐาน คณุภาพ สามารถเชื่อมโยงและบรูณาการข้อมลูสถติเิพื่อใช้ในการวางแผนและประเมนิผล 
การพฒันาได้ทกุระดบั ณ ห้องประชมุ 401 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2564 
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โครงการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
นางสาวกฤษณา  จริวฒัน์สถติย์  รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการประชมุชี้แจงวธิปีฏบิตังิาน โครงการส�ารวจ

ภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference รุ่นที่ 1 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ส�านกังานสถติิ
จงัหวดัภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และรุ่นที่ 2 เมื่อวนัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ส�านกังานสถติจิงัหวดัภาคกลางและภาคใต้ 
เพื่อให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในรายละเอยีดข้อถามเกี่ยวกบันยิาม วธิกีารบนัทกึข้อมูล และสามารถปฏบิตังิานเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามแนวทางที่ก�าหนด ณ ห้องประชมุ 401 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 

Government Data Catalog : GD Catalog
นางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง
โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลาง
ภาครฐั (Government Data Catalog : GD Catalog) และ
ระบบนามานกุรม (Directory Services) โดยม ีนางอรวรรณ 
สุทธางกูร รองผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ 
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชมุบอลรมู เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ 
เวสเทริ์น พลสั แวนด้า แกรนด์ จงัหวดันนทบรุ ี เมื่อวนัที่ 
24 ธนัวาคม 2563 

เสวนาเรื่อง ทำาไมต้องทำาบัญชีข้อมูลภาครัฐ
นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์  ผู ้อ�านวยการส�านักงาน

สถติแิห่งชาต ิ ร่วมเสวนา เรื่อง ท�าไมต้องท�าบญัชขี้อมูลภาครฐั  
ซึ่งจัดโดย ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
สพร. หรือ DGA จัดงานรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ 

แนวทางการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัว่าด้วยแนวทางการจดัท�า
บญัชขี้อมูลภาครฐั และ นายทรงพล  ใหม่สาล ีผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ
ยทุธศาสตร์ภาครฐั ร่วมเสวนาในหวัข้อ บญัชขี้อมูลภาครฐัท�าอย่างไร ท�าแล้ว
ได้อะไร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook page DGA THAILAND  
เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2563 
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมสร้างอนาคตไทย  ร่วมใจให้ข้อมูล


