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คำนำ
“สถิ ติ ท างการ (Official Statistics: OS) หมายถึ ง ข้ อ ความหรื อ ตั ว เลขที่ เ ป็ น ตั ว แทนแสดงถึ ง
คุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ในประเทศที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการ
ทางสถิติ และเป็นสถิติที่มีความสาคัญต่อการใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ” จากความหมาย
ดังกล่าว สถิติทางการถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ จาเป็น และขาดเสียมิได้สาหรับประเทศที่ต้องการข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดสภาวการณ์ตัดสินใจที่สมบูรณ์ที่สุด
ดังนั้น สานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศให้เป็นเอกภาพ จึงได้กาหนดแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ โดยให้ความสาคัญในเรื่องความ
ต้องการของผู้ใช้หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์/การนาไปใช้ (fit for use) โดยมีกรอบแนวทางการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ถิ ติ ท างการที่ ดี คื อ หลั กการพื้ นฐานสถิ ติ ทางการ (The Fundamental Principles of Official
Statistics: FPOS) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบเชิงนโยบายการ
ดาเนินงานเพื่อให้ได้สถิติทางการที่ดีที่ให้แต่ละประเทศนาไปปฏิบัติ และเน้นให้ผู้ใช้นาไปใช้ในการดาเนินงาน ซึ่ง
ได้แก่ นักสถิติ ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลสถิติ และผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
เพื่อให้หลักการพื้นฐานสถิติทางการเป็นกรอบเชิงนโยบายที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปปฏิบัติได้
จริงอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมต่อการนาไปใช้ของประเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทาแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ตามหลั กการพื้ นฐานสถิ ติ ทางการ โดยอ้ างอิ งจากเอกสาร UN Fundamental Principles of Official
Statistics – Implementation guidelines, 2015 ขององค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับบริบท
ของประเทศไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยสถิติสามารถนาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติ
ทางการนี้ไปเป็นกรอบเชิงนโยบายด้านคุณภาพ เพื่อให้สถิติทางการมีคุณภาพและนาไปใช้ในการตัดสินใจและ
กาหนดนโยบายของประเทศได้อย่างแท้จริง

ง

จ

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
บทนำ
หลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร
หลักการที่ 1 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความเป็นกลาง และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
- ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
- มีความเป็นกลาง และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
หลักการที่ 2 ผลิตตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักการที่ 3 เผยแพร่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
หลักการที่ 4 การป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้อง
หลักการที่ 5 เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
หลักการที่ 6 รักษาข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด
หลักการที่ 7 เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับระบบสถิติ
หลักการที่ 8 การประสานความร่วมมือภายในประเทศ
หลักการที่ 9 ใช้มาตรฐานสากล
หลักการที่ 10 พัฒนาระบบสถิติผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทำงกำรนำหลักกำรควำมเป็นอิสระไปสู่กำรปฏิบัติ
ความเป็นอิสระทั่วไป
- ความเป็นอิสระทางหลักวิชาการ
- ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ
- ความเป็นอิสระของสถาบัน
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแนวทางการนาหลักการความเป็นอิสระไปสู่การปฏิบัติ
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1

บทนำ
ในปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistical
Commission : UNSD) ได้ให้การรับรองหลักการพื้นฐานสถิติทางการ 10 หลักการ (The Fundamental
Principles of Official Statistics : FPOS) เพื่อให้หน่วยสถิติ 1ใช้เป็นหลั กในการผลิ ตสถิติทางการและ
นาไปใช้อ้างอิงได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมาธิการสถิติแห่ง
สหประชาชาติ ได้มีการจัดตั้ง Friends of the Chair group ให้ทาหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงภาษาที่ใช้
ในคานาของหลักการพื้นฐานสถิติทางการให้เข้ากับการพัฒนาโลกยุคใหม่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หน่วยสถิติในการผลิตสถิติทางการโดยการจัดทาแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ
พื้ น ฐานสถิ ติ ท างการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ตั ว อย่ า งแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี (United Nations
Fundamental Principles of Official Statistics : Implementation Guidelines) ซึง่ คณะกรรมาธิการ
สถิติแห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองเอกสารดังกล่าวในปี พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติได้ จัดทาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ
(Thailand Fundamental Principles of Official Statistics : Implementation Guidelines) อ้ า งอิ ง
จาก United Nations Fundamental Principles of Official Statistics : Implementation Guidelines
เพื่อให้หน่วยสถิตใิ ช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการผลิตสถิติทางการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยสถิตินาไปดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ
พื้นฐานสถิติทางการอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี ของประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ และแนวทางการนาหลักการความเป็นอิสระไปสู่ การปฏิบัติ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี กฎหมาย
ทางด้านสถิติ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 แนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร โดยแบ่งโครงสร้างเนื้อหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
 วัตถุประสงค์ อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักการพื้นฐานสถิติทางการ
 ควำมเสี่ยง อธิบายความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามหลักการฯ
 แนวทำงกำรปฏิ บั ติ อธิ บ ายการด าเนิ น การหรื อกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อให้ ห น่ ว ยสถิ ติ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนาเสนอประเด็น หรือมิติที่สาคัญและจาเป็น ที่
ต้องคานึงถึงเพื่อให้การปฏิบัติประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนาเสนอ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องประเทศหรื อ องค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จ
ตัวอย่างเช่น ในหลักกำรที่ 6 รักษำข้อมูลเป็นควำมลับโดยเคร่งครัด แบ่งประเด็น
ออกเป็น กรอบทางกฎหมาย นโยบาย และกลไกสนับสนุนการรักษาความลับของข้อมูล
ข้อมูลระดับย่อยสาหรับการวิจัยการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น โดยในแต่ละประเด็นได้ แบ่งระดับความเข้มข้น ของการดาเนินการออกเป็น 3
ระดับคือ

1

หน่วยสถิติ คือ หน่วยงานต้องจัดทาสถิติให้เป็นไปตามแผนกาหนดความรับผิดชอบตามมาตรา ๖ (๕) และดาเนินการให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสถิติ (ตามมาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐)

2

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรนำหลักกำรควำมเป็นอิสระไปสู่กำรปฏิบัติ ได้แบ่งโครงสร้างเนื้อหา
เช่นเดียวกันกับส่วนที่ 1 ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติพร้อมตัวอย่างประกอบ

3

หลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร
(The Fundamental Principles of Official Statistics: FPOS)
หลักกำรที่ 1 : ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ มีควำมเป็นกลำง และเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียม
หลักกำรที่ 2 : ผลิตตำมมำตรฐำนวิชำชีพ หลักวิชำกำร และจรรยำบรรณวิชำชีพ
หลักกำรที่ 3 : เผยแพร่อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้
หลักกำรที่ 4 : ป้องกันกำรใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง
หลักกำรที่ 5 : เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมำะสม
หลักกำรที่ 6 : รักษำข้อมูลเป็นควำมลับโดยเคร่งครัด
หลักกำรที่ 7 : เผยแพร่กฎหมำยเกี่ยวกับระบบสถิติ
หลักกำรที่ 8 : ประสำนควำมร่วมมือภำยในประเทศ
หลักกำรที่ 9 : ใช้มำตรฐำนสำกล
หลักกำรที่ 10 : พัฒนำระบบสถิติผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

4

5

แนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร

6

7
.

หลักกำรที่ 1 : ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ มีควำมเป็นกลำง และเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียม

“สถิติทางการเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ขาดเสียมิได้ของสังคมประชาธิปไตยที่ให้บริการ ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาลและประชาชน ด้วยเหตุนี้ สถิติทางการต้องเก็บ
รวบรวมและจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นกลาง โดยหน่วยสถิติต้องพึงเคารพสิทธิของประชาชนในการรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลสถิติและสารสนเทศ”

ควำมเสี่ยง
การขาดความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติ/ผู้บริหารสูงสุด (โดยเฉพาะสานักงานสถิติแห่งชาติที่มี
ฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติพื้นฐานของประเทศ) และการขาดความสามารถทางวิชาการของ
เจ้าหน้าที่และขาดความเป็นกลางอาจทาให้ความน่าเชื่อถือของสถิติลดลง หากนาสถิติดังกล่าวไปใช้ในการกาหนด
นโยบายต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนโยบายด้วย
นอกจากนี้ หน่วยสถิติยังถูกคาดหวังในเรื่องการให้บริการสถิติที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้
ดังนั้น หากสถิติทางการที่ผลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการ อาจเป็นการบั่นทอนบทบาทการทางานของหน่วยสถิติ
และส่งผลให้หน่วยสถิตินั้นอยู่ในสถานะ “หน่วยงานชายขอบ” ซึ่งหมายถึง หน่วยงานที่ถูกลดทอนอานาจและ
บทบาททางสังคม
ในหลักกำรนี้ได้แบ่งแนวทำงกำรปฏิบัติออกเป็น 2 ส่วน คือ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมี
ความเป็นกลางและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
ส่วนที่ 1 : ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิ ตสถิติที่ ตรงตามความต้ องการของผู้ ใช้ในทุ กระดั บ ทั้งระดับรัฐบาล ระดับหน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไป
สถิติทางการเป็นสถิติที่ผลิตโดยหน่วยสถิติของประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรระดับ
ที่ให้บริการข้อมูลแก่สาธารณชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิจัยในด้านเศรษฐกิจ ประชากร
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกันระหว่างประเทศ จากแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้สถิติทางการเป็นข้อมูลที่สาคัญของสังคมประชาธิปไตย
ที่ควรผลิตให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อให้สถิติทางการเกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจึง
ต้องผลิตสถิติด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นอิสระ เคารพสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และข้อมู ลจะต้องได้รับการ
เผยแพร่อย่างเป็นกลาง
เหนือรัฐ2

2 องค์กรระดับเหนือรัฐ (Supranational Organisation) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการกาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติใน

เรื่องต่าง ๆ ซึ่งรัฐสมาชิกจะต้องยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน จึงมีผลต่อการตัดสินใจและการกาหนดนโยบายของรัฐสมาชิก และมีการดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ อาทิ การคว่าบาตรหรือการลงโทษทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลให้แผ่ขยายครอบคลุมไปยังประเทศนอกกลุ่มด้วย
ตัวอย่างองค์กรประเภทนี้ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น (Hague and Harrop, 2001: 155 – 156)
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สถิติทางการจะต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการ
ใช้และสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ในการผลิตสถิติทางการควรเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นกุญแจ
สาคัญในการผลิตสถิติทางการ และหน่ วยสถิติจะต้องมีเครื่องมือที่หลากหลายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้
รวมถึงมีการวางแผนที่ดี มีการจัดลาดับความสาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทำงกำรปฏิบัติ
หน่วยสถิติควรมีการหารือกับผู้ใช้อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งควรมีการอภิปรายเรื่องระเบียบวิธีทางสถิติและการ
วิจัยในการผลิตร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการสถิติอย่างสม่าเสมอ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.
2.
3.
4.

กรอบทางกฎหมาย
การปรึกษาหารือผู้ใช้
แผนการทางาน
การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

1. กรอบทำงกฎหมำย
หน่วยสถิติมีกฎหมายที่ระบุแผนการผลิตสถิติทางการเป็นรายปีหรือรายหลายปีหรือมีเอกสารที่ระบุ
กรอบการดาเนินงานในการพัฒนา ผลิต และเผยแพร่สถิติทางการซึ่งได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการผู้ใช้
(User Councils) โดยกรอบการดาเนินการดังกล่ าวอาจนาไปปรึ กษาหารื อกับคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ
(National Statistical Council) เพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
2. กำรปรึกษำหำรือผู้ใช้
2.1 กาหนดผู้ใช้ จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้
2.2 ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการผลิตสถิติทางการอย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และเพิ่มมูลค่าเชิงสาธารณะชน (Public Value) เช่น เข้าร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทางาน
การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
2.3 สารวจและบันทึกความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการนาสถิติที่มีอยู่มาใช้และประเภทของการตัดสินใจ
เช่น การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ มาตรการควบคุมคุณภาพในมิติตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ความเหมาะสมของเวลาและความถี่ เป็นต้น
2.4 ให้ผู้ใช้ประเมินคุณภาพสถิติทางการ
2.5 หารือและแจ้งผู้ใช้ก่อนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสถิติทางการ
2.6 หารือกับผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้สถิติทางการ
2.7 มีสัญญาและบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน/หารือระหว่างหน่วยสถิติกับกลุ่มผู้ใช้
เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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3. แผนกำรทำงำน
3.1 พัฒนาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการทางานเพื่อ เป็นกรอบในการดาเนินการด้านการประเมิน
ความต้องการของผู้ใช้
3.2 วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบและจัดลาดับความสาคัญของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
อย่างโปร่งใส เนื่องจากเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการให้บริการที่ดีต่อสาธารณะชน
4. แจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ
4.1 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล คุณภาพข้อมูล รูปแบบและระยะเวลาของการรายงาน
สถิติกับผู้ใช้
4.2 แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแนวคิดในการผลิตสถิติกับความต้องการของผู้ใช้ ใน
ประเด็นการนาไปใช้ประโยชน์ ข้อจากัดของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยอาจระบุในรายงานคุณภาพที่หน่วยสถิติจัดทาขึ้น
ส่วนที่ 2 : มีควำมเป็นกลำงและเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียม
หน่วยสถิติควรตระหนักถึง ความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติ ความสามารถทางวิชาการของ
เจ้าหน้าที่ และความเป็นกลาง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในสถิติทางการ โดยหน่วยสถิติควร
แสดงความรับผิดชอบต่อสถิติอย่างชัดเจนด้วยการมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อแสดงถึงวิธีการที่ระบบมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
สถิติทางการเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ขาดไม่ได้ในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็น
บทบาทที่สาคัญ จาเป็น และซับซ้อน เนื่องจากสถิติทางการไม่ได้มีขอบเขตเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเหมือนที่ผ่านมา แต่ยังครอบคลุมไปถึงมิ ติที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น สันติภาพและความปลอดภัยสวัสดิการ
สังคม เป็นต้น นอกจากนี้ สถิติทางการไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ภาครัฐเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ใช้ทุกกลุ่ม รวมถึงประชาชนทั่วไปยังสามารถใช้สถิติทางการเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาของประเทศได้
ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารก าหนดเงื่อ นไขที่ ต้ อ งปฏิบั ติ ตามเพื่ อ รั บ รองว่า สถิ ติ ท างการที่ ผ ลิ ต ขึ้ นสามารถ
ตอบสนองความต้องการและเป็นไปตามบทบาทที่กาหนดไว้
หน่วยสถิติมีบทบาทหน้าที่สาคัญคือ การดาเนินการผลิตสถิติเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้และมีความน่าเชื่อถือ โดยต้องคานึงถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของหน่วยสถิติในการผลิตสถิติ
ความเป็นอิสระของหน่วยสถิติเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้สถิติทางการมีความน่าเชื่อถือและแสดงถึงการยึด
มั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอิสระในวิชาชีพที่หมายถึง การผลิตสถิติ โดยปราศจากการแทรกแซง
ทางการเมืองหรือกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ เช่น ความเป็นอิสระในการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่ การเลือก
คานิยาม วิธีการ แหล่งที่มาของข้อมูล และการตัดสินใจเรื่องเวลาและเนื้อหาในการเผยแพร่ (เป็นสิ่งที่รับประกัน
ความเป็นอิสระในวิชาชีพของผู้บริหารสูงสุด) การดารงตาแหน่งและการปลดผู้บริหารของหน่วยสถิติต้องมีความ
เป็นมืออาชีพและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เป็นต้น รวมถึงความเป็นอิสระเชิงสถาบัน เช่น ความ
เป็นไปได้ในการจั ดทาและเผยแพร่ แผนการทางานด้านสถิติ ความรับผิดชอบในการจัดการงบประมาณของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น
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ความเป็นกลางมีความหมายที่สอดคล้ องกับความเป็นอิสระในวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง สถิติต้องมีการ
พัฒนา รวบรวม และเผยแพร่ด้วยวิธีการทางสถิติที่มีการพิจารณาการเลือกข้อมูลและวิธีการต่างๆ อย่างเป็น
กลาง และผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งเท่ าเที ย มกั น โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก การนี้ จะสั ม พั น ธ์กับ
วัตถุประสงค์ของหลักการที่ 2 ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวทำงกำรปฏิบัติ
ความเป็นอิสระคือปัจจัยสาคัญที่ทาให้หน่วยสถิติได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ และก่อให้เกิดการเคารพ
และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการผลิตสถิติควรมีความเป็นอิสระในวิชาชีพและมีความเป็นกลาง
ตลอดทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การเก็บรวบรวม และการเผยแพร่สถิติทางการ โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนการพัฒนา ควรมีการปรึกษาหารือกับผู้ใช้เพื่อทาให้แน่ใจว่าผลผลิตสถิติตรงตามความต้องการและ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเรื่อ งวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส คุณภาพ และการให้การสนับสนุนที่
จ าเป็ น นอกจากนี้ ในกระบวนการเก็บ รวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูล ควรปราศจากการแทรกแซงใด ๆ
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กรอบทางกฎหมาย
ความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติ
การเก็บรวบรวมสถิติ/การปฏิบัติทางสถิติ
ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีสถิติและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสถิติ
การเผยแพร่สถิติ
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
การให้บริการสถิติเพิ่มเติม
ระบบทรัพยากรบุคคล

1. กรอบทำงกฎหมำย
1.1 มีการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่ระบุให้หน่วยสถิติมีความเป็นอิสระในวิชาชีพ เป็นกลาง ดาเนินการพัฒนา
ผลิต และเผยแพร่สถิติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการปฏิบัติต่อผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงควรมีการ
จาแนกประเภทของผู้ใช้เพื่อให้บริการต่อผู้ใช้ได้ตรงกับความต้อ งการมากขึ้น เช่น นักวิจัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลระดับย่อยเพื่อทาการวิจัยได้ในขณะที่สาธารณชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
1.2 มีการประกาศกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่างๆที่อยู่ภายใต้การดาเนินการของระบบสถิติให้
สาธารณชนทราบ
2. ควำมเป็นอิสระในวิชำชีพของหน่วยสถิติ
2.1 การดารงตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องมีกระบวนการสรรหาและปลดออกด้วยความ
โปร่งใส และเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
2.2 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยสถิติต้องรับผิดชอบในการจัดการงบประมาณและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับหน่วยสถิติ
2.3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีตาแหน่งที่สูงเพียงพอที่ทาให้มั่นใจได้ว่า สามารถเข้าถึงผู้บริหารด้าน
นโยบายและฝ่ายบริหารภาครัฐ
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2.4 หน่วยสถิติมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสถิติอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน (เมื่อเหมาะสม)
รวมถึงการวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้สถิติอย่างไม่ถูกต้อง
3. กำรเก็บรวบรวมสถิติ/กำรปฏิบัติทำงสถิติ(ควรปรำศจำกกำรแทรกแซงทำงกำรเมือง)
3.1 การเก็บรวบรวมสถิติควรดาเนินการตามมาตรฐานที่พิจารณาตามหลักวิชาการสถิติเท่านั้น เช่น คู่มือ
การรับประกันความเป็นกลางและยึดข้อเท็จจริงในการเก็บรวบรวมสถิติ เป็นต้น
3.2 การเลือกแหล่งที่มาของข้อมูล ระเบียบวิธีสถิติ และการตัดสินใจเผยแพร่สถิติควรพิจารณาตามหลัก
วิชาการสถิติเท่านั้น เช่น มีการประเมินความถูกต้องของการเก็บรวบรวมและระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้
เป็นต้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีสถิติและกระบวนกำรที่ใช้ในกำรผลิตสถิติ (ควรเป็นอิสระจำกกำรแทรกแซง
ทำงกำรเมือง)
4.1 มีการเผยแพร่ระเบียบวิธีสถิติและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสถิติแก่สาธารณชน เช่น คาอธิบาย
รายละเอียดข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสถิติ เป็นต้น
5. กำรเผยแพร่สถิติ
5.1 การเผยแพร่สถิติและการแถลงข่าวใดๆต้องยึดข้อเท็จจริงและเป็นกลาง
5.2 การเผยแพร่สถิติต้องแตกต่างจากการแถลงข่าวทางการเมือง
 มีนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
5.3 มีการประกาศวันและเวลาเผยแพร่สถิติ (ปฏิทิน)
 เมื่อการเผยแพร่สถิติคลาดเคลื่อนจากปฏิทิน ควรมีการประกาศและอธิบายเหตุผลให้ผู้ใช้ ทราบ
แต่ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อย
6. กำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน
6.1 ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและในเวลาเดียวกัน ไม่ มีสิทธิพิเศษแม้จะเป็น
เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและหากมีกรณีของการอนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลก่อนเวลาที่
กาหนดควรมีการจากัด ควบคุม และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
6.2 หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลควรดาเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โดยมีการกาหนด
ขั้นตอนดาเนินการต่างๆและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
7. กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถิติ
7.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงระเบียบวิธีสถิติหรือการจัดจาแนกประเภท ควรประกาศให้
ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าตามนโยบายการปรับปรุงที่มีการระบุไว้ทั้งการปรับปรุงที่เป็นไปตามกาหนดและไม่
เป็นไปตามกาหนด
7.2 หากพบความผิดพลาดของข้อมูลสถิติหลังจากการเผยแพร่ต้องมีการแก้ไขและประกาศให้ผู้ใช้ทราบ
โดยเร็วที่สุดโดยมีการกาหนดขั้นตอนสาหรับการรายงานความผิดพลาดและการแก้ไขให้ถูกต้อง
8. กำรให้บริกำรสถิติเพิ่มเติม
ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางสถิติเพิ่มเติม และเมื่อมีผู้ใช้มาขอรับบริการ
วิเคราะห์ตามความต้องการควรมีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้ทราบ นอกจากการระบุการให้บริการทาง
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สถิติเพิ่มเติมแล้ว ในการกาหนดนโยบายควรมีการระบุถึงการให้บริการข้อมูลที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย (เช่น
การให้บริการผ่านฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ เป็นต้น)
9. ระบบทรัพยำกรบุคคล
9.1 มี ร ะบบทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการสรรหาและเลื่ อ นต าแหน่ งบุ ค ลากรที่
รับผิดชอบด้านการพัฒนา การผลิต และการเผยแพร่สถิติ โดยระบบดังกล่าวต้องมีกระบวนการที่
ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ และมุ่งเน้นถึงทัศนคติและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
9.2 ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรและควรมี กระบวนการช่วยเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เช่น การปลูกจิตสานึก เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนด รักษา และ
พัฒนาคุณสมบัติของบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการขจัดอุปสรรคในการผลิต
สถิติทางการ
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หลักกำรที่ 2 : ผลิตตำมมำตรฐำนวิชำชีพ หลักวิชำกำร และจรรยำบรรณวิชำชีพ
“หน่วยสถิติต้องใช้วิธีการและกระบวนการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และนาเสนอสถิติทางการ
อย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและรักษาความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อสถิติทางการ ซึ่งไม่เพียงแค่ความโปร่งใสของ
ระเบียบวิธี การประยุกต์ใช้แนวทางจรรยาบรรณาวิชาชีพ และความเป็นกลางในการรายงานสถิติเท่านั้น แต่
ต้องรับประกันได้ว่าการตัดสินใจทางสถิติทั้งหมดนั้นอยู่บนพื้นฐานตามหลักวิชาการ
หน่วยสถิติต้องคานึงถึงจรรยาบรรณที่เป็นหลักความประพฤติให้บุคคลในวิชาชีพยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งมี
การกาหนดวิชาชีพทางวิชาการ รวมถึงวิชาชีพทางสถิติที่ได้มีการกาหนดจรรยาบรรณวิชาชีพทางสถิติไว้เป็น
มาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ของหลักการนี้คือ
1. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จาเป็นต้องมีความเข้าใจสถิติทางการและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องยึดถือ
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย กฎระเบียบ และกลไกต่าง ๆ ที่มีส่วนในการ
ส่งเสริมการจัดทาสถิติให้อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อรับรองว่า สถิติทางการจัดทาบนพื้นฐานของหลักวิชาการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง มี
ความเป็นกลาง และมีคุณภาพสูง

ควำมเสี่ยง
หากหน่วยสถิติไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จะทาให้หน่วย
สถิติสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชน และส่งผลให้ไม่สามารถนาสถิติทางการที่ผลิตไปใช้เป็นข้อมูลสาคัญ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของภาครัฐและเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยสถิติและเจ้าหน้าที่ในระยะยาว รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ ที่เป็นผู้นาสถิติไปใช้
ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายดังกล่าว หน่วยสถิติจะต้องปกป้องความเป็นอิสระของ
ตนเอง มีความเป็นกลาง มีระเบียบวิธีที่โปร่งใส และสื่อสารอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน
หลักการนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง "ความเป็นอิสระทางวิชาการ" และ "ความเป็นอิสระในวิชาชีพ"
ที่มีการอธิบายไว้ในเอกสารประกอบ และจะช่วยอธิบายเกี่ยวกับ "ความเป็นกลาง" ในหลักการพื้นฐานที่ 1 ให้เห็น
ภาพชัดเจนขึ้น
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แนวทำงกำรปฏิบัติ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนาให้สานักงานสถิติ
แห่งชาติพิจารณานาไปใช้หรือพัฒนาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
1. กรอบทางกฎหมาย
2. นโยบายและกลไกสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานอื่น
1. กรอบทำงกฎหมำย
การระบุหลั กเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่ชัดเจนในกฎหมายหรือพระราชบัญ ญัติ ส ถิ ติ
จะส่งเสริมให้หน่วยสถิติมี มาตรฐานทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมาตรการปกป้องคุ้มครอง
ความเป็นอิสระทางวิชาการที่ทาให้สาธารณชนมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางของหน่วยสถิติในการเก็บ
รวบรวมและผลิตข้อมูล นอกจากนี้ หลักจรรยาบรรณจะต้องมีความเข้มแข็ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ การ
รักษาข้อมูลเป็นความลับซึ่งต้องอาศัยกฎหมายสนับสนุนและห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงการดาเนินงานของ
หน่วยสถิติ
1.1 มีข้อกาหนดที่ชัดเจนในกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่า การผลิตสถิติทางการเป็นไปตามมาตรฐานทาง
วิชาการ
1.2 กฎหมายต้องรับประกันว่า สานักงานสถิติแห่งชาติมีความเป็นอิสระทางวิชาการและมีการป้องกัน
ไม่ให้มกี ารแทรกแซงทางการเมือง
1.3 กฎหมายหรือข้อบังคับต้องมีความโปร่งใส ในการคัดเลือก การแต่งตั้ง และการปลดผู้บริหารสูงสุด
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
1.4 กฎระเบียบมอบอานาจให้ผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติตัดสินใจตามวิชาชีพ ดังนี้
 ขอบเขต เนื้อหา และความถี่ในการรวบรวมข้อมูล
 การคัดเลือกและการเลื่อนตาแหน่งของเจ้าหน้าที่
 การเผยแพร่ ข้ อมู ล สถิ ติ แ ละวั ส ดุ ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม และการจั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
เผยแพร่สถิติ
 การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับหน่วยสถิติก่อนผู้มีอานาจทางการเมืองและภาครัฐอื่น ๆ
 กระบวนการและขั้นตอนดาเนินงานต่าง ๆ
1.5 มีข้อกาหนดที่ชัดเจนในกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตสถิติทางการเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.6 กฎหมายและข้อบังคับ ต้องกาหนดให้หน่วยสถิติรักษาข้อมูล เป็นความลับตามหลักการที่ 6 (รักษา
ข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด)
1.7 กฎหมายหรือข้อบังคับ กาหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบหน่วยสถิติ เช่น ผู้ตรวจสอบทั่วไป หรือมี
หน่วยงานด้านการตรวจสอบข้อร้องเรียน เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
1.8 มีข้อกาหนดที่ชัดเจนในกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการจัดการเมื่อมีการประพฤติมิชอบในหน้าที่
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2. นโยบำยและกลไกสนับสนุนมำตรฐำนวิชำชีพ หลักวิชำกำร และจรรยำบรรณวิชำชีพ
การพัฒนานโยบายด้านมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ในการสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ความเป็นอิสระทางวิชาการ และการยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องในวิชาชีพ
2.1 ผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติต้องมีความสามารถในวิชาชีพสูงสุดและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพอย่างเข้มงวด
2.1.1 การสรรหาเจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิชาชีพระดับสูง
2.1.2 เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมทางสถิติและทาหน้าที่วิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ
2.1.3 มีคู่มือการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและการพัฒนา
2.1.4 หน่วยสถิติมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ นวัตกรรม
และการพัฒนา
2.2 ผู้บริหารกาหนดนโยบายเรื่องมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมและวิธีการทางสถิติ
การจัดจาแนกสถิติ การนาเสนอและเผยแพร่สถิติ เพื่อให้สถิติมีคุณภาพสูง
2.3 มีมาตรฐานที่สนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
2.3.1 มีมาตรฐานที่ระบุข้อกาหนดและเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.2 มีมาตรฐานที่ระบุข้อกาหนดเกี่ยวกับการได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยความสมัครใจ
2.3.3 มีนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการดาเนินการต่าง ๆ ในการวางแผน ติดตาม และการ
บังคับใช้เรื่องคุณภาพของการผลิตสถิติ
2.4 มีนโยบายเรื่องมาตรฐานการจัดจาแนก แนวคิด และคานิยามของข้อมูลสถิติ เพื่อให้ข้อมูลสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ระหว่างโครงการสารวจ เปรียบเทียบข้ามช่วงเวลา และเปรียบเทียบได้กับสากล
2.4.1 หัวข้อหลักของมาตรฐานการจัดจาแนก คือ
 หน่วยทางภูมิศาสตร์
 อุตสาหกรรมและธุรกิจ
 การค้า
 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
 อาชีพและงาน
2.4.2 หัวข้อเพิ่มเติมของมาตรฐานการจัดจาแนก คือ
 โรคและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
 การบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน
 คุณลักษณะทางประชากร เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติกาเนิด เป็นต้น
2.4.3 มาตรฐานการจัดจาแนกเหล่านี้ควรปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่ 9 (ผลิตโดยใช้มาตรฐานสากล)
2.5 มีมาตรฐานและแนวทางที่สนับสนุนให้มีการใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการนาเสนอและเผยแพร่สถิติ
2.5.1 มาตรฐานกาหนดความโปร่งใสและความเหมาะสมของเวลาในการเผยแพร่ตัวชี้วัดที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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2.5.2 มาตรฐานรักษาความแตกต่างระหว่างการเผยแพร่ข้อมูล ตามนโยบายความเป็นกลางของ
หน่วยสถิติกับการตีความตามนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ
2.5.3 มาตรฐานรวบรวมเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่ของหน่วยสถิติ
2.5.4 มาตรฐานกาหนดการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
วิธีการทางสถิติ และคาอธิบายข้อมูลต่อสาธารณชน
2.5.5 หน่วยสถิติต้องดาเนิ นการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณชน เมื่อมีการเปลี่ ยน
กาหนดการเผยแพร่หรือการเปลี่ยนแปลงการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล
2.5.6 มาตรฐานและแนวทางเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหลักการพื้นฐานที่ 3 (เผยแพร่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อความโปร่งใส) และหลักการพื้นฐานที่ 4 (ป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้อง)
2.6 ผู้บริหารสูงสุด นโยบายต่าง ๆ และการกากับดูแลองค์กรต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรม
2.6.1 มีหลักจรรยาบรรณทั่วไปสาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2.6.2 มีหลักจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมสาหรับสถิติโดยเฉพาะ
2.6.3 มีมาตรฐานเรื่องการป้องกันการรักษาความลับของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหลักการพื้นฐานที่ 6
(รักษาความลับข้อมูลอย่างเคร่งครัด)
2.6.4 มีมาตรฐานในการรับประกันความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนบุคคล
3. สมำคมวิชำชีพและหน่วยงำนอื่น
สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานอื่นสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรมในการปฏิบัติ
และการตรวจสอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1 หน่วยงานประกันคุณภาพการปฏิบัติตามหลักวิชาการของสานักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย
 สภา/คณะกรรมการระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ
 สภา/คณะกรรมการระดับประเทศ
 สภา/สมาคมวิชาชีพด้านระเบียบวิธีหรือด้านสถิติ
 คณะที่ปรึกษา
 ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากภายนอก
3.2 หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้จัดทามาตรฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพตามหลักวิชาการ
3.3 หน่วยงานเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาให้แก่สานักงานสถิติแห่งชาติ
3.4 หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้จัดหาการทบทวนคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
3.5 หน่วยงานเหล่านี้แบ่งปันความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทางวิชาการ ระเบียบวิธี และแนวคิดต่าง ๆ
3.6 หน่ ว ยงานตรวจสอบการปฏิบั ติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของส านักงานสถิติแห่ ง ชาติและ
เจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย
 สภา/คณะกรรมการระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ
 สภา/คณะกรรมการระดับประเทศ
 สภา/สมาคมวิชาชีพด้านระเบียบวิธีหรือสถิติ
 คณะที่ปรึกษา
 องค์กรเฝ้าระวังและภาคเอกชนอื่น ๆ
 สื่อมวลชน
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3.7 หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้จัดทามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและการยึดมั่น
ในสิ่งที่ถูกต้อง
3.8 หน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นผู้ประเมินหน่วยสถิติและแผนงานต่าง ๆ
3.9 หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้รายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณต่อหน่วยงานภายนอก
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หลักกำรที่ 3 : เผยแพร่อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้
“ หน่ ว ยสถิติต้องเผยแพร่ แหล่ งที่มา ระเบียบวิธี และกระบวนการในการผลิตสถิติทางการตามมาตรฐาน
วิชาการ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถนาสถิติทางการไป
ใช้ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ”

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น การรั บ รองว่า ผู้ ใช้ ส ารสนเทศได้ เข้าใจถึง คุณลั กษณะและคุณภาพของสถิติทางการ จาก
คาอธิบายและการดาเนิน นโยบายและแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ในการผลิตและเผยแพร่สถิติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
แปลความหมายข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทาให้มีการปรับปรุงการใช้งานสถิติ
สถิติทางการจาเป็นต้องมีมาตรฐานสูงที่คานึงถึงการใช้และประโยชน์ที่ผู้ใช้ และภาคสังคมทั้งหมดจะ
ได้รับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ความโปร่งใสของแหล่งข้อมูล ระเบียบวิธี และกระบวนการผลิต
สถิติทางการ รวมถึงการประเมินคุณภาพที่เปิดเผยแก่ผู้ใช้ จะช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าข้อมูลที่ใช้นั้นตรงตาม
ความต้องการหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ (Fitness for use) ดังนั้น ความโปร่งใสจึงมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ใช้ที่มีต่อสถิติและช่วยให้มกี ารนาสถิติไปใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น
สิ่งสาคัญสาหรับผู้ใช้ที่มีความเป็นมืออาชีพนั้นจะไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์สถิติที่ได้มาเท่านั้น แต่ต้องมีความ
เข้าใจอย่างมืออาชีพถึงกระบวนการผลิตสถิติ แหล่งที่มาของข้อมูล ระเบียบวิธี และขั้นตอนการดาเนินงาน จึง
จะสามารถใช้ผลลัพธ์สถิติได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการ ดังนั้น คาอธิบายข้อมูล (Metadata) จึง
เป็นส่วนประกอบสาคัญของมาตรฐานการเผยแพร่สถิติทางการ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสตามหลักการบริหารจัดการกิจกรรมทางสถิติระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย
- การตั้งเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในการนาเสนอการปรับปรุงที่มีระเบียบแบบแผนและระบบที่ใช้ใน
การจัดการและปรับปรุงคุณภาพและความโปร่งใสของสถิติ
- การยกระดับความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม การปฏิบัติงานเชิง
วิเคราะห์ การตีพิมพ์เอกสารวิชาการ รวมถึงการเข้าร่วมการสัมมนาและการประชุม
- การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับ แนวคิด คานิยามและการจัดจาแนก รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อ มูล
ขั้นตอนการประมวลผลและการประเมินคุณภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
- การจั ดทาเอกสารเกี่ย วกับ วิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับกลไกการแก้ไขที่ใช้กับข้อมูลระดับประเทศ
- การเผยแพร่มาตรฐานที่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยสถิติต่างๆ อย่างเป็นทางการ

ควำมเสี่ยง
หากหน่วยสถิติไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกรอบการดาเนินงานด้านความโปร่งใส จะทาให้ผู้ใช้ขาด
ความไว้วางใจในสถิติทางการ
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แนวทำงกำรปฏิบัติ
หน่วยสถิติต้องดาเนินการภายใต้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติสถิติ นโยบายระดับประเทศ และแนวปฏิบัติ
ทางสถิติ เพื่อให้ระบบสถิติของประเทศมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1. กรอบทางกฎหมาย
2. นโยบายหรือกรอบการดาเนินงานระดับประเทศ/ภูมิภาค
3. การดาเนินการทางสถาบัน
1. กรอบทำงกฎหมำย
การระบุหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่ชัดเจนในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติสถิติ ทาให้
เกิดความโปร่งใส
1.1 มีข้อตกลงหรือหลักเกณฑ์ระบุในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติสถิติเกี่ยวกับความโปร่งใส
1.2 มีมาตรการจัดการในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบ
1.3 มีการเผยแพร่กฎหมายภายในประเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบสถิติให้สาธารณชนทราบ
2. นโยบำยหรือกรอบกำรดำเนินงำนระดับประเทศ/ภูมิภำค
หน่วยสถิติจะต้องอธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสถิติทางการไว้ในนโยบายหรือกรอบการ
ดาเนินงานระดับประเทศ/ภูมิภาคเพื่อเป็นแนวทางในการนาสถิติทางการไปใช้ นโยบายหรือกรอบการ
ดาเนินงานต้องอ้างถึง
 ความโปร่งใสของมาตรฐานสากลและวิธีการที่ใช้
 ความโปร่งใสเมื่อมีการเปลี่ยนระเบียบวิธีสถิติที่สาคัญ
 ความโปร่งใสของแนวคิด คานิยาม และการจัดจาแนกที่ใช้
 หลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติทางสถิติและข้อมูลสถิติ
3.

กำรดำเนินกำรทำงสถำบัน
สานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยสถิติอื่น ๆ ต้องจัดทาและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตสถิติตามมาตรฐานสากลและเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีดังต่อไปนี้
1.1 รวบรวมและเผยแพร่คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
เผยแพร่ข้อมูล เช่น
 กระบวนการแก้ไขข้อมูล
 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ/การประเมินคุณภาพ
 กระบวนการประมาณค่าข้อมูล
 กระบวนการวิเคราะห์และการปรับข้อมูลตามฤดูกาล
 การอธิบายความคลาดเคลื่อนและลักษณะการสุ่มตัวอย่าง
1.2 รวบรวมและเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับแนวคิดและคานิยาม ซึง่ ประกอบไปด้วย
 หน่วยนับ
 ประชากร
 ตัวแปรและอื่นๆ
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1.3 รวบรวมและเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทบทวนและนโยบายการแก้ไขข้อผิดพลาดทาง
สถิติที่พบ
1.4 รวบรวมและเผยแพร่แนวปฏิบัติในการแปลความหมายข้อมูลและการประมาณข้อมูลอนุกรมเวลา
1.5 รวบรวมและเผยแพร่แนวปฏิบัติเรื่องความเป็นกลางและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติที่จัดทาเป็นเอกสารและเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและประเมินคุณภาพสถิติทางการในมิติคุณภาพต่าง ๆ ก่อนนาสถิติทางการไปใช้
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หลักกำรที่ 4 : ป้องกันกำรใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง
“ หน่วยสถิติมีสิทธิ์ในการให้ข้อคิดเห็น เมื่อมีการตีความและนาสถิติทางการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ”

วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ โดยหน่วยสถิติมีสิทธิ์ที่จะแสดงความ
คิดเห็นและดาเนินการเมื่อมีการตีความและการนาสถิติทางการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงปรับปรุงการใช้สถิติ
และเพิ่มความเข้าใจในสถิติด้วยการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการตีความสถิติทางการอย่างถูกต้อง
สถิติสามารถนาไปใช้และตีความได้หลากหลายวิธี ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจหรือเจตนาให้เกิด
เพื่อผลประโยชน์ของผู้กระทาเพื่อการโฆษณาหรือการสนับสนุนความคิดเห็นทางการเมือง การนาสถิติไปใช้
อย่างไม่ถูกต้องสามารถเกิดขึ้น ได้ง่าย ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังแล้ว ก็ตาม ไม่ว่าจะโดย
นักวิชาการหรือนักคณิตศาสตร์และนักสถิติที่ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการพื้นฐานบางอย่างโดยเฉพาะ การขาด
ความรู้ด้านทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือขาดมาตรฐานในการทดสอบ เช่น การทิ้งข้อมูลที่ไม่ต้องการ คาถามนา
การสรุปความคิดแบบเหมารวม ความเอนเอียงโดยการสุ่มตัวอย่าง การรายงานที่ไม่ถูกต้องหรือความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องที่มีต่อความคลาดเคลื่อนจากการประมาณ เป็นต้น
หลักเกณฑ์การจัดการกิจกรรมทางสถิติระหว่างประเทศ ได้นาเสนอแนวทางการปฏิบัติเรื่องการตีความ
และการนาสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย
- แสดงความคิดเห็นและดาเนินการเมื่อมีการตีความและการนาสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
- ส่งเสริมการใช้สถิติให้ถูกต้องโดยการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มผู้ใช้ที่สาคัญ

ควำมเสี่ยง
การนาสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้องทาให้การกาหนดนโยบายเพื่อการตัดสินใจต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ทาให้เกิด
ความเสียหายอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยสถิติ และความเชื่อมั่นของสาธารณชน รวมถึง
ความไว้วางใจของผู้ใช้ที่มีต่อสถิติทางการ ดังนั้น สานักงานสถิติแห่งชาติต้องยอมรับความเสี่ยงในการให้ความ
คิดเห็นและการนาเสนอประเด็นการนาสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้องต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดาเนินการด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาถึงความไม่เป็นกลางของหน่วยงาน

แนวทำงกำรปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ร ะบบสถิ ติ ข องประเทศเป็ น ไปตามหลั ก การป้ อ งกั น การใช้ ส ถิ ติ อ ย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ งควรมี ก าร
ดาเนินการภายใต้กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติทางสถิติ รวมถึงการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้และการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ในการตีความและนาสถิติทางการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย
1. กรอบทางกฎหมาย
2. นโยบายหรือกรอบการดาเนินงานระดับประเทศ/ภูมิภาค
3. การดาเนินการทางสถาบัน
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1. กรอบทำงกฎหมำย
การกาหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติสถิติ เป็นหนึ่งในแนวทางป้องกัน
การตีความและการนาสถิติไปใช้หรืออย่างไม่ถูกต้อง
 สานักงานสถิติแหง่ชาติมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในการตีความและการนาสถิติไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง ซึ่งอาจมีการระบุในกฎหมาย
 มีกฎหมายหรื อข้อบังคั บระบุให้มีหน่ วยงานและมี กระบวนการรายงานและตรวจสอบการใช้
ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องของหน่วยสถิติ ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในหลักการพื้นฐานที่ 2
2. นโยบำยหรือกรอบกำรดำเนินงำนระดับประเทศ/ภูมิภำค
นโยบายหรือกรอบการดาเนินงานในระดับประเทศ/ระดับภูมิภาคใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ในการป้องกันการใช้สถิติอย่างไม่ถูกต้อง โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้บริหารสูงสุด/เจ้าหน้าที่
ของหน่วยสถิติและหัวหน้าส่วนภูมิภาคในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนเมื่อมีการตีความและนา
สถิติทางการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
3. กำรดำเนินกำรทำงสถำบัน
สานักงานสถิติแห่งชาติมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในการตีความและการนาสถิติทางการไปใช้ อย่าง
ไม่ถูกต้องต่อสาธารณะเมื่อจาเป็น และมีมาตรการที่สาคัญอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเผยแพร่เอกสารที่อธิบาย
สถิติสาคัญแก่ผู้ใช้ การจัดโปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และความรู้เกี่ยวกับสถิติ
ทางการ และให้ ความส าคั ญกั บ การให้ ค าแนะน าเพิ่ มเติ ม แก่ ผู้ ใ ช้ ใ นการน าสถิ ติ ไ ปใช้ อ ย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่หน่วยสถิติสามารถดาเนินการเพิ่มเติม ได้ดังนี้
 เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการเก็บรวบรวม
 ตรวจสอบการนาสถิติไปใช้ของผู้ใช้
 ปรับแก้คู่มือการใช้สถิติ
 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติ
 ปรับรูปแบบการนาเสนอสถิติเพื่อเพิ่มความเข้าใจและองค์ความรู้
 ฝึกอบรมผู้ใช้ในการใช้สถิติอย่างเหมาะสม
 มีนโยบายการเผยแพร่อย่างโปร่งใส
 ให้ สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ถึ ง สถิ ติ ท างการโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้จ่ าย ตั ว อย่ า งเช่ น ส านั ก งานสถิ ติ เ ยอรมนี
อนุญาตให้มีการเผยแพร่และนาสถิติทางการไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีการระบุแหล่งข้อมูล
ถูกต้อง (ตราบเท่าที่บุคคลที่สามไม่ถูกละเมิดสิทธิ์) ซึ่งการเข้าถึงสถิติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็น
แรงจูงใจที่ดีที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้นาสถิติทางการไปใช้ในการอ้างอิงมากขึ้น
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หลักกำรที่ 5 : เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมำะสม
“ข้อมูลที่นามาใช้ในวัตถุประสงค์เชิงสถิตินั้น อาจได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะจากการสารวจหรือการ
บริ ห ารงาน ดังนั้ น หน่ ว ยสถิติต้องเลื อกแหล่งข้อมูล ที่เหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อนามาผลิตสถิติทางการ โดย
คานึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และภาระของผู้ให้ข้อมูล”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ แน่ ใจว่าผู้ ผ ลิ ต และการดาเนิน งานทางสถิติ รวมถึงคุณลั ก ษณะของกระบวนการผลิ ต และ
คุณภาพของข้อมูลที่ผลิตได้ถูกกาหนดและดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของ
ผู้ใช้
การผลิตสถิติเป็นงานที่ใช้งบประมาณและกาลังเจ้าหน้าที่จานวนมากในการดาเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูล
ดังนั้น นักสถิติจะต้องใช้วิธีการผลิตสถิติที่ช่วยลดภาระของผู้ให้ข้อมูลและเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่คุ้มค่า
(ที่ไม่มีผลต่อคุณภาพของข้อมูล) จึงมีข้อเสนอแนะให้ใช้ข้อมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียน รวมถึงการ
เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วย โดยการเลือกใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นั้น จะต้องคานึงถึงคุณภาพของ
ข้อมูล ความทันเวลา และการลดภาระของผู้ให้ข้อมูลด้วย

ควำมเสี่ยง
หน่วยสถิติที่ไม่มีกรอบทางกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมการดาเนินงานด้านสถิติในระบบสถิติทาให้การผลิ ต
สถิติไม่มีประสิทธิภาพ การที่ไม่มีข้อมูลจากการบริหาร รูปแบบข้อมูลไม่มีความสอดคล้อง กระบวนการติดตามมี
ความล่าช้า ไม่มีฐานข้อมูลระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การใช้หน่วยการวัดและรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่ง
มีผลต่อคุณภาพ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เครื่องมือทางเทคนิคไม่เพียงพอ และ
ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถิติทางการที่นามาใช้
เพื่อการตัดสินใจและการบริหารประเทศ ดังนั้น การกาหนดกรอบทางกฎหมายเป็นสิ่งที่สาคัญในการกาหนด
ขั้นตอนหลักของการผลิตสถิติให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและบังคับใช้กับ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมด

แนวทำงกำรปฏิบัติ
การกาหนดนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะเพิ่มความเข้มแข็งในบทบาทการผลิต
สถิติของประเทศ ซึ่งสามารถปรับใช้กับการสารวจทุกประเภท (ไม่ว่าจะอยู่ในแผนงานหรือมีอยู่แล้ว)
มุมมองด้านคุณภาพจะอยู่ในแนวทางปฏิบัติทุกแนวทางที่อยู่ในหลั กการที่ 5 นี้ ซึ่งกรอบการทางานที่ มี อยู่
มากมายนั้นมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการจัดการคุณภาพและเป็นพื้นฐานของกรอบการประเมินคุณภาพ เช่น
General Data Dissemination System, Data Quality Assessment Framework, European
Foundation for Quality Management, European Code of Practice, European Statistical System
Quality Assurance Framework, Total Quality Management and ISO EN 9001 และอื่ น ๆ โดยต้ อ ง
คานึงถึงแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้
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กรอบทางกฎหมาย
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธี
ความน่าเชื่อถือ : ปัญหาในการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล
ปัญหาในการจัดการ
การประสานงานทางสถิติ
ความสมเหตุสมผลและความสอดคล้อง
ข้อมูลจากการบริหารงานและงานทะเบียนสถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝึกอบรม

1. กรอบทำงกฎหมำย
กรอบทางกฎหมายเป็ นปั จจั ยส าคัญที่ก าหนดแนวทางการผลิ ตสถิติ ซึ่งการออกกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบเกี่ยวกับสถิติมีผลต่อผู้ผลิตทั้งหมดในระบบสถิติของประเทศ จึงควรมีพระราชบัญญัติระบบสถิติ
แห่งชาติที่ประกอบไปด้วยกฎระเบียบเกี่ยวกับกลไกทางสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสถิติทางการ
โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลจากแหล่ งอื่น เพื่อ แสดงให้เห็ นว่าหน่วยสถิติสามารถนากรอบตัวอย่างต่าง ๆ มา
พิจารณา/รวมเพื่อสร้างเป็นกรอบตัวอย่างใหม่ได้
หน่วยสถิติควรพิจารณาว่าสามารถใช้ข้อมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียนในการผลิตสถิติเพื่อลด
ภาระของผู้ให้ข้อมูลได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์จะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนใน
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์และเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ หรือมีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเข้าถึงแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงสร้างการรับรู้หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลจาก
การบริ ห ารงาน/งานทะเบี ย น เพื่ อ ให้ ส ามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ร่ ว มกั น ได้ หากมี ก ารน าข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลอื่นมาใช้ในการผลิตสถิติทางการ หน่วยสถิติควรคานึงถึงคุณภาพของสถิติทางการที่ได้จากการ
ผลิต เนื่องจากคุณภาพของสถิติทางการขึ้นอยู่กับความร่วมมือภาคสังคมทั้งหมดคือทั้งภาครัฐและเอกชน
จึ งอาจมีกฎหมายระบุ ให้ ภ าคเอกชนมีหน้าที่ให้ข้อมูล ต่าง ๆ แต่ก็ควรมีกฎหมายรองรับว่าข้อมูล จาก
ภาคเอกชนเหล่านี้จะต้องถูกเก็บเป็นความลับซึ่งอาจปฏิบัติตามคาแนะนาที่เป็นสากล
ในการพิจ ารณาด้านคุณภาพของข้อมูล พบว่า การควบคุมคุณภาพข้อมูล ที่ได้จากการสารวจ
สามารถทาได้ดีกว่าแต่ต้องใช้ต้น ทุนสู ง ในขณะที่แหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ (ข้อมูลจากการบริหารงาน/งาน
ทะเบียน หรืออื่น ๆ) จะใช้ต้นทุนที่ต่ากว่าและลดภาระของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลเหล่านี้
เช่นกันว่าได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอหรือไม่ สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนานั้น การใช้ข้อมูลจาก
การบริหารงาน/งานทะเบียนจะถูกจากัดในแง่ของความซ้าซ้อน ความล้าสมัย และความครอบคลุมต่า จึง
เป็นความท้าทายของสานักงานสถิติแห่งชาติในการประสานงานระบบสถิติของประเทศ
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2. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธี
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีที่ใช้ในการผลิตสถิติเป็นพื้นฐานที่ทาให้เกิดความสอดคล้องทางสถิติ
ซึ่งต้องพิจารณาคานิยามของตัวแปร คาอธิบายข้อมูล หมวดหมู่คาตอบ การจัดจาแนกและการให้รหัส
รวมถึงการกาหนดระเบียบวิธีที่เริ่มตั้งแต่ ขอบเขตของวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ การเผยแพร่ การเก็บ
รวบรวม การประมวลผล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งกรอบอ้างอิงที่เปรียบเสมือนกรอบ
ทางกฎหมายเพื่อใช้ในการดาเนินงานทางสถิติ คือกระบวนการเพื่อการผลิตสถิติทั่วไป (GSBPM : The
Generic Statistical Business Process Model)
3. ควำมน่ำเชื่อถือ : ปัญหำในกำรเก็บรวบรวมและกำรประมวลผลข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสถิติมีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ของการประเมินคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงการไม่มี
ข้อมูลความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการสุ่มตัวอย่างสาหรับข้อมูลที่มาจากการบริหารงาน/
งานทะเบียน เช่น การออกแบบ งานทะเบียนหรืองานทะเบียนย่อย การจัดจาแนกผิดประเภท การตอบ
เพียงบางส่วน เป็นต้น หรืออาจหมายถึงการลดการไม่ตอบกลับและมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลสาหรับข้อมูลที่มาจากการสารวจ โดยทั่วไปความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล ดังนั้น หน่วยสถิติควรมีมาตรการป้องกัน
หากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ
4. ปัญหำในกำรจัดกำร
ประสิทธิภาพการผลิตสถิติขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต เช่น การจัดการภายในองค์กรและการบริหาร
จัดการ จานวนและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานการผลิตที่กาหนดไว้
งบประมาณที่เพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงการกาหนดหน้าที่และการจัดสรรเจ้าหน้าที่อย่าง
เหมาะสมเมื่อมีการผลิตสถิติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตสถิติ
5. กำรประสำนควำมร่วมมือทำงสถิติ
การประสานความร่วมมือทางสถิติอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดการประสานความร่วมมือ ซึ่งเป็น
กระบวนการและขั้นตอนการรวบรวมสถิติทางการที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน โดย
ปกติจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
 ความสอดคล้องด้านแนวคิด หมายความถึง หน่วยสถิติที่มีส่วนในการจัดการสถิติทางการ จะมีการ
ใช้ตัวแปรที่มีคานิยามเหมือนกัน ซึ่งได้รับทราบและมีการใช้การจัดจาแนกตัว แปรดังกล่ าวใน
ระดับประเทศหรือสากลร่วมกัน มีการให้รหัสด้วยวิธีการเดียวกัน มีการใช้ระเบียบวิธีทางสถิติ
ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการผลิตสถิติ และจะดีที่สุดถ้าหากมีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
 การประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เช่น มีกลไกในการติดต่อสื่อสาร การติดตามและการ
ควบคุม และขั้นตอนการสื่อสาร เป็นต้น
6. ควำมสมเหตุสมผลและควำมสอดคล้อง
การขาดการประสานความร่ว มมือ ที่ดี ด้า นความสอดคล้ อ งทางสถิติ และการจั ด การระหว่ า ง
หน่วยงานอาจทาให้การดาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการผลิตสถิติทางการควรระบุรายการสถิติ
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดการด้า นแนวคิดและการ
จัดการเชิงสถาบัน และเพื่อลดความซ้าซ้อนในการผลิตสถิติ
ความซ้าซ้อนในการผลิ ตสถิติ หมายถึง การที่สองหน่วยงานผลิ ตสถิติรายการเดียวกัน โดยใช้
ประชากรที่ศึกษา เป้าหมาย และเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลจากการบริหารงาน ข้อมูล
จากการสารวจ หรือสามะโน) เหมือนกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความซ้าซ้อนในการผลิตเกิดขึ้นได้เสมอ
เพียงแต่อาจได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลแตกต่างกัน แต่ก็
มีหลายกรณีที่แหล่งข้อมูลมาจากสองแหล่งที่แตกต่างกันแต่ให้ข้อมูลที่เหมือนกัน ซึ่งข้ อมูลอาจมาจากการ
สารวจหรือการบริหารงาน/งานทะเบียนและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบความถูกต้องระหว่างกัน
และกันได้
7. ข้อมูลจำกกำรบริหำรงำนและงำนทะเบียนสถิติ
หน่วยสถิติควรเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มาจากการบริหารงานที่อยู่ภายในระบบบริหารงานต่าง ๆ เพื่อ
ลดภาระของผู้ให้ข้ อมูล เนื่องจากการพัฒนาและการสร้างข้อมูลจากการบริหารงานดังกล่าวนี้เป็นของ
หน่วยสถิติอื่น ดังนั้นหน่วยสถิติควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาและร่วมออกแบบตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้น
ของกระบวนการผลิ ต สถิ ติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล นี้ ต่ อ ไป เพื่ อ พั ฒ นาข้ อ มู ล จากการ
บริหารงานให้ดีขึ้น หรือเป็นการพัฒนาเพื่อลดปัญ หาเมื่อมีการใช้สถิติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดพื้นฐาน
ทางสถิติ ทาให้สามารถใช้ข้อมูลได้โดยตรงและหลีกเลี่ยงการสูญเสียคุณภาพได้
อย่างไรก็ตาม การนาข้อมูลจากการบริหารงานมาใช้โดยตรงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเนื้อหาและ
รายละเอียดของข้อมูลนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการสถิติ แต่ผู้ผลิตสถิติก็ควรรับทราบว่า สามารถนา
ข้อมูล จากการบริ ห ารงานมาช่ว ยในการส ารวจได้ ทั้งในส่ ว นของการปรับปรุงกรอบตัว อย่าง การสุ่ ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการประมาณค่า นอกจากนี้อาจใช้การจับคู่ ข้อมูล
(Data matching) หรือการเชื่อมโยงข้อมูล (Data linking) เมื่อต้องการใช้กรอบการดาเนินงานที่มีอยู่เดิม
ทาการผลิตสถิติรายการใหม่
สาหรับการทางานทะเบียนสถิติโดยเฉพาะ ควรพิจารณาถึงคุณภาพและวัตถุประสงค์การนาไปใช้
ด้วยเช่นกัน เช่น ในกรณีที่การดาเนินงานทางสถิติไม่สามารถเก็บรวบรวมหรือบันทึกหน่วยวิเคราะห์ได้ทุก
หน่วยหรือทุกเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของกระบวนการทางสถิติที่เป็นผลมา
จากการสูญเสียข้อมูล ดังนั้น หน่วยสถิติควรจัดทางานทะเบียนสถิติย่อยขึ้น เช่น งานทะเบียนย่อยของ
สถิติชีพเรื่องการเกิด ซึ่งสาเหตุมาจากการไม่มีข้อมูลสาธารณสุขจากภาคเอกชนให้แก่ภาครัฐ หรือเกิดการ
สูญเสียข้อมูลระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลสาธารณสุขกับศูนย์กลางที่ทาหน้าที่ผลิต
สถิติทางการ เป็นต้น
8. เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หน่ ว ยสถิติควรก าหนดมาตรฐานเฉพาะเพื่ อ การปกป้ องข้ อ มูล เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ระหว่างหน่วยสถิติและผู้ผลิตสถิติทางการหลั กในระบบสถิ ติข อง
ประเทศ และควรกาจัดความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันตามโปรแกรมทางสถิติที่ต่างกัน
ฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น โดยมีน ามสกุลหรือรูปแบบเฉพาะทาให้ไม่สามารถ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ และการซื้อซอฟต์แวร์ ที่มีข้อจากัดในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
ของข้อมูลในระบบและสามารถประมวลผลข้อมูลร่วมกันได้
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9. กำรฝึกอบรม
การฝึ ก อบรมและผู้ เ ชี่ ย วชาญทางสถิ ติเ ป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ต่ อ ระบบการฝึ ก อบรมของ
ประเทศ และความต้องการที่จ ะมีส ถิติที่ถูกต้อ งแม่นยาของภาครัฐ นั้นจาเป็นต้ องมีห ลั กสู ตรอบรมที่
ครอบคลุม ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรมที่มีพื้นฐาน
และความสนใจที่แตกต่างกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมให้ความรู้และรับรองการฝึกอบรมโดยมอบ
ใบประกาศ รวมทั้งมีการฝึกอบรมทางออนไลน์ และ E-learning ในกรณีที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ
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หลักกำรที่ 6 : รักษำข้อมูลเป็นควำมลับโดยเคร่งครัด
“ข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไม่ว่ าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่หน่วยสถิติจัดเก็บต้องรักษา
ปกปิดไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับของสาธารณชนซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานในการผลิตสถิติ
ทางการ ข้อมูล ที่มีความถูกต้องและตรงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความเต็มใจและความร่ว มมือของ
สาธารณชนไม่ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจหรือปฏิบัติตามหน้าที่ก็ตาม และเพื่อรักษาความไว้วางใจ
ของผู้ให้ข้อมูล หน่วยสถิติจะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล (เช่น ครัวเรือน หรือสถานประกอบการ
เป็นต้น) โดยมีการรับประกันว่า จะไม่มีการนาข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหรือระบุตัวตนส่วนบุคคลหรื อส่วน
องค์กรไปเผยแพร่ สู่ ส าธารณะ ในขณะเดียวกั น หน่ว ยสถิติจะต้องรับประกันคุณภาพของข้อมูล โดยการ
หลี กเลี่ ย งการสู ญเสี ยข้อมูล ที่มีความถูกต้อง ดังนั้น การเก็บรักษาความลับของข้อมูลควรจะดาเนินงาน
ตามลาดับขั้นตอนของกระบวนการทางสถิติ ตั้งแต่การเตรียมการสารวจไปจนถึงการเผยแพร่ผลผลิตสถิติ

ควำมเสี่ยง
การละเมิดการเก็บ รักษาข้อมูล เป็น ความลั บมีแรงกระตุ้นที่แตกต่างกัน เช่น ความไม่ระมัดระวัง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามหน่วยสถิติควรจะ
หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากจะเกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างรุนแรง ไม่เพียงแต่ เป็นการ
ละเมิดกฎหมายสถิติที่ใช้บังคับเท่านั้น แต่อาจส่งผลให้ประชาชนหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหายด้วย
อีกทั้งยังอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทาลายความน่าเชื่อถือในหน่วยงานของรัฐบาลด้วย ดังนั้นเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หน่วยสถิติจะได้รับการกระตุ้นให้ ป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตสถิติให้ดีขึ้น ทาให้เกิดความโปร่งใส และมีการสื่อสารกับสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

แนวทำงกำรปฏิบัติ
ในการดาเนินการรักษาข้อมูลเป็นความลับ หน่วยสถิติควรคานึงถึงแนวทางการนาไปใช้หรือการ
พัฒนาเพิ่มเติม โดยมีแนวทางการปฎิบัติดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

กรอบทางกฎหมาย
นโยบายและกลไกสนับสนุนการรักษาความลับของข้อมูล
ข้อมูลระดับย่อยสาหรับการวิจัย
การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร เจ้าหน้าที่ และการวิจัย
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1. กรอบทำงกฎหมำย
มีการประกาศการรักษาข้อมูลเป็นความลับเป็นบทบัญญัติในกฎหมายสถิติอย่างชัดเจน เพื่อให้
มั่นใจว่า หน่วยสถิติรับรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล
1.1 มีบทบัญญัติอย่างชัดเจนเรื่องการรักษาข้อมูล เป็นความลับในกฎหมายสถิติ นโยบาย หรือข้อตกลง
เพื่อสร้างความมั่นว่าข้อมูลสถิติจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
CoP 5.1 : ความลับของข้อมูลต่าง ๆ จะต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
QAF 5.1.1 : มีบทบัญญัติที่ชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับทางสถิติ
1.2 การออกกฎหมายหรือนโยบายการรักษาข้อมูลเป็นความลับเป็นการรับประกันถึง
 ความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล (เช่น ครัวเรือน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น) และความลับของข้อมูลที่ให้
 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูล
 การนาข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
1.3 บทลงโทษผู้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สถิติ หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะกาหนดไว้ในกฎหมายสถิติหรือข้อกาหนดทางกฎหมายอื่น ๆ
CoP 5.3 : มีการกาหนดบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนการเก็บรักษา
ความลับโดยเจตนา
1.4 ในกฎหมายสถิติมีการแบ่งประเภทของการละเมิดกฎหมาย เช่น ความประมาท พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม พฤติกรรมที่ประสงค์ร้าย การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นต้น
QAF 5.3.1 : มีบ ทบั ญญัติแห่ งชาติทางสถิติห รือ ข้อ กาหนดทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การบริหาร การลงโทษทางอาญา และทางวินัยสาหรับการละเมิดการรักษาความลับทางสถิติ
1.5 การลงโทษต้ อ งเป็ น ไปตามระดั บ ของการปกครอง การท าผิ ด และวิ นั ย โดยในกฎหมายสถิ ติ
จะกล่าวถึงการรักษาข้อมูลเป็นความลับ ในขณะที่กฎหมายอื่นจะกล่าวถึงความเป็นส่วนตัว ดังนั้น
อาจมีกฎหมายหลายข้อที่กล่าวถึงการลงโทษเหล่านี้
2. นโยบำยและกลไกสนับสนุนกำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับ
การพัฒนานโยบายการรักษาข้อมูลเป็นความลับให้ครอบคลุมครบถ้วนเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในการดาเนินตามหลักการพื้นฐานทางสถิติ เพื่อให้ได้รับความร่วมมือด้านการรักษาความลับและความ
ไว้วางใจของผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งมีการกาหนดกลไกการดาเนินงานที่เพียงพอจะช่วยให้รักษาความลับ
ข้อมูลประสบความสาเร็จ
2.1 หน่วยสถิติต้องจัดทานโยบายด้านการรักษาข้อมูลเป็นความลับให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย สถิติ และ
เปิดเผยนโยบายต่อสาธารณชน
CoP 5.4 : กาหนดข้อควรปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาข้อมูลเป็นความลับใน
กระบวนการผลิตตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล แนวทางนี้จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
QAF 5.4.3 : ผู้มีอานาจทางสถิติมีการเตรียมความพร้อม และให้เจ้าหน้าที่ที่มีคาแนะนา/
แนวทางเพื่อที่จะรักษาความลับเมื่อได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติ
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2.2 ต้องมีการกาหนดหลักการและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางสถิติ
CoP 5.4 : กาหนดข้อควรปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาข้อมูลเป็นความลับใน
กระบวนการผลิตตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล แนวทางนี้จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
QAF 5.4.1 : มีนโยบาย/ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการรักษาความลับจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
2.2.1 ควรกาหนดวิธีการผลิตและเผยแพร่สถิติที่ต้องคานึงถึงการรักษาข้อมูลเป็นความลับ
 ในช่ว งก่อนหรือระหว่างการเก็บข้อมูล หน่ ว ยสถิติ จ ะแจ้งผู้ให้ข้อมูล ทราบถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลเป็นความลับ และข้อมูลจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น และจะไม่
มีการนาเสนอข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 ผู้ให้ข้อมูลจะได้ทราบถึงการนาข้อมูลไปใช้และข้อจากัดของการเข้าถึงข้อมูล
2.2.2 ควรระบุถึงเงื่อนไขของการนาข้อมูลระดับย่อย (เช่น ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น)
ไปใช้เพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เพิ่มเติม
 ผู้ผลิตสถิติใช้วิธีการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ทั้งชุดข้อมูล
และข้อมูลระดับย่อย
2.3 กลไกการรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
2.3.1 ในระหว่างการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล
 ในฐานข้อมูลจะไม่มีการใส่ชื่อบุคคลหรือสถานประกอบการ
 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและแบบสอบถามจะถู ก เก็ บ ไว้ ใ นที่ ปลอดภั ยและจะถู ก ท าลาย
หลังจากเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง
2.3.2 สาหรับการเผยแพร่ชุดข้อมูล
 ถ้าผู้ให้ข้อมูลมีจานวนน้อย ควรมีการยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลเนื่องจากข้อมูลส่วน
บุคคลจะถูกเปิดเผยได้ง่าย
 ใช้ซอฟต์แวร์ มาตรฐานส าหรั บการตรวจสอบข้อมูลตารางและข้อมูลระดับย่อยเพื่ อ
ป้องกัน การเปิดเผยข้อมูล และใช้ซอฟต์แวร์พิเศษอื่น ๆ
 มีการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เตรียมไว้เผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต
2.3.3 เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 ตรวจสอบโปรแกรมประยุ กต์ ทั้งหมดส าหรั บ การเข้ าถึ งข้ อ มูล ที่ เป็น ความลั บ โดย
คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ และโดยผู้มีอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายในการป้องกันข้อมูลสาหรับบางประเทศ
 การเผยแพร่ข้อมูลระดับย่อยต้องไม่ระบุชื่อบุคคลและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิ จัย
เท่านั้น
 จากัดรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ จานวนตัวแปร การแปลงรหัส และการสุ่มตัวอย่างย่อย
2.4 นโยบายการรักษาข้อมูลเป็นความลับต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก 3 ซึ่งทางานใน
นามเจ้าหน้าที่สถิติที่เข้าถึงข้อมูลรายบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับต้องลงนามรับผิดชอบในการ
รักษาความลับข้อมูล
3

บุคคลภายนอกในที่นี้คือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนดด้านสถิติ
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CoP 5.2 : เจ้าหน้าที่ของหน่วยสถิติจะต้องลงนามในสัญญาที่ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นความลับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยสถิติ
QAF 5.2.1 : เจ้าหน้าที่ของหน่วยสถิติมีการลงนามในสัญญาเพื่อการรักษาความลับทางสถิติ
2.4.1 เจ้าหน้าที่ต้องรับรองว่าจะปฏิบัติตามการรักษาข้อมูลเป็นความลับและมีบทลงโทษในกรณีที่
ไม่ปฏิบัติตาม
2.4.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงต่าง ๆ เอกสารลงนามควรได้รับการปรับปรุงและ
ลงนามอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลระดับย่อยสำหรับกำรวิจัย
การให้ข้อมูลของหน่วยสถิติกับบุคคลที่สามต้องมีการลบชื่อออกจากรายการข้อมูล โดยต้องมี
การกาหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจน
3.1 กาหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนในกฎหมายสถิติหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับการยินยอมให้นักวิจั ย
เข้าถึง ข้อมูล ที่เ ป็ น ความลั บ เพื่ อวัต ถุป ระสงค์ ทางวิช าการ ซึ่งเงื่อนไขเหล่ านี้จ ะถู กเปิดเผยต่ อ
สาธารณชนในเว็บไซต์ของหน่วยสถิติ
QAF 5.6.1 : มีเงื่อนไข กฎระเบียบที่ชัดเจนส าหรับการเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นความลั บเพื่อ
วัตถุประสงค์งานทางวิชาการ
3.2 ผู้ใช้ข้อมูลที่เป็ น ความลั บจะต้องลงนามในสั ญญาการใช้ข้อมูล ระดับย่อย/ไฟล์ ข้อมูลสาธารณะ
ประกอบด้วย
 ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษสาหรับการละเมิดข้อบังคับการรักษาความลับของข้อมูล
QAF 5.3.2 : ผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับมีความตระหนักในบทบัญญัติที่มีอยู่ในการลงโทษ
สาหรับการละเมิดการรักษาความลับทางสถิติ
CoP 5.6 : มีระเบียบหรือข้อตกลงที่เข้มงวดสาหรับบุคคลภายนอกที่เ ข้าถึงข้อมูลสถิติระดับ
จุลภาคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัย
 ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากขั้นตอนการลบชื่อออกจาก
ข้อมูลระดับย่อย
3.3 การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลระดับย่อย
3.3.1 การเข้าถึงข้อมูลสถิติเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่น การเข้าถึงระยะไกล ศูนย์การ
รักษาความปลอดภัย การดาเนินการระยะไกล เป็นต้น
QAF 5.5.4 : ข้อมูลสถิติทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยซึ่งป้องกัน
การเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
3.3.2 ให้บริการข้อมูลระดับย่อยผ่านโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยและสานักงานสถิติแห่งชาติ
โดยที่นักวิจัยจะมาทางานให้กับสานักงานสถิติแห่งชาติ
3.4 เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระดับย่อยก่อนนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3.4.1 หน่วยสถิติมีขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสม (เช่น การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น)
ก่อนที่จะนาข้อมูลไปใช้เพื่อการวิจัย
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3.4.2 มีการตรวจสอบการใช้ข้อมูลระดับย่อยเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ทันที เมื่อมีการละเมิด
การรักษาความลับของข้อมูล (เช่น ตรวจสอบผ่านการจับคู่ไฟล์ เป็นต้น)
4. กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จากการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสถิติจะพบว่า มีอุปสรรคในเรื่องความพร้อมในการให้
บริการ การรักษาความลับของข้อมูล และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังนั้นเพื่อที่จะรับประกันความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล หน่วยสถิติจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล
4.1 มีนโยบายทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้ง
กาหนดแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสถิติครอบคลุมไปถึง
การป้องกันทางกฎหมายและทางเทคนิคทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ
QAF 5.5.2 : มีนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี สาหรับการป้องกันและการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และมีการเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
QAF 5.6.2 : มีการเปิดเผยข้อกาหนดเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยสถิติทางเว็บไซต์
4.2 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลควรครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ดังนี้
 ความพร้อมในการใช้งาน : หน่วยสถิติต้องพร้อมให้ผู้ ใช้ข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในขอบเขตที่กาหนด
 ความสมบู ร ณ์ : หน่ ว ยสถิ ติ ใ ช้ วิ ธี ก ารส ารวจและการประมวลผลที่ เ หมาะสม เพื่ อ
รับประกันว่าข้อมูลจะไม่ถูกแก้ไขโดยผู้ใดหรือโดยความผิดพลาดทางเทคนิค
 การรั กษาข้อมูลเป็ นความลั บ : หน่ ว ยสถิติต้องทาให้ มั่น ใจว่า ข้ อ กาหนดเกี่ยวกั บ การ
รั ก ษาข้ อมู ล เป็ น ความลั บ และการปกป้ อ งข้ อ มู ล ได้ รั บ การรั บ รอง และข้ อ มู ล จะถู ก
นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
4.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยสถิติรับทราบนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างดี
QAF 5.5.2 : มีนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี สาหรับการป้องกันและการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และมีการเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
4.4 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการ ระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับองค์กร
เพื่อรักษาข้อมูลเป็นความลับและความสมบูรณ์ของสถิติ
QAF 5.5.1 : หน่วยสถิติมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
ตรวจสอบในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลทางสถิติ
4.4.1 มีการบันทึกสิทธิ์ของผู้ใช้ข้อมูลและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
QAF 5.4.4c : สิทธิของผู้ใช้จะถูกบันทึกและเก็บไว้เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
4.4.2 ควรลบชื่อและที่อยู่หรือข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลออกอย่างรวดเร็ว
QAF 5.4.4d : ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะถูกลบออกอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
4.4.3 มีการตรวจสอบระบบการรั กษาความปลอดภัยของหน่ วยสถิติ ซึ่งการตรวจสอบจะประเมิน
เครื่องมือ และการป้องกันทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสถิติ

36
QAF 5.5.3 : มีร ะบบตรวจสอบความปลอดภัย ของข้อ มูล อุปกรณ์เครื่องมือ และความ
สมบูรณ์ของฐานข้อมูลสถิติ
4.4.4 จะต้องเก็บ ข้อมูล ไว้ในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย (ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้ รั บ
อนุญาต) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษา
ข้อมูลเป็นความลับ
QAF 5.4.4a : ข้อมูลสถิติทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยซึ่งป้องกัน
การเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
4.5 มีขั้นตอนที่เหมาะสมในการวัดความเสี่ยงของการละเมิดการรักษาข้อมูลเป็นความลับ
 เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้จากการเผยแพร่สถิติหรือข้อมูลระดับย่อย
 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
สถิตเิ ท่านั้น
 เพื่อป้องกันความซ้าซ้อนของข้อมูล (การคัดลอกข้อมูล ที่ผิ ดกฎหมายหรื อการไม่ล บข้ อมูล
หลังจากที่ใช้แล้ว)
QAF 5.6.3 : ผู้ใช้จะต้องลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับกฎการใช้งานข้อมูลระดับย่อย รวมถึง
มาตรการเพื่อป้องกันการซ้าซ้อนของข้อมูล (การข้อมูลคัดลอกผิดกฎหมาย หรือไม่ลบข้อมูล
หลังการใช้งาน)
4.6 การเข้าถึงฐานข้อมูลสถิติทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบและบันทึกอย่างเคร่งครัด
4.7 หน่วยสถิติระบุความเสี่ยงของการเผยแพร่สถิติหรือข้อมูลระดับย่อย ถ้ามีความเสี่ยงของการระบุถึง
ตัวบุคคลเกินระดับที่กาหนด ต้องมีการพิจารณาว่าจะเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อมูลระดับย่อยหรือไม่
4.8 ขั้นตอนทั้งหมดที่ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการระบุถึงตัวบุคคล ต้องมีการจัดทาเอกสาร
อย่างเหมาะสม และเผยแพร่ในคาอธิบายข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลสถิติ
4.9 มีขั้นตอนที่สอดคล้องกับนโยบายรักษาความลับของข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
4.10 มีการตรวจสอบขั้นตอนที่ใช้ในการป้องกันข้อมูลตามระยะเวลา และเลือกใช้วิธีที่ที่เหมาะสมที่สุด
โดยพิจารณาระหว่างความเสี่ยงในการระบุข้อมูลส่วนบุคคลและการสูญเสียข้อมูล
QAF 5.4.4b : มีวิธีการรับมือกับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล และการสูญหายของข้อมูล
QAF 5.4.2 : โครงสร้ า งองค์ ก รมี ก ารให้ แ นวทาง แนะน าวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม และมี ก าร
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ถึงวิธีการปกป้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ
5. องค์กร เจ้ำหน้ำที่ และกำรวิจัย
หน่วยสถิติควรมีมาตรการเพิ่มเติมมาช่วยสนับสนุนการรักษาข้อมูลเป็นความลับในทุกมิติ
5.1 โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
 หน่วยสถิติพิจารณาว่าจะจัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม หรือตั้งหน่วยงานภายนอกเพื่อ
รับประกันการรักษาข้อมูลเป็นความลับ
5.2 มาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วไปภายในสานักงานของเจ้าหน้าที่สถิติ
 มี จ รรยาบรรณของวิ ช าชี พ และ/หรื อ กฎระเบี ย บภายในที่ ร ะบุ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ยึ ด ถื อ ค าสั ต ย์
ปฏิญาณในการทางาน
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มีการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาข้อมูลเป็นความลับและการปฏิบัติที่จาเป็น
5.3 งานวิจัยที่ดาเนินการ
 มีการทาวิจัยด้านการรักษาข้อมูลเป็นความลับอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามตลอดเวลา
QAF 5.4.4a : มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านการรักษาความลับของข้อมูล
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หลักกำรที่ 7 : เผยแพร่กฎหมำยเกี่ยวกับระบบสถิติ
“กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของระบบสถิติต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานทางสถิติมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ควรออกกฎหมายที่มีคุณภาพที่ระบุถึง
บทบาทและอานาจหน้าที่ และความเป็นอิสระของสานักงานสถิติแห่งชาติไว้อย่างชัดเจน
เพื่อรั กษาความไว้ว างใจของผู้ ให้ ข้อมูล และรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ จาเป็นต้อง
เปิดเผยการผลิตสถิติทางการในทุก แง่มุม โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การ
ดาเนินงานของระบบสถิติแห่งชาติมาสนับสนุน

ควำมเสี่ยง
หากกฎหมายและกฎระเบียบไม่มีคุณภาพ ไม่ครอบคลุม หรือถูกกาหนดจากอานาจทางการเมือง อาจ
ส่งผลต่อชื่อเสียงของสานักงานสถิติแห่งชาติ และความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ ซึ่งทาให้การดาเนินงานของ
ระบบสถิติไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความเสียหายต่อประชาชนและองค์กร

แนวทำงกำรปฏิบัติ
ประเด็นต่าง ๆ ทางกฎหมายต่อไปนี้ หน่วยงานรัฐควรนาไปพิจารณาเมื่อ มีการนาแนวทางการปฏิบัติ
เหล่านี้ไปดาเนินการ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. กรอบทางกฎหมาย
2. ประเด็นสาคัญในกฎหมายและกฎระเบียบ
3. การเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ
1. กรอบทำงกฎหมำย

กฎหมายที่มีคุณภาพสูงมีความสาคัญต่อระบบการดาเนินงานที่มี ประสิทธิภาพของระบบสถิติ
ของประเทศ
1.1 ควรมี ก ฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ชั ด เจนในการควบคุ ม การด าเนิ น งานของสถิ ติ ท างการ
ภายในประเทศ
1.2 กฎหมายและกฎระเบียบควรมีความสอดคล้องตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ
1.3 กฎหมายควรมีการกาหนดความเป็นอิสระของสถิติทางการไว้อย่างชัดเจน
 ควรมีความโปร่งใสในการแต่งตั้งและปลดผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติ
 ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องงบประมาณของสานักงานสถิติแห่งชาติ
 ผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกแหล่งข้อมูล วิธีการทางสถิติ
และการตัดสินใจในการเผยแพร่สถิติ
1.4 กฎหมายและกฎระเบียบควรมีความทันสมัยและปรับปรุงอย่างเป็นประจา
1.5 กฎหมายและกฎระเบีย บควรครอบคลุ มกิจกรรมของสานักงานสถิติแห่ งชาติและกิจกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสถิติทางการ
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1.6 ควรมีกฎหมายสถิติโดยเฉพาะ
1.7 กฎหมายและกฎระเบียบควรครอบคลุมและมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่
เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายและข้อบังคับที่กาหนด ไว้
อย่างไม่เหมาะสมจะส่งผลทาให้เกิดความยุ่งยากและไม่ยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.8 กฎหมาย กฎระเบียบควรกาหนดหลักเกณฑ์ที่สาคัญของระบบสถิติของประเทศ และมีมาตรการอื่น ๆ
ให้การสนับสนุน
1.9 สานักงานสถิติแห่งชาติและระบบสถิติของประเทศควรมีความสอดคล้องกับการดาเนินงานระหว่าง
กฎหมายสถิติ กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ
2. ประเด็นสำคัญในกฎหมำยและกฎระเบียบ
กฎหมายและกฎระเบียบควรครอบคลุมกิจกรรมและความรับผิดชอบของสานักงานสถิติแห่งชาติ
และกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบสถิติของประเทศ
2.1 ประเด็นสาคัญที่ควรระบุในกฎหมายและกฎระเบียบมีดังนี้
 ลักษณะและหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ
 หน้าที่ของรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่น ๆ (เช่น รัฐสภา) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถิติ
 หน้าที่และสถานะของผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติ
 สถานะและภารกิจของสานักงานสถิติแห่งชาติ
 เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
 บทบาทและสมาชิกของสภาสถิติแห่งชาติ
 การประสานความร่วมมือด้านสถิติระหว่างรัฐบาล รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น (ในประเทศที่มีระบบสถิติแบบกระจายงาน ควรมี บทบัญญัติที่กาหนดความ
รับผิดชอบและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดเก็บและรักษาข้อมูล และจะมีการคว่าบาตรถ้าไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว)
 ประเด็นที่เกี่ยวกับแผนงานด้านสถิติและระบุวิธีการดาเนินงาน
 การเก็บรวบรวมสถิติ อานาจในการเข้าถึงข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกาหนด
 การเข้าถึงข้อมูลที่มาจากการบริหารงาน/งานทะเบียน (administrative data)
 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล
 การรวบรวม การวิเคราะห์ การเผยแพร่และการจัดเก็บข้อมูล (รวมถึงข้อมูลระดับย่อย)
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสถิติในระดับสากล
 การกระทาผิดและบทลงโทษ (เช่น ความผิดพลาดในการให้ข้อมูล หรือเปิดเผยความลับข้อมูล
เป็นต้น)
ตัวอย่างของประเด็นที่สาคัญในกฎหมายและกฎระเบียบ
หน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติสถิติ เช่น แอฟริกาใต้ , สานักงานสถิติแคนาดา, สานักงานสถิติ
ไอร์แลนด์, สานักงานสถิตินิวซีแลนด์, สานักงานสถิติสิงคโปร์ เป็นต้น
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3. กำรเผยแพร่กฎหมำย กฎระเบียบ และมำตรกำรต่ำง ๆ
การเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ คือสิ่ งสาคัญในการรักษาความไว้วางใจ
และความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ
3.1 กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ
และระบบสถิติของประเทศควรเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมเผยแพร่แก่สาธารณะ
3.2 กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ควรมีเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.3 เว็บไซต์ของสานักงานสถิติแห่งชาติควรนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ไว้อย่างชัดเจน
3.4 มี ก ารเผยแพร่ ร ายงานประจ าปี แผนงานสถิ ติ รายงานการประเมิ น และการตรวจสอบการ
ดาเนินงานทางสถิติแก่สาธารณะ
3.5 มี ก ารเก็ บ รวบรวมกระบวนการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ สถิ ติ แ ละเผยแพร่ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมและ
ประมวลผลสถิติต่อสาธารชน
3.6 หน่วยสถิติควรพร้อมให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา วิธีการ และขั้นตอนการผลิตสถิติทางการ
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หลักกำรที่ 8 : ประสำนควำมร่วมมือภำยในประเทศ
“การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยสถิติภายในประเทศ เป็นปัจจัยสาคัญที่ ทาให้ระบบสถิติมีความ
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้าซ้อน ลดภาระผู้ให้ข้อมูล และช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการใช้มาตรฐานสถิติ”

วัตถุประสงค์
เพื่ออธิบ ายแนวทางการประสานความร่วมมือ ด้านสถิติกับหน่วยสถิติต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิ ผล
รวมถึงแนวทางการปรับปรุงความสอดคล้องและประสิทธิภาพของระบบสถิติของหน่วยสถิติ
ตามที่ Global Review 2013 (UNSD) ได้ระบุไว้ว่า “ไม่ว่าการจัดการภายในองค์กรเพื่อการผลิตสถิติ
ของหน่วยสถิติต่าง ๆ จะเป็นแบบใดก็ตาม หน่วยสถิติต่าง ๆ ควรประสานความร่วมมือด้านสถิติเพื่อลดความ
ซ้าซ้อนในการทางาน ลดภาระของผู้ให้ข้อมูล และสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการใช้
มาตรฐานสถิต”ิ สิ่งสาคัญคือ การประสานความร่วมมือเป็นหลักการที่ถูกนาไปปฏิบัติน้อยที่สุด แต่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบสถิติให้เพิ่มมากขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการนาหลักการนี้ไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นด้วย

ควำมเสี่ยง
การขาดการประสานความร่วมมือระดับประเทศอาจทาให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ดังนี้
1. ความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ของสารสนเทศอาจท าให้ ผู้ ใ ช้ ส ารสนเทศเกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด
โดยเฉพาะในกรณี ข องผู้ ก าหนดนโยบายสาธารณะที่ ใ ช้ ก ารตี ค วามที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งจาก
สารสนเทศที่ไม่สอดคล้องกันมาสนับสนุนการตัดสินใจ
2. การสูญเสียทรัพยากรจากสารสนเทศทีซ่ ้าซ้อน
3. สารสนเทศที่ไม่สอดคล้องและซ้าซ้อนที่ ส่งให้องค์กรระหว่างประเทศ ทาให้เกิดความสับสน
ในการใช้งานและการตีความ
4. หากสารสนเทศที่ ส่ ง ให้ อ งค์ กรระหว่า งประเทศมาจากหลายแหล่ ง หน่ ว ยงานระหว่าง
ประเทศควรทบทวนกรอบการดาเนินงานทางกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อให้แน่ใจว่า
สารสนเทศมาจากแหล่งที่เป็นทางการ
5. การประสานความร่วมมือของระบบสถิติของประเทศที่ไม่ดีพอ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
สถิติทางการ
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แนวทำงกำรปฏิบัติ
สานักงานสถิติแห่ งชาติ ใช้กรอบการบริหารด้านสถาบันในการดาเนิน บทบาทประสานความร่วมมื อ
รวมถึงจัดกิจกรรม และจัดทากลไกและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสถิติที่ผลิตโดยหน่วยสถิติ ที่อยู่ในระบบ
สถิติของประเทศนั้นมีคุณภาพตามมาตรฐาน เนื่องจากสานักงานสถิติแห่งชาติของแต่ละประเทศมีบริบท ความ
ซับซ้อน และการเข้าถึงระบบที่แตกต่างกัน จึงต้องประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมด้านสถิ ติ ของ
ประเทศเกิดการประสานร่วมมือเป็นอย่างดี แนวทางการปฏิบัตินี้สามารถนาไปใช้ได้กับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่มีระบบสถิติแบบรวมศูนย์ (เช่น สานักงานสถิติแคนาดา เป็นต้น) หรือประเทศที่มีระบบสถิติแบบ
กระจายงาน (เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) รวมถึงประเทศที่มีระบบสถิติแบบหลากหลาย (เช่น เยอรมนี เป็นต้น)
แนวทางการปฏิบัติในหลักการนี้ ประกอบด้วย
1. กรอบทางกฎหมาย
2. นโยบายระดับประเทศ
3. วิธีการประสานงาน
1. กรอบทำงกฎหมำย
กรอบทางกฎหมายของแต่ ล ะประเทศเป็ น ตั ว ก าหนดขอบเขตการบริ ห ารด้ านสถาบั นของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นประโยชน์ของการมีระบบสถิติของประเทศทีช่ ่วยให้สถิติมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความเป็นกลาง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งได้กาหนดบทบาท
การประสานความร่วมมือในระดับประเทศไว้ในพระราชบัญญัติสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระบบสถิติของประเทศที่มีการทางานอย่างเหมาะสม ทาให้การประสานงานด้านสถิติระหว่าง
ประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความซ้าซ้อนในการผลิตสถิติ รวมทั้งเพิ่ม
ขอบเขตและประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านสถิตใิ นระดับสากล
หากประเทศยังไม่มีกรอบทางกฎหมายด้านการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยสถิติ สานักงาน
สถิติแห่งชาติควรเสนอกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่กาหนดหน้าที่การเผยแพร่ประมวลจรรยาบรรณ
(Code of Ethics) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วย
สถิติโดยอ้างอิงจากหลั กการพื้ นฐานสถิติ ทางการ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความสอดคล้ อ งและ
ประสิทธิผลของระบบสถิติของประเทศ และควรนาหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยสถิติภาครัฐเป็น
ลาดับแรก รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลายในสังคมสถิติของประเทศ
2. นโยบำยระดับประเทศ
2.1 สนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องของสถิติระดับประเทศ
 การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยสถิติภายในประเทศเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ เกิดความ
สอดคล้ องของสถิ ติ ของประเทศ และส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ จั ด ท าและเผยแพร่
สารสนเทศที่ทาให้เกิดความสอดคล้องของระบบประสานงาน นอกจากนี้ การประสานความ
ร่ ว มมือจะต้องดาเนิ น การภายใต้ กรอบทางกฎหมายและการบริหารด้านสถาบั น ซึ่ ง เป็ น
ตัวกาหนดกฎเกณฑ์ โครงสร้าง และกระบวนการต่าง ๆ ในการประสานความร่วมมือ
 การประสานความร่ ว มมื อจะเกิด ขึ้น ได้ควรมี การใช้ กลไกต่า งๆ ร่ ว มกัน ทั้งเครื่ องมื อ ทาง
กฎหมาย การติดต่อสื่อสารที่ดี และการเป็นพันธมิตรระหว่างสานักงานสถิติแห่งชาติและ
หน่วยสถิติอื่น ๆ และความเป็นผู้นาของสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ประสิทธิภาพของระบบการประสานความร่วมมือเกิดจากการจัดการภายในตามกรอบทาง
กฎหมายและการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการ
หน่วยสถิติใช้วิธีการทางสถิติอย่างเหมาะสม
 การประสานความร่วมมือที่ดาเนินการโดยสานักงานสถิติแห่งชาติจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า มีการ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยสถิติอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
รวมถึงผลักดันให้หน่วยสถิติ ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานและคุณภาพ และการประสาน
ความร่วมมือทาให้เกิด การใช้มาตรฐานสากลและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมจะช่ว ยเพิ่ ม
คุณภาพของสถิติร ะดับ ประเทศ ดังนั้น ส านัก งานสถิติ แห่ งชาติควรจัดทาแนวทาง คู่มือ
ระเบียบวิธีสถิติ และเกณฑ์ทั่วไปอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิตสถิติระดับประเทศหรือ
เพื่อกาหนดวิธีการและกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคนิ ค รวมถึ ง หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการและการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ของหน่วยสถิติในระบบสถิติ จะเป็นกลไกที่ช่วย
สนั บ สนุ น ให้ มี การใช้ กรอบแนวคิด ในการวิจัย ทั่ว ไป กระบวนการ และวิธีการทางสถิ ติ ที่
เหมาะสม และถ้ามีการสร้างมาตรฐานขึ้น ก็ควรจะมีการกาหนดกลไกการควบคุมในการใช้
มาตรฐานดังกล่าวด้วย
ติดตามการใช้มาตรฐานการจัดจาแนกของหน่วยงานต่าง ๆ
สานักงานสถิติแห่งชาติ นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยสถิติ
ของประเทศแล้วยังมีบ ทบาทในการติดตามการใช้มาตรฐานการจัดจาแนกในการผลิตสถิติข อง
หน่วยสถิติอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบสถิติของประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยสถิติใช้มาตรฐานการจัด
จาแนกทั่วไปที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบสถิติ รวมถึงบทบาทในการพัฒนาคู่มือ
มาตรฐานการจัดจาแนกต่าง ๆ และการตรวจสอบ/ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วย
สถิตอิ ย่างเป็นทางการ
สนับสนุนการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งผ่านการใช้มาตรฐานทางสถิติ
ประสานความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
 โครงหลักของกรอบทางกฎหมายทาให้มั่นใจว่า การประสานความร่วมมือของระบบสถิติของ
ประเทศเป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ ช่วยให้ผู้ประสานความร่วมมือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยสถิติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนาเสนอได้ตาม
แผนผังด้านล่าง ดังนี้


2.2

2.3

2.4
2.5

2.6 ป้องกันไม่ให้เกิดการขอข้อมูลที่ซ้าซ้อน ซึ่งทาให้เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน
2.7 ลดภาระของผู้ให้ข้อมูล
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3. วิธีกำรประสำนงำน
3.1 การประสานความร่วมมือของสานักงานสถิติแห่งชาติ
 จากการส ารวจในปี 2556 (Global Review 2013) พบว่ า ในการประสานงานในระดั บ
สากล มีองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลายหน่วยงาน ได้แก่ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ธนาคารกลาง กระทรวง กรม และผู้ผลิตสถิติระดับภูมิภาค ซึ่งหากปฏิบัติตามคาแนะนาควรมี
หน่วยประสานงาน เพียงหน่วยงานเดียวที่ทาหน้าที่ประสานงาน (โดยทั่วไปคือสานักงานสถิติ
แห่งชาติ) ดังนั้น ผู้ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านสถิติของประเทศควรมีเพียงหน่วยงาน
เดียวคือ สานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอาจมีวิธีการในการประสานความร่วมมือได้หลายวิธี เช่น
- ก าหนดเป็ น กฎระเบี ย บ ข้ อ ตกลง หรื อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การประสานระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐ
- จั ดตั้ง คณะกรรมการกากับดูแล คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการทาง
เทคนิคเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือ
- กาหนดแผนประจาปีหรือหลายปีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกัน
- ทดลองใช้วิธีการสารวจ
3.2 การประสานงานผู้ใช้/ผู้ให้ข้อมูล
 การประสานความร่ ว มมื อ ของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ม่ ค วรมุ่ ง เน้ น เฉพาะผู้ ผ ลิ ต สถิ ติ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และผู้ให้ข้อมูลด้วย ตามที่ระบุใน
NQAF2 : การจัดการความสัมพันธ์ กับผู้ใช้ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ว่า “หน่วยสถิติควรสร้าง
ความสัมพันธ์อัน ดีและยั่งยืนกับผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสียที่ส าคัญ รวมถึงผู้ใช้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงานที่ให้ทุน หน่วยงานรัฐบาล องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสื่อ”
 เป้าหมายที่สาคัญประการหนึ่งของการประสานความร่วมมือระดับประเทศคือ การลดภาระ
ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ดั ง นั้ น หน่ ว ยประสานควร “ประเมิ น ความจ าเป็ น ในการเก็ บ รวบรวม
สารสนเทศ การใช้ข้อมูลจากงานทะเบียนหรือการสารวจอื่นๆ และการใช้วิธีการทางสถิติและ
การสารวจที่เหมาะสม เพื่อลดภาระของผู้ให้ข้อมูล” (NQAF3 : การจัดการลดภาระของผู้ให้
ข้อมูล)
3.3 การจัดทามาตรฐาน
การจัดทามาตรฐานเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือทางสถิติที่สาคัญ โดยทั่วไป
แล้วจะระบุให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทามาตรฐานเพียงหน่วยงานเดียว และเป็นหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการออกนโยบายของสานักงานสถิติแห่งชาติและ/หรือการออกกฎหมาย เช่น การ
กาหนดคณะกรรมการเฉพาะด้านการประสานงาน การทางานร่วมกับผู้ใช้ข้อมูล เป็นต้น
3.4 การประสานภายในหน่วยงานของรัฐและองค์กรนอกภาครัฐ
การประสานภายในหน่วยงานของรัฐและองค์กรนอกภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการประสานงาน
ทางสถิติในระดับนานาชาติและการจัดทามาตรฐาน
3.5 การประสานความร่วมมือทางสถิตอิ ื่น ๆ
การประสานความร่ ว มมื อ ทางสถิ ติ อาจอยู่ ใ นรู ป ของผู้ เชี่ ยวชาญจากหน่ วยงานของรั ฐ
คณะกรรมการด้านเทคนิค กฎหมาย และข้อตกลงต่าง ๆ
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หลักกำรที่ 9 : ใช้มำตรฐำนสำกล
“หน่วยสถิติควรใช้แนวคิด การจัดจาแนก และระเบียบวิธีสถิติที่เป็นสากล เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถิติมี ความ
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ”

วัตถุประสงค์
การที่ไม่มีมาตรฐานหรื อคาอธิบายข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน ทาให้ข้อมูลไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
ระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
การเปรียบเทียบเป็นมิติสาคัญของคุณภาพสถิติ หากข้อมูลไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ก็จะเสีย
โอกาสในการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และหากไม่มีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่หน่วยสถิติผลิตขึ้นก็
จะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้น การใช้มาตรฐานสถิติจึงเป็นหลักการสาคัญในการผลิตและ
บริการสถิติทางการที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง เนื่องจากการใช้มาตรฐานสถิติร่วมกันจะ
ช่วยให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพทั้งภายในแต่ละหน่วยงานและภายในระบบสถิติทางการ
วัตถุประสงค์ของหลักการนี้คือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถิติทางการที่ผลิตขึ้นนั้นตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้และช่วยสร้างมูลค่าให้แก่รัฐบาล/ภาครัฐ หลักการนี้จึงเป็นหลักการที่หน่วยสถิติต้องคานึงถึงเพิ่มเติมจาก
หลักวิชาการและมาตรฐานของหลักการที่ 2 ในการผลิตสถิติทางการ

ควำมเสี่ยง
การที่ ไ ม่ ใ ช้ ม าตรฐานสากลในการด าเนิ น การทางสถิ ติ ส่ ง ผลให้ ร ะบบสถิ ติ ข องประเทศไม่ มี
ประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกัน และส่งผลให้ข้อมูลไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
หากผู้ใช้นาข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มาใช้จะเกิดความเสี่ยงที่ทาให้การตัดสินใจผิดพลาดได้
และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะมองว่าเป็นความผิดของสถิติและหน่วยงานสถิติ ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ

แนวทำงกำรปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสากลประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

กรอบทางกฎหมาย
มาตรฐาน
คุณภาพ
มาตรฐานสาหรับการร่วมมือระหว่างประเทศ
ผลกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
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1. กรอบทำงกฎหมำย
กฎหมายสถิ ติ ค วรมี ก ารระบุ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า การด าเนิ น งานทางสถิ ติ จ ะต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานสากล
2. มำตรฐำน
ในบางกรณีอาจมีมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูล มากกว่าหนึ่งมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น
The Eurostat Concepts and Definitions Database (CODED) ได้กาหนดคานิยาม “การจ้างงาน”
ไม่ต่ากว่า 12 คานิยาม เป็นต้น ซึ่งคานิยามทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานสากล หรือบางมาตรฐานอาจใช้
เฉพาะเรื่อง เช่น มาตรฐานการขนส่งทางน้าภายในประเทศ เป็นต้น ในขณะที่บางมาตรฐานอาจใช้ได้
ทั่วไป เช่น มาตรฐานคาจากัดความที่เผยแพร่โดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นในกรณีที่
ต้องใช้เพียงมาตรฐานเดียว นักสถิติต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากส่วน
ใหญ่แล้วจะไม่มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าควรใช้อย่างไร
นอกจากนี้ ในกรณีที่องค์กรระหว่างประเทศต้องการให้รายงานข้อมูลเดียวกันโดยใช้มาตรฐาน
ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปมีข้อกาหนดการรายงานตามการ
จัด จ าแนกกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ในประชาคมยุโ รป (Statistical classification of economic
activities in the European Community) ในขณะที ่อ งค์ก ารสหประชาชาติใ ช้ก ารจัด ประเภท
อุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล (International Standard Industry Classification : ISIC) ซึ่งการ
จัดจาแนกทั้งสองแบบมีความสัมพันธ์กันแต่มีรายละเอียดเชิงลึกที่ต่างกัน หน่วยสถิติจึงจาเป็นต้องทา
การแปลงข้อมูลและปรับค่าเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบอื่น ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาใน
ระยะยาวคือ ทาการจัดเรียงความสัมพันธ์ของมาตรฐานสากลเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกันเพื่อใช้ในการ
ผลิตข้อมูล ในทางปฏิบัติวิธีการแก้ปัญหาในระยะสั้นคือ ใช้มาตรฐานที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการมากที่ สุด และ
จัด เตรีย มเอกสารที่บ อกถึง ความแตกต่า ง รวมถึง ทาตารางเปรีย บเทีย บเพื่อ อ านวยความสะดวก
ในการทารายงานตามมาตรฐานอื่น ๆ เมื่อจาเป็น
3. คุณภำพ
 กรอบการประกัน คุ ณภาพของประเทศ (Generic National Quality Assurance Framework :
NQAF)
ในปี 2555 คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติให้การรับรองการใช้กรอบการประกัน
คุณภาพของประเทศ (NQAF) ที่พัฒนาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยตัวแทนขององค์กรสถิติ
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดย NQAF เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงกรอบ
การประเมินคุณภาพข้อมูลของแต่ละประเทศ ซึ่ง NQAF ประกอบไปด้วย 19 หัวข้อ และในหลาย
หัวข้อได้เน้นถึงความสาคัญของการใช้มาตรฐานสากลและมีคาถามเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยสถิติ
ปฏิบัติตาม เกณฑ์ปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างคาถาม เช่น
NQAF 3 การจัดการมาตรฐานสถิติ
- หน่วยสถิติมีคาอธิบายถึงมาตรฐานสถิติที่ใช้ว่า สอดคล้องตามมาตรฐานของ
ประเทศหรือสากลหรือไม่
- มีเอกสารหรือคาอธิบายเมื่อมาตรฐานสถิติที่ใช้อยู่นั้น แตกต่างจากมาตรฐาน
ของประเทศหรือสากลหรือไม่
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- มีรายละเอียดแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของประเทศหรือสากล
หรือไม่
NQAF 10 การประกันคุณภาพด้านความถูกต้องตามหลักวิธีการ
- ในการพัฒนาและเก็บรวบรวมสถิติ หน่วยสถิติใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
ตามมาตรฐาน แนวทาง และเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของสากล และสอดคล้องตาม
หลั ก การทางวิ ช าการที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และมี ก ระบวนการทางสถิ ติ ที่ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตลอดการผลิตสถิติหรือไม่
- ระเบียบวิธี (แนวคิด นิยาม การจัดจาแนกประเภท พื้นฐานการบันทึกข้อมูล
ฯลฯ) ที่หน่วยงานใช้ สอดคล้องกับมาตรฐาน แนวทาง และเกณฑ์ปฏิบัติที่ดี
ของสากลหรือไม่
- ถ้า การดาเนินงานทางสถิติที่ ใช้ไม่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐาน แนวทาง และ
เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของสากล ได้มีการอธิบายวิธีการที่แตกต่างไปหรือไม่
NQAF 12 การประกันคุณภาพด้านความถูกต้องของการดาเนินงาน
- เพื่อให้ผลิตสถิติได้ทันเวลา มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้อง หน่วยสถิติควร
วางแผนขั้นตอนการดาเนินงานด้านสถิติตามมาตรฐาน แนวทาง และเกณฑ์
ปฏิบัติที่ดีของสากลและเหมาะสม
NQAF 17 การประกันคุณภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลและความชัดเจนของข้อมูล
- มีกระบวนการที่ทาให้มั่นใจว่า มีการจัดทาคาอธิบายเมื่อมาตรฐานที่ใช้อยู่มี
ความแตกต่างจากมาตรฐาน แนวทาง หรือเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของสากลหรือไม่
NQAF 18 การประกันคุณภาพด้านความสอดคล้องและความสามารถในการเปรียบเทียบ
- มีการประเมินการผลิตสถิติว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศหรือสากล
เป็นระยะหรือไม่
- ได้มีการระบุความแตกต่างจากมาตรฐานของประเทศหรือสากลไว้อย่างชัดเจน
หรือไม่ และได้อธิบายเหตุผลของแต่ละความแตกต่างให้กับผู้ใช้ทราบหรือไม่
- มีการรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศหรือสากลเกี่ยวกับคานิยาม
หน่วย และการจัดจาแนกหรือไม่
- หน่ ว ยสถิ ติ ส นั บ สนุ น ด้ า นความสอดคล้ อ งและความสามารถในการ
เปรียบเทียบโดยสนับสนุนการนามาตรฐานสากล/ประเทศมาปรับใช้
หลั ก ปฏิ บั ติ ส ถิ ติ ยุ โ รป (The European Statistics Code of Practice : CoP) ข้ อ ที่ 7 เรื่ อ ง
ความถูกต้องของระเบียบวิธีสถิติ ได้เน้นย้าให้เห็นถึงความสาคัญของหลักการนี้โดยมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ที่ระบุว่า ระเบียบวิธีสถิติทั้งหมดของหน่วยสถิติยึดถือตามมาตรฐาน แนวทาง และ
เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีระดับสากล
กรอบการประเมิน คุณภาพข้อมูล (The Data Quality Assurance Framework : DQAF) ได้ให้
ความสาคัญกับการใช้มาตรฐาน ดังนี้
- 2.1.1 โครงสร้างโดยรวมเกี่ยวกับแนวคิดและคานิยามเป็นไปตามมาตรฐาน คู่มือ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 2.2.1 ขอบข่ายของข้อมูลสอดคล้องกับมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล
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- 2.3.1 ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่/การจาแนกข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน คู่มือ
หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้มาตรฐานสากลมีความสาคัญต่อคุณภาพของสถิติ
โดยมี ทั้ ง ใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพตลอดจนใช้ รั บ ประกั น คุ ณ ภาพของสถิ ติ (เพื่ อ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานคุณภาพกับหลักวิชาการ โปรดอ่านหลักการที่ 2 เพิ่มเติม)
4. มำตรฐำนสำหรับกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศ
หากหน่วยงานต่าง ๆมีการใช้มาตรฐานร่วมกันก็จะทาให้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นไป
อย่างสะดวกมากขึ้น เนื่องจากการใช้มาตรฐานร่วมกันจะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ตลอดจนมีคาศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกัน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่ วยสถิติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กิจกรรมการพัฒนาร่วมกันและการพัฒนาสถิติที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและบริการ (The High-Level Group for the Modernisation of Statistical
Production and Services : HLG) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานสากล และได้กาหนดวาระ
การประชุ มเรื่ องการปรั บปรุ งมาตรฐานให้ เหมาะสมกั บการพั ฒนาประเทศอย่ างแท้ จริ ง เพื่อทบทวน
มาตรฐาน ที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนการทางานระหว่างหน่วยงาน และเปิดตัวโครงการระหว่างประเทศที่
สาคัญหลายโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้
HLG ได้ระบุมาตรฐานสากลสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยสถิติ มี
ดังนี้
 กระบวนกำรเพื่อกำรผลิตสถิติ ทั่วไป (The Generic Statistical Business Process
Model : GSBPM)
กระบวนการเพื่อการผลิ ตสถิติทั่วไปได้พัฒนาขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2552 และได้
พัฒนา Version 5.0 ใน พ.ศ. 2556 โดยมี ก ารจั ด ท าศั พ ท์ เ ฉพาะที่ เ ป็ น มาตรฐานและ
กาหนดกระบวนการที่จาเป็นในการผลิตสถิติทางการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยสถิติ
ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานผลิตสถิติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนามาประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมการผลิตสถิติทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ สามารถนามาใช้ได้กับทุก
แหล่งข้อมูล และสามารถนามาใช้เพื่อการอธิบายและการประเมินคุณภาพกระบวนการผลิต
จากการสารวจ การสามะโน การบันทึกข้อมูลทะเบียน และแหล่งที่มาอื่น ๆ
การนากระบวนการเพื่อผลิตสถิติทั่วไปไปปรับใช้อย่างรวดเร็วของหน่วยงานทั่ว
โลกแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางกั บ แนวคิ ด ที่ ว่า การผลิ ต สถิ ติ ทั้ ง หมด
สามารถนามาจัดรูปแบบการผสมผสานของกระบวนการผลิตสถิติได้กระบวนการที่แตกต่าง
กันได้ไม่น้อยกว่า 50 รูปแบบ และหากทาการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตสถิติในปัจจุบันกับ
ที่วางแผนไว้บน GSBPM จะทาให้เห็นส่วนที่เหมือนกันระหว่างกระบวนการทั้งสอง ซึ่งจะ
ช่วยในการระบุแนวปฏิบัติที่ดีและทาการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้
GSBPM เป็ น เครื่ องมือในการระบุต้น ทุนในแต่ล ะกระบวนการผลิ ตสถิ ติ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
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แบบจำลองสำรสนเทศสถิติทั่วไป (The Generic Statistical Information Model :
GSIM)
แบบจาลองสารสนเทศสถิติทั่วไปได้ถูกพัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นกรอบการ
ดาเนินงาน (Reference framework) ที่เป็นมาตรฐานกลางในการนาสารสนเทศต่า งๆ
(Information objects) มาใช้ เ ป็ น input และ output ในการผลิ ต ข้ อ มู ล สถิ ติ ต าม
มาตรฐาน GSBPM และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานข้ อ มู ล และค าอธิ บ าย
ข้ อ มู ล เช่ น DDI (Data Documentation Initiative) และ SDMX (Statistical Data and
Metadata eXchange) เป็ น ต้ น โดย GSIM จะครอบคลุ ม ทั้ ง ค าอธิ บ ายข้ อ มู ล การจั ด
จ าแนกข้ อ มู ล การก าหนดค านิ ย ามของตั ว แปรและตั ว ชี้ วั ด การก าหนดโครงสร้ า ง
ข้อมูล ความถี่ ตัวอย่าง แหล่งข้อมูล การปรับ/แก้ไขข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
กาหนดกลุ่มผู้ใช้ และการเผยแพร่และนาเสนอข้อมูลสถิติ จึงทาให้สามารถแลกเปลี่ยน และ
เชื่อมโยงการผลิตสถิติร่วมกันได้ทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระดับสากล
สถำปัตยกรรมกำรผลิตสถิติทั่วไป (The Common Statistical Production
Architecture : CSPA)
เป็นสถาปัตยกรรม (Reference architecture) ในการผลิตสถิติที่ช่วยให้หน่วยสถิติ
ต่าง ๆ สามารถพัฒนากระบวนการและระบบผลิตสถิติตามมาตรฐาน GSBPM และ GSIM
รวมทั้งมาตรฐานสากลอื่นๆ โดยการทางานของ CSPA มุ่งเน้นการจัดทากระบวนงาน/
วิธีการ ทางสถิติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยสถิติได้ใช้ร่วมกันหรือสามารถนาไปใช้งาน
ร่วมกับกระบวนการผลิตสถิติที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการผลิตสถิติ
ร่ วมกันตามหลั กการพื้นฐานของ standard-based modernization ซึ่งจะช่วยลดความ
ซ้าซ้อนของกระบวนการ แม้ว่าจะผลิตจากหน่วยงานที่ต่างกันหรือมีคาบเวลาที่ต่างกันก็ตาม
ลดเวลาและต้นทุนที่ต้องใช้ในการเก็บรวบรวมและจัดทา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพของ
ข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์

5. กำรส่งผลต่อทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร
แม้ว่าการใช้มาตรฐานสากลจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ในทางปฏิบัติ บางหน่วยงาน
อาจใช้มาตรฐานที่จัดทาขึ้นเองเพื่อให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของตน
ดังนั้ นหลั กการนี้ จึ งยอมให้ หน่ วยสถิติน ามาตรฐานสากลไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกั บเงื่ อนไขและความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งในบางกรณี มาตรฐานเฉพาะเรื่องหรือมาตรฐานของประเทศอาจเหมาะสมกับ
สถิติเฉพาะเรื่องนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การนามาตรฐานสากลไปปรับใช้อาจทาให้ความสามารถในการ
เปรียบเทียบสถิติในระดับประเทศลดลงได้ ซึง่ จาเป็นต้องมีการพิจารณาว่ามาตรฐานแบบใดเหมาะสมกับ
การนาไปใช้ในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ หรือระหว่างประเทศ ในทานองเดียวกัน การนามาตรฐาน
มาประยุกต์ใช้อาจทาให้เกิดความสะดวกต่อผู้ผลิตแต่อาจไม่เหมาะกับผู้ใช้สถิติทุกประเภท ดังนั้น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นประโยชน์ของมาตรฐาน หน่วยสถิติควรมีกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ซึ่งอาจต้อง
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญในการจัด การทรัพยากรมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และการ
อบรม
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ส าหรั บโครงสร้ างการบริ ห ารงาน บางหน่ว ยงานได้เปลี่ ยนรูปแบบจากการดาเนินงานตาม
ขอบเขตทางสถิติมาเป็นการดาเนินงานตามหน้าที่ภารกิจ เช่น กาหนดให้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานเดี ย ว เป็ น ต้ น ซึ่ ง การด าเนิ น งานในลั ก ษณะนี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การใช้
มาตรฐานสากลและช่วยลดการใช้มาตรฐานเฉพาะเรื่องได้ แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างการ
บริหารงานแบบใดที่เหมาะกับหน่วยสถิติ และโครงสร้างเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งวิธีที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผลคือการใช้โครงสร้างการบริหารงานแบบผสม
ดังตัวอย่างในประเทศสวีเดน
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หลักกำรที่ 10 : พัฒนำระบบสถิติผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
“ ความร่วมมือด้านสถิตริ ะหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาของระบบ
สถิติทางการในทุกประเทศ ”

วัตถุประสงค์
การเรี ย นรู้ จ ากการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาและการแบ่ ง ปั น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยสถิ ติ โ ดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อหาต้นแบบหรือวิธีการทางสถิติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากล ถือเป็นสิ่งสาคัญในการผลิตสถิติให้มี
คุณภาพสูง รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการผลิตสถิติที่มีคุณภาพสูงจะช่วยให้พัฒนาทางสถิติได้อย่าง
ยั่งยืนและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหน่วยสถิติที่มีประสิทธิภาพและใช้องค์ความรู้ทางสถิติได้อย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทั่วไปจะอยู่ในลักษณะที่หน่วยสถิติได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ตัว อย่ างเช่น โครงการความร่ ว มมือในการบริห ารจัดการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่าง
สานักงานสถิติแห่งชาติกับหน่วยสถิติ ซึ่ง จะมีการพิจารณาและปรับปรุง กระบวนการทางานของทั้ง 2 ฝ่ายใน
ระหว่างดาเนินโครงการร่วมกัน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติ และวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของทั้ง 2
ฝ่ายด้วย นอกจากนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติ ควรเข้าร่วมประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถิติอย่างกระตือรือร้น
เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาสถิ ติ ใ นระดั บ สากลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ตั ว อย่ า งเช่ น การเข้ า ร่ ว มประชุ ม United Nation
Statistical Commission เป็นต้น) และในกรณีที่สานักงานสถิติแห่งชาติมีความต้องการประสานความร่วมมือ
ในประเด็นต่าง ๆ ด้านสถิติ แต่ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเวทีสากลยังไม่เพียงพอ จึงอาจจะต้องมีการจัดลาดับความสาคัญของความร่วมมือดังกล่าว สร้างความร่วมมือ
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแหล่งความร่วมมือใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของสถิติเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยสถิติและ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยสถิติภายในประเทศทั้งสองฝ่ายอีกด้วย (ทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้ช่วยเหลือ)

ควำมเสี่ยง
หากสานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานระดับพหุภาคี มีทรัพยากรไม่เพียงพอและข้อจากัดต่างๆ ใน
ด้ า นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศอาจท าให้ ข าดการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี รวมถึ ง การ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ด้านสถิติ ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการผลิ ตสถิติให้มีมาตรฐาน
คุณภาพอันจะนาไปสู่การพัฒนาสานักงานสถิติแห่งชาติและระบบสถิติของประเทศ

แนวทำงกำรปฏิบัติ
แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์สาหรับการดาเนินงานตามหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศมีดังนี้
1.
2.
3.
4.

กรอบทางกฎหมาย
การประยุกต์ใช้กรอบและแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลยุทธ์และการจัดการองค์กรของสานักงานสถิติแห่งชาติในด้านความร่วมมือทางสถิติ
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยสถิติประเทศต่าง ๆ
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1. กรอบทำงกฎหมำย
ความร่วมมือด้านสถิติของประเทศต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ในกรอบกฎหมาย
ด้านสถิติ แต่จะกาหนดไว้ในกฎระเบียบ/ข้อตกลงกับประเทศพันธมิตรรูปแบบอื่น ๆ แทน ได้แก่
1.1 สนธิสัญญาทางการเมืองระหว่างประเทศตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศ
ของประเทศ
1.2 ข้อตกลงระดับทวิภาคีของสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศหรือ
การร้องขอความร่วมมือจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
1.3 ข้อตกลงทางการเมืองระหว่างประเทศและองค์ก รระหว่างประเทศ เช่น European Partnership,
Stabilisation and Association Agreements (SAA), Association Agreements เป็นต้น
1.4 สัญญาโครงการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อรับประกันถึง การ
ระดมทุนของความร่วมมือทางสถิติ เช่น EU-Twinning-project, World Bank-Twinning-project
เป็นต้น
1.5 ข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนโดยการจัดการประมูลสาธารณะ
2. กำรประยุกต์ใช้กรอบและแผนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
กรอบและแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผลมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศด้านนโยบาย
การพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถทางสถิติ โดยหน่วยสถิติจะต้องดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
กรอบและแผนความร่วมมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 หน่วยสถิติควรรับทราบและนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2.2 หน่วยสถิติควรรับทราบและดาเนินตามแผนปฏิบัติงานและข้อตกลงความร่วมมือด้านสถิติให้เกิดผล
สาเร็จ
2.3 ผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือ จากความร่วมมือด้านสถิติควรรับผิดชอบต่อผลลัพธ์จากโครงการที่
ดาเนินการร่วมกัน ผลกระทบต่อการพัฒนา และความยั่งยืนของผลลัพธ์
2.4 คณะกรรมาธิการสถิติ (UN) คณะกรรมาธิการสถิติร ะดั บภูมิภ าค และอนุภูมิภ าคจาเป็น ต้ อ งมี
ยุทธศาสตร์ และโครงการความร่วมมือในระยะกลาง
2.5 สานักงานสถิติแห่งชาติควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมาธิการด้านสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในคณะที่ ก าหนดมาตรฐานสากล (เช่ น คณะกรรมาธิ ก ารสถิ ติ ข ององค์ ก ารสหประชาชาติ
คณะกรรมาธิการ สถิติในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เป็นต้น)
3. กลยุทธ์และกำรจัดกำรองค์กรด้ำนควำมร่วมมือทำงสถิติของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
การกาหนดยุทธศาสตร์และการจัดการองค์กรภายในที่ชัดเจนส่งผลให้สานักงานสถิติแห่งชาติมี
อานาจในการดาเนินงานด้านความร่วมมือทางสถิตไิ ด้มากขึ้น
3.1 สานักงานสถิติแห่งชาติควรจัดลาดับความสาคัญในเรื่องความร่วมมือทางด้านสถิติและข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางการเมืองระดับชาติ (ได้กล่าวถึงในกรอบตามกฎหมาย
และการประยุกต์ใช้กรอบและแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ)
3.2 สานักงานสถิติควรมีโครงสร้างองค์กรและบุคลากรที่มีความสามารถที่ทาให้มั่นใจว่ากลไกหรือระบบ
ความร่วมมือด้านสถิติมีประสิทธิภาพ
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3.2.1 สานักงานสถิติจาเป็นต้องมีส่วนงานพิเศษหรือคณะกรรมการระดับสูงที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและเผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.2.2 องค์กรระหว่างประเทศและสานักงานสถิติแห่งชาติ ควรพัฒนาตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและ
ตัวชี้วัดที่มผี ลกระทบในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นความร่วมมือที่
เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพื่อการพัฒนาประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับทีไ่ ด้จากความร่วมมือ
3.2.3 สานักงานสถิติแห่งชาติต้องมีกลไกที่ใช้ในการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3.2.4 สานักงานสถิติแห่งชาติควรเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การประสานความร่วมมือ กับ
ผู้ผลิตสถิติรายอื่น ๆ เป็นต้น
3.2.5 การที่สานักงานสถิติแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากสานักงานสถิติอื่น ๆ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ ควรมีขีดความสามารถและโครงสร้างในการประสานงานความช่วยเหลือทางสถิติที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุด
3.3 งบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่มีจากัดของสานักงานสถิติแห่งชาติจะได้รับการช่วยเหลือจากการ
ทางานร่วมกันกับหน่วยงานความร่วมมือของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการบริ หารจั ดการการเงิ นและระบบของโครงการ โดยส านักงานสถิติ แห่ งชาติ จะต้ องจั ดหา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติด้วยตนเอง
3.4 สานักงานสถิติแห่งชาติควรสนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถทางสถิติและความร่วมมือภายใน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือแห่งชาติ
4. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงหน่วยสถิติประเทศต่ำง ๆ
ควรมีการแลกเปลี่ย นความคิดเห็นและความรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยสถิติ เพื่อให้ ความ
ร่วมมือทางสถิติของทั้ง 2 ฝ่ายเกิดประสิทธิผล (ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับความช่วยเหลือ)
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยสถิติที่แข็งแกร่ง มีส่วนช่วยให้สามารถดาเนินการโครงการขนาดใหญ่ได้
รวมถึงความช่วยเหลือที่ได้รับจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ การดาเนินงานด้านความ
ร่ ว มมื อ แบบเหนื อ -เหนื อ 4 และแบบใต้ - ใต้ 5 และได้ รั บประโยชน์ จ ากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แนวทางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้มีดังนี้
4.1 การพบปะกันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของหน่วยสถิติประเทศต่าง ๆ
4.2 การประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
4.3 จดหมายข่าวและเว็บไซต์เพื่อนาเสนอข้อมูลของโครงการในปัจจุบัน
4.4 การฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยสถิติประเทศอื่น
4.5 โครงการฝึกอมรมระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เช่น โครงการฝึกอบรมสถิติ
สหภาพยุโรป โครงการอบรมของสานักงานสถิติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นต้น
4.6 หน่วยสถิติควรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและบทความที่หน่วยสถิติประเทศอื่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ทางเว็บไซต์

4
5

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนาเพือ่ ประเทศที่สาม
ความร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนา
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แนวทำงกำรนำหลักกำรควำมเป็นอิสระไปสู่กำรปฏิบัติ
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แนวทำงกำรนำหลักกำรควำมเป็นอิสระไปสู่กำรปฏิบัติ
หลักการพื้นฐานสถิติทางการให้ความสาคัญกับความเป็นอิสระ คุณภาพ และบทบาทของระบบสถิติของ
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงจากการประชุมคณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 43 ได้เห็นความจาเป็น
ที่ต้องให้ความสาคัญกับความเป็นอิสระของหน่วยสถิติ ดังนั้น การนาหลักการพื้นฐานเรื่องความเป็นอิสระไปสู่
การปฏิบัติจึงเป็นหัวใจสาคัญของหลักการพื้นฐานโดยรวม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง Friends of the Chair group ขึ้นนั้น เพื่อจัดทาแนวทางการนาหลักการ
พื้นฐานสถิติทางการไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงต้องการเน้นย้าและให้ความสาคัญของความเป็นอิสระของหน่วยสถิติ
โดยนาเสนอความเป็นอิสระอย่างครอบคลุม ซึ่งอาจมีการอ้างถึงเนื้อหาที่คาบเกี่ยวกันระหว่างหลักการที่ 1
หลักการที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยสถิติสามารถกาหนดวิธีการดาเนินงานตามหลักการความเป็นอิสระได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ความเป็นอิสระทางหลักวิชาการ อิสระทางวิชาชีพ และอิสระเชิงสถาบัน แนวทางดังกล่าวนี้จึงเป็นการรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดาเนินการของหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อความเป็นอิสระ หากหน่วย
สถิติได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว หน่วยสถิติจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่นาเข้าระบบสถิติทั้ง ใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับที่มีอานาจเหนือรัฐ (supranational) รวมถึงสามารถกาหนดข้อจากัด จุดอ่อน จุดแข็ง
และแนวทางการดาเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอิสระ
ทางวิชาชีพของหน่วยสถิติ โดยมีการทาความเข้าใจร่วมกันหรือมีข้อตกลงร่วมกันในระดับที่สูงกว่าระดับการเมือง
ระหว่างประเทศ (ตัวอย่างเช่น บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) เป็นต้น)

ควำมเสี่ยง
ถ้าหลักการความเป็นอิสระไม่มีการนาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม หรือหากกระบวนการหรือผลผลิตสถิติ
ถูกระบุว่าไม่น่าเชื่อถือก็จะส่งผลให้
1. ระบบสถิติจะไม่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความไว้วางใจของประชาชน
2. ความน่าเชื่อถือของบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับสถิติทางการลดลง
3. มีการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแผนงานสถิติ

แนวทำงกำรปฏิบัติ
ความเป็นอิสระของสถิติมีความสาคัญต่อคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องของ
สถิติทางการ ดังนั้น หน่วยสถิติในระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และเหนือรัฐ ต้องสร้างความมั่นใจว่า การ
ดาเนินการ พัฒนา ผลิต และเผยแพร่สถิติเป็นไปในลักษณะที่เป็นอิสระ กล่าวคือ ไม่มีแรงกดดันทางการเมือง
และไม่มีการให้ผลประโยชน์แบบเฉพาะเจาะจง หากระบบสถิติมีการรับประกันถึงความเป็นกลาง การยึดมั่นใน
หลักการ การเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพสูง และการรักษาความลับของข้อมูล ก็จะทาให้ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใช้
สื่อมวลชน นักการเมือง และประชาชนมีความเชื่อถือในสถิติที่ให้บริการ
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ในบทนี้จะอธิบายถึงหลักการความเป็นอิสระโดยทั่วไปซึ่งเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานเบื้องต้น ก่อนที่จะ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอิสระที่แตกต่างกันออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ความเป็นอิสระทางหลักวิชาการ
อิสระทางวิชาชีพ และอิสระเชิงสถาบัน (ซึ่งความเป็นอิสระแต่ละรูปแบบมีความสัมพันธ์กัน) พร้อมทั้งระบุสิ่ง
สาคัญที่ทาให้การดาเนินการด้านความเป็นอิสระทั้ง 3 รูปแบบประสบผลสาเร็จ
ควำมเป็นอิสระโดยทั่วไป
แนวคิดของความเป็นอิสระโดยทั่วไปอยู่บนพื้นฐาน ดังนี้
 ข้อกาหนดทางกฎหมายของความเป็นอิสระ : มีบทบัญญัติที่เป็นมูลฐานทางกฎหมายที่อธิบายสถานะ
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและระบุว่า หน่วยสถิติไม่ควรรับหรือยอมรับคาแนะนาจากภายนอกเกี่ยวกับ
การเลือก วิธีการ เทคนิค มาตรฐาน กระบวนการ และการตีความข้อมูลทางสถิติ
แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิดกรณีที่กระทรวงได้รับอนุญาตให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
ลาดับความสาคัญของสถิติ (เนื่องจากกระทรวงที่เป็นผู้กาหนดนโยบายมักเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก)
ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยสถิติต้องพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไรให้เกิดความสมดุลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
จากทางการการเมืองหรือการแทรกแซงที่เกิดขึ้น
 สถานะและความรั บผิ ดชอบของผู้ บริ ห ารสู งสุ ดของหน่ ว ยสถิ ติ รวมถึงการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บวิ ธี ก าร
มาตรฐาน และกระบวนการทางสถิติ : มีนโยบายทรัพยากรบุคคลตามที่กฎหมายบัญญัติและตั้งอยู่ บน
เกณฑ์วิชาชีพที่กาหนดขึ้น เช่น มีความโปร่งใสในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดควรยึดหลักตามความสามารถในวิชาชีพเท่านั้น โดยควรกาหนด
กฎและเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การไล่ออก ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เป็นต้น
 การตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาและเวลาในการเผยแพร่สถิติ : มีนโยบายการเผยแพร่สถิติอย่างเป็นอิสระ
และสามารถแก้ไขได้ทันทีที่พบความผิดพลาด รวมถึงต้องให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม
กัน
ในการกาหนดความเป็ นอิสระทางหลั กวิชาการ อิสระทางวิชาชี พ และอิสระเชิงสถาบั นทั้ ง 3 หั วข้ อ
สามารถนาแนวคิดความเป็นอิสระโดยทั่วไปมาใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินระดับความเป็นอิสระของหน่วย
สถิติได้ เนื่องจากแนวคิดดังกล่ าวสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของหน่วยสถิติมากขึ้นว่า มีความน่าเชื่อถื อ
สาหรับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากน้อยแค่ไหน แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็ควรมีการพัฒนาระบบติดตาม
ความเป็นอิสระในการดาเนินงานของหน่วยสถิติ
ความเป็นอิสระทางหลักวิชาการ อิสระทางวิชาชีพ และอิสระเชิงสถาบันมีแนวคิด ดังต่อไปนี้
1. ควำมเป็นอิสระทำงหลักวิชำกำร
1.1 กรอบทางกฎหมาย
แนวคิดของความเป็นอิสระทางหลักวิชาการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการและผลผลิตทางสถิติ
ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมของสถาบัน แต่ให้ความสาคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการเลือกวิธีการและเทคนิคที่ใช้
นักสถิติควรมีอิสระในการกาหนดคานิยามและการเลือกวิธีการ เทคนิค แหล่งที่มาของข้อมูล
การเขียนโปรแกรม การดาเนินการสารวจ การประมวลผล การใช้ซอฟต์แวร์ในการติดต่อสื่ อสาร
วิธีการสุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสะท้อน
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ความเป็นจริงได้ดีที่สุด นอกจากนี้ นักสถิติควรมีอิสระในการพัฒนากระบวนการผลิตสถิติในแต่ละ
กระบวนการตามหลั กวิช าการที่พิจารณาแล้ ว ว่า เหมาะสมที่สุ ดบนพื้นฐานของการไม่ล ะเมิ ด
ข้อกาหนดความเป็นอิสระทางวิชาชีพ เช่น ข้อจากัดด้านงบประมาณ เป็นต้น
ความเป็นอิสระทางหลักวิชาการคือ ภาระผูกพันในการผลิตสถิติ แต่นักสถิติสามารถอ้างอิงถึง
ได้หากจาเป็น (เช่น เมื่อมีการแทรกแซงทางการเมือง เป็นต้น) โดยแนวคิดของความเป็นอิสระทาง
หลักวิชาการอาจมีการระบุอยู่ในกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดความโปร่งใสของระเบียบวิธีสถิติ
เนื่องจากความเป็นอิสระแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กัน สาหรับความเป็นอิสระทางหลัก
วิชาการ มีความสัมพันธ์กับความเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยได้มีการนาแนวคิดของความเป็นอิสระ
ทางวิชาการไปเป็นพื้นฐานในการกาหนดแนวคิดของความเป็นอิสระทางวิชาชีพ เพียงแต่ความเป็น
อิสระทางวิชาชีพ จะมีขอบเขตแนวคิดที่กว้างกว่า
1.2 คาแนะนาในการปฏิบัติ
มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางวิชาการอยู่มากมาย เช่น
 การสรรหาบุคลากรที่มีทักษะสูง ต้องมีกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจน โปร่งใส และยึดมั่น
ในหลักการ โดยเฉพาะนักระเบียบวิธีซึ่งเป็นผู้กาหนดกระบวนการทางสถิติ ดังนั้น จึงต้อง
ให้ความสาคัญกับ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์และสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการคัดสรรแล้ว ยังต้องคานึงถึงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอ
 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ กับหน่ วยงานภายนอก เช่น สถาบัน การศึกษา องค์กรเอกชน
เป็นต้น หรือมีการแลกเปลี่ยนกับสานักงานสถิติแห่งชาติอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ หรือมีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กรสถิติ
ระหว่างประเทศ
 สานักงานสถิติแห่งชาติมีบทบาทที่ชัดเจนในการกากับดูแลเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางสถิติ
ตามหลักวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ส่วนแนวทางอื่น ๆ ที่จะแนะนาคือ การฝึกอบรม การหมุนเวียนการทางาน และการให้คาปรึกษา
กับเจ้าหน้าที่ใหม่โดยเจ้าหน้าที่อาวุโส รวมถึงต้องมีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินและการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น
2. ควำมเป็นอิสระทำงวิชำชีพ
2.1 กรอบทางกฎหมาย
ความเป็นอิสระทางวิชาชีพหมายความว่า หน่วยสถิติพัฒนา ผลิต และเผยแพร่สถิติอย่างมีอิสระ
ในด้านการเลือกเทคนิค คานิยาม ระเบียบวิธีสถิติ แหล่งข้อมูลที่ต้องการใช้ เวลาและเนื้อหาในการ
เผยแพร่สถิติ รวมถึงเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองหรือกลุ่มที่มีผลประโยชน์ โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบัน เช่น การจัดเตรียมงบประมาณ การจัดการองค์กร การ
ระบุความต้องการสถิติ เป็นต้น โดยความเป็นอิสระทางวิชาชีพควรมีข้อกาหนดอย่างน้อย ดังนี้
 มีความโปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรตามเกณฑ์วิชาชีพ
 การจัดสรรงบประมาณต้องทาเป็นรายปีหรือรายหลายปี

62
มีการกาหนดวันที่เผยแพร่ข้อมูลสถิติที่สาคัญไว้ล่วงหน้า
รับประกันการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
ความเป็ น อิ ส ระทางวิ ช าชี พ เป็ น เสมื อ นร่ ม ที่ ท าหน้ า ที่ ป กป้ อ งนั ก สถิ ติ ไ ม่ ใ ห้ ถู ก กล่ า วหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแทรกแซงทางการเมือง ดังนั้น อาจมีการระบุในกฎหมายเพื่อกาหนด
ความรับผิดชอบที่หน่วยสถิติต้องดาเนินการตามที่กล่าวข้างต้น
เนื่องจากความเป็นอิสระแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กัน สาหรับความเป็นอิสระทางวิชาชีพ
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเป็นอิสระของสถาบัน



3. ควำมเป็นอิสระของสถำบัน
3.1 กรอบทางกฎหมาย
ความเป็นอิสระของสถาบันหมายถึง กฎหมาย การบริหารจัดการ และการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเป็นอิสระ โดยควรมีข้อกาหนดอย่างน้อย ดังนี้
 มีสิทธิ์ในการกาหนดและเผยแพร่โครงการด้านสถิติอย่างเป็นอิสระ (การวางแผนโครงการ)
 ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณของสานักงานสถิติ โดยสามารถจัดการงบประมาณได้
อย่างเป็นอิสระ
 บทบาทที่โดดเด่นของผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติ
เนื่องจากการวางแผนโครงการกิจกรรมทางสถิติควรอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้และ
ตอบสนองต่อความต้องการสถิติทางการ เพื่อ กาหนดนโยบายและเป็นข้อมูลที่ส่งไปถึงประชาชน
และผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ดั งนั้ น ควรมีการกาหนดงบประมาณในการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจนและ
เพียงพอเป็นรายปีหรือหลายปี (และไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกิจ) ซึ่งจะช่วย
ให้ ส ถาบั น ทางสถิติสามารถวางแผนกิจกรรมได้อย่างเป็นอิ สระ และหากเป็นการวางแผนการ
ดาเนินงานในระยะกลางควรมีการจัดหาแหล่งเงินทุนและทรัพยากรทางการเงินก่อนที่ขั้นตอนการ
วางแผนกิจกรรมจะเริ่มขึ้น เพื่อให้สามารถจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม หัวข้อและรายการไว้
ล่วงหน้า
นอกจากนี้ยังต้องเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติเกี่ยวกับการเสนอ
และเจรจาต่อรองงบประมาณของสานักงาน โดยมีเอกสารประกอบการต่อรองได้แก่ รายงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางสถิติและการปฏิบัติตามงบประมาณ
3.2 คาแนะนาเกี่ยวกับวิชาชีพ
ในบางประเทศอาจมีการอ้างอิงถึงความเป็นอิสระทางสถาบันในกรอบทางกฎหมาย แต่ไม่ได้
ระบุ ข้ อความหรื อไม่ ได้ บั ญญั ติ อย่ างชั ดเจน แต่ อาจน าไประบุ ในหลั กปฏิ บั ติ สถิ ติ ของประเทศ
ตัวอย่างเช่น
 ขั้นตอนการสรรหามีความโปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณชน
 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของสานักงานสถิติ
 ผู้ที่ดารงตาแหน่งสูงสุดของสานักงานสถิติจะต้องดารงตาแหน่งในระดับที่สูงเพียงพอเพื่อให้
มั่นใจว่า สามารถเข้าถึงผู้บริหารด้านนโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐในระดับสูงได้
 กาหนดลักษณะงานเช่น หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติ งบประมาณของ
สานักงานสถิติ และความจาเป็นในการเสนอแนวทางการปัญหาด้านสถิติอย่างเป็นกลาง
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก : ตัวอย่ำงแนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรพื้นฐำนสถิติทำงกำร
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการในแต่ละประเด็นได้แบ่งระดับความเข้มข้นของการ
ดาเนินการออกเป็น 3 ระดับคือ
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หลักกำรที่ 1 : ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ มีควำมเป็นกลำง และเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียม
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
กรอบทำงกฎหมำย
สำนักงำนสถิติยุโรป
แคนำดำ
เยอรมนี
ตุรกี

มีแผนสถิติของยุโรป ค.ศ. 2013 - 2017
มีแผนการดาเนินงานของสานักงานสถิตแิ คนาดา
มีแผนสถิติแห่งชาติ เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน ค.ศ. 2013 - 2017 เป็นต้น
มีแผนสถิติทางการและแผนกลยุทธ์ ค.ศ. 2012- 2016

เครื่องมือกรอบทำงกฎหมำย
สหรำชอำณำจักร

หลักปฏิบัติสถิติทางการของสหราชอาณาจักร (UK Code of Practice for Official
Statistics) : การคานึงถึงผู้ใช้เป็นหลักในหลักการที่ 1

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดี
สำนักงำนสถิติยุโรป
แคนำดำ
ชิลี
ญี่ปุ่น
ลิทัวเนีย
ตุรกี

ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายปีและสนับสนุนให้สานักงานสถิติแห่งชาติ
ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
นโยบายการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับคุณภาพและระเบียบวิธีในการผลิตข้อมูล
ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพสถิติทางการ
มีคณะกรรมการสถิติเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ใช้หลัก ผู้ให้ข้อมูล และผู้ผลิตสถิติทางการ
โดยให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ประเด็นที่สาคัญของการจัดการสถิติทางการ
และนาเสนอต่อสานักงานสถิติลิทัวเนีย
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถิติเพื่อระบุความต้องการใช้สถิติทางการ ศึกษาแนวทาง
และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานในอนาคตรวมทั้งทาการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับภารกิจ แนวทางการพัฒ นาสถิติทางการและแผนการน า
แนวทางไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จผ่านโครงการสถิ ติทางการ (the Official
Statistics Programme : OSP)
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มีควำมเป็นกลำง และเข้ำถึงได้อย่ำงเท่ำเทียม
กรอบทำงกฎหมำย
แอฟริกำ
สภำยุโรป
ประเทศสมำชิกใน
สหภำพยุโรป
อำเซอร์ไบจำน
สำธำรณรัฐเกำหลี
มองโกเลีย
กำตำร์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย

ตุรกี

จัดทากฎบัตรสถิติ
กฎระเบียบเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความรับผิดชอบ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป
กฎหมายสถิติแห่งชาติที่ระบุว่า ควรจัดทาสถิติทางการด้วยความเป็นกลาง ถูกต้อง
และมีคุณภาพ
การแก้ไขกฎหมายให้สานักงานสถิติเกาหลีเผยแพร่ข้อมูลด้วยกระบวนการที่
โปร่งใส และให้สานักงานมีความเป็นอิสระเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้
กฎหมายสถิติระบุความเป็นอิสระทางวิชาชีพของสานักงานสถิติมองโกเลียและ
ความเป็นกลางในการจัดทาสถิติทางการ
กฎหมายเกี่ยวกับสถิติทางการโดยให้ยึดหลักความเป็นอิสระทางหลักวิชาการ มี
ความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส เป็นกลาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น
หลักจรรยาบรรณ นโยบายเผยแพร่ข้อมูล กาหนดการเผยแพร่ เป็นต้น
กฎหมายสถิติแห่งชาติระบุถึงความเป็นอิสระทางวิชาชีพในการผลิตสถิติและให้
ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
Principles of official statistical accounting and state statistics system
ระบุดังนี้
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความสอดคล้องตามหลักวิชาการ
ความเหมาะสมของเวลา และการเข้าถึงข้อมูลสถิติ
- การนาหลักวิชาการและมาตรฐานสากลมาใช้ รวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
เปิดเผยและเข้าถึงระเบียบวิธี
มีการกาหนดมาตรฐานการจัดจาแนกของประเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องร่วมกัน
กับระบบข้อมูลอื่น ๆ
กฎหมายสถิติแห่งชาติที่ระบุเกี่ยวกับหลักการความน่าเชื่อถือ ความสอดคล้อง
ความเป็นกลาง การรักษาความลับข้อมูล ความเหมาะสมของเวลา ความโปร่งใส
และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ
ผลิตสถิติทางการเพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพของสถิติทางการได้
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เครื่องมือกรอบทำงกฎหมำย
องค์กำร
สหประชำชำติ

สำนักงำนสถิติยุโรป

สหรำชอำณำจักร

บรำซิล

ไอริช

คู่มือกรอบการประกันคุณภาพของประเทศ (Guidelines for the template for
a generic national quality assurance framework)
หลักปฏิบัติสถิติยุโรป (European Statistics Code of Practice) ระบุใน
- หลักการที่ 1 ความเป็นอิสระ (Professional independence)
- หลักการที่ 6 ความเที่ยงตรงและการยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Impartiality
and objectivity)
- หลั ก การที่ 15 การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยและความชั ด เจนของข้ อ มู ล
(Accessibility and clarity)
หลักปฏิบัติสถิติทางการของสหราชอาณาจักร (UK Code of Practice for
Official Statistics) ระบุใน
- หลักการที่ 2 ความเที่ยงตรงและการยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Impartiality
and objectivity)
- หลักการที่ 3 ความซื่อสัตย์ (Integrity)
- หลั ก การที่ 8 ความตรงไปตรงมาและการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล (Frankness and
accessibility)
โปรโตคอลที่ 2 การเผยแพร่ต่อสาธารณะ (Release practices)
หลักปฏิบัติสถิติที่ดีของสานักงานด้านภูมิศาสตร์และสถิติ (Statistics Code of
Good Practices for Brazilian Institute of Geography and Statistics)
หลักปฏิบัติสถิติทางการของไอริช (Irish Statistical System Code of Practice)
ระบุใน
- หลักการที่ 1 ความเป็นอิสระ (Professional independence)
- หลักการที่ 2 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timeliness and
punctuality)
- หลั ก การที่ 3 การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยและความชั ด เจนของข้ อ มู ล
(Accessibility and clarity)
- หลักการที่ 4 ความรับผิดชอบด้านคุณภาพ (Commitment to quality)
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เกณฑ์ปฏิบัติที่ดี
สำนักงำนสถิติยุโรป
ธนำคำรโลก
กองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ
สหรำชอำณำจักร
บรำซิล
ฟินแลนด์
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
ลิทัวเนีย
สโลวีเนีย
แอฟริกำใต้
ตุรกี

สหรัฐอเมริกำ

หลักปฏิบัติสถิติยุโรป (European Statistics Code of Practice) / กรอบการ
ประกันคุณภาพระบบสถิติยุปโรป (ESS Quality Assurance Framework)
กรอบการดาเนินงานหรือการประเมินคุณภาพของสถิติด้านการศึกษา (A
Framework or Assessing the Quality of Education Statistics)
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework :
DQAF)
มีข้อกาหนดเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
มีแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดทาแนวทางในการจัดการกับการเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่ผิด
มีแนวทางในการเผยแพร่สถิติพื้นฐานที่ให้ระบุวันที่และเผยแพร่ระเบียบวีธีสถิติที่ใช้
ในการผลิตล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม
กาหนดหลักการพื้นฐานในการดาเนินการ วิเคราะห์ และประกาศให้สาธารณชน
ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางสถิติที่ผลิต
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการระเบี ย บวิ ธี ส ถิ ติ ที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ
นักวิชาการที่น่าเชื่อถือเพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สารวจใหม่ การสารวจ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีทางสถิติ หรือการสารวจที่
มีการเสนอว่าควรยกเลิกการสารวจ
กรอบการประเมินคุณภาพสถิติแอฟริกาใต้ (South African Statistical Quality
Assessment Framework : SASQAF)
มีระเบียบการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพข้อมูล เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินการดาเนินงานทางสถิติที่สานักงานสถิติส่วนกลางและภูมิภาคจัดทาขึ้น
โดยตรวจสอบคุณภาพและประเมินเทียบกับข้อกาหนดสากลในทุกกระบวนการของ
การผลิตสถิติตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
สานักงานบริหารและงบประมาณ (The Office of Management and Budget)
มีแนวทางในการรับรองและเพิ่มคุณภาพ ความเป็นกลาง ความมีประโยชน์ และ
ความเป็นเอกภาพของข้อมูลสถิติที่เผยแพร่โดยหน่วยงานกลางของรัฐบาล
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หลักกำรที่ 2 : ผลิตตำมมำตรฐำนวิชำชีพ หลักวิชำกำร และจรรยำบรรณวิชำชีพ
กรอบทำงกฎหมำยมำตรฐำนวิชำกำร
แอลจีเรีย
ลิทัวเนีย
สหรัฐอเมริกำ

กฎหมายสถิติได้กาหนดหลักการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักวิชาการในการผลิตสถิติ
กฎหมายสถิติได้กาหนดโครงสร้างการจัดการของรัฐบาล และอานาจทางวิชาชีพ
ของผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติ
พระราชบัญญัติการลดงานเอกสารของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2538 (The United
States’ Paperwork Reduction Act of 1995) ได้กาหนดโครงสร้างระบบสถิติ
และกาหนดอานาจและหน้าที่ของผู้บริหารระบบสถิติ

กรอบทำงกฎหมำยจรรยำบรรณวิชำชีพ
สำนักงำนสถิติยุโรป
ฟินแลนด์
ตุรกี

สหรัฐอเมริกำ

มี Code of Conduct of the European Parliament
มีคู่มือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมทางจริ ยธรรมต่อสาธารณะ เพื่อกาหนดหลั กจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
รัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสังคมที่มีต่อ
การบริหารรัฐกิจ
พระราชบัญญัติการตรวจราชการของสหรัฐ อเมริกา พ.ศ. 2521 (The United
States’ Inspector General Act of 1978) ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งหน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อทาการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐบาล และพระราชบัญญัติ
การบั ญชี พ.ศ.2464 (The Budget and Accounting Act of 1921) ให้ จัดตั้ ง
สานักงานบัญชีรัฐบาลเพื่อประเมินรายจ่ายภาครัฐ

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของมำตรฐำนวิชำกำร
แคนำดำ
สหรัฐอเมริกำ

มีคู่มือคุณภาพของสถิติ
ส านั กบริ ห ารและงบประมาณได้ ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการ
ออกแบบการสารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในมาตรฐานและคู่มือการสารวจ
สถิติ และมีแนวทางสาหรับความถูกต้องของสถิติตามหลักวิชาการและการนาไปใช้
ใน 1) คู่มือปฏิบัติที่ทาให้มั่นใจและเพิ่มคุณภาพ ความเป็นกลาง ความเป็นหนึ่ง
เดียว และความถูกต้องของข้อมูล 2) บันทึกข้อตกลงในการเผยแพร่สถิติตามหลัก
วิชาการ
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เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของจรรยำบรรณวิชำชีพ
สำธำรณรัฐเช็ก

สำธำรณรัฐเกำหลี
สหรัฐอเมริกำ

พระราชบัญญัติบริการข้อมูลสถิติ กาหนดให้ สานักงานสถิติแห่งชาติให้บริการสถิติ
ตามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ทางกฎหมายอื่ น ๆ รวมถึ ง น าความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ เชี่ย วชาญและความต้องการในการใช้ส ถิติ จรรยาบรรณวิช าชีพ และการใช้
วิชาการทางสถิติมาใช้ในการดาเนินงานด้านสถิติ
มี ห ลั ก จรรยาบรรณส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ และมี ก าร
ดาเนินการ ประเมินคุณภาพสถิติด้วยตนเอง แบบทั่วไป และเฉพาะกิจ
หน่วยสถิติมีนโยบายด้านจรรยาบรรณ การให้บริการข้อมูล และหลักจรรยาบรรณ
อื่น ๆ

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของสมำคมวิชำชีพและหน่วยงำนอื่นในด้ำนมำตรฐำนวิชำกำร
ลิทัวเนีย

โปแลนด์

สหรัฐอเมริกำ

คณะกรรมการด้านระเบียบวิธี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายในสานักงานสถิติ
แห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาด้านระเบียบวิธี การประสานงานและการ
จัดระบบของการทางานด้านระเบียบวิธีในสานักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงพิจารณา
และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีส ถิติในโครงการสารวจ หรือเอกสารทาง
สถิติที่จัดทาโดยหน่วยสถิติระดับประเทศอื่น ๆ
กฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการสถิติวิชาการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิธี ก ารส ารวจ โดยคณะดั ง กล่ า วมี ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
สานักงานสถิติเป็นประธาน และเป็นผู้กาหนดองค์ประกอบและการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสถิติวิชาการ
คณะกรรมการสถิติแห่งชาติ (CNSTAT) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ ที่เป็น
นักวิชาการในระดับประเทศที่ไม่ใช่บุคคลากรภาครัฐ ทาหน้าที่ปรับปรุงระเบียบวิธี
ทางสถิติและข้อมูล ที่ใช้ในการตัด สิ นใจและเผยแพร่ ห ลักการและเกณฑ์ปฏิบัติ
สาหรับหน่วยสถิติ

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของสมำคมวิชำชีพและหน่วยงำนอื่นในด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
INTERNATIONAL
STATISTICAL
INSTITUTE
AMERICAN
STATISTICAL
ASSOCIATION
สหรัฐอเมริกำ

มีปฏิญญาด้านวิชาชีพ (Declaration on Professional Ethics) ที่อธิบายถึงคุณค่า
ทางวิชาชีพและหลักจริยธรรมสาหรับนักสถิติ
มีหลักจริยธรรมสาหรับการปฏิบัติทางสถิติ (Ethical Guidelines for Statistical
Practice)
มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต (NC State University) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับนักสถิติ
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หลักกำรที่ 3 : เผยแพร่อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้
กรอบทำงกฎหมำย
นำมิเบีย
แอฟริกำใต้

มีการระบุในพระราชบัญญัติสถิติว่า การรวบรวม ผลิต และวิเคราะห์สถิติทางการ
เป็นไปตามหลักวิชาการและมีความโปร่งใส
มีการระบุในพระราชบัญญัติสถิติว่า สถิติทางการจะต้องถูกรวบรวม เผยแพร่ และ
จัดทาเป็นเอกสารตามหลักวิชาการและมีความโปร่งใส

นโยบำยหรือกรอบกำรดำเนินงำนระดับประเทศ/ภูมิภำค
สำนักงำนสถิติยุโรป

กองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ

มีการระบุในหลักปฏิบัติสถิติยุโรป (European statistics Code of Practice: CoP)
ในหลักปฏิบัติที่ 6 ความเที่ยงตรงและการยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Impartiality
and Objectivity) ประกอบด้วย
ตัว ชี้วัดที่ 6.1 : การเก็บรวบรวมข้ อมูล มี พื้นฐานอยู่ บนวัต ถุป ระสงค์เชิ ง สถิ ติ ที่
กาหนดไว้โดยระเบียบวิธีสถิติ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.3 : ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นต่ า ง ๆ ที่ พ บในสถิ ติ ที่
เผยแพร่แล้ว จะต้องได้รับการแก้ไขและประกาศโดยเร็วที่สุด
ตัวชี้วัดที่ 6.4 : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและกระบวนการที่หน่วยสถิติใช้ต้อง
พร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
ตัวชี้วัดที่ 6.5 : มีการประกาศวันและเวลาที่จะเผยแพร่ข้อมูลสถิติล่วงหน้า
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6.6 : มี ก ารแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า เมื่ อ มี ก ารแก้ ไ ขที่ ส าคั ญ หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
และในหลักปฏิบัติที่ 8 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical
Procedures) ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 8.6 : การปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ได้รับ
การยอมรับและโปร่งใส
มี ก ารระบุ ใ นกรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพข้ อ มู ล (Data Quality Assessment
Framework DQAF) ในองค์ ป ระกอบที่ 1.2 ความโปร่ ง ใส (Transparency)
ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการ
เผยแพร่สถิติต้องพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : การเข้าถึงสถิติของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่
จะต้องมีการระบุชื่อหน่วยงานอย่างเปิดเผย
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 : จะต้องมีการระบุผลผลิตของหน่วยสถิติต่าง ๆ อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 : มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธี แหล่งข้อมูล และวิธีการทางสถิติ
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ภูมิภำคลำตินอเมริกำ มีการระบุในหลักปฏิบัติสถิติที่ดีของลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America
และแคริบเบียน
and the Caribbean Regional Code of Good Statistical Practice)
ประกอบด้วย
หลั กปฏิ บั ติ ที่ 7.1 : การด าเนิ น การทางสถิ ติ แ ละการวิ จั ย ที่ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี แ ละ
กระบวนการที่ได้ มีการจัดทาเป็นเอกสารไว้นั้น ได้ถูกนาไปปฏิบัติ บนพื้นฐานของ
ความเป็นกลางและความโปร่งใส รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
หลักปฏิบัติที่ 7.2 : มาตรฐาน การจัดจาแนก วิธีการ และกระบวนการที่ใช้ในการ
ผลิตสถิติ (การออกแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง) จะต้องมีการจัดทาเป็นเอกสารและพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
หลักปฏิบัติที่ 10.5 : การปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และ
สอดคล้ องกับ ตารางเวลาที่กาหนดไว้และพิจารณาแล้ว ว่าเหมาะสม รวมถึงผล
การศึกษาและผลการวิเคราะห์ที่พร้อมสาหรับผู้ใช้เฉพาะ
หลักปฏิบัติที่ 15.3 : มีการกาหนดวันที่และเวลาสาหรับการเผยแพร่สถิติทั้งหมด
หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเผยแพร่จะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อม
ทั้งคาอธิบายและกาหนดตารางเวลาเผยแพร่ครั้งใหม่
โคลัมเบีย
มีการระบุในหลักปฏิบัติสถิติทางการที่ดีของประเทศ (National Code of Good
Practice for Official Statistics) ประกอบด้วย
หลักปฏิบัติที่ 4.8 : มีการประกาศปฏิทินเผยแพร่สถิติ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่สถิติ
หลักปฏิบัติที่ 4.10 : มีการปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่
พบในสถิติที่เผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่ 6.2 : มีการบันทึกความต้องการของผู้ใช้และจัดลาดับความสาคัญ
หลักปฏิบัติที่ 6.3 : หากมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับระเบียบวิธี ในการผลิตสถิติ
ทางการ ต้องประกาศให้ทราบก่อนที่จะมีการเผยแพร่สถิติ
แอฟริกำ
มีการระบุใน African Charter on Statistics ในหลักการที่ 1 ความเป็นอิสระทาง
วิชาชีพ เรื่อง ความโปร่งใส (Transparency) : เพื่อให้สามารถแปลความหมาย
ข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่สถิติจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา วิธีการ
และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสถิติตามมาตรฐานวิชาการ โดยเผยแพร่กฎหมายที่
กาหนดการดาเนินงานของระบบสถิติต่อสาธารณชน
แคนำดำ
มีการระบุ ในกรอบการประกันคุณภาพสถิติแคนาดา (Statistics Canada's Quality
Assurance Framework) ในหลักการที่ 12 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของสถาบัน
ประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล ความปลอดภัย ความโปร่งใส ความเป็น
อิสระทางวิชาชีพ ความเป็นกลาง
แอฟริกำใต้
มีการระบุในกรอบการประเมินคุณภาพสถิติแอฟริกาใต้ (South African Statistical
Quality Assessment Framework: SASQAF) ในมิติคุณภาพที่ 8 การยึดมั่นใน
สิ่ งที่ถูกต้อง (Integrity) ได้ระบุว่า มาตรฐานความโปร่ งใส ท าให้ เ กิ ด มาตรฐาน
วิชาชีพและจริยธรรมในการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
สำธำรณรัฐเกำหลี
มี ก ารระบุ ใ นหลั ก การพื้ น ฐานสถิ ติ ท างการ ของส านั ก งานสถิ ติ เ กาหลี
(Fundamental Principles of Official Statistics for Korea) ถึงความพยายาม
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นอร์เวย์
กำตำร์

ในการสร้างความเชื่อมั่นในสถิติทางการและความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยในหลักการ
ที่ 8 ยกระดับการบริการ : ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้โดยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สาคัญของสถิติทางการที่มีการปรับปรุงการเข้าถึงสถิติทางการของผู้ใช้ให้ดีขึ้น
มีการระบุในนโยบายการเผยแพร่สถิตินอร์เวย์ (Norwegian Dissemination policy)
ว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดทางสถิติควรมีโปร่งใส โดยให้อธิบายข้อผิดพลาดที่พบ
และแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
มีการระบุในกรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลประเทศกาตาร์ (Qatar National
Quality Assurance Framework: QNQAF) อย่างชัดเจนเรื่อง การสร้างความ
มั่นใจด้านความโปร่งใส : นโยบายและแนวปฏิบัติ จะต้องมีการจัดทาเป็นเอกสาร
และเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถาม และสาธารณชน

กำรดำเนินกำรทำงสถำบัน
องค์กำร
สหประชำชำติ
สำนักงำนสถิติยุโรป
ออสเตรเลีย
แคนำดำ
สำธำรณรัฐเกำหลี
นิวซีแลนด์
โปแลนด์
สเปน
สวีเดน
สหรัฐอเมริกำ

คู่มือองค์กรทางสถิติ พ.ศ. 2546 (Handbook of Statistical organization 2003)
ได้ระบุไว้ในบทที่ 11 ถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้โดยให้นาเสนอผ่าน
คาอธิบายข้อมูล (Metadata)
มีเว็บไซต์ให้บริการคาอธิบายข้อมูล (Metadata) และเอกสารระเบียบวิธีสถิติ
มี เ ว็ บ ไซต์ เ ผยแพร่ วิ ธี ก าร มาตรฐาน และการจั ด จ าแนกที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวม
ประมวลผล และนาเสนอสถิติ พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับอนุกรมเวลาและคุณภาพ
ของข้อมูล
มีเว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลผล
และเผยแพร่ผลการสารวจ สามะโน หรือจากการบริหารงาน/งานทะเบียน
มีระบบพอร์ทัลที่ให้บริการสถิติทางการจากทุกหน่วยสถิติแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One -Stop Service) เพื่ อให้ ผู้ ใช้ เข้ าถึ งสถิ ติ ทางการได้ อย่ างสะดวก โดยระบบ
ดังกล่าว ยังให้บริการคาอธิบายข้อมูล (Metadata) กับผู้ใช้อีกด้วย
มีเว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดจาแนกที่ใช้ วิธีการประมวลผล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อผลิตสถิตทิ สี่ มบูรณ์มากขึ้น
มีเว็บไซต์เผยแพร่คานิยามทางสถิติที่ใช้ในสานักงานสถิติแห่งชาติ การจัดจาแนก
ประเภทที่ใช้ในการสารวจ หลักการเกี่ยวกับคุณภาพสถิติ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของโครงการสารวจ
มีเว็บไซต์เผยแพร่มาตรฐานและการจัดจาแนกที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลผล
และนาเสนอข้อมูลสถิติ
มีการเผยแพร่มาตรฐานการจัดจาแนกอุตสาหกรรมและวิธีการทางสถิติอื่นๆ ผ่าน
เว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย
สานักงานบริหารและงบประมาณ (The Office of Management and Budget)
ได้ ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางในการออกแบบการส ารวจ และ
รวบรวมข้อมูล
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หลักกำรที่ 4 : ป้องกันกำรใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง
กรอบทำงกฎหมำย
มองโกเลีย
นิวซีแลนด์
แอฟริกำใต้

พระราชบัญญัติสถิติกาหนดอานาจหน้าที่ให้สานักงานสถิติแห่งชาติต้องอธิบายต่อ
สาธารณะและดาเนินการแก้ไขเมื่อผู้ใช้ตีความสถิติทางการผิด โดยบทบัญญัตินี้มี
ผลต่อการกาหนดนโยบายคุณภาพของสถิติทางการในมองโกเลีย
พระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 14 ระบุว่า "ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตีความและความถูกต้องของสถิติที่เผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการ และ
เผยแพร่ความคิดเห็นดังกล่าว หากคิดว่าจาเป็น"
พระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 14 ระบุว่า "ผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติ
อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือทาตามคาร้องขอของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใน
การทบทวนและแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการผลิ ต การวิเคราะห์ การจัดทา
เอกสาร การจัดเก็บ การเผยแพร่ การตีความ และการใช้สถิติทางการ/สถิติที่จัดทา
โดยหน่วยสถิติอื่นๆ"

นโยบำยหรือกรอบกำรดำเนินงำนระดับประเทศ/ภูมิภำค
สำนักงำนสถิติยุโรป

หลักปฏิบัติสถิติยุโรป (European statistics Code of Practice: CoP)
หลักปฏิบัติที่ 1 ความเป็นอิสระอย่างมืออาชีพ (Professional Independence)
ตัวชี้วัดที่ 1.7 หน่วยสถิติ (เมื่อมีความเหมาะสม) สามารถให้ความเห็นต่อสาธารณชน
ในเรื่องประเด็นสถิติต่างๆ รวมถึงการวิจารณ์และการใช้สถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
กองทุนกำรเงิน
กรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพข้ อ มู ล (Data Quality Assessment Framework:
ระหว่ำงประเทศ
DQAF)
องค์ประกอบ 1.1 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ตัว ชี้วัดที่ 1.1.3 ยินยอมให้ ห น่ว ยสถิติที่ เหมาะสมให้ ความเห็ น ในการตีค วามที่
ผิดพลาดและการใช้สถิติในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
แอฟริกำใต้
พระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 14 ระบุว่า "ผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติ
อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือทาตามคาร้องขอของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใน
การทบทวนและแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการผลิ ต การวิเคราะห์ การจัดทา
เอกสาร การจัดเก็บ การเผยแพร่ การตีความ และการใช้สถิติทางการ/สถิติที่จัดทา
โดยหน่วยสถิติอื่นๆ"
แอฟริกำ
African Charteron Statistics หลักการที่ 1 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ เรื่อง
"ความรับผิดชอบ (Responsibility)" ระบุว่า เจ้าหน้าที่สถิติแอฟริกาและนักสถิติ
จะต้องใช้วิธีการทางสถิติที่ถูกต้องในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และ
นาเสนอข้อมูลสถิติ รวมถึงเจ้าหน้าที่สานักงานสถิติแอฟริกามีสิทธิ์และหน้าที่ที่ต้อง
ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความผิดพลาดและการนาสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
ภูมิภำคลำตินอเมริกำ หลักปฏิบัติสถิติที่ดีของลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and the
และแคริบเบียน
Caribbean Regional Code of Good Statistical Practice)
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โคลอมเบีย

หลักปฏิบัติที่ 1.7 : ในกรณีที่มีการตีความสถิติทางการในทางที่ไม่ถูกต้อง จะต้องมี
อธิบายที่ชัดเจน
หลักปฏิบัติสถิติทางการที่ดีของประเทศ (National Code of Good Practice
for Official Statistics) หลักปฏิบัติที่ 4.11 มีการชี้แจง เมื่อเกิดกรณีการตีความ
สถิติทางการผิด

กำรดำเนินกำรทำงสถำบัน
โบลิเวีย

เยอรมนี

ลิทัวเนีย
มอนเตเนโกร

สานักงานสถิติแห่งชาติจัดตั้งกลุ่มงานที่ทาหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน ไม่
ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานศึกษา (เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น) ใน
เมืองที่สาคัญของประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่จัดทาขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลจาก
สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 หรือการเข้าร่วมหารือกับองค์กรชุมชน
สหภาพแรงงาน และขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทาสามะโน
ประชากร และได้รับความสนใจจากการนาเสนอสภาวการณ์ทางประชากรศาสตร์ที่
แท้จริง รวมถึงข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆด้วย นอกจากนี้ สานักงานสถิติ
แห่งชาติยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในภาคสังคมต่างๆ
รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสามะโนประชากรด้วย
การสอน การยกตัวอย่างประกอบ และการนาเสนอ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปมีความรู้ทางสถิติ (Statistical Literacy)
มีการจัดทาแนวทางการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มการนาสถิติไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง การระบุแหล่งที่มาของการนาสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การกาหนดระดับ
ผลกระทบของการนาสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และขั้นตอนการดาเนินการเมื่อมี
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลกระทบแต่ ละประเภท และโอกาสที่ผลกระทบจะ
เพิ่มมากขึ้น
มีการกาหนดนโยบายการแทรกแซงทางสถิติในกรณีที่เกิดการวิจารณ์ การตีความ
ผิ ด พลาด และการน าสถิ ติ ท างการไปใช้ อ ย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ งผ่ า นสื่ อ โดยนโยบาย
ดังกล่าวถูกระบุไว้ในกฎระเบียบเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
มีการจัดทาแนวทางสาหรับการแทรกแซงในกรณีที่เกิดการตีความผิดพลาด และ
การนาสถิติทางการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
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หลักกำรที่ 5 : เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมำะสม
กรอบทำงกฎหมำย
แอลเบเนีย
ญี่ปุ่น

สำธำรณรัฐเกำหลี
ลิทัวเนีย

นอร์เวย์
โปแลนด์
สโลวีเนีย
สหรัฐอเมริกำ

พระราชบัญญัติสถิติระบุไว้ในมาตรา 6 และ 8
พระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 27 ระบุว่า "เพื่อลดภาระของผู้ให้ข้อมูล ก่อนที่จะทา
การสารวจสถานประกอบการและบริษัท หน่วยสถิติจะใช้ข้อมูลจากการจดทะเบียน
ทางธุรกิจที่เรียกว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการมาประกอบกับ
ข้อมูลสถานประกอบการหรือบริษัทจากการสารวจอื่น ๆ เพื่อให้มีกรอบตัวอย่างที่
ครบถ้วนก่อนสุ่มตัวอย่างเพื่อดาเนินการสารวจ และไม่รวมสถานประกอบการหรือ
บริษัทที่มีภาระในการตอบแบบสอบถามมากเกินไปได้ด้วย"
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากการบริหารงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และ
ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสถิติในรูปแบบใหม่จากข้อมูลจากการบริหารงาน
มติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2555 กาหนดให้มีการประเมินภาระในการ
จดทะเบียน สถานประกอบการ พร้อมทั้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ประเมินความต้องการ
ข้อมูลใหม่จากผู้ประกอบการและส่งความต้องการดังกล่าวไปที่กระทรวงเศรษฐกิจ
เพื่อพิจารณาและหาข้อสรุป
พระราชบั ญญัติส ถิติ ได้ระบุการเข้าถึงข้อมูล จากการบริห ารในมาตรา 3-2 โดย
นอร์ เ วย์ มี ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ และคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในการจดทะเบียนที่ใช้ในวัตถุประสงค์ทางสถิติด้วย
พระราชบัญญัติสถิติทางการ มาตรา 13 28 และ 41
พระราชบัญญัติสถิติ
ส านั กงานบริ ห ารและงบประมาณ (The Office of Management and Budget)
ได้มีบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้ข้อมูลจากการบริหารงานเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางสถิติ

เครื่องมือกรอบทำงกฎหมำย
สหรำชอำณำจักร

หลั ก ปฏิ บั ติ ส ถิ ติ ท างการของสหราชอาณาจั ก ร (UK Code of Practice for
Official Statistics) : ความมีประสิทธิภาพของต้นทุน
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เกณฑ์ปฏิบัติที่ดี
สโลวีเนีย
สำธำรณรัฐเกำหลี

จัดทาสามะโนประชากรและเคหะ ปี 2554 ด้วยการใช้วิธีเลือกตัวอย่างจากระบบ
ทะเบี ย นราษฎร ณ วันส ามะโนแล้ ว สอบถามข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม (Register-based
Census)
สานักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีได้เปลี่ยนการจัดทาสามะโนประชากรและเคหะในปี
2559 โดยใช้ข้อมูลจากการบริหารเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดย
คาดการณ์ว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางสถิติได้ เช่น งบประมาณ
ลดลง กาลังคนลดลง และภาระของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยลง เป็นต้น
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หลักกำรที่ 6 : รักษำข้อมูลเป็นควำมลับโดยเคร่งครัด
กรอบทำงกฎหมำย
สหรำชอำณำจักร

แอฟริกำใต้
แคนำดำ
ฝรั่งเศส

นิวซีแลนด์
กำตำร์
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกำ

นิวซีแลนด์
กำตำร์

มีพระราชบัญญัติการให้บริการข้อมูลสถิติและการลงทะเบียนของสหราชอาณาจักร
พ.ศ.2550 ประกอบด้วยบทบัญญัติที่ระบุหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคล และการทาการฝ่าฝืนใด ๆ เป็นการกระทาผิดทางอาญาและต้องระวาง
โทษปรับหรือทั้งสอง
มีการระบุ ในพระราชบัญญัติสถิติ ถึงการรักษาความลั บและการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงความผิดและบทลงโทษ
มีการระบุในพระราชบัญญัติสถิติ ว่า "ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูล ยกเว้นมีข้อละเว้น"
และมีพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของแคนาดาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส 2558 (มาตรา 226 - 13) กาหนดให้การละเมิด
การรักษาความลับของข้อมูลต้องจาคุกหนึ่งปี และปรับไม่เกิน 15,000 ยูโร และ
การลงโทษอาจรุนแรงขึ้นในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ศ. 2521 เกี่ยวกับการประมวลผล
ข้อมูล ไฟล์ข้อมูล และเสรีภาพส่วนบุคคล
มีพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวที่มีการระบุถึงหน้าที่ของกรรมาธิการความเป็น
ส่วนตัว และประเด็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงวางแผนและสถิติของกาตาร์จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล
โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภายในหรือ
ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลจะนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
มีพระราชบัญญัติสถิติที่ระบุถึงการป้องกันข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเข้มงวด
มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2545 (The United States’ Confidential Information
Protection and Statistical Efficiency Act of 2002 : CIPSEA) ให้การปกป้อง
ข้อมูลสถิติอย่างเข้มงวด โดยมีบทลงโทษสาหรับการเปิดเผยโดยเจตนาต้องจาคุก
ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 250,000 เหรียญสหรัฐ
มีพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวที่มีการระบุถึงหน้าที่ของกรรมาธิการความเป็น
ส่วนตัว และประเด็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงวางแผนและสถิติของกาตาร์จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล
โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ภายในหรือ
ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลจะนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
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นโยบำยและกลไกสนับสนุนกำรรักษำควำมลับของข้อมูล
แคนำดำ

ฝรั่งเศส
นิวซีแลนด์

สหรัฐอเมริกำ

- มี การก าหนดหลั กการเกี่ ยวกั บความเป็ นส่ วนตั ว 10 ประการ เพื่ อเป็ นการ
รับประกัน ความลับของข้อมูลในแง่มุมของการสารวจข้อมูล
- มีประกาศความเป็นส่วนตัวของแคนาดาที่ระบุให้ แจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลและผู้ ใช้
ข้อมูล ทราบอย่างชัดเจนถึงแนวทางการรักษาความลับของข้อมูล
- มี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้ า นความเป็ น ส่ ว นตั ว ของทุ ก การส ารวจ โดย
ส านั กงานสถิติแคนาดาจะประเมินระดับของการละเมิด ความลั บ รวมถึง
พัฒนามาตรการเพือ่ กาจัดการละเมิดความเป็นส่วนตัว
มีคู่มือและแนวทางการรักษาความลับของสถิติ โดยให้เจ้าหน้าที่ป้องกันความลับ
ของข้อมูลทั้งในกระบวนการผลิตและเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของนิวซีแลนด์มีการระบุถึงการรักษาความลับของข้อมูล ในขั้นตอนการ
ปรับข้อมูลว่า ควรแน่ใจว่าคาตอบในแต่ละข้อยังคงเป็นความลับ และวิธีการแก้ไข
เมื่อข้อมูลได้รับผลกระทบจากการปรับข้อมูล พร้อมทั้งบอกเทคนิคที่ใช้กับประเภท
ข้อมูลที่แตกต่างกัน
มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับวิธีการในการรักษาความลับของข้อมูลที่ใช้ในสามะโน
ประชากรและเคหะ

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของข้อมูลระดับย่อยสำหรับกำรวิจัย
คณะกรรมำธิกำร
เศรษฐกิจของยุโรป
แห่งสหประชำชำติ
สำนักงำนสถิติยุโรป

แอฟริกำใต้
ออสเตรเลีย
ศรีลังกำ
สโลวีเนีย

มีคู่มือการจัดการความลับทางสถิติและการเข้าถึงข้อมูลระดับย่อย ที่ระบุถึงหลักการ
แนวทาง และกรณีศึกษาในระดับสากลเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลระดับย่อย
มีระเบียบของกรรมาธิการยุโรปที่กาหนดเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางสถิติ และมีการกาหนดกฎความร่วมมือระหว่างสานักงาน
สถิติยุโรป (Eurostat) กับสานักงานสถิติแห่งชาติเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูล
มีเอกสารของแอฟริกาใต้ที่ระบุเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลระดับย่อย และแนวทาง
การเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยไม่ละเมิดความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคล พร้อมทั้งมีตัวอย่างของข้อมูลระดับย่อยที่ให้บริการ
เว็บไซต์ของออสเตรเลียมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลระดับย่อยในแต่ละ
ชุดที่แตกต่างกัน และแจ้งให้นักวิจัยทราบถึงวิธีการการเข้าถึงข้อมูลระดับย่อย
มีนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลระดับย่อยที่จะอธิบายขั้นตอนการดาเนินการให้มั่นใจ
ว่า ข้อมูลส่วนบุคคล/องค์กรจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเคร่งครัด เป็นความลับ และไม่
เปิดเผยสู่สาธารณชน
เว็บไซต์ของสโลวีเนียมีการให้คาแนะนาพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล
ระดับย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย มีการประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
สัญญาสาหรับนักวิจัยและสถาบันวิจัยที่อธิบายถึงกฎและขั้นตอนเกี่ยวกับการเผยแพร่
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ตุรกี

ข้อมูลระดับย่อย และแสดงตัวอย่างของการวิจัยข้อมูลระดับย่อยที่จัดทาโดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ
เว็บไซต์ของตุรกีมีการระบุถึงข้อมูลระดับย่อย โดยบอกถึงวิธีการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลระดับย่อยจากการสารวจเพื่อการวิจัยตามความต้องการของ
นักวิจัยระดับชาติและระดับสากล

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
International
มีเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือและหลักเกณฑ์ในการปกปิดข้อมูลระดับย่อยที่ประกอบด้วย
Household Survey หลักการสาคัญที่เกี่ยวข้อง เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวัดความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูล
Network (IHSN)
วิธีการลดความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูล วิธีการประเมินผลการสูญเสียข้อมูล รวมทั้ง
มีตัวอย่างของการดาเนินการ
เยอรมนี
ศูนย์ข้อมูลการวิจัยของสานักงานสถิติแห่งชาติให้บริการการเข้าถึงข้อมูลระดับย่อย
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ สาหรับนักวิจัยชาวเยอรมนีและจากต่างประเทศ
นิวซีแลนด์
มีนโยบายการรวมข้อมูลของนิวซีแลนด์ที่จัดทาขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า สานักงานสถิติ
แห่งชาติสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว เมื่อมีการรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล
สโลวีเนีย
การจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในสโลวีเนีย ครอบคลุมทั้ง
ทางด้านเทคนิคและการจัดการองค์กร โดยมีมาตรการเพื่อป้องกันและตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ความพร้อมในการให้บริการ การเข้าถึงและความลับของสารสนเทศ
และข้อมูลที่ประมวลและจัดทาขึ้นโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ และเพื่อรับประกันการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สานักงานสถิติจึงได้กาหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย
อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกรอบของระบบการจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ
เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีขององค์กร เจ้ำหน้ำที่ และกำรวิจัย
องค์กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ
โครงกำร Data
without
Boundaries
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส

มีโครงการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (UNESCO Privacy Chair) ซึ่งเป็นข้อตกลง
ระหว่าง UNESCO และสถาบันการศึกษา (University Rovira i Virgili) ที่สนับสนุน
การวิจัย การฝึกอบรม และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
มีโ ครงการวิจั ย ที่ส นับสนุนการเข้าถึงข้อมูล ในระดับย่อยสาหรับพื้นที่วิจัยยุโรป
(European Research Area) โดยมีกรอบโครงสร้างวิจัยที่กาหนดถึงความรับผิดชอบ
และการเข้าถึงและใช้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
มีคณะกรรมการป้องกันข้อมูล ทาหน้าที่แนวทางและคาแนะนาในทุกประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย
มีการจัดตั้งคณะกรรมการความลับทางสถิติ ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับให้
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และอนุญาต
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ลิทัวเนีย

โปแลนด์

การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามสั ญ ญาที่ ท าไว้ กั บ นั ก วิ จั ย หรื อ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองเป็นรายบุคคล
มีคณะทางานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสถิติที่เป็นความลับที่ทาหน้าที่ในการพิจารณา
และดาเนินการทางกฎหมายที่จาเป็นสาหรับการป้องกันและการจัดการข้อมูลสถิติ
ที่เป็นความลับที่จัดทาโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงการจัดเตรียม การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย พิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลสถิติที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้อง
และยื่นข้อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสานักงานสถิติแห่งชาติ
มีการจัดตั้งสานักงานจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในสานักงานสถิติแห่งชาติ
เพื่อทาหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลสถิติทางการเกี่ยวกับ
การป้องกันข้อมูลสถิติ ข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศที่เป็นความลับ และข้อมูลอื่นๆ
ตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามและตรวจสอบการให้บริการสถิติทางการที่ผ่ าน
ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว
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หลักกำรที่ 7 : เผยแพร่กฎหมำยเกี่ยวกับระบบสถิติ
กรอบทำงกฎหมำย
สำนักงำนสถิติยุโรป
ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น
โปแลนด์
สโลวีเนีย
ตุรกี

มีกฎระเบียบของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสถิติยุโรป
มีกรอบทางกฎหมายของสถิติยุโรป และมีกฎหมายสถิติ
มีกรอบทางกฎหมายของสานักงานสถิติออสเตรเลีย
มีพระราชบัญญัติสถิติที่กาหนดเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติทางการ เช่น คานิยาม
ของสถิติทางการ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสถิติทางการ การผลิตสถิติ
ทางการ การใช้ประโยชน์ บทบัญญัติและการคุ้มครองข้อมูล เป็นต้น
มีกฎหมายสถิติทางการ (The Polish Law on Official Statistics) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของกฎหมายสถิติที่ครอบคลุมการทางานของระบบสถิติและมีการกาหนดอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติ
มีกรอบทางกฎหมายของสถิติประเทศสโลวีเนีย
มีกฎหมายสถิติ

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของกำรเผยแพร่กฎหมำย กฎระเบียบ และมำตรกำรต่ำงๆ
แอฟริกำใต้
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
ญี่ปุ่น

เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
สหรัฐอเมริกำ

มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสานักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งวิธีการ มาตรฐาน
และการจัดจาแนกสถิติ
มีการเผยแพร่หน้าที่ความรับผิดชอบและหลักการพื้นฐานในการดาเนินงานทางสถิติ
พระราชบั ญญัติส ถิติของญี่ปุ่น มาตรา 55 ระบุไว้ว่า รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสารต้องจัดทารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การบังคับใช้
กฎหมายในทุกปี งบประมาณ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน และรายงานต่อ
คณะกรรมการสถิติซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
มีการเผยแพร่วิธีการผลิตสถิติ
มีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ
มีการตีพิมพ์นโยบายทางสถิติและแนวทางปฏิบัติใน a Ferderal Register และมี
การระบุถึงมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล การจัดจาแนก และแนวทางอื่น ๆ ในการ
ผลิต สถิติในเว็บไซต์ของรัฐบาลกลาง เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบ
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หลักกำรที่ 8 : ประสำนควำมร่วมมือภำยในประเทศ
กรอบทำงกฎหมำย
สำนักงำนสถิติยุโรป

ญี่ปุ่น

เม็กซิโก
ไทย

ภ า ย ใ ต้ ข้ อ 5. 1 ข อ ง Regulation ( EC) No 223/ 2009 of the European
Parliament and of the Council ได้ระบุว่า สานักงานสถิติแห่งชาติของแต่ล ะ
ประเทศเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกิจกรรมทั้งหมดใน
ระดับประเทศเพื่อการพัฒนา การผลิตและการเผยแพร่สถิติยุโรป รวมทั้งทาหน้าที่
เป็นจุดติดต่อสาหรับคณะกรรมาธิการในเรื่องเกี่ยวกับสถิติ
ตามพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 4 ได้กาหนดให้รัฐบาลต้องพัฒนาแนวทางด้าน
สถิติอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาสถิติทางการ ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการสถิติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ โดยมีฝ่าย
วางแผนนโยบาย (ด้านมาตรฐาน สถิติ) ทาหน้าที่ประสานงานกับแต่ละกระทรวง
เพื่ อให้ บรรลุ แผนแม่ บทดั งกล่ าว นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนแผนทุ ก 5 ปี เพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ในแผนแม่บทประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1. นโยบายพื้นฐานสาหรับมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาสถิติทางการ
2. มาตรการที่รัฐบาลจะต้องดาเนินการอย่างทั่วถึงและเป็นระบบเพื่อพัฒนาสถิติ
ทางการ
3. เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถิติทางการ
มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในวันที่ 7 เมษายน 2549 ระบุว่า “รัฐบาลจะมี
ระบบสถิ ติ ข องประเทศและมี ศู น ย์ ภู มิ ศ าสตร์แ ห่ ง ชาติ พร้ อ มทั้ ง ก าหนดความ
รับผิดชอบในการควบคุมและประสานงานระบบดังกล่าว”
มีพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ที่จะใช้เป็นหลักในการจัดการ กาหนดทิศทางและ
กระบวนการของระบบสถิติของประเทศโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 6 7 และ 8 ที่
ระบุ ว่ า ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ท าแผนแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ การ
ดาเนิ นงานทางสถิติ ของรัฐเพื่อให้ มั่นใจได้ว่า การพัฒนาด้านสถิติของประเทศ
สนับสนุนนโยบายและแผน การพัฒนาประเทศ จึงได้มีการจัดทาแผนแม่บทสถิติ
พ.ศ. 2554 – 2558 ฉบั บ แรกของประเทศไทย มี ก ลไกในการด าเนิ น งานคื อ
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เป็นผู้กาหนดทิศทางและกากับ
ดูแลการดาเนินงานตามแผนแม่บท กาหนดนโยบายทางสถิติ ดูแลและติดตามการ
บริ หารจั ดการระบบสถิ ติของประเทศ รวมถึงการบริหารงบประมาณ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการที่มีหน้าที่ให้คาแนะนาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ
ผลิตและบริการทางสถิติแก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรฐาน คุณภาพ
และวิธีการทางสถิติ
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เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของกำรประสำนงำนของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
สำนักงำนสถิติยุโรป

ประเทศในลำติน
อเมริกำและ
แคริบเบียน
ญี่ปุ่น

ลิทัวเนีย
เม็กซิโก

มี ก ารระบุ ใ นหลั ก ปฏิ บั ติ ส ถิ ติ ยุ โ รป (European Statistics Code of Practice)
หลักปฏิบัติที่ 14 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ ได้ระบุในตัวชี้วัดที่ 14.1
14.3 และ 14.5 เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและมีหน่วย
ประสานงานกับ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Statistical System
Committee (ESSC)) ทาหน้าที่ในการให้คาแนะนาอย่างมืออาชีพแก่สมาชิกใน
การพัฒนา ผลิต และเผยแพร่สถิติในยุโรป
ในหลักปฏิบัติได้ระบุว่า การประสานงานของระบบสถิติในประเทศจะช่วยให้หน่วย
สถิติมีการวางแผนและดาเนินการกิจกรรมทางสถิติร่วมกัน มีการติดต่อกัน และ
ทางานร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพ การเปรียบเทียบ และความสอดคล้องของสถิติ
ทางการ
มีการจัดตั้งฝ่ายวางแผนนโยบาย (ด้านมาตรฐานสถิติ) ในกระทรวงกิจการภายใน
และการสื่อสารเพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงาน
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างสถิติและทาการปรับเปลี่ยนหากพบ
การสารวจซ้าซ้อนกันภายในระบบสถิติแบบกระจายอานาจของญี่ปุ่น โดยมีหน้าที่
ในการดาเนินการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน จัดทา และดาเนินการเรื่องพื้นฐานในการบริหารงานด้านสถิติ
2. การประเมินและประสานงานด้านการสารวจทางสถิติ
3. การกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสถิติอื่น ๆ
4. การบริหารงานด้านสถิติระหว่างประเทศ
มีข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับองค์กรการประกันคุณภาพและการเผยแพร่สถิติทางการ
ที่ลงนามระหว่างสานักงานสถิติลิทัวเนียและสถาบันระดับประเทศอื่น ๆ ในการ
จัดทาสถิติทางการ และมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติอีกด้วย
รัฐธรรมนูญได้มีการพัฒนาระบบสถิติและข้อมูลภูมิศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นชุด
ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลกลาง (ผู้บริหาร สภาคองเกรส ตุลาการ) ผ่านระบบ
ข้อมูล 4 ระบบที่มีสานักงานสถิติแห่งชาติทาหน้าที่ในการประสานงาน และพัฒนา
ระบบโดยเครือข่ายข้อมูลแห่งชาติ
หากพิจารณาถึงความสามารถในการประสานงานของสานักงานสถิติแห่งชาติก็
จาเป็นที่ต้องทบทวนเป้าหมายของระบบสถิติที่ NQAF ได้ระบุหน้าที่ของหน่ว ย
ประสานงานของระบบสถิติของประเทศ คือ
 การวางแผน การด าเนิ น การประสานงาน การควบคุ ม การประเมิ น การ
พัฒนาการผลิตและเผยแพร่สถิติทางการ และการประกันคุณภาพของสถิติ
ทางการ
 การก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก หรื อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยสถิติ
 เป็ น กลไกในการอ านวยความสะดวกในการตกลงกั น ระหว่ า งหน่ ว ยสถิ ติ
เกี่ยวกับลาดับความสาคัญในการผลิตสถิติของประเทศ
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มี ร ะบบของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาทางสถิ ติ ท าให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมสถิติ ทาให้งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสถิติ
ในประเทศในระดับผู้เชี่ยวชาญ และส่งผลให้มีความพยายามร่วมกันในการผลิต
สถิติที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ในพระราชบั ญญัติล ดงานเอกสาร (the Paperwork Reduction Act) ได้ระบุ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการประสานงานให้กับสานักงานสถิติ โดยมีหน้าที่ดังนี้
 การทบทวนงบประมาณที่ทากิจกรรมทางสถิติ
 กาหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานสถิติ
 ทบทวนและอนุมัติการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน
 สนั บ สนุ น การท างานร่ ว มกั น แบบไม่ เ ป็ น ทางการผ่ า นกลุ่ ม ท างานระหว่ า ง
หน่วยงาน
 ประสานการท างานทางสถิ ติ กั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ เช่ น องค์ ก าร
สหประชาชาติ องค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา
ธนาคารโลก กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ เป็นต้น

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของกำรประสำนงำนผู้ใช้/ผู้ให้ข้อมูล
สำนักงำนสถิติยุโรป

แคนำดำ

มีการจัดตั้ง the European Statistical Advisory Committee (ESAC) เพื่อหารือ
เกี่ยวกับปัญหาทางสถิติกับผู้ใช้และผู้ให้บริการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการมีบทบาทสาคัญ
ในการสร้างความมั่นใจว่า ความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนภาระของผู้ให้ข้อมูล
และผู้ผลิตจะถูกนามาพิจารณาในการพัฒนาโปรแกรมสถิติต่อไป
มีนโยบายในการแจ้งผู้ให้ข้อมูล และมีกิจกรรมของกองการเข้าถึงและควบคุมข้อมูล
(Data Access and Control Division : SCQAF)

เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีของกำรจัดทำมำตรฐำน
เมื่อต้องการพิจารณาถึงประโยชน์ของมาตรฐานสถิติ ก็สามารถพิจารณาผ่านคาถามต่อไปนี้
 องค์กรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นาในการพัฒนามาตรฐานสถิติและสนับสนุนโปรแกรม/
สาขาในการพัฒนามาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวยังไม่มีการพัฒนาหรือมีแต่ไม่เหมาะกับบริบทใน
ปัจจุบันหรือไม่ และความรับผิดชอบดังกล่าวได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่เหมาะสม
หรือไม่
 หน่วยงานทาการตรวจสอบขอบเขตของการใช้มาตรฐานสถิติว่าอยู่ในโปรแกรม/สาขาใด
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรฐานสถิติและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรฐานหรือไม่
 โปรแกรม/สาขาทางสถิติต้องรายงานเกี่ยวกับการนามาตรฐานสถิติไปใช้หรือไม่
 มาตรฐานสถิติมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจาเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มิติของการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ความสอดคล้อง และความชัดเจน
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ยุโรป
โปแลนด์
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มี the European Statistical Forum (ESF) เป็นเวทีสาหรับการประสานงานระหว่าง
สานักงานสถิติแห่งชาติและแผนกสถิติของธนาคารกลางแห่งชาติ
มีสภาทางสถิติที่ประกอบหน่วยงานรัฐบาลและส่วนภูมิภาค ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับสถิติทางการ จัดตั้งอยู่ภายในสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวอย่างในการ
ประสานภายในหน่วยงานของรัฐและองค์กรนอกภาครัฐ
มีการจัดตั้งกลุ่มที่ทาหน้าที่ในการประสานภายในหน่วยงานของรัฐและองค์กรนอก
ภาครัฐได้แก่
 คณะกรรมาธิการประสานงานเกี่ยวกับนโยบายทางสถิติ (The Interagency
Council on Statistical Policy : ICSP) ประกอบด้ว ย หั ว หน้าหน่ว ยสถิ ติ
ของรั ฐ บาลและมี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ค าแนะน าและช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ านวยการ
สานักงานสถิติ แห่งชาติในการประสานงานระบบสถิติของประเทศ
 คณะกรรมการกลางเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางสถิติ (The Federal Committee
on Statistical Methodology : FCSM) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
และมีผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธาน และมีหน้าที่ในการให้
ข้ อ มู ล และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ส านั ก งานบริ ห ารและงบประมาณ และ
คณะกรรมาธิการ ประสานงานเกี่ยวกับนโยบายทางสถิติ เกี่ยวกับวิธีการและ
ประเด็นทางสถิติที่มีผลต่อคุณภาพของสถิติ
 คณะกรรมการสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (The Committee on National Statistics :
CNSTAT) เป็ นหน่ วยงานผู้ เชี่ ยวชาญด้ านสถิ ติ ที่ ก่ อตั้ งในสถาบั นการศึ กษา
แห่ งชาติ มีสถานะเป็นหน่วยงานเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญั ติ เพื่ อ
ปรับปรุงวิธีการ ทางสถิติและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านนโยบายสาธารณะ
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หลักกำรที่ 9 : ใช้มำตรฐำนสำกล
กรอบทำงกฎหมำย
กองทุนกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ

สหภำพยุโรป

สำธำรณรัฐคีร์กีซ

ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแต่ระบุเป็นข้อตกลงร่วมกัน เช่น แนวทางการใช้มาตรฐาน
การเผยแพร่ข้อมูล (Special Data Dissemination Standard: SDDS) สาหรับการ
เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยระบุไว้บนเว็บไซต์ว่า “แม้ว่าการเป็น
สมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ แต่ก็นามาซึ่ง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานและให้ข้อมูล แก่ IMF เกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน”
ภายใต้ ว รรคที่ 11 ของบทน าของ Regulation (EC) No 223/2009 of the
European Parliament and Council ได้ระบุว่า “ในการพัฒนา การผลิต และ
การเผยแพร่สถิติของยุโรปควรพิจารณาจากคาแนะนาที่เป็นสากลและเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่ดี” ส่วนกรณีที่มีการใช้มาตรฐาน แนวคิด การจัดจาแนก และวิธีการต่าง ๆ ที่
เป็นเฉพาะเรื่องนั้นจะระบุไว้ในกฎหมายเฉพาะเรื่องตามประเด็นต่าง ๆ ที่จัดทา
ตัวอย่างเช่น ระบบบัญชีสหภาพยุโรปได้อ้างอิงมาตรฐานในการจัดทามาจากระบบ
บัญชีประชาชาติ เป็นต้น
มีการระบุไว้ในกฎหมายว่า “หน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นที่ให้บริการสถิติทางการ
ให้ดาเนินการ ดังนี้
 ใช้ วิ ธี การทางสถิ ติ ที่ สอดคล้ องกั บข้ อก าหนดของมาตรฐานสากล หลั กการ
พื้นฐานสถิติทางการ และกฎหมายของสาธารณรัฐคีร์กีซ
 ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการจั ด จ าแนกสารสนเทศทางด้ า นเทคนิค
เศรษฐกิจและสังคมด้วยมาตรฐานกลาง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและ
บูรณาการสารสนเทศร่วมกันได้
 ตัวชี้วัดทางสถิติมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล”

มำตรฐำน
มำตรฐำนกำรจัด
ประเภทข้อมูล
อุตสำหกรรมตำม
ประเภทกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ
มำตรฐำนกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้ำนสถิติระหว่ำง
องค์กร

เป็นมาตรฐานการจัดประเภทข้อมูลอุตสาหกรรมตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะการดาเนินกิจกรรมเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน และจัดกลุ่มหน่วยงานตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการเพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และ
การนาเสนอข้อมูลสถิติ ทั้งในสถิติประชากร สถิติการผลิต สถิติแรงงาน และสถิติ
ด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถิติระหว่างองค์กรที่ถูกกาหนดขึ้นมาจาก 7
หน่วยงานเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและคานิยามของข้อมูลสถิติบนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้สถาปัตยกรรม SOA (Service Oriented Architecture)
ในการขับเคลื่อน
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มำตรฐำนสำหรับกำร มาตรฐานสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์
เผยแพร่ข้อมูลทำง
เพื่อเป็นแนวทางการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินให้แก่ประเทศสมาชิก
เศรษฐกิจและกำรเงิน ที่ต้องการระดมทุนในตลาดทุนระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความโปร่งใสแก่นักลงทุน
โดย SDDS ครอบคลุมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สาคัญ 5 หมวด ได้แก่ ภาคการผลิต
ภาคการเงิน ภาคการคลัง ภาคต่างประเทศ และข้อมูลด้านประชากร
ระบบบัญชี
ระบบบัญชีประชาชาติเป็นมาตรฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ในการบันทึกหรือ
ประชำชำติ
แสดงธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ไหลเวียนระหว่างภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปคือ 1 ปี ผ่าน
บัญชีเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบบัญชีกระแส (Flows) และบัญชีสะสม (Stocks)
ประกอบด้วย บัญชีเศรษฐกิจหลัก ๆ อาทิ บัญชีการผลิต บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
บัญชีทุน บัญชีการเงิน และงบดุล จึงกล่าวได้ว่า ระบบบัญชีประชาชาติสามารถ
ครอบคลุมธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งด้านการผลิต การใช้จ่าย รายได้ การออม การลงทุน ตลอดจนแสดง
ให้เห็นระดับความมั่งคั่งของประเทศ โดยแสดงในรูปของมูลค่าทั้งที่ เป็นตัวเงินและ
สิ่งของ ทั้งมูลค่าเบื้องต้น (Gross) และมูลค่าสุทธิ (Net) รวมถึงเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ
ระบบบัญชีเศรษฐกิจ ระบบบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นระบบการเชื่อมโยงทางบัญชีระหว่างระบบ
และสิ่งแวดล้อม
บัญชีประชาชาติ (System of National Accounts: SNA) กับบัญชีสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะบัญชีบริวาร โดยบัญชีสิ่งแวดล้อมเป็นการบันทึกปริมาณและมูลค่าทางบัญชี
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ และขณะเดียวกันอาจเกิด
ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการ
ปลดปล่อยของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต
ระบบเผยแพร่ข้อมูล ระบบเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปเป็นมาตรฐานที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มประเทศ
ทั่วไป
สมาชิกที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่มาตรฐาน SDDS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกาลังพัฒนาที่
ยังขาดทรัพยากรและเทคนิคในการพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติตามแนวทาง
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าเป็นสมาชิกมาตรฐาน SDDS โดย GDDS ครอบคลุมข้อมูลหมวดหมู่หลัก รวมถึง
ข้อมูลเชิงสังคมและประชากรด้วย
เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในกำรนำกระบวนกำรเพื่อกำรผลิตสถิติทั่วไป (GSBPM) ไปใช้
ตุรกี

สานักงานสถิติแห่งชาติตุรกีได้พยายามอย่างมากเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล โดย
ได้เลือกใช้ระบบของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management :
TQM) เป็นกรอบในการดาเนินงานด้านคุณภาพ และได้เลือกใช้กระบวนการเพื่อ
การผลิตสถิติทั่วไปเพื่อเป็นกรอบในการจัดการการผลิตสถิติ พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการจัดการใหม่ให้สอดคล้อง กับ GSBPM
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หลักกำรที่ 10 : พัฒนำระบบสถิติผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
กรอบทำงกฎหมำย
ยุโรป

เยอรมนี

- ข้อตกลงกับประเทศในสหภาพยุโรป
- นโยบายความช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงสหภาพยุโรป (European Neighbourhood
Policy) ผ่านความร่วมมือระดับทวิภาคีและภูมิภาค
- มาตราที่ 10 ของกฎหมายสถิติที่ระบุเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือและโครงการระดับทวิภาคีของสานักงานสถิติ

กรอบและแผนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
การกาหนดปฏิญญาปารีส (Paris Declaration on Aid Effectiveness)
แผนปฏิบัติการด้านสถิติปูซาน (Busan Action Plan for Statistics)
รายงานโครงการกิจกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติปี 2012 - 2013 และนาเสนอตาราง
กิจกรรม 2014 - 2015 ของการประชุมทางสถิติ Americas of the Economic Commission for Latin
America and the Caribbean
ข้อตกลงประชาคมยุโรปเกี่ยวกับการพัฒนา (European Consensus on Development)
แผนปฏิบัติการของนโยบายพื้นที่ใกล้เคียงของยุโรป (European Neighbourhood Policy)
PARIS21 National Strategies for the Development of Statistics
กลยุทธ์และกำรจัดกำรองค์กรของสำนักงำนสถิติแห่งชำติในเรื่องควำมร่วมมือทำงสถิติ
ระดับองค์กร
 Twinning instrument of the European Commission
 Twinning project of Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
 Twinning projects of the Federal Statistical Office of Germany
การต่อสู้กับความยากจน
 Statistics – a tool in the fight against poverty
 Statistics – Department for International Development (DFID)
 Demographic statistics for better health of SIDA
หน่วยงานความร่วมมือของรัฐบาล
 Korean International Cooperation Agency (government agency)
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เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงหน่วยสถิติประเทศต่ำง ๆ
มีวีดิโอเผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือทางสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติแคนาดา
มีการเผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือทางสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติเดนมาร์ก
มีการเผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือทางสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติฟินแลนด์
ผ่านวารสารของสานักงาน
มีสิ่งพิมพ์ "Statistics across boarders" ของสานักงานสถิติแห่ งชาติเยอรมนีที่
เยอรมนี
เผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ญี่ปุ่น
มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของสานักงานสถิติแห่งชาติญี่ปุ่น โดย
การส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติไปทางานที่องค์การระหว่างประเทศ และสนับสนุนสถาบัน
สถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก (SIAP) จากรัฐบาลญี่ปุ่น
มีการเผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
สำธำรณรัฐเกำหลี
เกาหลีใต้
มองโกเลีย
สานักงานสถิติแห่งชาติมองโกเลียให้ความสาคัญกับการร่วมมือในระดับนานาชาติ ใน
การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของระบบสถิ ติ ข องประเทศ เช่ น โครงการ
MONSTAT เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสถิติของประเทศ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารโลกและกองทุนของเกาหลีใต้ ที่ดาเนินการควบคู่ไปกับโครงการ
ความร่วมมือกับสานักงานสถิติเยอรมนีและสานักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ซึ่งถือ
ว่าเป็นรูปแบบความร่วมมือพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพและส่งให้เกิดผลดีต่อระบบ
เป็นต้น
Andean Statistical Formation and Training Center ( CANDANE) , United
โปรแกรมกำรอบรม States Census Bureau ( seminars Webpage) , European Commission:
ในระดับนำนำชำติ
European Statistical Training Program ( ESTP) , Training Program of the
Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP)
แคนำดำ
เดนมำร์ก
ฟินแลนด์
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ภำคผนวก ข : ตัวอย่ำงแนวทำงกำรนำหลักกำรควำมเป็นอิสระไปสู่กำรปฏิบัติ
ควำมเป็นอิสระโดยทั่วไป
เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระโดยทั่วไป






การพัฒนาระบบติดตามความเป็นอิสระในการดาเนินงานของหน่วยสถิติ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
และระบุประเด็นปัญหาทางด้านสถิติทั้งจากสานักงานสถิติและประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น The
UK Statistics Authority มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลระบบสถิติทางการของประเทศ
ซึ่งประกอบไปด้ว ย 30 หน่ ว ยงานภาครัฐ โดยทาหน้าที่ในการพัฒ นา บริห ารจัดการ ส่ งเสริม
ป้องกัน และตรวจสอบคุณภาพ ความครอบคลุมและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสถิติทางการ
ทั้งหมดที่ผ ลิ ตขึ้น รวมถึงการจั ดทาหลั กปฏิบัติของสถิติทางการและการประเมินคุณภาพสถิ ติ
ทางการตามหลักปฏิบัติสถิติทางการโดยมี สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ผลิตสถิติทางการรายใหญ่
ที่สุด
การประเมินตนเองของสานักงานสถิติแห่งชาติเพื่อระบุถึงสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่มีความสาคัญ
สาหรับการนาไปพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานของหลักปฏิบัติของประเทศ ซึ่งครอบคลุม
ถึงความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานผู้ให้บริการด้านสถิติของยูเครนดาเนินการ
ประเมินตนเองตามหลักปฏิบัติของสานักงานสถิติยุโรป (Eurostat) ในปี พ.ศ. 2551 และจะนาผลที่
ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดทาหลักปฏิบัติของหน่วยสถิติของรัฐ
ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกรอบการทางานเพื่อพัฒ นาศัก ยภาพ
ความสามารถทางด้านสถิติของหน่วยงานผู้ให้บริการสถิติต่อไป
แนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ เช่น สานักงานสถิติมองโกเลียได้จัดทามาตรฐานในการบริหารจัดการคุณภาพ
สถิติทางการซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติสถิติยุโรป
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ควำมเป็นอิสระทำงหลักวิชำกำร
กรอบทำงกฎหมำย
เบลำรุส

โคลอมเบีย

โครเอเชีย

ฟินแลนด์
จอร์เจีย

เยอรมนี
เม็กซิโก

มีกฎหมายสถิติ มาตรา 4 ที่ระบุว่า งานทางสถิติของรัฐบาลคือการพัฒนาระเบียบวิธี
สถิติ ตามหลักวิชาการ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและ
สากลทั้งใน ส่วนของการเก็บรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บ และการรักษา
ความลับของข้อมูลสถิติ
สานักงานสถิติแห่งชาติโคลัมเบียไม่มีกฎหมายสถิติ มีแต่พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพข้อมูลสถิติและกฎระเบียบสถิติพื้นฐาน จึงได้ใช้เครื่องมือในการ
ควบคุม ทางวิชาการ เช่น แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการประเมินคุณภาพ และการ
ประกัน คุณภาพของสถิติทางการ เป็นต้น
มี ก ฎหมายสถิ ติ มาตรา 6 ที่ ร ะบุ ว่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ หมายถึ ง วิ ธี ก ารและ
กระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
ต้องพิจารณาบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ซึ่งผลลัพธ์ทางสถิติ ที่ได้จะสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่ถูกต้องแม่นยาที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้
มีพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 3 ที่ระบุไว้ว่า การประมวลผลข้อมูลสถิติต้องเป็นไป
ตาม หลักปฏิบัติทางสถิตที่ดี และข้อเสนอแนะจากองค์การระหว่างประเทศ
มีกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับสถิติทางการ ความเป็นอิสระทางวิชาการภายใต้หลักการ
พื้ น ฐานของความน่ า เชื่ อถื อ ดั งนี้ สถิ ติ จะต้ องผลิ ต อย่ างถู กต้ อ ง แม่ นย า และ
สอดคล้ อง ซึ่ ง หมายความว่ า มี ก ารใช้ ห ลั ก วิ ช าการในการเลื อ กมาตรฐานสถิติ
ระเบียบวิธี และทรัพยากร รวมถึงมีความเปิดกว้างในการใช้ระเบียบวิธีสถิติในการ
ผลิตสถิติ
มีกฎหมายสถิติ มาตรา 1 ที่ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางวิชาการว่า
สถิติที่ผลิตโดยรัฐบาลจะต้องเป็นไปตามหลักการของความเป็นกลาง การยึดมั่นใน
หลักการ และความเป็นอิสระทางวิชาการ
มี ก ฎหมายระบบสถิ ติ แ ละข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ร ะบุ ใ นมาตรา 30 ให้
คณะกรรมการบริหารมีอานาจในการเสนอต่อสานักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับเวลา
วิธีการ และระเบียบวิธี ที่ใช้ในการผลิตสถิติโดยคานึงถึงมาตรฐานระดับประเทศ
และสากล และแนวปฎิบัติที่ดีซึ่งจะทาการทบทวนเป็นระยะโดยองค์ก รระหว่าง
ประเทศอย่างน้อยทุก 8 ปี
มาตรา 57 สานักงานสถิติแห่งชาติต้องจัดทาและนาเสนอมาตรฐานทางเทคนิค
และระเบียบวิธีสถิติในการดาเนินการทางสถิติ รวมถึงกิจกรรมทางภูมิศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการบริหาร เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนาเสนอได้ทันทีหรือเมื่อ
กิจกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล
มาตรา 62 ส านักงานสถิติแห่ งชาติส่ งเสริมการใช้ มาตรฐานทางเทคนิ คและ
วิธีการ ในการใช้ข้อมูลจากการบริหารงาน โดยทาหน้าที่ในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบและจัดทาบัญชีรายการข้อมูล
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นิวซีแลนด์
ตุรกี

สำธำรณรัฐคีร์กีซ

มีพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 15 ที่ระบุว่า นักสถิติเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการในการผลิตสถิติ รวมถึงเนื้อหา
รูปแบบ และระยะเวลาในการตีพิมพ์เอกสารทางสถิติ
มีกฎหมายสถิติ มาตรา 17 ที่ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวบความเป็นอิสระทางวิชาการว่า
ในการผลิ ต สถิ ติ ท างการ หน่ ว ยงานภายนอกไม่ ค วรให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ
แหล่งข้อมูล การเลือกวิธีการและกระบวนการทางสถิติ รูปแบบเนื้อหาและเวลา
ของการเผยแพร่ และการรักษาความลับของข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยสถิติ
มีการกาหนดนโยบายด้านสถิติให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจ
โดย มีจุ ดประสงค์ คื อ ให้ บริการข้ อมู ลสถิ ติที่จั ดท าตามหลั กวิชาการและสามารถ
เปรียบเทียบได้ เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของทุกหน่วยเศรษฐกิจและภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็ น ข้อมูลที่อธิ บายสถานการณ์ และแนวโน้ มการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ
ความสั ม พั น ธ์ ท าง เศรษฐกิ จ ในทุ ก ระดั บ ความเคลื่ อ นไหวของโครงสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการผลิต และการดาเนินนโยบายทางสังคม นอกจากนั้นรัฐบาลยัง
ได้จัดตั้งระบบบัญชีและสถิติเบื้องต้น การบริหารจัดการระบบ การกาหนดความสาคัญ
และลักษณะกิจกรรมทางสถิติบนพื้นฐานของนโยบายด้านสถิติ ของประเทศ โดย
มุ่งเน้นถึงการยึดมั่นในหลักการ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความโปร่งใสของ
ข้อมูลสถิติ

96

ควำมเป็นอิสระทำงวิชำชีพ
กรอบทำงกฎหมำย
แอฟริกำ

ยุโรป

มีห ลั กการของความเป็น อิส ระทางวิช าชี พ ที่ ประกอบไปด้ว ยความเป็น กลาง ความ
รับผิดชอบ และความโปร่งใส
 ความเป็นกลาง : หน่วยสถิติต้องจัดทาสถิติอย่างมีอิสระทางหลักวิชาการ มีความ
เป็นกลาง ด้วยวิธีการที่เป็นมืออาชีพและโปร่งใส
 ความรับผิดชอบ : หน่วยสถิติและนักสถิติต้องผลิตสถิติด้วยวิธีการที่ชัดเจนทั้งการ
เก็บรวบรวม การประมวลผล การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล และหน่วย
สถิติมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตีความและการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
 ความโปร่งใส : หน่วยสถิติควรเผยแพร่แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการ และขั้นตอนที่
ใช้ตามมาตรฐานหลักวิชาการ และเผยแพร่กฎหมายต่าง ๆที่ใช้ในการดาเนินการ
ของระบบสถิติ
มีกฎระเบียบของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 เกี่ยวกับสถิติ
ยุโรป ว่า ความเป็นอิสระทางวิชาชีพหมายความว่า สถิติต้องได้รับการพัฒนา ผลิต และ
เผยแพร่ อย่ างเป็ นอิ สระ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเรื่ องการเลื อกเทคนิ ค ค าจ ากั ดความ
ระเบียบวิธีสถิติ และแหล่งข้อมูลที่จะใช้ รวมถึงเนื้อหา รูปแบบ และระยะเวลาในการ
ตีพิมพ์ โดยไม่มีการแทรกแซงจากทางการเมือง กลุ่มที่มีผลประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ
หรื อ ชุ ม ชน และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของสถาบั น เช่ น การจั ด เตรี ย ม
งบประมาณ หรือคานิยามของความต้องการสถิติ เป็นต้น
การตั ด สิ น ใจของคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป มาตรา 4 (European Commission
Decision on Eurostat 2012/504/EU) ระบุว่า ส านักงานสถิตยุโ รปจะพัฒ นา ผลิต
และเผยแพร่สถิติยุโรปตามหลักการความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ความเป็นกลาง การยึดมั่น ใน
หลักการ ความน่าเชื่อถือ การรักษาความลับของข้อมูล และความคุ้มค่าของต้นทุน
มาตรา 7 สานักงานสถิติยุโรปจะรับผิดชอบสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ
วิธีการทางสถิติ มาตรฐานและกระบวนการ หรือเกี่ยวกับเนื้อหาและระยะเวลาของการ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติตามปฏิทินของสถิติยุโรปหรือปฏิทินประจาปี นอกจากนี้ผู้บริหาร
สูงสุดของสานักงานสถิติจะมีการดาเนินงานที่เป็นอิสระ ไม่รับคาแนะนาจากสถาบัน
ภายในสหภาพยุโรป รัฐบาลของประเทศสมาชิก หน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งทาหน้าที่ในการ
จัดสรรงบประมาณ
นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ดังนี้
 การจั ด ท าและเผยแพร่ ห ลั ก ปฏิ บั ติ คุ ณ ภาพของประเทศซึ่ ง อ้ า งอิ ง มาจาก
หลักการพื้นฐานสถิติทางการ แต่มีแนวปฏิบัติและรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น พร้อมทั้งนาปฏิญญาจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรสถิติระหว่าง
ประเทศมาเป็นพื้นฐานในการกาหนดเป็นแนวทางความเป็นอิสระทางวิชาชีพ
 ท าให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปมั่ น ใจว่ า สามารถเข้ า ถึ ง เอกสารทางเทคนิ ค และ
คาอธิบายรายละเอียดของสถิติที่ผลิต
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การนาเสนอข้อมูลสถิติควรนาเสนอแยกจากแถลงการณ์หรือนโยบายทาง
การเมือง
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีทางสถิติควรมีการอธิบายและแจ้งให้
ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน
 ปฏิทินการเผยแพร่สถิติควรเชื่อถือได้
ในบางประเทศ อาจมีการอ้างอิงถึงความเป็นอิสระทางวิชาชีพในกรอบทางกฎหมาย
แต่ไม่ได้ระบุข้อความหรือไม่ได้บัญญัติอย่างชัดเจน แต่อาจนาไประบุในหลักปฏิบัติสถิติ
ของประเทศ (ตัวอย่างเช่น โคลัมเบีย เป็นต้น)
มีพระราชบัญญัติที่ระบุเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ดังนี้
มาตรา 2 กิจกรรมทางสถิติต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักการความเป็นอิสระทาง
วิชาชีพ ความเป็นกลาง การยึดมั่นในหลักการ ความน่าเชื่อถือ การรักษาความลับ ของ
ข้อมูล และความคุ้มค่าของต้นทุน
มาตรา 3 ข้อมูลสถิติจะต้องจัดทาขึ้นตามกรอบคุณภาพ ดังนี้ ความเพียงพอของ
แหล่งข้อมูล ความถูกต้องแม่นยา ความเหมาะสมของเวลา การตรงต่อเวลา การเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและความชัดเจนของข้อมูล การเปรียบเทียบได้ และความสอดคล้อง
มาตรา 11 ความอิสระทางวิชาชีพ เป็นหลักการที่เน้นย้าว่า ข้อมูลจะพัฒนา ผลิต
และเผยแพร่โดยไม่มีการแทรกแซงจากทางการเมืองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีกฎหมายสถิติ มาตรา 5 และ10 ที่ระบุว่า หนึ่งในหลักการสาคัญของสถิติคือ ความเป็น
อิสระทางวิชาชีพ และการแทรกแซงกิจกรรมทางสถิติของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่ง
ต้องห้าม (กฎหมายสถิติฉบับแก้ไขได้เพิ่มเติมมาตรฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ทาง
วิชาชีพ และบทบาทการประสานงานของคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ)
มีพระราชบัญญัติสถิติ มาตรา 6 ที่ระบุเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ดังนี้ ความ
เป็นอิสระทางวิชาชีพหมายถึง ผู้ผลิตสถิติทางการดาเนินการผลิตตามหลักวิชาการและ
หลักวิชาชีพ และเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง
มีกฎหมายระบบสถิติและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่ระบุในมาตรา 7 ดังนี้ หน่วยสถิติจะ
กาหนดหลักจรรยาบรรณในการกาหนดมาตรฐานของการดาเนินกิจกรรมทางสถิติและ
กิ จ กรรมทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ห น่ ว ยสถิ ติ ทั้ ง หมดต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนทราบผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มีกฎหมายเกี่ยวกับสถิติทางการและระบบสถิติทางการ มาตรา 6 ระบุว่า ผู้ผลิตสถิติ
ทางการจะต้องอิสระอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานด้านการบริ หาร
กฎระเบี ย บ หน่ ว ยงานอื่น ๆ และผู้ ประกอบการภาคเอกชน และจะต้องจัดทาและ
เผยแพร่สถิติทางการโดยยึดมั่นในหลักการ โปร่งใส และเป็นอิสระทางวิชาการ รวมถึง ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
มาตรา 11 ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่ในการปกป้องความน่าเชื่อถือ
ทางวิชาชีพของสถิติทางการจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบ


บัลแกเรีย

เบลำรุส

โครเอเชีย
เม็กซิโก

มอนเตเนโกร
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กรอบทำงกฎหมำย
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อำณำจักร

โครเอเชีย
เม็กซิโก

มอนเตเนโกร

เซียร์รำลีโอน

บทบาทสาคัญของผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดย
ระบุไว้ว่า ผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติมีบทบาทดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ดของส านักงานสถิติแห่ งชาติเป็นที่ปรึกษาหลักของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับ
1.1 คุณภาพของสถิติทางการ
1.2 หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถิติทางการ
1.3 ความครอบคลุมของสถิติทางการ
2. คณะกรรมการจะต้องพิจารณาคาแนะนาของผู้ บริห ารสู งสุ ดของส านักงานสถิ ติ
แห่งชาติในเรื่องที่กล่าวข้างต้น
3. หากคณะกรรมการปฏิเสธคาแนะนาของผู้บริหารสูงสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและทบทวนคานิยาม ระเบียบวิธีทางสถิติ การจัดจาแนก
และมาตรฐานของสถิติทางการ และการประยุกต์ใช้สถิติ คณะกรรมการจะต้องมีการ
อธิบายถึงเหตุผลในการปฏิเสธ
ในพระราชบัญญัติสถิติทางการ มาตรา 8 ได้ระบุว่า สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ผลิต
หลัก ผู้เผยแพร่ และผู้ประสานงานของระบบสถิติทางการของสาธารณรัฐ โครเอเชีย
โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการดาเนินการอย่างเป็นอิสระตามกฎหมาย
มีกฎหมายระบบสถิติและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่ระบุในมาตรา 26 ดังนี้ ความรับผิดชอบ
ในการควบคุมและประสานงานระบบดังกล่าวเป็นขององค์กรที่มีความเป็นอิสระทาง
เทคนิ ค และการบริ ห ารจัด การ และมี อ านาจในการเก็ บรวบรวม ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมูลสถิติ
มีกฎหมายเกี่ยวกับสถิติทางการและระบบสถิติทางการ มาตรา 8 ได้ระบุถึง อานาจ หน้าที่
ของสานักงานสถิติแห่งชาติว่า มีอานาจหน้าที่หลักในการเป็นผู้รวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ รวมถึงรับผิดชอบเป็นหน่วยงานวิชาชีพสถิติ เป็นผู้ประสานงานและบริหาร
จัดการระบบสถิติทางการ และจะต้องนาเสนอสถิติทางการในระบบสถิติ ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้สานักงานสถิติจะต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ทาง
สถิ ติ และน าเสนอสถิ ติ ต่ อรั ฐบาล หน่ วยงานในท้ องถิ่ น ประชาชน ทั่ ว ไป และผู้ ใ ช้
ต่างประเทศ ตลอดจนทาการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติในระดับ ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ
มาตราที่ 10 ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานการบริหารจัดการของรัฐและธนาคารกลาง
ของประเทศจัดเตรียมร่างกฎหมายใหม่หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้ว และ
การปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องและส่งผลโดยตรงกับสถิติทางการ
ส านั กงานสถิติแห่ งชาติที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลและได้รับเงินหรือการสนับสนุนทาง
เทคนิ คจากรั ฐ บาลและหน่ว ยงานที่มีความร่ว มมื อด้านการพัฒ นา ในสถานการณ์ นี้
ความเป็นอิสระของสานักงานสถิติถูกจากัด เนื่องจากความเป็นจริงที่ว่า สานักงานสถิติ
ขึ้ น อยู่ กั บ รั ฐ บาลในเรื่ อ งของการสนับ สนุ น การด าเนิ น กิ จกรรมทางสถิ ติ ดั ง นั้ น ควร
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ผลั ก ดั น ให้ มี ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การงบประมาณของส านั ก งานสถิ ติ ใ น
พระราชบัญญัติของรัฐสภา เพื่อมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของสานักงานในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้สานักงาน ซึ่งถือเป็น โอกาสในการ
ปกป้องงบประมาณ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณก็จะส่งผลต่อกิจกรรมทางสถิติที่วางแผน
ว่าจะดาเนิ น การ ก็จ ะไม่ส ามารถที่จ ะดาเนิ นการได้ และข้อมูล ที่จาเป็นต้ องได้ จ าก
กิจกรรมดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น ความต้องการข้อมูลก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง

