สรุปการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดทําขอมูลของกองทุนการเงินระหวางประเทศ1
(Report on the Observance of Standards and Codes – Data Module)
ประเทศไทยไดเขารับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดานการจัดทําและเผยแพร
ขอมูล (Report on the Observance of Standards and Codes – ROSC Data Module) จากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) ในระหวางวันที่ 3 – 17 ตุลาคม 2548 โดยมีขอมูลที่เขารับการ
ประเมิน 4 กลุม ไดแก ขอมูลบัญชีประชาชาติ (จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) สถิติการคลัง (จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สถิติการเงิน
และสถิติดุลการชําระเงิน (จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย) โดยในการประเมินคณะผูประเมิน
ไดพิจารณาตามกรอบการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพขอมูลของ IMF ดังนี้
1. การเผยแพรขอมูลตามมาตรฐานการเผยแพรขอมูลระดับสูง (Special Data
Dissemination Standard : SDDS) ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกโครงการ SDDS ของกองทุน
การเงินระหวางประเทศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539 และเริม่ เผยแพรวิธีการจัดทําขอมูล (Metadata)
บนกระดานการเผยแพรขอมูล (Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB) เมื่อวันที่ 19
กันยายนของปเดียวกัน ประเทศไทยไดผา นเกณฑขอกําหนดตามมาตรฐาน SDDS ในป 2541 โดย
ไดทําตามขอกําหนดดานขอบเขตของขอมูล (Coverage) ความถี่ในการเผยแพรขอ มูล (Periodicity)
ความรวดเร็วของขอมูล (Timeliness) รวมทัง้ การจัดทําตารางการเผยแพรขอมูลลวงหนา (Advance
release calendars)
2. การประเมินคุณภาพการจัดทําขอมูล เปนการประเมินเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพของการ
จัดทําและเผยแพรขอมูล โดยใชกรอบการประเมินคุณภาพขอมูล (Data Quality Assessment
Framework : DQAF) เปนมาตรฐาน ประกอบดวยปจจัยในการประเมิน 6 หมวด คือ
หมวด 0 พื้นฐานที่ชวยใหการจัดทําขอมูลมีคุณภาพ (Prerequisites of Quality) ไดแก มี
กฎหมายและทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และเครือ่ งมือ) ที่สนับสนุนการจัดทําและ
เผยแพรขอมูล ผูจัดทําสถิติมีความตระหนักในเรื่องคุณภาพขอมูลและความตองการของ
ผูใชขอมูล
หมวด 1 ความนาเชื่อถือขององคกรที่จัดทําและเผยแพรขอ มูล (Assurance of Integrity)
ไดแก ความเปนมืออาชีพ ความโปรงใสในการจัดเก็บ และความมีจรรยาบรรณของ
ผูจัดทําและเผยแพรขอมูล (ethical standard)
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หมวด 2 วิธีการจัดทําและเผยแพรขอมูล (Methodological Soundness) ไดแก
แนวความคิด วิธีการในการจัดทําและเผยแพรขอมูล ขอบเขตของขอมูล การจัดหมวดหมู
และการเก็บขอมูลเปนไปตามมาตรฐานสากล
หมวด 3 ความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล (Accuracy and reliability) ไดแก ความ
ครบถวนของขอมูล และความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล เทคนิควิธีการจัดทําขอมูล การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และการศึกษาผลกระทบตอการปรับปรุงแกไขขอมูล
หมวด 4 การใหบริการขอมูล (Serviceability) ไดแก ความถี่และความรวดเร็วในการ
เผยแพรขอมูลตามมาตรฐานสากล ความตอเนื่องและสามารถสอบทานกันไดของขอมูล
และการกําหนดนโยบายในการปรับปรุงแกไขขอมูล
หมวด 5 ความสามารถในการเขาถึงขอมูล (Accessibility) ไดแก การเปดเผยขอมูลผานสื่อ
ตางๆ ที่เพียงพอ และตรงตอความตองการผูใช รูปแบบการนําเสนอทีเ่ ขาใจงาย และมีการ
ใหความชวยเหลือผูใชขอมูล
ผลการประเมินของกองทุนการเงินระหวางประเทศตอภาพรวมการจัดทําสถิติของประเทศไทย
ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรฐานดานการจัดทําและเผยแพรขอมูล ของขอมูล 4 กลุม
อยูในระดับดีถึงดีมาก (ตามที่แสดงไวในตารางสรุปผลการประเมินของประเทศไทย) สะทอนถึง
ระบบการจัดทําขอมูลเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยเปนระบบที่ไดรับการพัฒนามาอยางดี และ
ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยูในเกณฑสูง
รัฐบาลใหความสําคัญกับคุณภาพของขอมูลเปนอยางมาก เนื่องจากขอมูลเหลานี้ ใช
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ รวมทั้งหนวยงานที่มีหนาทีจ่ ัดทําขอมูลตาง
ตระหนักวาคุณภาพของขอมูลเปนปจจัยที่จะสรางศรัทธาและความนาเชื่อถือในสถิติที่เผยแพร
เจาหนาทีจ่ ัดทําขอมูลมีระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professionalism) ที่เปนที่ยอมรับ สําหรับ
ดานการเผยแพรขอมูล พบวาสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูล และวิธกี ารจัดทําขอมูล (Metadata)
ไดโดยงาย รวมทั้ง มีบริการชวยเหลือจากหนวยงานผูจดั ทําขอมูล
อยางไรก็ตาม หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอมูลเศรษฐกิจมหภาคมีพัฒนาการ
ดานการจัดทําขอมูลตามมาตรฐานสากลในระดับที่ตางกัน การประเมินนี้จะทําใหหนวยงานตางๆ
ทราบถึงจุดดอยและจุดแข็งในการจัดทําขอมูลในทุกๆ ดาน และทําใหสามารถพัฒนาการจัดทํา
ขอมูลไดอยางตอเนื่อง
ภาพรวมของการประเมินโดยสรุปในตละหมวดมีดังนี้

หมวด 0 พื้นฐานที่ชวยใหการจัดทําขอมูลมีคุณภาพ (Prerequisites of Quality)
กฎหมาย และประกาศที่เกีย่ วของใหอํานาจแก ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
กระทรวงการคลัง ในการจัดเก็บ จัดทํา และเผยแพรขอมูลที่อยูภายใตความรับผิดชอบ นอกจากนี้
การใหความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐในการจัดทําขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการซ้ําซอนของงานนอยมาก
อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายอยางชัดเจนในการใหอํานาจแก ธปท. ในการ
จัดทําสถิติดุลการชําระเงิน และเนื่องจากธปท. อาศัยอํานาจตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เปนหลัก ในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน การใชกฎหมายดังกลาวอาจทํา
ใหเกิดปญหาในดานความครบถวนของขอมูล เมื่อมีการผอนคลายกฎหมายและเปดเสรีทางการเงิน
เพิ่มขึ้น
ดานจํานวนบุคลากร ผูประเมินเห็นวามีเพียงพอสําหรับการจัดทําขอมูลในระบบปจจุบัน
แตควรเพิ่มทรัพยากรในการจัดทําขอมูลเพือ่ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวิธีการจัดทําสถิติ และ
ปรับปรุงคุณภาพของขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึน้
นอกจากนี้ หนวยงานผูจัดทําขอมูลไดใหความสําคัญตอคุณภาพของขอมูล โดยเฉพาะการ
จัดทําและเผยแพรขอมูลใหเปนไปตามความตองการของผูใชขอมูล ผานชองทางการสื่อสารตางๆ
อยางตอเนื่อง
หมวด 1 ความนาเชื่อถือขององคกรที่จัดทําและเผยแพรขอมูล (Assurance of Integrity)
กฎหมายและรูปแบบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ทําใหหนวยงานจัดทําสถิติมีอิสระ
ในการจัดทําขอมูล โดยสามารถเลือกวิธีการจัดทําและแหลงขอมูลไดตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง
บุคลากรของหนวยงานตางไดรับการอบรมใหมีความมีความเชี่ยวชาญในการทํางาน และยึด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพรวิธีการการจัดทําขอมูลใหสาธารณชนทราบโดยทั่วไป และไมมี
การเผยแพรขอ มูลใหหนวยราชการอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการจัดทําขอมูลทราบกอนการเผยแพรสู
สาธารณชน
หมวด 2 วิธีการจัดทําและเผยแพรขอมูล (Methodological Soundness)
วิธีการจัดทําและคํานิยามขอมูลที่หนวยงานภาครัฐใชเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยสถิติ
การเงิน (Monetary statistics) จัดทําตามมาตรฐานคูมือสถิติการเงิน (Monetary and Financial
Statistics Manual : MFSM) สถิติดุลการชําระเงินจัดทําตามมาตรฐานคูมือดุลการชําระเงิน (Balance

of Payments Manual, fifth edition : BPM5) ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทั้งรายไตรมาส
และรายป จัดทําตามมาตรฐานคูมือรายไดประชาชาติป 1968 (Systems of National Accounts 1968 :
1968 SNA) และกําลังจะปรับสูมาตรฐานคูมือรายไดประชาชาติป 1993 (Systems of National
Accounts 1993 : 1993 SNA) ในสวนของสถิติการคลังนั้น กําลังปรับสูการใชมาตรฐานการจัดทํา
ตามคูมือสถิติการคลังใหม (Government Finance Statistics Manual 2001 : GFSM 2001) ซึ่งคาดวา
จะสามารถดําเนินการตามมาตรฐานใหมไดทั้งหมดภายในป 2552
ทั้งนี้ การปรับไปสูมาตรฐานของ 1993 SNA และ GFSM 2001 ในการจัดทําขอมูลบัญชี
ประชาชาติและสถิติการคลัง จะทําใหขอบเขตของขอมูลดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานสากลมาก
ยิ่งขึ้น ในกรณีของสถิติดุลการชําระเงินนั้น ควรเพิ่มขอบเขตและพัฒนาแหลงขอมูลเพือ่ จัดเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติมในสวนของการคาที่ไมถูกบันทึก (unrecorded trade) การคาบริการ (services) รายได
(income) และเงินโอน (transfers) นอกจากนี้ การจัดหมวดหมูของธุรกรรมตราสารอนุพันธ ในสถิติ
การเงิน ควรใชมาตรฐานของคูมือ MFSM ดวย รวมทั้งวิธีการบันทึกขอมูล stock และ flow ควรใช
เกณฑคงคาง และมูลคาธุรกรรมตามราคาตลาด
หมวด 3 ความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล (Accuracy and reliability)
ขอมูลเศรษฐกิจมหภาคทีจ่ ัดทํามีความสมบูรณและนาเชือ่ ถือ มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล รวมถึงมีเทคนิคและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนและขอมูล
เผยแพรที่ดี แตหากมีแหลงขอมูลเพิ่มเติมจะทําใหสถิติเหลานั้นมีความสมบูรณยิ่งขึน้ เชน ควรหา
แหลงขอมูลเพิม่ เติมในการจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน นอกเหนือจากการพึ่งพาขอมูลจากจากระบบ
รายงานซื้อขายเงินตราตางประเทศ (International Transactions Reporting System : ITRS)
การหาแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดสําหรับขอมูลรายจายครัวเรือน (Household expenditure) ใน
การจัดทําขอมูลบัญชีประชาชาติ และการเรงรัดใหไดรับขอมูลรัฐบาลทองถิ่นตรงตามกําหนดเวลา
เพื่อประมวลสถิติการคลัง จะทําใหสถิติเหลานี้ถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรปรับปฐานที่ใช
คํานวณรายไดประชาชาติ ณ ราคาคงที่ ใหสะทอนสภาวะปจจุบนั
ในสวนของการศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงแกไขขอมูล (Revisions) นั้น ผูจัดทํา
สถิติมีการศึกษาเปรียบเทียบอยางตอเนื่อง แมวายังไมไดนําผลของการศึกษาดังกลาวมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปรับขอมูลเบื้องตนของสถิติดุลการชําระเงิน

หมวด 4 การใหบริการขอมูล (Serviceability)
ความถี่ในการจัดทําขอมูล (Periodicity) และความรวดเร็วของขอมูล (Timeliness) นั้น
เปนไปตามมาตรฐานการเผยแพรขอมูลระดับสูง2 (Special Data Dissemination Standards : SDDS)
และมีขอมูลบางสวนที่เผยแพรดีกวาขอกําหนดในมาตราฐาน SDDS
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสถิตกิ ารเงินไดเริ่มนํามาตรฐานคูม ือ MFSM มาใชในการจัดทํา
ขอมูลเปนระยะเวลาไมนาน จึงทําใหมีขอมูลอนุกรมเวลา (Time-series) ตามมาตรฐานคูมือฉบับ
ใหมยอนหลังถึงเพียงแคเดือนมกราคม 2548 เทานั้น
การปรับปรุงแกไขขอมูล (Data revision) นั้น เปนไปตามหลักเกณฑและกําหนดการ
ตลอดจนไดมกี ารระบุไวอยางชัดเจนวาขอมูลนั้นเปนขอมูลเบื้องตนหรือขอมูลที่มีการปรับปรุง
แกไขแลว โดยระบุ P ในกรณีเปนขอมูลเบือ้ งตน และ R เมื่อเปนขอมูลที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
นอกจากนี้ ยังไดศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงแกไขขอมูลอยางตอเนื่อง แตสวนใหญยังไมได
เผยแพรผลการศึกษาตอสาธารณชน
หมวด 5 ความสามารถในการเขาถึงขอมูล (Accessibility)
ผูใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลและวิธีการจัดทําขอมูล (Metadata) ของหนวยงานทีจ่ ดั ทํา
สถิติไดงาย ผาน Website ของหนวยงานหรือทางเอกสารเผยแพรที่หนวยงานจัดทําอยางสม่ําเสมอ
พรอมทั้งไดแสดงชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท และ Email address ของผูจัดทํา เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูใชขอมูลในกรณีที่ตองการสอบถามเพิ่มเติม
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มาตรฐาน Special Data Dissemination Standard (SDDS) ซึ่งเปนมาตรฐานการเผยแพรขอมูลระดับสูง ที่ประเทศไทยไดเปน
สมาชิก ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2539 โดยมีขอกําหนดในการเผยแพรขอมูลเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การคลัง การเงิน ขอมูลดาน
ตางประเทศ และขอมูลประชากร รวม 17 รายการ และมีเกณฑในการเผยแพรครอบคลุม 4 ประการคือ (1) ขอบเขตความถี่และความ
รวดเร็วใยการเผยแพรขอมูล (2) การเขาถึงขอมูลโดยสาธารณชน (3) ความนาเชื่อถือของขอมูลที่เผยแพร และ (4) คุณภาพของขอมูล
ที่เผยแพร

ตารางสรุปผลการประเมินของประเทศไทย
ตามกรอบ Data Quality Assessment Framework (DQAF) July 2003
ชุดขอมูล

บัญชี
ประชาชาติ
(National
Accounts)

สถิตก
ิ ารคลัง
(Government
Finance
Statistics)

สถิตก
ิ ารเงิน
(Monetary
Statistics)

สถิติดุลการชําระเงิน
(Balance of
Payments
Statistics)

มุมมอง / หัวขอ
0. พื้นฐานที่ชว
 ยใหการจัดทํา
ขอมูลมีคุณภาพ
0.1 กรอบกฎหมาย
O
O
O
LO
0.2 ทรัพยากร
LO
LO
O
O
0.3 ความใสใจในคุณภาพและ
O
O
O
O
ความตองการของผูใชงาน
0.4 การจัดการอื่นๆ
O
O
O
O
1. ความนาเชือ
่ ถือขององคกร
1.1 ความเปนมืออาชีพ
O
O
O
O
1.2 ความโปรงใส
O
O
O
O
1.3 ความมีจริยธรรม
O
O
O
O
2. วิธก
ี ารจัดทําและเผยแพร
ขอมูล
2.1 แนวคิดและวิธีการ
LO
O
O
O
2.2 ขอบเขตของขอมูล
LO
LO
O
LO
2.3 การจัดหมวดหมู
O
O
LO
LO
2.4 การบันทึกขอมูล
LO
LO
O
LO
3. ความถูกตองและนาเชื่อถือ
3.1 แหลงขอมูล
O
LO
O
LO
3.2 การตรวจสอบแหลงขอมูล
O
O
O
O
3.3 วิธีการทางสถิติ
LO
O
O
O
3.4 การประเมินและตรวจสอบ
O
O
O
O
ความถูกตองของขอมูล
3.5 การศึกษาผลกระทบของการ
O
O
O
LO
ปรับปรุงแกไขขอมูล
4. การใหบริการขอมูล
4.1 ความรวดเร็วและความถี่ใน
O
O
O
O
การเผยแพร
4.2 ความตอเนื่อง
O
O
LO
O
4.3 หลักเกณฑการปรับปรุง
LO
LO
O
LO
แกไขขอมูล
5. ความสามารถในการเขาถึง
ขอมูล
5.1 การเขาถึงขอมูล
LO
O
O
O
5.2 การเขาถึงวิธีการจัดทําขอมูล
LO
O
O
O
5.3 การใหความชวยเหลือแก
O
O
O
O
ผูใชงาน
O = Practice observed วิธีปฏิบัติในปจจุบันเปนไปตามมาตรฐานการจัดทําขอมูล โดยไมมจ
ี ุดบกพรองในสาระสําคัญ
LO = Practice largely observed วิธีปฏิบัติโดยสวนใหญแลวเปนไปตามมาตรฐานการจัดทําขอมูล มีเพียงบางสวนที่ไม
เปนไปตามมาตรฐาน โดยความแตกตางนั้น ไมไดเปนเหตุทจ
ี่ ะลดความนาเชื่อถือของขอมูล
LNO = Practice largely not observed วิธีปฏิบัติโดยสวนใหญไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูจัดทําขอมูลตองใชความ
พยายามเปนอยางมากเพื่อใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
NO = Practice not observed วิธีปฏิบัติปจจุบันมีความแตกตางจากมาตรฐานอยางชัดเจน
NA = Not applicable วิธีปฏิบต
ั ิไมกี่ยวของกับการจัดทําขอมูลของประเทศ

