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Session 1 : Presentation on Thailand Industrial Economic Data Acquisition and 
Management) 

1. นายธีรทัศน อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู อำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กลาวถึงวิสัยทัศนของ กรอ. ในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมใหทันสมัย  
กาวไกล และยั่งยืน โดยมีบทบาทหลักในดานบริหารจัดการ กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย 
ดานการผลิตใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ท้ังนี้ ภารกิจของ กรอ. แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย การอนุญาต ความปลอดภัย 
สิ ่งแวดลอม และการตรวจกำกับสถานประกอบการ โดย กรอ. ทำหนาที ่กำกับ ติดตามและรวบรวมผลการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโรงงานอุตสาหกรรมในมิติตาง ๆ อาทิ การใชน้ำ การใชพลังงาน การกำจัดของเสีย  
และการปลอยสารพิษ เพ่ือนำขอมูลมาประมวลผลและใชพิจารณาการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

2. นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผูอำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กลาววา ภารกิจดานสารสนเทศของ สศอ. ไดแก การสำรวจและจัดเก็บ
ขอมูลจากภาคสวนตาง ๆ ประกอบดวย แนวโนมภาคเศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐและผลการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัด ขอมูลจากภาคการผลิตและผูประกอบการ เพื่อนำขอมูลไปประมวลผลและการวิเคราะห สำหรับนำไปใช
ในการพยากรณแนวโนมทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการเตือนภัยเปนรายเดือน โดยเปนการดำเนินงาน
รวมกันระหวาง สศอ. ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานสถิติแหงชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยมีขั ้นตอนในการบริหารจัดการขอมูล ประกอบดวย การเก็บและปอนขอมูล การจัด
หมวดหมู การใชงาน การเผยแพร การปรับปรุง และการทำลายขอมูล 

3. นายอานนท โชต ิน ีรนาท น ักว ิชาการคอมพิวเตอร ชำนาญการ สำน ักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กลาวถึงบทบาทภารกิจของ สมอ. อาทิ การกำหนดมาตรฐานในระดับประเทศและ
ระดับสากล การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ การรับรองระบบงานท้ังดานหองปฏิบัติการและดานการพัฒนาบุคลากร 
รวมทั ้งการปฏิบัต ิตามพันธกรณีความตกลงภายใตองคการการคาโลกดานมาตรฐาน ดำเนินการภายใต
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และพระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
รวมถึงการนำเขาสินคาผานระบบ National Single Window โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลภาษีนำเขากับฐานขอมูล
ของกรมศุลกากร (Integrated Tariff Databased) 

Session 2 : Presentation on Economic Data Governance 
1. นายธีรทัศน อิศรางกูร ณ อยุธยา แสดงความเห็นวา ปจจัยที่จะทำใหกระบวนการการจัดการ

ขอมูลสำหรับองคกร (Data Governance) ประสบความสำเร็จประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) การยืนยัน
ตัวตนดิจิทัล (Digital Identity) ท่ีสามารถเขาถึงบัญชีของตนไดเฉพาะบุคคลเพื่อปองการแกไขบัญชีโดยบุคคลอ่ืน 
2) การขอใหกรอกขอมูลเพียงครั้งเดียวเพียงพอ (Once only, Once is enough) โดยไมจำเปนตองใหกรอกขอมูล
เดิมซ้ำ ๆ ในการเขารับบริการจากภาครัฐ ซ่ึงขอมูลตาง ๆ ควรอยูในฐานขอมูลภาครัฐเดียวกัน และมีการมอบหมาย

เอกสารแนบ 
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ผูรับผิดชอบฐานขอมูลอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถตรวจสอบการใชงานได โดยปจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม  
อยูระหวางการพัฒนาระบบฐานขอมูลดิจิทัลของกระทรวง (MOI Digital Platform) ผานเว็บไซต i-Industry และ 
3) ความเปนเจาของขอมูล (Data Ownership) โดยการมีการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปองกันการรั่วไหล
หรือลักลอบนำขอมูลสวนบุคคลหรือ ธุรกิจในฐานขอมูลของภาครัฐไปใชในทางที่ไมเหมาะสม ซึ่งจะชวยเสริมสราง
ความม่ันคงทางดานไซเบอร (Cyber Security) นอกจากนี้ ยังเห็นวาการนำระบบปญญาประดิษฐ (AI) มาใชจะชวยใหเกิด
ความรวดเร็วและแมนยำในการบริหารจัดการฐานขอมูลภาครัฐไดอยางรวดเร็วและตรวจสอบได รวมทั้งควรมีแนว
ทางการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ระบบ AI จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือมีขอมูลครบถวน  

2. นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา กลาววา ปจจุบัน สศอ. และ กรอ. ไดรวมกันสำรวจและรวบรวม
ขอมูลของภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ ประกอบดวย เลขที่จดทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน ตำแหนงที่ตั้งของโรงงาน 
ประเภทสินคาและปริมาณที่ผลิตไดในแตละชวงเวลา ซึ่งระบบฐานขอมูลจะตองสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาท่ี
รับผิดชอบตลอด 24 ชม. โดยระบบใชเจาหนาท่ีตรวจสอบควบคูไปกับระบบดิจิทัล เพื่อใหมีความถูกตอง ความแมนยำ 
และสามารถทราบและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการสำรองขอมูล (Back up) ไดเมื่อเกิดขอขัดของ 
ทางเทคนิค ซึ่งมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย คือ การสรางฐานขอมูลที่มีคุณภาพ มีความมั่นคง มีความ
ปลอดภัย มีการควบรวม มีการแลกเปลี่ยน เพ่ือนำไปสูการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอไป 

3. นายอานนท โชตินีรนาท แสดงความเห็นวา การดำเนินงานดาน Data Governance ของ
หนวยงานภาครัฐจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนหากมีองคประกอบ ไดแก ระบบคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสาร
ที ่มีมาตรฐาน กรอบแนวทางในการดำเนินงานรวมกันทั ้งภายในและระหวางหนวยงาน (Interoperability 
Framework) ท่ีสอดคลองกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาล รวมทั ้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบที ่เกี ่ยวของ 
ใหทันสมัยตอสถานการณปจจุบัน อาทิ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การปองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
และการทำธุรกรรมผานทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ในสวนของ สมอ. ไดใชระบบในการบันทึกพิกัดศุลกากรของสินคา 
โดยอางอิงกับระบบของอาเซียน และองคการศุลกากรโลก (WCO) ไดแก Port Code, Unit Code และ 
Harmonized System Code 

4. นายพีรณัฐ แดงสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กลาวถึงภารกิจหลักของในฐานะหนวยงานดานการการวางแผนระดับชาติ 
(National Planning Agency) โดยการรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาครวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาทิ การคา การลงทุน การถือครองทรัพยสิน อัตราเงินเฟอ และการจางงาน โดยมีระบบการ
ดำเนินงานหลัก (Platform) ในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  ไดแก eMENSCR, Open-D และ TPMAP  
เพื่อมาวิเคราะหและคาดการณสถานการณทั้งแบบเปนกิจวัตร (routine) อาทิ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในมิติตาง ๆ และตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) รวมถึงสถานการณพิเศษที่เกิดข้ึน 
ในแตละชวงเวลา อาทิ ผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร บัญชี  
และสารสนเทศ เพ่ือนำไปสูการจัดทำแผนและยุทธศาสตรในระดับชาติตอไป 

Session 3 : Discussion on Data Governance and Big Data Utilization 
1. นายจุลพงษ ลิมปสุธรรม ประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัท ไปรษณียไทย 

จำกัด กลาวแนะนำแผนแมบทการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ของไปรษณียไทย ซ่ึงไดวางกรอบการ
ทำงานในการขับเคลื่อนไปรษณียไทยใหกาวไปสูองคกรดิจิทัล และพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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โดยมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดานดิจิทัลของไทย และตอบสนองตอตัวชี้วัดการประเมิน
รัฐวิสาหกิจ (SE-assessment model) โดยไปรษณียไทยไดมีการจัดวางโครงสรางองคกรและกำหนดอำนาจหนาท่ี
เพื่อการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบตามแนวทาง Personal Data Protection Act หรือ PDPA ตั้งแต
ผูบริหารระดับสูงถึงผูปฏิบัติ อยางครบวงจร โดยมีการนำมาประยุกตใชเพื่อการยกระดับศักยภาพธุรกิจ 3 ดาน 
กลาวคือ (1) การดำเนินงานเปนเลิศ (Operation Excellence) อาทิ การวางแผนศักยภาพการดำเนินงาน  
การกำหนดเสนทางจัดสงที่คุมคา (2) ลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) อาทิ ระบบ CRM หรือการ
ติดตามพัสดุแบบเรียลไทม และ (3) พัฒนาธุรกิจใหม (New Business) อาทิ การยกระดับการใชประโยชนขอมูล
ของครัวเรือน และการเชื่อมโยงความตองการและอุปทานอัจฉริยะ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวมีความจำเปนตอง
คำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของเปนสำคัญ โดยเฉพาะขอมูลสวนบุคคลภายใต พ.ร.บ. คุมครองขอมูล
สวนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) 

2. Mr. Nguyen The Hung ผูอำนวยการทางสถิติ (Principal Statistician) สำนักงานสถิติแหงชาติ 
เวียดนาม กลาวถึง โครงสรางการทำงานของสำนักงานสถิติแหงชาติ เวียดนาม ซึ่งมีที่ตั้งใน 3 เมืองหลัก ไดแก 
ฮานอย ดานัง และโฮจิมินท ดำเนินภารกิจสำรวจขอมูลสถิติ วิเคราะหขอมูล และรายงานสถิติเพื่อเผยแพรตอ
สาธารณะ โดยในปจจุบันไดดำเนินการสำรวจผานรูปแบบเว็ปไซตที่คลายคลึงกับ i-Single form ของไทย รวมถึง
ริเริ่มพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการขอมูลทางสถิติในรูปแบบเดิม สูแนวทางการบริหารจัดการระบบขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) ท่ีมีการบูรณาการขอมูลจากภาคเอกชน ควบคูกับการสำรวจและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
ในรูปปกติ เชน การประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยและที่ดิน การจัดทำดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price 
Index: CPI) สถิติแรงงงานและความตองการแรงงานของภาคเอกชน ขอมูลการเกษตรเพื่อการเพาะปลูก และ 
Social listening เปนตน ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองคำนึงถึงรูปแบบความรวมมือกับพันธมิตรภายนอก
ที่เหมาะสม ตนทุนการเขาถึง/จัดซื้อขอมูล การปรับปรุงกระบวนงาน การคุมครองขอมูลสวนบุคคล และความ
พรอมดานบุคลากร    

3. นายธีรทัศน อิศรางกูร ณ อยุธยา แสดงความเห็นวา การพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
เพื่อการบริหารจัดการขอมูลขององคกรในยุคสมัยใหม จำเปนตองเติมเต็มชองวางใน 5 สวน ไดแก (1) กฎหมาย
และกฎระเบียบ สำหรับไทยมีบางกฎหมายที่ไมทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงจำเปนตองปรับปรุงใหมี 
ความเหมาะสมและทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป (2) กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการขอมูลภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนงานใหเหมาะสมกับการประยุกตใชระบบดิจิทัล (3) บุคลากร เปนปจจัย
สำคัญอันดับแรกที ่ต องมีความพรอมและศักยภาพในการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานสู การเปนดิจิทัล  
(4) เทคโนโลยีและความปลอดภัย โดยเฉพาะการบริหารจัดการ Digital ID และความเปนเจาของขอมูล สำหรับ
เทคโนโลยีใหมที่จะเขามามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นตอการจัดการภาครัฐ ประกอบดวย Cloud Computing และ 
IoT ซ่ึง กรอ. ไดมีการนำระบบ IoT มาใชในการรายงานโรงงานอุตสาหกรรมแบบเรียลไทมบางแลว 

4. นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา แสดงความเห็นวา การปรับเปลี่ยนกระบวนงานเปนสวนสำคัญ
ของการจัดการขอมูลภาครัฐ ซึ่งการพัฒนาองคกรสูความเปนดิจิทัล ไมใชเพียงแคการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบ
กระดาษไปสูระบบดิจิทัลเทานั้น แตเปนการยกระดับวิธีการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นควบคูไปดวยกัน 
นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพของชุดขอมูล ดวยการคัดกรองขอมูลท่ีไมมีความจำเปน รวมถึงความปลอดภัยของ
ขอมูลและการรักษาความลับ เชน การกำหนดลำดับชั้นการเขาถึงขอมูล จะเปนอีกปจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง  
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โดยการประยุกตใช Machine Learning (ML) รวมกับการพิจารณาของผูเชี ่ยวชาญจะเขามามีบทบาทในการ
สนับสนุนการจัดการขอมูลดานเศรษฐกิจของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หากองคกรมีการนำการ
จัดการขอมูลท่ีดีดังกลาวมาประยุกตใช จะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหท้ังองคกรเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตวิถีใหม 

5. นายอานนท โชตินีรนาท ใหความเห็นวา การบริหารจัดการขอมูลภาครัฐที ่ดี จำเปนตองมี
องคประกอบที่ครบถวนทั้งดาน Hardware Software และ Peopleware โดยจัดการขอมูลอยางเหมาะสม หรือ 
Data Cleansing การสงเสริมและพัฒนานักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) รวมทั้งการจัดการคุณภาพของ
การบริหารระบบขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี ่ยวของ อาทิ ISO/IEC 27001 จะเปนปจจัยสำคัญของ
ความสำเร็จในการดำเนินการการจัดการขอมูล 

6. นายพีรณัฐ แดงสกุล กลาวถึงการจัดการขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  
ยังคงมีอุปสรรคหลายดานท่ีจำเปนตองแกไข อาทิ ความแตกตางของขอมูลของแตละองคกร ความถูกตองแมนยำ 
ความทันสมัย และความสามารถในการเขาถึงขอมูล คุณภาพของขอมูลและรูปแบบการจัดเก็บขอมูล รวมถึง
กระบวนการเขาถึงของมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความซับซอน โดยการบริหารจัดการขอมูลที่ดีจำเปนตอง
คำนึงถึงปจจัย 3 ดาน ไดแก ความปลอดภัยของขอมูล คุณภาพขอมูล และความเปนเจาอยางเหมาะสม ซ่ึงจะ
นำไปสูศักยภาพในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การเปดขอมูลใหสาธารณะไดใชประโยชน รวมถึง
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนั้น ยังเนนย้ำถึงขอควรระวังเกี่ยวกับการใชวิธีวิเคราะหขอมูลทาง
เศรษฐศาสตรมหภาคดวยเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ซ่ึงมีความจำเปนตองพิจารณาถึงมาตรฐาน 
ที่เหมาะสมของนานาชาติ อาทิ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (SNA) เนื่องจากหลายปจจัยท่ีมาจากการคำนวณ 
ของคอมพิวเตอรอาจไมใชปจจัยท่ีถูกตองตามหลักเศรษฐศาสตรและความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 

Session 4 : Way Forward for cooperation on Economic Data Governance in APEC 
1. นายจุลพงษ ลิมปสุธรรม แสดงความเห็นวา กฎหมายและกฎระเบียบที่กำกับดูแลขอมูล รวมถึง

ความระมัดระวัง เปนปจัยความสำคัญของของการใชประโยชนและการเผยแพรขอมูล ซึ่งไทยมีกฎหมาย PDPA 
กำกับดูแลเชนเดียวกับแนวปฏิบัติของยุโรป โดยการใชหรือเผยแพรขอมูลใด ๆ จำเปนตองไดรับการยอมรับจาก
เจาของขอมูล รวมถึงเจาของขอมูลจะตองสามารถตรวจสอบ ปรับแกไขและเขาถึงการใชของมูลของตนเองได 
สำหรับการเผยแพรขอมูล ไปรษณียไทยไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจกับหลายองคกรเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกัน อาทิ ความรวมมือกับธนาคารแหงประเทศไทยในการวิเคราะหตลาด e-Commerce ซึ ่งมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดสงพัสดุในเชิงขอมูลสถิติ โดยสงวนขอมูลชื่อและท่ีอยูท่ีเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ 
การจะสรางการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดนั้น ควรดำเนินการภายใตความตกลงรวมระหวางองคกร รวมถึงมี
การกำหนดกรอบการทำงานและกระบวนงานรวมที่สอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบของแตละประเทศ 
อยางเหมาะสม  

2. Mr. Nguyen The Hung แสดงความเห ็นว า การจัดทำฐานขอมูลร วมกันระหวางองค กร
จำเปนตองมีการเปดเผยขอมูล (Open data) ท่ีควบคู กับการเปดใจ (Open Mind) ของผู ที ่มีสวนเกี ่ยวของ 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐท่ีคอนขางจะมีกระบวนการท่ีมีความยุงยาก สำหรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางรัฐและเอกชน จำเปนตองมีรูปแบบการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เหมาะสม อาทิ รูปแบบขอมูลเพื่อการ
พานิชย (Commerce Model) แลกเปลี่ยนและจัดซื้อขอมูลในราคาที่เหมาะสม หรือรูปแบบแรงจูงใจจากภาครัฐ 
(Incentive Model) การสนับสนุนสิทธิประโยชนใหกับภาคเอกชนในการจัดหาและแลกเปลี่ยนขอมูล เปนตน   
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โดยทั้งสองฝายตองมีความชัดเจนตอรูปแบบการแลกเปลี่ยนขอมูล แนวทางการจัดการขอมูล และประโยชน 
รวมกันของการแลกเปลี่ยนขอมูล ภายใตการสนับสนุนของกฎระเบยีบ เชน ความตกลงระหวางสองฝาย และความโปรงใส
ในการใชขอมูลสาธารณะ 

3. นายธีรทัศน อิศรางกูร ณ อยุธยา แสดงความเห็นวา ความรวมมือดานขอมูลในอนาคตระหวาง
สมาชิกเอเปค จำเปนตองมีองคประกอบ 3S ที่ครบถวน กลาวคือ (1) Standard of community โดยหากมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิก ขอมูลที่ไดจะมีขนาดใหญมาก จึงมีความจำเปนที่แตละเขตเศรษฐกิจตองมี
มาตรฐานขอมูลรวมกัน (2) Stay together สรางความรวมมือและเครือขายระหวางกันในระยะยาว (3) Study 
รวมกันพัฒนาและสนับสนุนสมาชิกเอเปค ใหสามารถดำเนินการไปพรอมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเขต
เศรษฐกิจที่มีความกาวหนากวาสามารถสนับสนุนและชวยเหลือดานการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูแก
สมาชิกท่ีพัฒนามาภายหลังใหสามารถกาวตามทันการพัฒนารวมกันได 

4. นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา มีความเห็นวา มาตรฐานดานขอมูลและวิธีการจัดเก็บขอมูล 
รวมถึงการพัฒนาดานทรัพยากรที่จำเปน เปนปจจัยสำคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยขอเสนอ
โครงการความรวมมือในการสงเสริมการยกระดับศักยภาพของสมาชิก APEC ที่เหมาะสมจะชวยยกระดับความ
พรอมของการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทั้งนี้ สศอ. ยินดีสนับสนุนและมีสวนรวมกับกิจกรรมความรวมมือของ
สมาชิกเอเปค 

5. นายอานนท โชตินีรนาท กลาวเนนย้ำถึงความสำคัญของมาตรฐานขอมูลท่ีเปนรากฐานของการ
แลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางเขตเศรษฐกิจเอเปค และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแมวาหนวยงานอาจมี
งบประมาณไมเพียงพอตอพัฒนาขอมูลภาครัฐหรือขอมูลขนาดใหญ แตการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในระยะสั้น
ยังคงเปนสิ่งจำเปนท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนกรณีท่ีใกลเคียงกับการสงเสริมการปรับรูปแบบการทำงาน
สูดิจิทัลผานการประชุมออนไลนในสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 

6. นายพีรณัฐ แดงสกุล แสดงความเห็นวา ไทยกำลังอยูในชวงเริ่มตนของการบริหารจัดการขอมูล
ภาครัฐ โดยไดมีการริเริ่มกำหนดกรอบการทำงาน นโยบาย และมาตรฐานดานขอมูล รวมถึงจัดตั้งองคกรท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรง สำหรับการเชื่อมโยงการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐกับเอเปค ไทยสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณและแนวทางดำเนินการที่เกี่ยวของดังกลาวได โดยเฉพาะมาตรฐาน SNA สำหรับการจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ รวมถึงการรวมกำหนดแนวทางการจัดทำขอมูลทางเศรษฐศาสตรในประเด็นใหม ๆ 
โดยไทยมีความพรอมท่ีจะสนับสนุนดานผูเชี่ยวชาญสำหรับการจัดการขอมูลภาครัฐ 

 
----------------------------------------------------- 
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