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ปีที่ ๑๐ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. -ธ.ค. 2561)

จุลสารของชาวสถิติ



. . . 2562 

 ก้าวขึ้นสู่ปี 2562 จุลสาร สวัสดี สสช. (Hello NSO) มีอายุครบ

ทศวรรษแล้ว เป็นวาระอันดีหลายอย่าง ไม่ว่าการขึ้นสู่ปีใหม่ ขึ้นปีงบใหม่ และ

อายคุรบ 10 ปี ท่ีส�าคญัท่ีสดุเป็นไตรมาสท่ีมงีานระลึกถงึพระมหากษตัรย์ิอันเป็น

ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จึงน�าสีประจ�าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 

๕ และรัชกาลที่ ๙ คือสีชมพู และสีเหลืองมาผสมกันเป็นสีโอรส และใช้ริบบิ้น

แทนความหมายถึงการห่อของขวัญ มอบสิ่งดีๆให้กันในวาระมงคลนี้

สุขสันต์ปีกุนพูนสุข  ไร้ทุกข์ใดใดกรายกล�้า
งานรุมร่วมรุกเร่งท�า  ทีมน�าพร้อมตามน�าชัย
ปีหมไูม่หมอูย่างคิด  ต้องผลิตทั้งเก่าและใหม่
หากเราพร้อมเพรียงร่วมใจ  สสช.ก้าวไกลไชโย

บรรณาธิการ

ถึง บุคลากร

ส�านกังานสถิติแห่งชาติ

ทุกท่าน

นายภุชพงค์ โนดไธสง 
ผสช.

ส ส ช
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ด้วยเกล้า

 ในวาระเดือนตุลามหาราช เมื่อกล่าวถึง

งานสถตินิัน้นบัว่า ได้รบัพระมหากรณุาธิคณุอย่าง

หาที่สุดมิได้ 

 สมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงริเริ่มน�าวิทยาการ

จากตะวันตกมาพัฒนาประเทศ สิ่งหนึ่งที่พระองค์

ทรงเลอืกมาใช้ก็คอื วธีิทางสถติ ิดงัเหน็ได้จากการ

จัดท�าบัญชีพลเรือน

 ...และหากว่าสถติ ิคอื ข้อความหรอืตวัเลข

ที่ประมวลจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ ในหลวงรัชกาล

ที่ ๙ ก็ทรงจดบันทึกสถิติมายาวนาน ๗๐ กว่าปี 

 พระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับข้อมูล

มากดังพระบรมราโชวาทในงานพระราชทาน

ปริญญาบัตรครั้ง ท่ี 1 ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนบรหิารศาสตร์ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2519 

ความว่า

 “…เดิมทีเดียว ข้าพเจ้าตั้งข้อคิดเก่ียวกับ

การพัฒนาประเทศไว้ว่า ในการท�าโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจต่าง ๆ จะต้องอาศัยใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

เป็นหลัก และจะต้องใช้นักสถิติท่ีมีความรู้ความ

สามารถชั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ…”

 การเก็บข้อมูลนั้นส�าคัญอย่างไร เราชาวไทยคงได้เห็นจากความ

ทุ่มเทตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ 

 ...ทรงรอนแรมไกลเพื่อทรงเข้าพระทัยภูมิประเทศบนแผนที่ 

 ...ทรงถามไถ่ราษฎรเพื่อทรงทราบถึงความกินอยู่ของพสกนิกร

 การบันทึกนี้เป็นข้อมูลสถิติฉบับในหลวงภูมิพล เป็นการบันทึก

เพื่อความผาสุกของประชาอย่างแท้จริง

 ผูค้นต่างคนต่างมวีธีิชวีติของตน แต่เมือ่สถติไิด้ถกัทอข้อมลูต่างๆ

เป็นเนื้อหาเดียวกัน ก็จะค้นพบข้อเท็จจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคม

 ดังนั้นจึงมีบทบาทเป็นรากฐานสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนใน

ชาติ

 ...ต้องถามประชา ให้รู้จักประชา เพื่อรับใช้ประชา

 ในวาระปีใหม่ขอให้ชาว สสช. มุ่งมั่นท�าหน้าที่อันน่าภูมิใจนี้ให้ดี

ยิ่งๆขึ้นไป



ไฮไลท์ สสช

u-w ร่วมพิธีถวายพวงมาลา 

ณ ท้องสนามหลวง 13 ต.ค. 61

x-y ร่วมถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ณ วัดวิเวกวายุพัด 

จ.อยุธยา 9 พ..ย. 61

z ภาพกิจกรรม ”Bike อุ่นไอ

รัก” - ได้รับอนุญาตเผยแพร่จาก 

นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

{ ผสช. ร่วมปั่นจักรยานงาน 

“Bike อุ่นไอรัก” 9 ธ.ค. 61
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มอบใจภักดิ์

 ในไตรมาสนี้ เดือนตุลา เป็นเดือนระลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของสองพระมหากษัตริย์อันเป็น

ที่รักยิ่ง จนถึงเดือนธันว่า ได้มีงานปั่นจักรยานที่รัชกาล

ที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้น

 ชาว สสช. ต่างร่วมกิจกรรมด้วยใจภักดิ์ทุก

ประการเป็นอย่างดี



สีสัน สสช.
Season NSO

เราพบ เราอยู่ 

เราลา เราจาก 

แต่สายใย สสช. 

ไม่เคยจางหาย 

    ในปีนี้ เรามีวันเวลาน่า

ประทับใจเก็บไว้ในความทรงจ�า 

กันมากมาย เรือ่งราวแต่ละวัน

ใน สสช. นั้นดั่งฤดูกาลหลาก

สีสัน

อุ่นไอรัก u-v งานเกษียณฯ 25 ก.ย. 61

w  ทดสอบเครื่องสแกนใบหน้า 
16 ต.ค. 61

x-y งานสังสรรค์ข้าราชการ

บ�านาญ และเดินทางทอดผ้าป่าวัด

หนองแก จ.อุทัยธานี 22 ธ.ค. 61

z ผสช. น�าชาว สสช. ร่วมงานอุ่น

ไอรัก 27 ธ.ค. 61

{-| ซ้อมหนีไฟ 16 พ.ย. 61
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กิจกรรม สสช.
 ปลายป ี งบ ท่ี แล ้ ว  สสช .  ได ้

ร ่ วมจัดงาน Big Bang เ พ่ือแสดง

นวัตกรรมต ่างๆโดยเฉพาะ เรื่อง Big 

Data ท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อไปในอนาคต  

 ในปีงบใหม่นี้ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผสช. ได้แถลงวิสัย

ทัศน์ สสช.สู่ Official Statistics โดยมุ่ง

บรรลุเป้าหมายภายใน 1 ปี เพื่อตอบสนอง

ความต้องการใช้ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน  

 นอกจากนี ้สสช. ยงัแสดงความมุง่

มัน่ในการแก้ไขปัญหาการทุจรติโดยเข้าร่วม

งานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 

ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย

ไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อ 7 ธ.ค. 61

 ขอให้ปีนีเ้ป้นปีกุนพูนความก้าวหน้า

แด่ทุกท่าน

มิตรสัมพันธ์

นศ. มรภ.บ้านสมเด็จฯ สัมภาษณ์
เรื่องสถิติประชากรแฝงใน กทม. 25 ต.ค. 61

ออกบูธในงาน “VBAC digital transformation 2018“ 
เมื่อ 30 พ.ย. 61

คณะดูงานจาก 

รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

20 ธ.ค. 61

 หนึง่ในหน้าท่ีของ สสช. คอืการให้บรกิารด้านข้อมลูแก่ทุกภาคส่วน ช่วง 

ต.ค. - ธ.ค. 61 นี้ สสช. ได้ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานและบุคลากรภายนอก

หลายงาน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 

 เรา สสช. ยินดีและภูมิใจในภารกิจนี้ และหวังว่า โอกาสที่ได้พบเจอกัน

จะเป็นไมตรีอันยั่งยืนต่อไป

คณะดูงานจากเกาหลี
 17 -18  ธ.ค.   61

คณะดูงานจากเอธิโอเปีย 
19 -25 ธ.ค. 61

(บน) งานแถลงวิสัยทัศน์ สสช.สู่ Official Statistics - 

5 พ.ย. 61

(กลาง) งาน ฺBig Bang 2018 - 19 ก.ย. 61

(ล่าง) งานต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล - 7 ธ.ค. 61



 ปีใหม่ย่อมต้องมีความเปลี่ยนแป

ลงใหม่ๆ มีบุคลากรใหม่ หรือต�าแหน่งใหม่ที่

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 ชาว สสช.ขอต้อนรับท่านรองผู ้

อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติท่านใหม่ 

และข้าราชการบรรจุใหม่ท้ังส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาคของสสช. 

 พบกันอาจเป็นโชคชะตา แต่โชคชะตา

จะกลายเป็นความสุขได้นั้นอยู่ที่มนุษย์ลิขิต

 ขอให้ทุกๆการพบพานได้น�าความสขุ

มาสู่ทุกท่าน

 18 ตุลาคม 2561 

สสช. ได้รับรางวัล Rec-

ognition of Excellence 

Award ในงาน Thailand 

OpenGOV Leadership 

Forum 2018 โดยเป ็น

รางวัลท่ีมอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐท่ีน�าเทคโนโลยีมาใช้

ร่วมกับการบริการ

 12 ธันวาคม 2561 สสช. รับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ฉบับท่ี 2 

ประจ�าปี พ.ศ. 2561 จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ยินดีต้อนรับ 

นายวิชัย ประทีปทิพย์ 

รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติิ

แห่งชาติ

เปิดบ้าน สสช.



ล�ำปำง
 14 ธันวาคม 2561 นายรังสรรค์ ธรรม

ชัย สถิติจังหวัดล�าปางพร้อมด้วยบุคลากร ลงพ้ืน

ท่ีรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะ

โฟมบรรจุอาหารตามแผนปฏิบัติการ “ล�าปางสะอาด 

ปราศจากโฟม” ปีงบประมาณ 2562 ณ พื้นที่ภายใน 

ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�าปาง

มุกดำหำร
 22 พฤศจิกายน 2561 นายสถาพร ภู ่

พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร น�าบุคลากรร่วม

โครงการ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” เพ่ือลดขยะ

ต้นทาง โดยหันมาใช้ถุงผ้า พร้อมส่งเสริมการนุ่งผ้าไทย

และใช้ปิ่นโตใส่อาหาร โดยท่ีบุคลากรในหน่วยงานจะรับ

ประทานร่วมกันที่ส�านักงานในวันศุกร์ เดือนละ 1 ครั้ง

กำญจนบุรี
 7 พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมชมโรงงาน

กระดาษและตรวจเยี่ยมโครงการ Green Army 

Green Former โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน 

ให้การต้อนรับ ในการนี้นางสาวสุทธิยา ทองสาย 

สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมต้อนรับดังกล่าว

พังงำ
 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวประไพ พุกงาม 

สถติจัิงหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิด และร่วมบรรยายให้ความรู้

ด้านข้อมลูสถติใินโครงการส่งเสรมิการพัฒนาสงัคมและ

สวัสดกิารในพ้ืนท่ีนคิมสร้างตนเอง และโครงการพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกนิคมสร้างตนเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 จุลสารฉบับนี้ มาดูกันว่า ชาว สสช. แต่ละภาคมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาฝากกันบ้าง สู่ปีที่ 10 จุลสำร สวัสดี สสช. (Hello 
NSO) มีของขวัญแด่ชาว สสช. แบบไทยแลนด์ 
4.0

อย่างแรก คือ QR Code ทางซ้ายมือ
 โดยเป็น QR Code สู่ห้องภาพ สสช. ที่สามารถเข้าชม

ภาพถ่ายกิจกรรมใน สสช. ทั้งยังดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้โดยเป็น

ภาพคุณภาพสูง

ตจว. ขอเล่า

https://bit.ly/2AEyjpH

https://bit.ly/2DbOwo4

 

อย่างที่ 2 คือ ค�าอวยพรจาก ผสช.ด้วยเทคโนโลยี AR

 ในจุลสารเล่มนี้ ภาพใดท่ีมีเครื่องหมาย      ด้านข้าง 

ท่านสามารถสแกนเพ่ือดู AR ได้ เพียงท่านน�ามือถือไปสแกนรูป

ถ่าย ผสช. ก็จะปรากฎวิดีโอ AR ขึ้นมา

 โดยสามารถดาวน์โหลดแอพ HP Reveal พร้อมวิธีการ

ใช้งานเบื้องต้น จาก QR Code ด้านขวามือนี้

ยินดีต้อนรับสู่
ห้องภาพ สสช.

บก. บอกข่าว

ตัวอย่างวิดีโอ

เทคโนโลยี AR ที่

สแกนจากภาพวาด

ผสช.

AR



ฉลอง
ศก 62 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงาน

ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

ขอจงสุขศรีดิถีปีใหม ่๒๕๖๒
Happy New Year 2019


