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การที่จะสร้างความไว้วางใจ
ให้กับประชาชนได้ 

ต้องอยู่ที่ว่าประชาชนมอบ 
ความไว้วางใจในองค์กรนั้น ๆ หรือไม่
ส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงาน

ที่จัดท�าข้อมูล ดังนั้นข้อมูลของเรา
ต้องทันต่อเวลา ทันต่อทุกการตอบรับ

และต้องตรงกับความต้องการ
และเมื่อเรามีจุดยืนกับสิ่งเหล่านี้ครบถ้วน

ประชาชนก็จะให้ความไว้วางใจกับเรา

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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สารสถิติ



ชีวิตวิถีใหม่ กับบทบาทส�านักงานสถิติแห่งชาติ

แนะน�ารองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สถิติน่ารู้
 - มาด ีมดีทีีข่อ้มูล

มาดี มีเรื่องเล่า
 - ธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั 
   (Data Governance for Government)
 - ระบบบรกิารขอ้มูลแบบ Application Programming     
  Interface (API)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 - ขา้ราชการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563

แวดวง สสช.  

เที่ยวช่วงโควิด ควรพกอะไรไปบ้าง

สารบัญ
พบกับ สารสถิติ ไตรมาสสุดท้ายของ

ปีงบประมาณ 2563 ก็มาถึงฤดูกาลเกษียณอายุ

ราชการอีกแล้ว การท�างานจนครบเกษียณอายุ

ราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่

รับราชการ ถึงแม้ท่านจะสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการ แต่คุณงามความดีของทุกท่านจะยังคงอยู่

ตลอดไป

สารสถติฉิบบันี้ มเีรื่องน่ายนิดมีาบอกกล่าว 

ขอแสดงความยนิดกีบั นางสาวกฤษณา จริวฒัน์สถติย์

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ

ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

นอกจากนี้ ภายในเล่มพบกับ ปาฐกถา

พเิศษ โดย นางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการ 

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเรื่อง ชวีติวถิใีหม่ กบับทบาท 

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ มาดูกนัว่า วนันี้ส�านกังาน

สถติแิห่งชาตจิะมวีถิใีหม่อย่างไร ต่อด้วยมาด ีมดีทีี่

ข้อมลูอะไรบ้าง การจดัท�าธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั

ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและระบบบรกิารข้อมูล

แบบ API ของ สสช. ตดิตามได้ภายในเล่ม

แล้วก็ถึงเวลาที่ กันยาต้องไปพักผ่อนยาว 

ตลุามาแทนชั่วคราว พี่เก่าไป น้องใหม่มา สรรพสิ่ง

ทั้งหลายยงัด�าเนนิต่อไป ขออวยพรให้ท่านที่เกษยีณ 

อายุราชการ จงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมี 

ความสุขในชีวิตหลังเกษียณ พบกันฉบับหน้า 

“สวสัดปีีงบประมาณใหม่ค่ะ”

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า

บก.ขอเขียน
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เสวนาออนไลน์



 นักงานสถิติแห่งชาติ ร ่วมกับ สถาบันนโยบาย 

 สาธารณะและการพัฒนา (IPPD) จัดงานเสวนา

ออนไลน์ “Thailand 2020s and Beyond: Buiding a Trust and Data 

- Driven Rociety” โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

ชีวิตวิถีใหม่ กับบทบาทส�านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อน�าเสนอผลการ

ศึกษาความไว้วางใจของประชาชนในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ 

และใช้เครื่องมอืในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิภูมศิาสตร์หลายมติ ิส�าหรบั

การออกแบบนโยบายสาธารณะ เพื่อเตรยีมความพร้อม และรบัทราบ

ข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ในการพฒันาประเทศอย่างยั่งยนืภายใต้สงัคมดจิทิลั 

ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของ IPPD และ Thai PBS เวลา 10.30 - 12.00 น. 

เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

 พิธีกร : ในยุคนี้ ไม่พูดถึงเรื่อง New Normal วิถีใหม่ 

แนวทางใหม่ คงเป็นเรื่องแปลก วันนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็น

องค์กรหลักที่ส�าคัญของประเทศกว่า 100 ปีแล้ว องค์กรที่อายุกว่า 

100 ปี ที่มีความส�าคัญเป็นฐานก�าลังส�าคัญในการช่วยชี้เป้าในการ

วางแผนพัฒนาประเทศมายาวนานอย่างส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ 

ในวนันี้จะมวีถิใีหม่อย่างไร  ท่านผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

ส�ำ

โดย
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ชีวิตวิถีใหม่
กับบทบาทส�านักงานสถิติแห่งชาติ

เสวนาออนไลน์

นางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์ มาปาฐกถาให้ฟังในวนันี้ ท่านมคีวามรู้จกั

และเข้าใจส�านกังานฯ มายาวนานกว่า 30 ปี ท่านเริ่มเหน็ สสช. ตั้งแต่ 

30 ปีที่แล้ว ท่านเหน็ว่าในแต่ละช่วงเวลาของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ  

มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ช่วง 100 ปีที่ผ่านมา พวกเรา

เห็นตรงกันว่า โควิด-19 น่าจะเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ 30 ปีที่

ท่านเห็นส�านักงานสถิติแห่งชาติพัฒนามา ในวันนี้วันที่ประเทศไทย

ก�าลังจะเปลี่ยนไปมีวิถีใหม่ในหลาย ๆ มิติ บทบาทของส�านักงาน 

สถติแิห่งชาตจิะเป็นอย่างไรบ้าง
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 ผสช. : วนันี้มาเล่าให้ฟังถงึบทบาทภารกจิของส�านกังาน

สถิติแห่งชาติภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านมา 

ร่วมชงข้อมลูร่วมกบัส�านกังานสถติแิห่งชาต ิท่านรูจ้กัว่า BARISTA คอื 

นกัชงกาแฟที่มชีื่อเสยีง ทกุคนอยากลิ้มลองรส ดฉินัอยากชวนทกุท่าน 

มาร่วมชงข้อมลูร่วมกนักบัส�านกังานสถติแิห่งชาต ิม ีSTATISTICS CAFE 

พร้อมเสิร์ฟข้อมูลให้ทุกภาคส่วนได้ตรงความต้องการอย่างทันเวลา 

คอืเป้าหมายที่ดฉินัคดิว่า พยายามจะสร้างให้เกดิขึ้นมา 

ส�าหรับบทบาทภารกิจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 3 ด้าน 

ด้านการผลิตข้อมูลสถิติ วันนี้เราต้องเริ่มน�างานทะเบียนส่งเสริม

สนับสนุนการผลิตข้อมูล เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ท�าให้การท�า

ข้อมูลในรูปแบบเดมิ ๆ เริ่มยากขึ้น การเข้าถงึข้อมูลยากขึ้น เราจงึมี

การน�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุการผลติมากขึ้น เรยีกว่าระบบ survey 

Online ส่วนด้านการบรหิารจดัการระบบสถติขิองประเทศ วนันี้เพื่อให้ 

เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน จ�าเป็นต้องให้ความ

ส�าคญัเรื่องมาตรฐานและคณุภาพ เราต้องการขบัเคลื่อนให้มทีะเบยีน

ข้อมูลกลางให้รู้ว่ามขี้อมูลอะไรอยู่ที่ไหนเพื่อจะแชร์ใช้ร่วมกนั

ส�าหรบัการบรกิารด้านสถติ ิจะต้องมกีารส่งเสรมิการน�าข้อมลู

ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด สื่อสารให้เห็นภาพ ให้ได้ยิน ให้เข้าใจ  

ผ่านกระบวนการนทิรรศการ เสวนา workshop ตลอดจน Storytelling 

ให้มีภาพเคลื่อนไหว สร้างความตระหนักรู้ และประชาชนสามารถ

สมัผสักบัข้อมูลของส�านกังานสถติแิห่งชาตใิห้มากที่สดุ

ดังนั้น การขับเคลื่อนส�านักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นอย่างไร 

ในยคุ New Normal ขอน�าเสนอ ดงันี้

 เริ่มจาก N คือ New Methodology 

สังเกตว่า สสช. เริ่มถูกคาดหวังที่จะให้ปรับเปลี่ยน 

วิธีการท�างาน เราได้เริ่มศึกษาน�า Register based 

หรืองานทะเบียนมาใช ้ในการส ่งเสริมสนับสนุน 

การท�าส�ามะโน/ส�ารวจ ของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนทางด้านประชากร ที่มา

เสริมการท�างานส�ามะโนประชากรและเคหะ  ด้าน

สถานประกอบการ น�างานทะเบียนมาส่งเสริมการ

ส�ามะโนธุรกิจทางการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ

ด�าเนนิการในปี 2564 ส่วนด้านเกษตรกน็�ามาสนบัสนนุ 

ในการจัดท�าส�ามะโนการเกษตร สสช. เริ่มที่จะ

บูรณาการฐานข้อมูลจากทะเบียนเพื่อให ้ได ้ฐาน

ข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง ส่วนข้อมูลที่เป็นรายละเอียดบางเรื่อง  

ในอนาคตอาจมีความต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้น เราจ�าเป็นต้องส�ารวจ

ข้อมูลในเชิงลึกโดยการส�ารวจ หรือการท�าส�ามะโนในบางส่วน 

นอกจากนี้ New Methodology เพื่อให้ได้งานที่ไวขึ้น ก็มีการจัดหา

ระบบ Survey Online เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถมีเครื่องมือตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างรวดเรว็

 E คอื Educate  เมื่อจะปรบัเปลี่ยนบทบาทภารกจิ จ�าเป็น

ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

วนันี้น�าฐานงานทะเบยีนมาใช้สนบัสนนุในการจดัท�าส�ามะโนประชากร

และเคหะ ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีการจัดประชุมให้กับสถิติจังหวัด 

ทั่วประเทศ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการน�าฐานข้อมูลการน�าทะเบยีน 
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ให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน การที่จะ

บูรณาการได้จ�าเป็นต้องมีทะเบียนรายการข้อมูลกลาง 

ที่มอียูใ่นประเทศทั้งหมด ในวนันี้เราท�างานร่วมกบั สพร. 

(ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั) เพื่อจะเป็นนายทะเบยีน

ข้อมูล ซึ่งเราเริ่มด�าเนนิการไปบ้างแล้ว 

ดังนั้น จะท�าเหมือนในอดีตคงเป็นไปไม่ได้  

วนันี้คงต้องกลบัมาดวู่าทรพัยากรของภาครฐัที่มค่ีอนข้าง

จ�ากดั จะท�าอะไรกแ็ล้วแต่ต้องตรงต่อความต้องการของ 

ผู้ใช้ และท�างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้  

จะท�างานตรงความต้องการอย่างแท้จริงได้อย่างไร 

ต้องรับฟังเสียงของผู้ใช้ข้อมูลที่จะน�าข้อมูลไปสู่ในการ 

ตัดสินใจ มีการประชุมหารือทุก ๆ ครั้งที่จัดท�าส�ารวจหรือส�ามะโน 

ให้ได้ข้อถามที่น�าไปสู่การก�าหนดนโยบายได้อย่างแท้จริง ส่วนระบบ 

Survey Online เพื่อให้แต่ละพื้นที่มเีครื่องมอืของตวัเองในการออกแบบ

สร้างแบบสอบถามตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งแต่ละภูมิภาค 

ใน 76 จงัหวดั จะมคีวามแตกต่างกนั 

 N คอื Need / Network สสช. ท�างานร่วมกบัเครอืข่ายต่าง ๆ   

ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน ท�างานร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน�้า 44 หน่วยงาน สร้างตัวชี้วัดใน

การบริหารจัดการน�้าใน 8 มิติ ท�างานร่วมกับแบงก์ชาติ สถาบัน

พฒันาที่ดนิ รวมทั้ง IPPD ที่ สสช. ได้ท�างานร่วมกนัเพื่อหากลยทุธ์  

วธิกีารที่จะท�าข้อมูลแนวใหม่ การพฒันาฐานข้อมูลต่าง ๆ

 O คือ Optimizaton การท�างานให้เกดิความเหมาะสม

และเกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้การใช้ทรัพยากรของประเทศต้องเป็น

ไปอย่างคุ้มค่า สืบเนื่องจากส�านักงานสถิติแห่งชาติได้มีการปรับ 

วิสัยทัศน์ของส�านักงานฯ เมื่อที่ผ่านมาไม่นาน เพราะฉะนั้น จ�าเป็น

ต้องดู Business flffllow ทั้งหมด เพื่อบูรณาการข้อมูลทั้งหมดที่มอียู่และ

จดัหา Application หรอืเทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบัการขบัเคลื่อนองค์กร

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน  

อย่างแท้จรงิ มคีวามจ�าเป็นที่จะจดัท�าสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) หรอื

พมิพ์เขยีวขององค์กรขึ้นมา ซึ่ง สสช. จะเร่งด�าเนนิการในปี 2564

 R คอื Response เป็นส่วนส�าคญัมาก Response อย่างเดยีว 

ไม่พอ ต้องตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์

วิกฤติโควิด-19 จะเห็นว่า ไม่สามารถท�างานแบบ face to face ได้ 

มาประกอบการจดัท�าส�ามะโนประชากร นอกจากนี้ มกีารพฒันาบคุลากร

ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพในการน�าเสนอ 

เช่น หลกัสูตร Power Bi Desktop for Analytics จะช่วยให้บคุลากรของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติน�าเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน น่าสนใจ ซึ่ง 

ส�านกังานฯ ได้จดัอบรมให้ภูมภิาคทั้ง 76 จงัหวดัไปแล้ว 5 ครั้ง

 W คอื Work Smart ค�าว่า Work Hard อย่างเดยีวคงไม่พอ 

วนันี้เราต้อง Work Smart ด้วย เพราะว่าเราต้องท�างานให้ทนัเวลาและ

สถานการณ์ ให้เท่าทนัเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป วนันี้การผลติข้อมูล

สถิติจากส�ารวจส�ามะโนปีละ 20 กว่าโครงการ ได้รับผลกระทบจาก 

สถานการณ์โควิด-19 เราจ�าเป็นต้องมีการปรับกระบวนการท�างาน  

ต้องมีการศึกษาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ร่วมไปด้วย เพราะฉะนั้น 

บุคลากรของเราจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

ส่วนภารกิจการขับเคลื่อนการบริหารระบบสถิติของประเทศนั้น เพื่อ
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ทางโทรศพัท์ ขณะเดยีวกนั บคุลากรที่จะต้องก้าวเข้าไปสู่การบรหิาร

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ หรือสอดคล้องกับความต้องการ

ได้นั้น จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการ  

มีความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน จึงมีการจัดอบรมให้ความรู ้

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง  

ทราบว่าการบริหารบนการเปลี่ยนแปลงจะต้องท�าอย่างไร อันนี้

เป็นการเตรยีมความพร้อมของบคุลากรที่จะก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งบรหิาร 

ในอนาคต ซึ่งจะพยายามท�าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

 สุดท้าย L คือ Lesson Learned บทเรยีนเป็นสิ่งส�าคญั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหญ่ ๆ เช่น การท�าส�ามะโนต่าง ๆ สสช. 

มักถอดบทเรียนเสมอ ในการท�างานมีปัญหาอุปสรรคอะไร เพื่อน�า

มาสู่การพัฒนาปรับปรุงโครงงาน แต่ในปัจจุบันดิฉันคิดว่าการถอด

บทเรยีนโครงการใหญ่ ๆ คงไม่เพยีงพอ วนันี้คงจะต้องยดึหลกั After 

Action Review (การทบทวนหลังกิจกรรม) จะต้องมีการทบทวน 

การท�างานทกุครั้ง เพื่อดูว่าการท�างานของเรา มปีัญหาอปุสรรคอะไร

บ้าง แต่การถอดบทเรียนไม่ส�าคัญไปกว่าผู้บริหารจะต้องน�าบทเรียน

นั้นน�าไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขปัญหา

ทั้งหมดนี้คือการด�าเนินงานในยุค New Normal ชีวิตวิถีใหม่  

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พยายามที่จะปรับกระบวนการท�างาน  

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งการพัฒนาบุคลากร  

การเปลี่ยนวธิคีดิ รวมถงึท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่าย สสช. มคีวามรู้

ความช�านาญในเรื่องของข้อมลู แต่ในเรื่องเทคนคิวธิกีารต่าง ๆ  เครอืข่าย 

ของเราในสถาบนัต่าง ๆ  เช่น IPPD  มาช่วยเตมิเตม็ในส่วนที่ขาดหาย 

คาดว่าจะได้ท�างานร่วมกนั เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

สุดท้ายดิฉันขอประชาสัมพันธ์ บทบาทของส�านักงาน และ 

ขอขอบคณุทกุหน่วยงานผ่านบทกลอน

ในบางช่วงเวลา จงึใช้วธิกีารใหม่โดยใช้ Google form ช่วยออกแบบ 

ข้อถามโครงการผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสามารถออกรายงานผลได้รวดเร็วภายใน  

1 - 2 สัปดาห์ แต่อย่างไรความต้องการใช้ข้อมูลซับซ้อนมากขึ้น  

ความจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงได้มีการจัดหาระบบ  

Survey Online เพื่อให้ทุกจังหวัดมีเครื่องมือที่จะสามารถออกแบบ 

ข้อถามตอบสนองความต้องการท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัด หรือ 

หน่วยงานในจงัหวดัได้รวดเรว็และทนัต่อสถานการณ์

 M คือ Matrix วนันี้ สสช. ท�างานคนเดยีวโดดเดี่ยวไม่ได้ 

สสช. ได้เริ่มตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ได้ส ่งบุคลากรไปร่วมท�างาน 

กับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 

(GBDi) ท�าให้ทราบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นอย่างไร 

สสช. มีความรู ้ด ้านวิชาการสถิติและคอมพิวเตอร์ แต่ GBDi  

มคีวามรู้ด้านเทคนคิใหม่ ๆ วธิกีารในเรื่องของการท�า Data Analytics 

ขนาดใหญ่ สสช. กไ็ด้องค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการขบัเคลื่อนงาน 

ในการบริหารจัดการระบบสถิติ ดังนั้น สสช. เห็นถึงความส�าคัญใน

การท�างานข้ามหน่วย แต่ในองค์กรเองกม็คีวามจ�าเป็นที่จะต้องท�างาน

ข้ามศูนย์กองต่าง ๆ เช่นกัน เพื่อเป็นการท�างานยืดหยุ่น คล่องตัว  

มุ่งเป้าเดยีวกนั คอืประโยชน์สูงสดุขององค์กร ปัจจบุนักไ็ด้ตั้ง Smart 

team ขึ้นมา เพื่อจะเป็นกลไกคิดค้นกลยุทธ์ วิธีการใหม่ ๆ เป็น 

เครื่องมอืส�าหรบัผู้บรหิารในการบรหิารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์

 A คือ Attitude ทัศนคติ ดิฉันว่าทัศนคติที่ดีต่อการ

เปลี่ยนแปลง มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เราต้องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น

โอกาส ดงัจะเหน็ได้ว่า สถานการณ์โควดิ-19 น�ามาสู่การ Work From 

Home บุคลากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติบางท่านที่ไม่ได้มีความรู้

ความช�านาญในเรื่องเทคโนโลย ีกเ็ริ่มมกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้มากขึ้น 

เป็นการฝึกโดยไม่รูต้วั อกีทั้ง ขณะที่ไม่สามารถเดนิงานสนามได้ สสช.

กน็�า Google form มาใช้ในการท�างานเกบ็ข้อมลู รวมถงึการสมัภาษณ์
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รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์

แนะน�ำ

กำรศึกษำ
ปรญิญาตรี  บรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

ปรญิญาโท    วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สถติปิระยกุต์)  

   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

ประวัติกำรรับรำชกำร
พ.ศ. 2534 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3 กองจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

พ.ศ. 2537 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 4 กองนโยบายและประสานสถติิ

พ.ศ. 2539 นกัวชิาการสถติ ิ5 ฝ่ายมาตรฐานสถติ ิ 

  กองนโยบายและประสานสถติิ

พ.ศ. 2544 นกัวชิาการสถติ ิ6ว ฝ่ายนโยบายและแผนสถติ ิ 

  กองนโยบายและประสานสถติิ

พ.ศ. 2545 นกัวชิาการสถติ ิ7 หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผนสถติ ิ 

  กองนโยบายและประสานสถติิ

พ.ศ. 2545  นกัวชิาการสถติ ิ7ว กลุ่มประสานสถติ ิ

  ส�านกันโยบายและวชิาการสถติิ

พ.ศ. 2554 นกัวชิาการสถติชิ�านาญการพเิศษ  กลุม่ประสานสถติ ิ 

  ส�านกันโยบายและวชิาการสถติิ

พ.ศ. 2557 ผู้เชี่ยวชาญด้านวชิาการสถติ ิ(นกัวชิาการสถติ)ิ 

  (เชี่ยวชาญ) ส�านกันโยบายและวชิาการสถติิ

            ปฏบิตัหิน้าที่ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารจดัการระบบสถติิ

พ.ศ. 2557 ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารกลาง (อ�านวยการสูง) 

พ.ศ. 2562 ผู้อ�านวยการกองสถติสิงัคม (อ�านวยการสูง)

พ.ศ. 2563 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(บรหิารต้น)

หลักกำรท�ำงำน
           ความส�าเรจ็ไม่ได้อยู่ที่แค่มคีวามรู้ 

  แต่ต้องลงมอืท�าด้วยจติใจที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
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สถิติน่ารู้
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มาดี มีเรื ่องเล่า

 รรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นการก�าหนดสิทธิ หน้าที่  

 และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร

จัดการและคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัด

ท�า จดัเกบ็ จ�าแนกหมวดหมู่ ประมวลผลหรอืใช้ข้อมูล การปกปิดหรอื 

เปิดเผยข้อมลู การตรวจสอบ และการท�าลาย มมีาตรการในการควบคมุ

และพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน  

พร้อมใช้งานเป็นปัจจุบัน สามารถบูรณาการและแลกเปลี่ยนกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย มีการจัดท�าค�าอธิบายชุด

ข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล 

เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึง 

ข้อมูล และมีการก�าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์การเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานรฐั

การจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานการให้บริการภาครัฐ 

ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีหลักการหนึ่งที่ส�าคัญคือ ก�าหนดให้

หน่วยงานของรัฐมีการจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งการจัดท�า

ธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั เป็นภารกจิของบคุลากรทกุคนในส�านกังาน

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
( D a t a  G o v e r n a n c e  f o r  G o v e r n m e n t )

สถิติแห่งชาติ มีการด�าเนินงานเบื้องต้น คือ แต่งตั้งผู้บริหารข้อมูล 

ระดับสูง (Chief Data Offiffiicer : CDO) คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครฐั (Data Governance Council) และทมีบรกิรข้อมูล (Data 

Steward) เพื่อขับเคลื่อนให้ สสช. บรรลุเป้าหมายของการจัดท�า 

ธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั

ประโยชน์ของการจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อส�านักงานสถิติแห่งชาติด�าเนินการจัดท�าธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐแล้ว จะท�าให้ได้ข้อมูลที่ดีซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัย  

มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อให ้

สามารถบรูณาการเชื่อมโยงกบัหน่วยงานอื่น สามารถเปิดเผยข้อมลูที่

จ�าเป็นสูป่ระชาชน (open data) และใช้วเิคราะห์เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์

ในมิติต่าง ๆ ได้ ซึ่งน�าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื้นฐาน 

ของข้อมูล ได้บรกิารที่มคีณุภาพ และเกดิการต่อยอดนวตักรรมจาก

ข้อมูล ท�าให้บรรลุเป้าหมายของการจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูลคือ  

ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพดี ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้ข้อมูล 

ทุกภาคส่วน และเป็นการยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ

ประชาชนของส�านกังานสถติแิห่งชาตอิกีด้วย

ธ

ที่มา : ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) https://www.dga.or.th
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นางสาวณัฏฐนันท์  วิสุชาติพงศ์
สถติจิงัหวดัพระนครศรอียธุยา (อ�านวยการสูง)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัพระนครศรอียธุยา

นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์
สถติจิงัหวดัสงิห์บรุ ี(อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัสงิห์บรุี

นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ
สถติจิงัหวดัระยอง (อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัระยอง

นางนิสรา  เพชร์ทวี
สถติจิงัหวดัยโสธร (อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัยโสธร

จากใจท่านรองฯ

นายวิชัย  ประทีปทิพย์ 
รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ

นายภาณุพันธุ์  พิลึก
สถติจิงัหวดัพษิณโุลก (อ�านวยการสูง)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัพษิณโุลก

นางปราสัย  อ�าพันฉาย
สถติจิงัหวดัชยัภูม ิ(อ�านวยการสูง)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัชยัภูมิ

นางจิรพา  กุลชาติวิชิต
สถติจิงัหวดัลพบรุ ี(อ�านวยการสูง)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัลพบรุี

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ
สถติจิงัหวดัศรสีะเกษ (อ�านวยการสูง)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัศรสีะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

“การเกษยีณอายรุาชการ มใิช่การเกษยีณทกุอย่างในชวีติ แต่เป็นสมมตแิห่งกาลเวลาใน
กฎระเบยีบกตกิาของทางราชการ ที่จะปรบัเปลี่ยนสถานภาพหนึ่งไปสู่อกีสถานภาพหนึ่งเท่านั้น  
ชวีติหลงัการเกษยีณอายรุาชการ ยงัคงต้องด�าเนนิต่อไป ตามเป้าหมายของแต่ละคนที่ตั้งไว้”

“ชีวิตการรับราชการของผม เริ่มต้นตั้งแต่การเป็นลูกจ้างงานแผนที่ ของส�านักงานสถิติ 
แห่งชาต ิเมื่อปี พ.ศ. 2527 สอบบรรจเุป็นข้าราชการในต�าแหน่งนกัสถติเิศรษฐสงัคม ปี พ.ศ. 2531  
ออกไปท�างานในส่วนภมูภิาควนเวยีนอยูแ่ถวจงัหวดัภาคเหนอื จนสดุท้าย ปี พ.ศ. 2562 ได้รบัโอกาส
จากผู้บังคับบัญชาให้กลับมาท�างานในส่วนกลางอีกครั้ง จากประสบการณ์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ ่
กบังานในส่วนภมูภิาค จงึเหน็ความส�าคญัของส�านกังานสถติจิงัหวดั ท�าหน้าที่เป็นนกัรบขององค์กร  
การเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดที่จะต้องสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานของข้อมูล 
ที่สามารถสนับสนุนการท�างานของผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในหลายมิต ิ 
งานในหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจหลักก็ต้องด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วง ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความ 
ร่วมมอืกบัจงัหวดัขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ เมื่อกลบัมาท�างานในส่วนกลางกพ็บว่ามคีวามแตกต่างกนั 
อย่างมาก กับงานที่ท�ามาตอนอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่บุคลากรของส่วนกลางได้ให้ความร่วมมือ 
ในการท�างานเป็นอย่างดียิ่ง ท�าให้งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาประสบผลส�าเร็จ 
เป็นอย่างด”ี

“การขับเคลื่อนงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความ
ทุม่เทของบคุลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค จงึอยากจะเหน็ความร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจ 
กนัท�างานให้สอดประสานเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ให้เกดิเป็นทมี สสช.”
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นางนิสรา  เพชร์ทวี
สถติจิงัหวดัยโสธร (อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัยโสธร

นางสาวเฉลาลักษณ์  ดีศรี
เจ้าพนกังานธรุการช�านาญงาน

ส�านกังานเลขานกุารกรม

นายสิรศักดิ์  ชูกลิ่น
พนกังานขบัรถยนต์

นายคนึงศักดิ์  แก้วนิรันดร์ลาพร
พนกังานขบัรถยนต์

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2563

นายสัมฤทธิ์  อินทศร
เจ้าพนกังานเครื่องคอมพวิเตอร์อาวโุส

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกังานสถติจิงัหวดัปัตตานี

นายคนอง  ดาวประดับ
เจ้าพนกังานสถติชิ�านาญงาน
ส�านกังานสถติจิงัหวดัพงังา

นางสุชาดา  วรธงไชย
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกังานสถติจิงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

นางสาวปภัสรินทร์  ธีระวิริยะชัย
นกัวชิาการสถติชิ�านาญการ

กองสถติเิศรษฐกจิ

นางสาวพัทธนันท์  วานิชชัชวาล
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการ

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

นายปรีชา  มีทรัพย์
นกัวชิาการสถติชิ�านาญการพเิศษ
ส�านกังานสถติจิงัหวดัปราจนีบรุี

นางสิริรัตน์  จั่นงิ้ว
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการพเิศษ
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
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ประชุมแนวปฏิบั ติการจัดทำ าร ะบบบัญชี
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ของประเทศไทย

นางอรวรรณ  สทุธางกูร รองผู้อ�านวยการส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการการพัฒนาและจัดท�าคู่มือ แนวปฏิบัติการจัดท�า
ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ของประเทศไทย 
โดยม ีรศ. ดร.ธ�ารงรตัน์   มุ่งเจรญิ ที่ปรกึษาด้านการพฒันา
ที่ยั่งยืน ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาต ิเป็นวทิยากรบรรยายหวัข้อ สวทช. กบัการขบัเคลื่อน 
งานวิจัยด้าน SEEA นางกาญจนา ภู่มาลี ผู้อ�านวยการ 
กองบรหิารจดัการระบบสถติ ิบรรยายหวัข้อ สถานการณ์การ 
ขบัเคลื่อน SEEA ในประเทศไทย ในส่วนของภาพรวมโครงการ 
ดังกล่าว บรรยายโดย ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ นักวิจัย
นโยบายอาวุโส BIOTEC และหัวข้อ SEEA เครื่องมือที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลเพื่อตอบนโยบายของประเทศ 
และแนวทางในการจัดท�าบัญชีตัวอย่าง อาทิ บัญชีน�้า 
บัญชีกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ บรรยายโดย นายธีรพงษ์ 
ประพจนาภรณ์  ที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง  
Grand Ballroom 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 
26 สงิหาคม 2563

ตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ 
ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของส�านักงานสถิติ
จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อรบัทราบผลการปฏบิตังิาน 
ในเขตพื้นที่จังหวัดและอุปสรรคต่าง ๆ โดยม ี
นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานสถิติจังหวัดให้การ
ต้อนรบั เมื่อวนัที่ 25 สงิหาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการสถิติ
ภายใต้ UN Escap สมัยที่ 7

นางสาววนัเพญ็ พลูวงษ์ ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ เข้าร่วมการประชมุ
คณะกรรมการสถติภิายใต้ UN Escap สมยัที่ 7 
Seventh Session of The Committee of Statistics 
กล่าวค�าปราศรัย ความส�าคัญของสถิติ
ทางการที่ถูกต้องทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ 
รวมถงึความร่วมมอืด้านสถติใินระดบัภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิก เพื่อการบรรลวุสิยัทศัน์ร่วมกนั 
ของประชาคมสถิติในภูมิภาคนี้ เมื่อวันที่  
26 สงิหาคม 2563

แวดวง สสช.
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ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
นายวชิยั ประทปีทพิย์ รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพร้อมด้วย นายจ�าลอง  เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม เดนิทางไปตรวจเยี่ยม

ความคบืหน้าการด�าเนนิงานโครงการส�าคญั (Flagship projects) การด�าเนนิงานตามแผนโครงการปกต ิKPI /การขบัเคลื่อนแผนดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ 
และสังคมและการสนับสนุนการพัฒนาและภารกิจของจังหวัดดิจิทัล ของส�านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี และส�านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย   
โดยมี นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี และนางฐิตราภรณ์  ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  
เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำาสำานักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563
นายวชิยั ประทปีทพิย์ และ นางอรวรรณ สทุธางกรู รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการจรยิธรรม 

ประจ�าส�านกังานสถติแิห่งชาต ิครั้งที่ 1/2563 โดยม ีนายองัสมุาล ศนุาลยั เป็นประธานคณะกรรมการจรยิธรรม ประจ�าส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
พร้อมด้วย นางอ�าไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่  
20 สงิหาคม 2563

การสร้างความรับรู้ในการจัดทำา
สำามะโนประชากรและเคหะจากฐาน
ข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

นางสาววนัเพญ็ พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างความรับรู้ในการจัดท�าส�ามะโนประชากรและ
เคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) 
กรณีศึกษาของต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การจดัท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ ทั้งแบบดั้งเดมิและ
จากฐานข้อมลูทะเบยีน รวมทั้งตวัอย่างการด�าเนนิงานของ
ประเทศต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคดิเหน็ 
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ 
พทัยา จงัหวดัชลบรุ ีเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมสร้างอนาคตไทย  ร่วมใจให้ข้อมูล


