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โมบายแอปพลิเคชัน

ทั้งในระบบ Android และ iOS

พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

๐ สิ้นวาระเวลากำาหนด
ในบางบทพันธะและหน้าที่
จากกาลก่อนเนิ่นนานจนกาลนี้
คือวิถีแนวทางข้าราชการ

๐ จันทร์เป็นจันทร์วันเพ็ญเห็นเด่นหล้า
รัตติกาลมืดฟ้ามีแสงศานต์
ส่องสว่างด้วยฤดีมีเชี่ยวชาญ
วิชาการแจ่มจ้าเหลือคณา

๐ วันนี้หนอถึงวันพักผ่อน
เพ็ญจันทร์มีแสงอ่อนห่างหายหา
พูลความดีพูนค่าล้นตรึงตรา
วงษ์วัฏฏ์เวลาขอยินดี

๐ โอมอำานาจสิ่งใดให้ศักดิ์สิทธิ์
จักนิรมิตแด่ท่านนั้นจงสุขศรี
มีความสุขกายาทั้งฤดี
และเปรมปรีดิ์ตราบชั่วกาลนาน

ประพันธ์โดย
นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์
สถิติจังหวัดหนองบัวลำาภู
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นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ



สารบัญ
ช่วงนี้คงยากที่จะปฏิเสธว่า โควิด-19  

สง่ผลกระทบตอ่ชวีติของพวกเรามากถงึมากทีส่ดุ 
หลายคนต้องอยู่กับบ้าน เพื่อรักษาตัวให้รอดพ้น
จากเชื้อไวรัสนี้ และลดภาระให้กับเหล่าบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ทำางานหนักอยู่ในโรงพยาบาล 
อาจจะเครยีดเหงา ขอเปน็กำาลงัใหท้กุทา่น เพราะ
เชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีด้านดีอยู่เหมือนกัน

สารสถิติฉบับนี้  ยั งมี เรื่ องราวดี  ๆ  
อีกเช่นเคย เริ่มด้วย บทสัมภาษณ์ นางสาว 
วันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติ 
แห่งชาติ ในหัวข้อ ๓๓ ปีแห่งความภาคภูมิใจ  
ใต้ร่มเงา สสช. และจากใจ นางอรวรรณ   
สุทธางกูร รองผู้อำานวยการสำานักงานสถิติ 
แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  
ตามต่อด้วยโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ
ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบ
นามานุกรม เพื่อบูรณาการข้อมูลจากระบบ
ทะเบยีนมาใชป้ระโยชนใ์นการสนบัสนนุการสรา้ง
มาตรฐานและธรรมาภิบาลการจัดการข้อมูล 
ภาครัฐ นอกจากนี้ สถิติน่ารู้ มองครัวเรือน
ฐานรากประเทศไทยในหว้งทศวรรษ ตดิตามอา่น
ได้ภายในเล่ม

ในคราวที่การเกษียณอายุราชการเวียน
มาถึง ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ผู้เกษียณอายุ
ราชการทุกท่านพบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่ดี คุณความดีตลอดจนผลงานที่
ท่านได้สร้างไว้ จะเป็นที่จดจำาเป็นแบบอย่างที่ดี 
ของเพื่อนข้าราชการรุ่นหลังต่อไป

 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

บก.ขอเขียน

ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววันเพ็ญ		 พูลวงษ์						 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 นางอรวรรณ	 	 สุทธางกูร	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 :		 นางสาวกฤษณา		 จิรวัฒน์สถิตย์		 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 	นายพินิจ				 	 กัลยาณมณีกร	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักงานเลขานุการกรม		โทรศัพท์		0	2141	7485
เผยแพร่โดย		 :	 กองสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2143	1323
Website   : http://www.nso.go.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สืบเนื่องจากปก
 - 33 ปีแหง่ความภาคภูมใิจ ใตร่้มเงา สสช.

ข่าวประชาสัมพันธ ์
 - ขา้ราชการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564
 - โครงการการศึกษาและพฒันาต้นแบบระบบบญัชี  
  ขอ้มูลกลางภาครฐั (Government Data Catalog)   
  และระบบนามานกุรม (Directory Services)

มาดี...มีเรื่องเล่า
 - รูห้รอืไม ่ขอ้มูลจากการส�ามะโน/ส�ารวจตวัอยา่ง
  ของส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิถกูน�าไปใช้ในการศึกษา  
  เชิงลกึ/เชิงประเดน็ในเรือ่งอะไรบา้ง

สถิติน่ารู้
  - มองครวัเรอืนฐานรากประเทศไทยในหว้งทศวรรษ

ปกหลัง
  วธิป้ีองกนัการตดิเชือ้โควิดขัน้สงูสดุ แบบครอบจักรวาล
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สืบเนื่องจากปก

สารสถิติฉบับนี้ ถือเป็นสารสถิติฉบับพิเศษที่ได้มีโอกาส

สัมภาษณ์ท่านผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ (นางสาววันเพ็ญ 

พูลวงษ์) ในวาระที่ท่านเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 นี้ 

นับว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและชีวิต

การทำางานให้พวกเราได้รับรู้รับทราบ เส้นทางชีวิตการทำางานของ 

ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นจากการเป็น “นักสถิติ” จนก้าวเข้าสู่การเป็น  

“ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร” การเดินทางของท่านเป็นอย่างไร  

อะไรที่ทำาให้ท่านได้มาเดินในเส้นทางสายอาชีพนี้ แนวคิดหลักการ

ทำางานที่ท่านนำามาใช้จนประสบความสำาเร็จคืออะไร การสัมภาษณ์

ท่านในวันนี้ ท่านพร้อมจะแบ่งปันและถ่ายทอดให้ได้รับทราบกันแล้ว 

มาติดตามกันเลยค่ะ

 ชีวิตวัยเด็ก การศึกษา และครอบครัว

พี่เกิดในครอบครัวที่อบอุ ่น ครอบครัวมีฐานะปานกลาง  

คุณพ่อกับคุณแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพี่เสมอ 

คุณพ่อจะชอบสอนแบบไม่ได้สอนผ่านการเล่านิทานสอนใจอยู่เสมอ 

คำาสอนที่คุน้หคูอืให้เราพึ่งตนเองก่อนที่จะพึ่งคนอื่น คณุพ่อคณุแม่ท่าน

เป็นแบบอย่างที่ดใีนเรื่องการเป็นคนมนีำ้าใจ เป็นคนคดิบวก แม้ท่านจะ 

ไม่ได้มกีารศกึษาสูงมากมาย แต่เป็นคนที่มคีวามคดิที่ก้าวไกล และมี

ความคดิที่ทนัสมยั พี่เองจงึได้ซมึซบัสิ่งเหล่านี้มาจากคณุพ่อคณุแม่

สำาหรับเรื่องการเรียน ในวัยเด็กพี่เป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่ง  

แต่เพราะมีคุณครูที่เข้มงวด ทำาให้พี่ต้องพัฒนาตนเอง จากวัยเด็ก 

ที่ไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์ พยายามฝึกฝนจนกลายเป็นความชอบ 

ในที่สุด เรียกได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่พี่เรียนได้ดีและมีความ 

โดดเด่นมาก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เวลาคุณครูให้การบ้านมี 5 ข้อ  

ถา้ทำาผดิ 1 ขอ้ คณุครจูะต ี1 ครัง้ พีจ่ะถกูคณุครูตตีัง้แต ่5 ครัง้จนไมถ่กูต ี

สักครั้งเลย หลังจากจบระดับชั้นประถมฯ ไปสอบเรียนต่อชั้น

มัธยมศึกษาที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จนจบมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มรีะดบัผลการเรยีนคอ่นขา้งด ีและวชิาคณติศาสตรย์งัเปน็วชิา 

ที่โดดเด่นของพี่เช่นเคย พี่คิดว่าด้วยเหตุนี้เองจึงทำาให้พี่เป็นคนที่ 

คิดเร็ว เรียนรู้ไว และตัดสินใจด้วยเหตุและผล

พอเรียนจบระดับชั้นมัธยมฯ ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัย พี่ตั้ง

ความหวังไว้ว่าอยากเข้ามหาวิทยาลัยปิด โดยเลือกคณะแพทย์ฯ

เภสชัฯ แตไ่มไ่ดม้กีารเตรยีมตวัมากนกั จงึสอบเอนทรานซไ์มไ่ด ้พีเ่ลย

ตัดสินใจลงเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง คณะวิทยาศาสตร์ (สถิติ) 

ไปพลางๆ ก่อน ตั้งใจไว้ว่าจะสอบเอนทรานซ์ใหม่ในปีถัดไป จึงได ้

ลงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม ปรากฏว่าลงทะเบียน 37 

หน่วยกิตในปีแรก พี่สอบผ่านทุกวิชา จึงเปลี่ยนแนวคิดว่าจะเรียนต่อ 

ที่นี่จนจบ ทุกสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยปิด 

หรอืมหาวทิยาลยัเปดิ เปน็สถานทีใ่หค้วามรูแ้กน่กัศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 

พีใ่ชเ้วลาในการศกึษา 3 ปคีรึง่ จากนัน้จงึสอบเขา้เรยีนระดบัปรญิญาโท 

ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะสถิติประยุกต์  

เอกสถติ ิขณะทีเ่รยีนทีน่ดิา้พีก่เ็รยีนแบบมคีวามสขุ ใชเ้วลาการศกึษาจบ 

2 ปตีามหลกัสตูรทีก่ำาหนด ทีน่ดิา้ทำาใหพ้ีไ่ดพ้บเจอเพือ่นจากหลากหลาย

สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ และมีเพื่อนท่านหนึ่งที่ทำางาน 

อยู่ที่สำานักงานสถิติแห่งชาติ แนะนำาให้พี่มาสอบบรรจุที่นี่

 นักสถิติในวัยเรียน สู่ชีวิตการทำางาน สสช.

ที่เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ เอกสถิติ เพราะพี่คิดว่าพี่ 

เป็นคนที่ถนัดทางด้านนี้ ตอนจบปริญญาตรีพี่คิดว่าตัวเองยังไม่มี 

ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำางาน หรือช่วยงานใครได้  

ควรตอ้งมคีวามรูม้ากกวา่นี ้และนัน่เองคอืจดุเริม่ตน้ทีท่ำาใหพ้ีเ่ขา้ศกึษา

ต่อในระดับปริญญาโท (ปี 2528)  ช่วงเวลาที่เรียนปริญญาโทนี่เองที่พี่

ไดม้โีอกาสชว่ยอาจารยท์ำางานเกีย่วกบัการทำา Survey ทัง้เรือ่งการเกบ็

รวบรวมข้อมูล การประมวลผลโปรแกรม SPSS ด้วยเครื่องเมนเฟรม 

ทำาใหพ้ีม่คีวามมัน่ใจวา่จะสามารถนำาความรูท้ีม่อียูไ่ปทำางานตา่งๆ ได ้

พอสำานักงานสถิติแห่งชาติเปิดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

พี่จึงได้มาสอบที่นี่ พี่สอบเข้ามาในตำาแหน่งนักสถิติเศรษฐสังคม 3  

(ชื่อตำาแหน่งสมัยนั้น) เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยมีผู้ที่เข้าบรรจุในรุ่นนี้ 

กว่า 30 คน เป็นการเรียกบรรจุครั้งแรกพร้อมกันที่มากที่สุดของ สสช. 

จึงเรียกกันว่า นักสถิติเศรษฐสังคม รุ่น 31 การทำางานครั้งแรกของพี่ 

สังกัดที่กองจัดเก็บข้อมูลสถิติ ใครมอบหมายหรือให้พี่ช่วยทำาอะไร 

พี่ยินดีทำา ไม่เกี่ยงงาน ให้ทำางานสนามก็ทำา ให้พิมพ์ดีด พิมพ์เอกสาร

ก็ทำา ทำาทุกอย่างที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตอนทำางานสนาม 

ชว่งแรกๆ กม็บีา้งทีค่ดิวา่ เรยีนจบปรญิญาโท ทำาไมถงึตอ้งมาเดนิตากแดด  

ตากฝนและไปสมัภาษณ ์แตพ่อไดล้งพืน้ทีจ่รงิๆ และไดส้มัภาษณผ์ูค้น

ในหลายอาชีพ พี่กลับรู้สึกว่าเป็นงานที่สนุก ได้สัมผัสผู้คน เห็นชีวิต 

ที่มีความหลากหลาย ประชาชนให้ความร่วมมือบ้าง ไม่ให้ความ 

ร่วมมือบ้าง บ้านหลังใหญ่ไม่สามารถเข้าไปสัมภาษณ์ได้ก็ต้องหาวิธี

การแกไ้ขปญัหา นบัวา่เปน็เรือ่งทีท่า้ทาย แมว้า่จะไดร้บัคำาถามอยู่บอ่ยๆ 

ว่าจบปริญญาโทน่าจะไปสอบที่อื่นที่มีความก้าวหน้ามากกว่านี้  

(สถิติจังหวัดในสมัยนั้นอยู่ในระดับซี 5) แต่พี่กลับมีความรู้สึกว่าพี่ 

แห่งความภาคภูมิใจ 

ใต้ร่มเงา สสช.33 ปี
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มีความสุขที่ ได้ทำางานที่นี่  พี่ชอบวัฒนธรรม ชอบการทำางาน  

ชอบผู้คน ชอบสังคมใน สสช. พี่ไม่ได้คาดหวังต้องเติบโตมีตำาแหน่ง 

ที่ใหญ่โต หลังจากทำางานที่กองจัดเก็บฯ (ส่วนกลาง) ประมาณ 1 ปี  

กม็นีโยบายใหน้กัสถติฯิ กระจายไปอยูใ่นสว่นภมูภิาค พีจ่งึขอไปปฏบิตัิ

หนา้ทีท่ีจ่งัหวดัชยันาทบา้นเกดิ แตผู่บ้งัคบับญัชาสมยันัน้ (ผอ. วรวฒุ)ิ 

เห็นว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดใหญ่มีภารกิจที่สามารถเรียนรู้ 

และพัฒนาได้มากกว่า ประกอบกับคุณวุฒิของพี่น่าจะเป็นประโยชน์

และช่วยงานจังหวัดได้ จึงแนะนำาให้พี่ไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์  

แรกเริ่มเดิมทีผู้บริหารเห็นพี่จบปริญญาโทด้านสถิติ ควรจะใช้ความรู้

ที่มีมาปฏิบัติงานที่กองวิชาการสถิติ พี่จึงได้ถามความเห็นจากคุณพ่อ

และคณุแม ่ทา่นมสีหีนา้เรยีบเฉยไมไ่ดพ้ดูอะไร พีค่ดิวา่ทา่นคงอยากให้

พี่กลับไปทำางานที่ต่างจังหวัด เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ครอบครัว 

สุดท้ายพี่จึงได้เลือกมาอยู่ที่สำานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ 

และได้เรียนรู้งานจากสถิติจังหวัดสมัยนั้น (หัวหน้าประดิษฐ์) ซึ่งเป็น

ครูอีกท่านที่ได้สอนวิธีทำางานให้กับพี่ ทำางานอยู่ที่นี่ประมาณ 5 ปี  

ผู้บริหาร (ท่านเพ็ญศรี) ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสถิติ

จังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตอนนั้นจำาได้ว่าย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ 

อยู่บุรีรัมย์ เป็นทั้งสถิติจังหวัดและเป็นฝ่ายวิชาการ ได้ฝึกฝน 

การบริหารจัดการทุกอย่าง ได้เรียนรู้ฝึกฝนการทำางานจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดหลายท่าน ซึ่งได้รับคำาแนะนำาที่ดีและเป็นต้นแบบ

ในการทำางานเสมอมา รวมทั้งมีทีมงานที่ดี พี่ตั้งใจทำางานให้ดีที่สุด  

โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นสิ่งกีดขวาง อยู่ที่บุรีรัมย์ 6 ปี ท่านผู้บริหาร  

(ท่านเอี่ยมจันทน์ และท่านสือ) ให้ความไว้วางใจให้มาดำารงตำาแหน่ง

สถิติจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่อันดับต้นๆ  

ของประเทศ พี่มีความสุขในการทำางานมาก แม้จะทำาในจังหวัดใหญ่

ที่มีปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก แต่พวกเราสามารถทำางานได้ตาม 

เป้าหมาย และไม่ค่อยมีปัญหาในการทำางาน ทั้งนี้เพราะเรามีความ

เข้าใจในการทำางานร่วมกัน ทุกคนทำางานด้วยใจ ต้องขอบคุณน้องๆ 

ทีมงานทุกท่านที่ ได้ช่วยงานจนสำาเร็จด้วยดี เป็นสถิติจังหวัด

นครราชสีมา 13 ปี ได้ทำางานหลายอย่าง โดยเฉพาะงานขนาดใหญ่ 

ได้แก่ สก. 46 สปค. 43 และ สปค. 53 และรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการ

จงัหวดั (POC) จนไดร้บัรางวลั ทำาใหเ้กดิการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา

จนในปี 2554 ผู้บริหาร (ท่านจีราวรรณ และท่านวิบูลย์ทัต)  

ไดใ้หโ้อกาสแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูต้รวจราชการกรม นบัเปน็โอกาสของพีท่ีไ่ด้

เข้ามาทำางานและเรียนรู้งานในส่วนกลาง ทำาหน้าที่ประสานระหว่าง

ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค พี่ต้องขอบคุณผู้บริหารสมัยนั้นที่ท่าน 

ไมไ่ดม้องวา่ผูต้รวจราชการกรมมหีนา้ทีต่รวจหรอืจบัผดิงาน แตม่หีนา้ที ่

เปน็พีเ่ลีย้ง (Coaching) จงัหวดั การทีจ่ะ Coaching ได ้พีต่อ้งเขา้ใจงาน

เป็นอย่างดี เข้าใจแผนงาน ขั้นตอนกระบวนการ ประสบการณ์ในงาน

ภูมิภาคมีส่วนสำาคัญมากที่ทำาให้พี่ช่วยขับเคลื่อนงานและแก้ปัญหา

อุปสรรคได้ ระหว่างนั้นเองได้รับเมตตาจากผู้บริหาร ให้ขึ้นมาดำารง

ตำาแหน่งรองผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ ถือว่าเป็นจังหวะ 

ที่พอดีของพี่ ทั้งประสบการณ์ ความมั่นใจ ความเข้าใจคน งาน  

และระบบตา่งๆ ทำาใหพ้ีส่ามารถขบัเคลือ่นงาน สนบัสนนุผูอ้ำานวยการ 

สำานักงานสถิติแห่งชาติ (ท่านภุชพงค์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิดการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับ

บัญชาระดับสูง (ท่านปลัดกระทรวงฯ ท่านอัจฉรินทร์) โดยเสนอชื่อ 

ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

 เมื่อดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ  

เป้าหมายและความคาดหวังในการทำางานของท่าน

ความตัง้ใจทีพ่ีม่มีาโดยตลอด คอื ทำาอยา่งไรใหส้ำานกังานสถติิ

แหง่ชาตเิปน็ทีรู่จ้กัมากขึน้ เปน็ทีย่อมรบัมากขึน้ คนในองคก์รมคีวามสขุ 

ในการทำางาน มีความรัก ความสามัคคี ดังคำากล่าวที่ว่า “งานได้ผล 

คนสุขใจ” นี่คือเป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังไว้ เมื่อมารับตำาแหน่ง 

จึงได้คิดกลยุทธ์ BARISTA ขึ้นมา ถ้าเทียบกับการชงกาแฟ BARISTA 

ตอ้งรูว้ตัถดุบิ รู้วธิกีารชงเพือ่ใหไ้ดก้าแฟทีม่รีสชาตติามทีล่กูคา้แตล่ะคน 

ต้องการ ถ้าเป็นนักสถิติก็เป็นการชงข้อมูลนั่นเอง คือ ต้องรู้จักข้อมูล

เป็นอย่างดี และรู้วิธีทำาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ ในช่วงการ

รับตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นช่วงของการ 

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำางาน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานสนาม จึงจำาเป็นจะต้องปรับตัว  

ปรับแผนการดำาเนินงานอยู่ตลอดเวลา สสช. ก็ได้รับผลกระทบจาก 

Digital Disruption ตั้งแต่ยุค Big Data เข้ามา สังคมต้องการข้อมูล

ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์และรวดเร็วมากขึ้น และมีความคาดหวังให้ สสช.  

เป็นศูนย์กลางของข้อมูล จัดทำาข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน นำา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการจัดทำาข้อมูลให้มากขึ้น เราต้อง

ยอมรับว่า สสช. ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างได้ 

ซึ่งหากไม่มีสถานการณ์โควิด-19 เราอาจจะทำาแบบเดิมๆ หรือปรับ

ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นตัวเร่ง

ที่ทำาให้ สสช. ต้องปรับตัวเร็วขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่าง
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การจัดทำา สปค. 64 ไม่สามารถดำาเนินการได้ ต้องเลื่อนออกไปก่อน 

ซึ่งหากว่าเรายังคงอยู่นิ่งเฉย สสช. จะไม่สามารถตอบคำาถามสังคม

ได้เลยว่า ณ วันนั้นเราได้ทำาอะไรบ้างเพื่อประเทศ จึงได้มีการหารือ

ร่วมกันผลักดันให้เกิด Project ใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น ให้มีการศึกษา 

การทำา Registered Base for Population Census, Common Frame 

และ Farmer One การขับเคลื่อน GD-CATALOG สนับสนุนการใช้

ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ สร้างการรับรู้ในการจัดทำาสำามะโน 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลในทุกภาคส่วน เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

ด้านข้อมูล พัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ระบบการสือ่สาร การประชมุออนไลน ์พฒันา e-offiffiice มกีารเกบ็ขอ้มลู 

โดยใช้ Multi-mode สำารวจสถานการณ์ที่เป็น Hot Issue ออกสู่

สาธารณะ จา้งทีป่รกึษาเขา้มาชว่ยศกึษาการพฒันางานสถติ ิเชน่ Area 

Frame, One Census เป็นต้น นี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา จะเห็นว่า 

ภายใตส้ถานการณท์ีเ่ปน็วกิฤต ทำาใหเ้ราเกดิแนวคดิใหม่ๆ  ไดเ้หน็ความ

ร่วมมือร่วมใจจากทุกศูนย์กองที่พร้อมสนับสนุนในการขับเคลื่อนงาน 

สำานักงานสถิติจังหวัดเองก็ไม่ได้หยุดนิ่ง พยายามจัดการบริหารงาน 

รวมทัง้จดัทำารายงานวเิคราะหส์ถานการณโ์ควดิของจงัหวดั สนบัสนนุ

งานจังหวัดและกระทรวงในช่วงเวลาดังกล่าว พี่คิดว่า สสช. อยู่ได้

เพราะพลังแรงใจและพลังความร่วมมือในการทำางานของทุกคน

 แนวคิดหรือหลักการที่ใช้ในการทำางานมาโดยตลอด

ตอนเข้ามาอยู่ส่วนกลางในตำาแหน่งผู้ตรวจราชการกรม  

พี่อาจจะเป็นคนพูดน้อย เพราะพี่เป็นคนชอบฟังมากกว่าพูด หากมี 

ข้อสงสัยพี่จึงจะถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แล้วนำาสิ่งเหล่านั้น 

ไปปฏิบัติ พี่ได้รับโอกาสดีๆ จากการที่เป็นคนชอบฟัง นอกจากการฟัง

แล้ว พี่พร้อมที่จะเรียนรู้ พี่จะบอกทุกคนเสมอว่าพี่ไม่ใช่คนเก่ง พี่มีสิ่ง 

ทีต่อ้งเรยีนรูอ้กีมาก ไมว่า่จะเปน็งานดา้นตา่งประเทศ ดา้น Methodology 

หรอืดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัตา่งๆ พีพ่ยายามเรยีนรูใ้หม้ากทีส่ดุ พีเ่ชือ่วา่

ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว เราสามารถพัฒนาได้ สิ่งที่ทำาให้พี่เชื่อ

เพราะวา่พีไ่ดป้ฏบิตัมิาและไดผ้ลกบัตวัเอง พีจ่งึอยากขอใหท้กุคนตัง้ใจ 

ไม่หยุดนิ่ง และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเสมอ พี่ปรับ mind set ตนเอง

ใหท้นักบัโลกทีเ่ปลีย่นแปลง และพีก่อ็ยากใหท้กุคนปรบั mind set ของ

ตนเองด้วย เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็ว

สำาหรับหลักที่ใช้ในการบริหาร คือ หลักการเป็นผู้นำา (Chief) 

ต้องมคีวามชดัเจน (Clear) ในสิ่งที่จะทำาทั้งเป้าหมาย แนวทาง กระบวน

วธิ ี ตั้งแต่รบัราชการพี่ทุ่มเททำางานหนกั (Hard) มาตลอดไม่ว่าจะอยู่ 

ในตำาแหน่งไหน และสิ่งที่ผ่านพ้นในระหว่างทำางานหนักของพี่ คือ  

การที่พี่ทำางานด้วยหวัใจ (Heart) สถติเิป็นบ้านที่พี่รกั เมื่อเรารกัที่ไหน 

เราจะตั้งใจทำาในสิ่งนั้น และสิ่งที่สำาคัญที่ผู ้บริหารต้องมี คือ  

ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humble) ไม่คยุโตโอ้อวด ไม่เป็นนำ้าเตม็แก้ว 

ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเสมอ (Information) และเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่  

Fake News คือพี่จะนำาข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อน  

จนได้ข้อสรปุว่าข้อมลูที่แท้จรงิคอือะไร พี่ทำางานแบบมุง่หวงัประสทิธภิาพ

ประสทิธผิล (Effective and Effiffiiciency) ทำางานให้รวดเรว็ทนัเวลา (Fast) 

มองถึงอนาคตข้างหน้า (Future) และมององค์รวมทั้งหมด ที่สำาคัญ 

ไม่ว่าจะไปที่ใด ต้องสร้างความประทบัใจให้ผู้พบเหน็เสมอ ด้วยความรู้ 

บุคลิกภาพ และการแต่งกาย เป็นองค์ประกอบเข้าด้วยกัน (First 

Impression) พี่ยึดการทำางานที่ต้องมี Happiness ตามที่บอกว่า  

งานได้ผล คนต้องสขุใจด้วย พี่เชื่อว่าความก้าวหน้าส่วนหนึ่ง มาจากการ 

ที่เราต้องเป็นคนที่ 1. รบัฟังให้มาก คดิให้เยอะ 2. พดูในสิ่งที่สร้างสรรค์ 

3. ไม่เกี่ยงงาน 4. ไม่เอาปัญหามาเป็นตวัตั้ง ถ้าเราทำาสิ่งนี้สมำ่าเสมอ 

ผู้บงัคบับญัชาจะเหน็ในสิ่งที่เราทำา 

 ทิศทางของ สสช. ที่จะต้องก้าวต่อไป

พีอ่ยากให ้สสช. เปน็องคก์รหลกัของชาตใินการบรหิารจดัการ

ระบบสถิติของประเทศเพื่อการตัดสินใจ ตามวิสัยทัศน์ เราต้องเป็น

องค์กรหลักด้านข้อมูล ทำาอย่างไรที่จะทำาให้ประเทศมีข้อมูลนำาไปใช ้

ในการบริหาร การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาซึ่งจะนำาไปสู่ความอยู่ดีมีสุข 

ของประชาชนได้ สสช. ต้องเป็นองค์กรหลักที่ทำาให้เกิดข้อมูลที่มี

คุณภาพมาตรฐาน เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการนำาข้อมูลมาใช้

ประโยชนร์ว่มกนั ขอ้มลูทีเ่ปน็ gap หรอืไมม่อียู ่เรามหีนา้ทีท่ำาใหข้อ้มลู

นั้นเกิดขึ้น ซึ่งการได้มาของข้อมูล ไม่จำาเป็นว่าเราต้องผลิตเอง เราจะ

ทำาอย่างไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำาข้อมูลเองได้ ซึ่งต้องใช้

บทบาทในการ Coaching สรา้งความแขง็แกรง่ใหห้นว่ยงานในการจดัทำา 

ข้อมูล และ สสช. นั้นจะเข้าไปช่วยในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเรา 

ควรหาเครือข่ายการทำางานในการเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน  

ในวันนี้สิ่งที่พวกเราดำาเนินการอยู่นั้นสามารถต่อยอดงานในอนาคต

ได้ง่ายขึ้น บุคลากรของ สสช. เองจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาตัวเอง 

ปรับแนวคิด เพิ่มความรู้และทักษะเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และสิ่ง

ที่อยากจะฝากไว้ก็คือ ชาว สสช. ทุกคนจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกัน

ว่า เราจะเป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติของ

ประเทศ ทุกคนต้องมองเห็นสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้ อยากฝากทุกคน 
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ให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นไว้ เคารพการทำางานระหว่างกัน 
รุ่นพี่จะต้องเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบที่ดีให้รุ่นน้อง รับฟัง 
ความคิดเห็น และรับความรู้เทคนิคใหม่ๆ จากคนรุ่นใหม่ ส่วนรุ่นน้อง
กใ็หเ้กยีรตริุน่พี ่และเรยีนรูป้ระสบการณก์ารทำางานจากรุน่พี ่ตา่งฝา่ย
ต่างนำาสิ่งที่ดีมาผสมผสาน จูงมือก้าวไปด้วยกัน เราพี่น้องชาว สสช. 
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญมาก 
 ทำาไมท่านจึงชอบแต่งกลอนและบทเพลง 

พี่เริ่มแต่งกลอนเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา พี่ไม่ได้เป็นนกัแต่งกลอน
อาชีพ พี่แต่งกลอนเพราะพี่เห็นคนอื่นทำาแล้วอยากทำาบ้าง จึงได้
ทดลองแต่งให้เพื่อนๆ ได้อ่าน เพื่อนบางคนก็หัวเราะ เพราะกลอน 
ที่พี่แต่งใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ใช่บทกลอนที่ใช้ภาษาสวยงาม การสมัผสัก็
ไม่ได้ถูกต้องตามหลกั พี่มกัจะชอบแต่งกลอนจากสิ่งที่อยู่รอบตวั เช่น 
กลอนทกัทาย กลอนบรรยายเหตกุารณ์ ไม่ว่าจะเป็นกจิวตัรประจำาวนั 
หรอืการทำางาน พี่แต่งกลอนอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ ปัจจบุนันี้มี
ประมาณ 3,000 บท มหีลายคนชอบให้พี่แต่งกลอนและนำากลอนที่พี่
แต่งไปใช้ประโยชน์ พี่ได้นำาการแต่งกลอนมาใช้ในการทำางานเช่นกัน 
เช่น กลอนกล่าวเปิดปิดงาน กลอน MOU เป็นต้น มีทุกรูปแบบ 
บทกลอนที่พี่แต่งขึ้นสร้างการจดจำา สร้างความสนใจได้ดี พี่สร้าง 
สิ่งเหล่านี้ให้เป็นอตัลกัษณป์ระจำาตวัของพี่ เมื่อไปที่ไหนจะมคีนจดจำา 
ทั้งจดจำาพี่ด้วยความที่พี่เป็นคนที่ยิ้มง่าย สร้างบรรยากาศสบายๆ 
ในการทำางาน สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกดิการจดจำาได้ เป้าหมายไม่ใช่จำาพี่ที่
เป็นนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ แต่จดจำาได้ในฐานะผู ้อำานวยการ
สำานกังานสถติแิห่งชาต ิและส่งผลให้เกดิการจดจำาองค์กร (สสช.) ใน
ที่สดุ หลงัจากแต่งกลอนไปสกั 2 ปี พี่กเ็ริ่มจะแต่งเพลง ซึ่งส่วนใหญ่
เพลงที่พี่แต่งเป็นเพลงให้กำาลังใจ เพราะว่าจะทำาให้เราเกิดประกาย
ความสุข และจะส่งให้เพื่อนๆ น้องๆ ได้ฟัง เมื่อเขาได้ฟังแล้วรู้สึกด ี 
เราจะมคีวามสขุไปด้วย 
 33 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ภายใต้ร่มเงา สสช. อะไรที่ทำาให้

ท่านอยู่ใต้ร่มเงานี้ได้อย่างยาวนานและมีความสุข

บรรยากาศ อยู่ที่นี่มีความสุข คนรอบข้าง ทั้งพี่ เพื่อน และ
น้องที่ร่วมงาน มีมิตรไมตรีให้แก่กัน ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อเรามา 
อยูบ่า้นทีม่คีวามสขุแลว้ กไ็มค่ดิทีจ่ะไปทีไ่หนอกี เวลามใีครมาบอกวา่ 
อยู่บ้านนี้ไม่ก้าวหน้านะ บ้านไม่ใหญ่โตนะเมื่อเทียบกับบ้านหลังอื่น  
แต่พี่มีความสุขที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้เหมาะและดีที่สุด 
สำาหรับพี่ พี่ได้อยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ และพิสูจน์ได้ว่า 
บ้านหลังนี้น่าอยู่จริงๆ มีความสุขจริงๆ บ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่า  

“สำานักงานสถิติแห่งชาติ” ขอบคุณค่ะ 

จากหัวใจ คนคนหนึ่ง ซาบซึ้งยิ่ง
ได้พักพิง อาศัย ในบ้านนี้
สสช. เกื้อชีวิต มิตรไมตรี
แสนสุขขี ปรีดา พาชื่นบาน

เริ่มบรรจุ ปี 31 ถึงวันนี้
โอกาสมี มากล้น คนกล่าวขาน

สสช. คือที่หนึ่ง ซึ่งพบพาน
เพื่อนร่วมงาน ประสานมือ ถือเป้าหมาย

การผลิต คิดค้นใหม่ ไร้ขอบเขต
ดาต้าเบส น�ามารวม ร่วมกันใช้
Big Data น�ามาเสริม เติมแต่งให้
สร้างเข้าใจ ในองค์กร สู่ภายนอก

บริหาร  ระบบฯ ครบทุกรส
แผนแม่บทฯ GD Catalog

ขับเคลื่อนผ่าน กลไก ทั้งในนอก
น�ามาบอก ให้เข้าใจ ไร้ปัญหา

หาหนทาง วางแนวคิด พิชิตเหตุ
Register Base Census จัดศึกษา

Common frame สถานประกอบการ เร่งน�าพา
งานล�้าหน้า คือเกษตร Base Farmer One

บริการ ข้อมูล พูนเพิ่มค่า
แต่งหน้าตา ตรงใจ ได้รังสรรค์

ทั้งตาราง Info โชว์ทั่วกัน
ไม่ปิดกั้น เชื่อมต่อผ่าน api

ข้อมูลดิบ หยิบวิเคราะห์ เจาะปัญหา
มุ่งน�าพา ผลงานล�้า น�าก้าวไกล

เติมแข็งแกร่ง ด้วยไอที รวดเร็วไว
ปรับเว็บไซต์ รวมเป็นหนึ่ง เข้าถึงทันที

สร้างรับรู้ การจัดท�า และประโยชน์
ให้ตอบโจทย์ ความต้องการ ผ่านวิถี

เสวนา วิชาการ ผ่านเวที
ข้อมูลดี ประเทศรอด คนปลอดภัย

ถึงวันนี้ ไม่มีสิ่ง ที่ต้องห่วง
งานลุล่วง  ตามกิจ จิตแจ่มใส
ก้าวมาถึง ซึ่งวัน เกษียณไป

ฝากเอาไว้ ให้สานต่อ ตราบยาวนาน

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์  
ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ  
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สำานักงานสถิติแห่งชาติ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่มีทั้งบ้าน 

ในสว่นกลางและบา้นตา่งจงัหวดัทัง้ 76 จงัหวดั บา้นทีใ่หโ้อกาส ประสบการณ ์

ความรู้ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน และพี่น้อง มีทั้งความรัก  

ความอบอุ่น ความสุข ทุกข์ ท้อแท้ ผสมผสานให้ชีวิตมีรสชาติขึ้น มากกว่า 

33 ปีที่อยู่บ้านหลังนี้มา ก็ถามตัวเองว่ามีความรู้สึกอย่างไร ขอตอบว่ามีความ

ภูมิใจค่ะ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสำานักงานสถิติแห่งชาติ จากที่ตัวเอง 

ไม่ใช่คนเก่ง มีความสามารถไม่มากนัก จึงมีแนวคิดในการทำางานที่ต้อง

ทำางานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเททำางานที่รับผิดชอบด้วยความจริงใจ เติมเต็มให้

ตัวเองด้วยการเรียนรู้จากรุ่นพี่ๆ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับรุ่นน้องได้หากเราไม่รู้ 

ในสิ่งนั้นๆ เพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 

แต่ปัจจุบันเราจะทำางานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้ว 

เพราะการทำางานในปัจจุบันกำาลังถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงภายใต้การพัฒนา

เทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ของโลก ฉะนัน้ ทกุคนในองคก์รจงึจำาเปน็

อย่างยิ่งที่จะต้องขยับ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาการทำางานให้เข้าสถานการณ์ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปให้ได้สิ่งนี้สำาคัญมาก เพื่อความอยู่รอดขององค์กร  

แต่ที่สำาคัญกว่านั้น คือ เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่จะคงแก่นแกนของความ

เป็นสำานักงานสถิติแห่งชาติไว้ให้ได้ด้วย หากเราไม่สามารถรักษาความเป็น

สำานักงานสถิติแห่งชาติไว้ได้ องค์กรสำานักงานสถิติแห่งชาติของเราก็จะ 

ค่อยๆ หายไปจากสังคม เป็นหน่วยงานที่ไม่มีความสามารถเฉพาะโดดเด่น

เหมือนที่ผ่านมา

ขอฝากสำานักงานสถิติแห่งชาติไว้กับน้องๆ ทุกคน ให้คิดว่าเป็นหน้าที่

ที่จะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรให้สามารถดำารงอยู่ในสังคมให้ได้  

ขอให้น้องๆ ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ดำาเนินงาน

ตามภารกิจสำานักงานสถิติแห่งชาติด้วยความราบรื่น คิดทำาสิ่งใดสำาเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากใจด้วยความรัก

จากใจท่านรองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอรวรรณ  สุทธางกูร
รองผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ
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ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางสาวสุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ 
ผู้อ�านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ 

(อ�านวยการสูง)

นายจิรพล  รอดบาง
สถิติจังหวัดเชียงใหม่

(อ�านวยการสูง)

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(อ�านวยการสูง)

นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย
สถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

(อ�านวยการสูง)

นางศิริลักษณ์ อาจอาษา
สถิติจังหวัดสุรินทร์

(อ�านวยการสูง)

นายชยสาร โทณานนท์
สถิติจังหวัดสกลนคร

(อ�านวยการสูง)

นางสาวเตือนจิต ปานบุญ
สถิติจังหวัดน่าน
(อ�านวยการต้น)

นางสมปอง  สายแดง
สถิติจังหวัดพิจิตร
(อ�านวยการต้น)

นายชูเกียรติ  ธีระประภา
สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

(อ�านวยการต้น)

นายนิพนธ์  เกตุแก้ว
สถิติจังหวัดสระบุรี
(อ�านวยการต้น)

นางยุพิน  ธรรมศิริ
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 

(อ�านวยการต้น)

นางฐิตราภรณ์  ภาษาเวทย์
สถิติจังหวัดหนองคาย

(อ�านวยการต้น)
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นางสาวทองงาม  อัศวเมฆากุล  
นักวิชาการสถิติช�านาญการพิเศษ

ส�านักงานสถิติจังหวัดตาก

นางสาวสาณี  เรืองพยัคฆ์ 
บรรณารักษ์ช�านาญการ

กองสถิติพยากรณ์

นายชลวิช  ศิริบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายนคร  เวศน์เรืองสันติ
นักวิชาการสถิติช�านาญการ

ส�านักงานสถิติจังหวัดนครนายก 

นายธนูชัย  เล๊าะหลง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นายอดิศร  จินาวิล
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ส�านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

นายสมบัติ  สะพลอย
เจ้าพนักงานสถิติช�านาญงาน

ส�านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 

นางณัฐนันท์  ศรีทอง
เจ้าพนักงานสถิติช�านาญงาน
ส�านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี 

นางสาวเพ็ญศรี  แก้ววิเชียรโชติ
เจ้าพนักงานสถิติช�านาญงาน
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 

นายสุทัศน์  เภาวะนิต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน

ส�านักงานเลขานุการกรม
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ให้ “หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)  และระบบนามานุกรม (Directory Services)”  ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบหนึ่งตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Analytics Framework) ในการรวบรวมบัญชีข้อมูล 

และคำาอธบิายชดุขอ้มลูจากหนว่ยงานภาครฐัทัง้หมด และพฒันากลไกการสบืคน้เพือ่ใหบ้รกิารการสบืคน้ผา่นระบบสารสนเทศ (Directory Service)  

ในลักษณะนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำาหรับให้บุคลากรค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ

การวเิคราะหห์รอืใหบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวก รองรบัความตอ้งการใชป้ระโยชน ์

ข้อมูลภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และตอบสนองผู้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 

หลากหลายอีกด้วย

สำานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ดำาเนินงานโครงการการศึกษาและ

พัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) 

และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อบูรณาการข้อมูลจาก

ระบบทะเบียนมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการสร้างมาตรฐานและ 

ธรรมาภิบาลการจัดการข้อมูลภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการ

ข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐผลิตมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้บริการ

สบืคน้ขอ้มูลภาครฐัแกผู่ใ้ชข้อ้มลูทกุภาคสว่นไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ เขา้ถงึ

ง่าย และช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ 

ร่วมกัน 

โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ
ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ

(Government Data Catalog) 
และระบบนามานุกรม (Directory Services)
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  ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดทำาบัญชีข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่สำานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) กำาหนด เพื่อนำามาจัดทำาเป็นระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) และระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด  

(Area Data Catalog)

2. มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน จำานวน 31 หน่วยงาน ชุดข้อมูล จำานวน 952 ชุดข้อมูล และทรัพยากรข้อมูล 2,307 ไฟล์ รวมถึง 

ชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด 3 จังหวัด จำานวน 220 ชุดข้อมูล และทรัพยากรข้อมูล 297 ไฟล์ (ข้อมูลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564)  

เพื่อนำาเข้าสู่การลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐสำาหรับการให้บริการในภาพรวมของประเทศต่อไป

3. มีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog (GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อ

ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงบัญชีข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์กลางข้อมูลเปิด 

ภาครัฐและศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

  ประโยชน์ที่ได้รับ

1. https://gdhelppage.nso.go.th/ 2. https://gdhelpdesk.nso.go.th/

สำานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำาระบบสนับสนุนการให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
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  ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และระบบนามานุกรมภาครัฐ มีประโยชน์อย่างไร
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานด้านข้อมูล อำานวยความสะดวกในการค้นหา เข้าถึง และ

การใช้งานข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการปรับปรุงระบบข้อมูลแบบแยกส่วน หรือไซโล 

(Silo) มาสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำาซ้อน ให้ความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาของข้อมูล นอกจากนี้ ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หนึ่งใน

เสาหลักของการจัดทำาธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) นั้น ยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างวัฒนธรรม การขับเคลื่อนองค์กรด้วย

ข้อมูล (Data Driven Organization) ซึ่งนำาไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างมีประสิทธิผลในระยะยาว ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบบัญชีข้อมูล

ภาครัฐได้ที่  https://gdcatalog.go.th/

ระบบนามานุกรมภาครัฐ  (Directory Service) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริการข้อมูลภาครัฐ โดยให้บริการสืบค้น บริการ API และ

เชื่อมต่อไปยัง Platform อื่น เช่น ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data 

Exchange: GDX) และบูรณาการร่วมกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบนามานุกรมภาครัฐได้ที่ 

https://directory.gdcatalog.go.th/
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ภาพกิจกรรม โครงการการศึกษา
และพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 

(Government Data Catalog)  และระบบนามานุกรม (Directory Services)

  การประชุมหารือหน่วยงาน 31 หน่วยงาน และ 3 จังหวัดนำาร่อง

   การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 31 หน่วยงาน และ 3 จังหวัดนำาร่อง จำานวน 4 หลักสูตร
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มาดี...มีเรื ่องเล่า
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สถิติน่ารู้

พบกับข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที ่เว็บไซต์ www.nso.go.th
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สำานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมสร้างอนาคตไทย  ร่วมใจให้ข้อมูล

สนใจข้อมูลเพิ ่มเติมติดตามได้ที ่ www.nso.go.th บริการข้อมูล 0 2141 7500-03


