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สารบัญ
วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเรว็ เผลอแป๊บเดยีว 

มาถึงฤดูกาลเกษียณอายุราชการอีกแล้ว  
การท�างานจนครบเกษยีณอายรุาชการนั้น นบัเป็น
เกยีรตปิระวตัขิองบคุคลที่รบัราชการ ถงึแม้ท่านจะ
สิ้นสดุระยะเวลาปฏบิตัริาชการ แต่คณุงามความดี 
ของทกุท่านจะยงัคงอยู่ตลอดไป

สารสถติฉิบบันี้ ยงัคงคดัสรรเรื่องด ีๆ 
มปีระโยชน์ส�าหรบัผู้อ่านทกุท่าน เริ่มจากเรื่องที่
น่ายนิด ีที่แผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย ฉบบั
ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะรฐัมนตรแีล้ว โดยเป้าหมายที่ส�าคญัของแผน
แม่บทฉบบัดงักล่าว เพื่อส่งเสรมิการน�าข้อมลูสถติิ
ทางการไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศอย่าง
ยั่งยนื นอกจากนี้ ในยคุดจิทิลัพฤตกิรรมการอ่าน
หนงัสอืของคนไทยเป็นอย่างไร และสิ่งที่ส�านกังาน
สถิติแห่งชาติอยากจะบอกท่านผู้อ่านว่า ในยุค
ดจิทิลัการเข้าถงึข้อมลูสถติไิม่ใช่เรื่องยากอกีต่อไป 
เรามีบริการผ่าน Application ตลอดจนอีกหลาย
เรื่องราว ตดิตามอ่านได้ภายในเล่ม

ท้ายสุดขออวยพรให้ผู ้เกษียณอายุ
ราชการทุกท่านไม่ว่าจะอยู่หน่วยราชการไหน  
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ทั้งหลายทั้งปวง ใช ้ชีวิตหลังเกษียณอย่าง 
มคีวามสขุ

แล้วพบกันฉบับหน้า
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ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววิไลลักษณ์			ชุลีวัฒนกุล					 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
													 :	 นายไพโรจน์			 บุญลือ			 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 นางนวลนภา				 ธนศักดิ์					 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
													 :	 นายอาจิน				 จิรชีพพัฒนา				รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2141	7485
เผยแพร่โดย		 :	 ส�านักสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2143	1323
Website   : http://www.nso.go.th

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

สืบเนื่องจากปก
 - ส�านักงานสถิติแห่งชาติในยุคดิจิทัล

สถิติน่ารู้
 - กีฬาไทย...จะก้าวไกลสู่สากล

 - เศรษฐกจิปี 58 ชะลอตวั สง่ผลคนไทยใช้พลงังาน 
  ลดลง

 - วิกฤติ “ขยะมูลฝอย” ล้นเมือง (ไหน)

สถิติเด่น
 การอ่าน...ในยุคดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์
 “คุณมาดี” ลงพืน้ที่เก็บข้อมูล
 ส�ามะโนอุตสาหกรรม นอกเขตเทศบาล

เกร็ดความรู้
 5 สิง่ที่คุณพ่อควรท�า

ข่าวประชาสัมพันธ์
 - แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
  (พ.ศ. 2559 - 2564)

 - ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
  ในปีงบประมาณ 2559

 - ดิจิทัลไทยแลนด์สัญจร 2016

แวดวง สสช.

ข่าวจากภูมิภาค
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ในยุคดิจิทัล
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติในฐำนะศูนย์กลำงข้อมูลและ

สำรสนเทศสถิติ ที่จะน�ำไปสู่กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรต่อยอด
ควำมรู้ และสร้ำงนวตักรรม ไดเ้พ่ิมช่องทำงใหบ้ริกำรข้อมูลขำ่วสำร
ที่หลำกหลำย และสะดวกสบำยง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศมำกขึ้น ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ ที่ทันสมัยเข้ำกับยุคดิจิทัล

ในปัจจุบันประชำชนมีกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนส่ือดิจิทัล 
มำกขึน้ ส�ำนกังำนสถติแิหง่ชำตจิงึเพิ่มช่องทำงใหบ้รกิำรขอ้มูลสถติิ
ผ่ำนทำง Application ดังนี้ 
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จากกระแสความนิยม
ของคนทุกเพศทุกวัย	 ที่ต่างก็หัน
มาให้ความส�าคัญกับการเล่นกีฬา

มีหลายประเทศน�าการแข่งขันกีฬามาใช้ในการแสดงศักยภาพและเป็น 
ตวัชีว้ดัทีบ่่งบอกระดบัการพฒันาสขุภาวะของคนในประเทศ	และมกีาร
ลงทุนพัฒนาทางด้านการกีฬามากขึ้น	 ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นประเทศ
หนึ่งที่ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านการกีฬาเช่นกัน	 โดยเฉพาะการ
ให้ความส�าคัญต่อนักกีฬาและบุคลากรให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	
ส่งผลให้เกดิแนวทางการจดัตัง้สภาวชิาชพีบคุลากรการกฬีา	เพือ่ป้องกนั
การถกูเอารดัเอาเปรยีบในการประกอบวชิาชพี	รวมทัง้เป็นการยกระดบั
ผู้ฝึกสอนกีฬา	 	 ผู้ตัดสินกีฬา	 และผู้ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา	 ให้
ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันกับวิชาชีพอื่น	 ๆ	 เช่น	
แพทย์	พยาบาล	และวิศวกร	เป็นต้น	ดังนั้น	คงต้องหันกลับมาดูว่าไทย 

จะก้าวไกลสู่สากล

หรือการออกก�าลังกายมากขึ้น	 เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลาย
ประการ	ทัง้ช่วยท�าให้สขุภาพร่างกายแขง็แรง	ป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็	ช่วย
คลายเครียด	ท�าให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า	นอนหลับสบาย	มีบุคลิกภาพ 
ดขีึน้	ซึง่การเล่นกฬีาหรอืออกก�าลงักายเพยีงวนัละ	30	นาท	ีและงดเว้น
สิ่งเสพติดทั้งหลาย	จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนเกิน	ช่วยลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง	ๆ	เช่น	โรคหัวใจ	โรคความดันโลหิตสูง	
โรคเบาหวาน	และไขมันในเลือดสูง	ได้อีกด้วย

การเล ่นกีฬามีความ
แตกต่างจากการออกก�าลังกาย
เพราะการเล ่นกีฬาจะต้องมีกฎ
กติกาในการเล่นและต้องใช้ทักษะ
มากกว่าการออกก�าลังกายทั่วไป	
และที่ส�าคัญกีฬาส่วนใหญ่มักจะมี
การแข่งขัน	 ทั้งการแข่งขันประเภท
บุคคลและประเภททีม	 ดังน้ัน	 ผู้ท่ี
จะเป็นนกักฬีาจะต้องมคีวามอดทน
และมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม	 ปัจจุบัน	

มคีวามพร้อมต่อการพฒันากฬีาเพือ่
ก้าวสู่สากลแล้วมากน้อยเพียงใด	
ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่	www.nic.go.th

กฬีาไทย...
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เศรษฐกิจปี 58 ชะลอตัว 
ส่งผลคนไทยใช้พลังงานลดลง

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เผยข้อมูลการใช้พลังงานของ
ครวัเรอืน พ.ศ. 2558 ที่ประมวลผลจากโครงการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 พบว่า พลังงานที่ครัวเรือนใช ้
แบ่งได้ 2 ประเภท คอื 1) ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ประกอบด้วยน�้ามนั
และแก๊สต่าง ๆ และ 2) ผลติภณัฑ์อื่น ประกอบด้วยไฟฟ้า ถ่านไม้
และฟืน โดยครัวเรือนใช้พลังงานจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคิดเป็น 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,437 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 67.3) มากกว่าผลติภณัฑ์
อื่นที่มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ย 698 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 32.7)

หากพิจารณาค่าใช้จ่ายจ�าแนกตามประเภทของพลังงาน 
พบว่า ในภาพรวมของประเทศค่าใช้จ่ายส�าหรับแก๊สโซฮอล์สูงที่สุด 
(เฉลี่ย 764 บาทต่อเดือน) รองลงมาคือ ไฟฟ้า (เฉลี่ย 664 บาท 
ต่อเดือน) และน�้ามันดีเซล (เฉลี่ย 468 บาทต่อเดือน) และเป็นที่ 
น่าสงัเกตว่า กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมทุรปราการ  
มีการใช้ไฟฟ้าและแก๊สโซฮอล์สูงกว่าภาคอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด  
โดยพบว่าค่าใช้จ่ายส�าหรบัแก๊สโซฮอล์สูงเป็น 2.1 เท่าของภาคเหนอื 

ซึ่งเป็นภาคที่มค่ีาใช้จ่ายด้านแก๊สโซฮอล์ต�่าสดุ และมค่ีาใช้จ่ายด้าน
ไฟฟ้าสูงเป็น 2.7 เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาค 
ที่มคี่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต�่าสดุ ส�าหรบัการใช้ถ่านไม้และฟืน พบว่า 
ครวัเรอืนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอื มคี่าใช้จ่าย
มากกว่าภาคอื่น คอื เฉลี่ยเดอืนละ 81 และ 53 บาทต่อครวัเรอืน
ตามล�าดบั

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน 
ทั่วประเทศ ปี 2557 และ 2558 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานเฉลี่ย
ต่อเดอืนลดลงชดัเจน จาก 2,377 บาท เป็น 2,135 บาท หรอืลดลง 
ถึงร้อยละ 10.2 เมื่อพิจารณาตามประเภทของพลังงาน พบว่า  
มค่ีาใช้จ่ายลดลงทกุประเภทพลงังาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกจิที่ชะลอตวั ท�าให้ครวัเรอืนลดการใช้จ่ายด้านพลงังานลง 
โดยน�้ามันเบนซินมีค่าใช้จ่ายลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 54.8  
(จาก 186 เป็น 84 บาท) สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวบ็ไซต์ www.nso.go.th
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วิกฤติ “ขยะมูลฝอย” 
ล้นเมือง (ไหน)

“ขยะมูลฝอย” สิ่งที่มนุษย์ถือเป็นสิ่งด้อยค่าและน่ารังเกียจ 
จนในปัจจุบันปริมาณสะสมมหาศาลของขยะมูลฝอยก�าลังจะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ทวคีวามรนุแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถอืเป็นปัญหาส�าคญัระดบั
โลกที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
และพยายามที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส�าหรับประเทศไทย พบว่า  
มหีลายพื้นที่ที่ก�าลงัประสบกบัปัญหาขยะมลูฝอยสะสมที่มจี�านวนมากจน
ไม่สามารถก�าจดัขยะได้ทนักบัปรมิาณที่เกดิขึ้นในแต่ละวนั ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพอนามยั รวมถงึชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

ขยะมูลฝอยประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ข้อมูลของกรมควบคมุมลพษิ ในช่วงปี 2551 - 2558 พบว่า ปรมิาณขยะมูลฝอยมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 มปีรมิาณขยะ

มูลฝอยรวมทั่วประเทศ 26.85 ล้านตนั เพิ่มขึ้น 2.92 ล้านตนั จากปี 2551 ที่มปีรมิาณขยะมูลฝอย 23.93 ล้านตนั ทั้งนี้ หากพจิารณาถงึการ
สร้างขยะต่อวนัของคนไทย ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พบว่า แต่ละคนสร้างขยะเฉลี่ยวนัละมากกว่า 1 กโิลกรมั และมแีนวโน้มที่จะสร้างขยะเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยจะเหน็ได้จากปี 2551 คนไทยผลติขยะเฉลี่ยวนัละ 1.03 กโิลกรมั เพิ่มขึ้นเป็น 1.13 กโิลกรมั ในปี 2558  ตดิตามรายละเอยีด
ข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ www.nic.go.th

ที่มา : ข้อมูลปี 2551-2557 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 กรมควบคุมมลพิษ 
        ขอ้มูลปี 2558 จาก (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ป ีพ.ศ.2558 กรมควบคุมมลพิษ 
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การอ่าน...ในยุคดิจิทัล

 

 

 
 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“คณุมาด”ี ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมลูส ามะโน
อตุสาหกรรม  นอกเขตเทศบาล 

 

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท าส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (นับจด) โดยส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดี 
สวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมูลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากทุกสถานประกอบการที่อยู่นอกเขตเทศบาล  
ท่ัวประเทศ ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป 
 ส าหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย / ทางเศรษฐกิจ การร่วม
ลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จ านวนคนท างาน จ านวนลูกจ้ าง  เป็นต้น ขอความร่วมมือ  
สถานประกอบการ ทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและ  
การสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัย  
ในตัวเจ้าหน้าที่ สามารถขอดูบัตรประจ าตัวซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติออกให้ ข้ อมูลของสถานประกอบการ 
จะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ  แต่จะน าไปประมวลและเสนอผลในภาพรวม  

การอ่าน หมายถงึ การอ่านหนงัสอืทกุประเภท นอกเวลาเรยีน/นอกเวลาท�างาน/ทัง้ทีเ่ป็นรปูเล่ม/เอกสาร 
หรือการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอ่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจดัท�าส�ามะโนอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2560 (นับจด) โดยส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีสวมใส่เสื้อ 
สีแดงเลือดหมู ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถาน
ประกอบการ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ ในเดอืนตลุาคม 
ถึงธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนใช้ในการ
วางแผนพฒันาอตุสาหกรรม ต่อไป

ส�าหรับข ้อมูลที่จัดเก็บ
ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้ง 
ตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ การ 
รว่มลงทนุหรอืถอืหุน้จากต่างประเทศ 
จ�านวนคนท�างาน จ�านวนลกูจ้าง เป็นต้น 
ขอความร่วมมือ สถานประกอบการ  
ทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิ ได้แก่ ธรุกจิทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ การผลิต  
การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และ
สถานที่เกบ็สนิค้า กจิกรรมด้านข้อมลู
ข่าวสารและการสื่อสาร และกจิกรรม

“คณุมาด”ีลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู
ส�ามะโนอุตสาหกรรม นอกเขตเทศบาล

 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทยเปลี่ยนไป 

เมื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นท�าให้คนไทยซ้ือหนังสือน้อยลง
หันไปอ่านใน Smart Phone, Tablet เพิ่มขึ้น
รวมถึงการอ่านผ่าน Social Network ด้วย

ที่มำ : ส�ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2558

ด้านโรงพยาบาลเอกชน ให้ข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ด้วย 
หากสงสยัในตวัเจ้าหน้าที่ สามารถขอดบูตัรประจ�าตวั ซึ่งส�านกังาน
สถิติแห่งชาติออกให้ ข้อมูลของสถานประกอบการจะถูกเก็บ 
เป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ แต่จะน�าไป
ประมวลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัด
เกบ็ภาษแีต่อย่างใด

ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป (62.6ล้านคน) 
มีอัตราการอ่าน 77.7% เฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน
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เป็นที่ทราบกันดีว่า “นมแม่” มีสารอาหารที่จ�าเป็น 
ต่อลูกน้อยมากกว่านมผงถึง 16 เท่า มีคุณประโยชน์มากมาย 
ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ท�าให้ลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และที่ส�าคัญยังส่งผลดีต่อจิตใจ 
ทั้งแม่และลูก อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

จากผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างยืนยันว่าเด็กที่ 
กนินมแม่ตั้งแต่แรกเกดิจะมสีขุภาพร่างกายที่แขง็แรง เจรญิเตบิโต และมพีฒันาการ
ที่สมวยั และด้วยเหตนุี้ ทางมูลนธิศิูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการลงทุน 
เพื่อสร้างคนที่คุ้มค่าที่สดุ

ด้าน จะเดด็ เชาว์วไิล ผู้อ�านวยการมูลนธิหิญงิชายก้าวไกล สสส. ที่
สนบัสนนุเรื่องสทิธคิวามเสมอภาคในการเท่าเทยีมกนัทางเพศ รวมถงึสนบัสนนุให้
คณุแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ค�าแนะน�าว่า ในขณะที่คณุแม่อยู่ในช่วงให้นมลูกนั้น 
“คณุพ่อ” เองกส็ามารถแบ่งเบาภาระคณุแม่ได้ในวธิตี่าง ๆ ดงันี้

สิ่งที่คุณพ่อ
ควรท�า5

1
2
3
4

5

ช่วยงำนบ้ำน คุณพ่อสามารถแบ่งเบาภาระ
คณุแม่ได้ด้วยการท�างานบ้าน ซกัผ้า ท�าความ
สะอาด หรอืเตรยีมอาหารไว้รอคณุแม่

ฝึกสังเกตอำกำรของลูกน้อย เช่น เมื่อ 
ลูกน้อยหวิ เขาจะผงกศรีษะขึ้น อ้าปาก หรอื
ดดูปากตวัเองจนไปถงึเริ่มหงดุหงดิและร้องไห้ 
หากคุณพ่อฝึกสังเกตอาการของลูกบ่อยๆ  
คณุพ่อกจ็ะสามารถสนองความต้องการของเขา 
ได้เรว็โดยไม่ต้องถงึมอืคณุแม่

รูจั้กปลอบประโลมลกูน้อยในยำมทีร้่องไห้ 

เช่น เวลาเช้าตรู่  หรอืเวลาดกึ ทั้งคณุแม่และ
คุณพ่อจึงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมของลกู และต้องคอยโอ๋ นวดเบา ๆ  
หรอืคอยปลอบประโลมโดยการโอบลูกไว้

กำรให้ควำมรกัและเอำใจใส่ เนื่องจากคณุแม่ 
จะเหนื่อยจากการต้องตื่นบ่อย ๆ  เพื่อให้นมหรอื 
ดูแลลูก ดังนั้น คุณพ่อควรรับหน้าที่ในการ 
ดลูกูในด้านอื่น ๆ  เช่น อาบน�้า แต่งตวั เป็นต้น 
การได้ดูแลและเลี้ยงลูกถือเป็นประสบการณ ์
ที่พเิศษสดุของพ่อกบัแม่

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนมีบทบำทท่ี

เท่ำเทยีมกนั วิธคีดิ ค่ำนยิม ทีว่่ำกำรท�ำงำนบ้ำน 

และกำรเลี้ยงลูกเป็นหน้ำที่ของผู้หญิงเพียง

ฝ่ำยเดียวไม่ใช่อีกต่อไป ผู้ชำยควรมีบทบำท

ในกำรเลีย้งลกูมำกขึน้ แบ่งเบำภำระให้ซึง่กนั 

และกนั เช่นนีแ้ล้วนอกจำกควำมสมัพนัธ์ของ

คนในครอบครวัจะแน่นแฟ้นขึน้แล้ว ยงัถอืเป็น 

กำรเสรมิสร้ำงสถำบนัครอบครวัให้มรีำกฐำน

ที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

ขอบคณุเธอในฐำนะภรรยำและแม่ทีดี่ของลูก 
เพราะก�าลงัใจถอืเปน็สิ่งส�าคญัส�าหรบัคณุแม่ 
และยิ่งคุณแม่บางท่านที่มีสภาวะซึมเศร้า
หลังคลอด ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป  
คณุพ่อยิ่งต้องใส่ใจและดแูลคณุแม่มากขึ้นไป
ด้วย โดยการกล่าวค�าขอบคณุหรอืโอบกอดให้
ก�าลงัใจเธอบ่อยๆ

ลขิสทิธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock

ลขิสทิธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock

ลขิสทิธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock
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คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบในหลักการ 
ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2559 - 2564) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเสนอ ดังนี้

สาระส�าคญัของร่างแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย 
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) มเีป้าประสงค์หลกัคอื การพฒันาข้อมลู
สถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ 
เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการก�าหนดนโยบายในการ
พฒันาในทกุระดบั (ประเทศ ภารกจิ และพื้นที่) โดยมเีป้าหมาย
ที่ส�าคญั “ส่งเสรมิการน�าข้อมลูสถติทิางการไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาประเทศอย่างยั่งยนื” ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์  ดงันี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศเพื่อการวางแผนและตดิตามผลการพฒันาระดบัประเทศ 
และระดบัจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั  ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ได้แก่ 
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาภาคีเครือข่าย
เชิงนโยบาย การพัฒนาจุดประสานงานส�าหรับดัชนีและตัวชี้วัด
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการสถิติจากข้อมูล
การบริหารงานและสถิติจากการส�ารวจและการเชื่อมโยงสถิต ิ
ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ได้แก่ การบูรณาการสถติจิากข้อมูลของ
หน่วยงานจากการส�ารวจ และการพฒันาระบบการเชื่อมโยงสถติิ
ระหว่างสาขาและเชื่อมโยงจากสถติพิื้นที่สู่สถติริายการสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ได้แก่ จดัท�ามาตรฐาน
สถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติและการพัฒนา
คณุภาพสถติิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บรกิารสถติทิี่สะดวกต่อการ 
เข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
สนับสนุนให้มีการน�าเสนอในรูปสื่อดิจิทัลและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
การให้บรกิารสถติทิี่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทกุกลุม่ 
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงสถติดิ้วยมาตรฐานเดยีวกนั

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หน่วยสถิติ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ ได้แก่ การพฒันาสมรรถนะ 
บคุลากรที่ปฏบิตังิานด้านสถติส่ิงเสรมิเส้นทางสายอาชพีของบคุลากร
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ 
ในด้านสถติแิละเทคโนโลยดีจิทิลั

ทั้งนี้  ร่างแผนแม่บทฯ ฉบบัที่ 2 เน้นให้ความส�าคญักบั
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถติริ่วมกนั โดย
แสวงหาแนวทาง รูปแบบที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
กว้างขวาง และเกดิการท�างานร่วมกนัระหว่างผู้ผลติและผู้ใช้สถติ ิ 
รวมทั้งการจัดท�าดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ  เช่น  เป้าหมายการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติในการติดตาม
ประเมนิผล ทั้งนี้ แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะ 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ จะสนบัสนนุ ส่งเสรมิ และอ�านวยความสะดวกให้การ
ด�าเนนิงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถติฯิ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)

เน้นให้ความส�าคัญกับการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

เพื่อใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสถิติร่วมกัน



ผมเลือกที่จะมาท�างานสังกัดส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2521 นบัถงึวนันี้ก ็38 ปแีล้ว จบสถติมิากอ็ยากท�างานสถติกิส็มใจ รกัที่จะอยูท่ี่นี่ กอ็ยูม่า 
จนเกษยีณอายรุาชการ เพิ่งมาประจกัษ์ความจรงิในใจตนกเ็มื่อชาวส�านกังานสถติแิห่งชาติ 
(สสช.) ก�าหนดค่านยิมกนัไว้ว่าจะเป็นองค์กรที่ “ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจ
ลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.” นี่แหละใช่เลย ตวัตนของผม

ผมเป็นคนชอบคิดนอกกรอบ ผมชอบท�าต่อยอดระบบ/แนวทางที่ สสช. 
ก�าหนด ชอบคดิว่า สสช. น่าจะท�าอย่างนั้นอย่างโน้น ไม่ชอบคดิว่าท�าไม สสช. ต้องท�า 
อย่างนั้น ก็เพราะคิดว่าคน สสช. ต้องช่วยกันคิดไว้ดีแล้ว มีแต่จะช่วยคิดหาเหตุผล
สนบัสนนุ หาแนวทางด�าเนนิงานให้การบรหิารจดัการงานของ สสช. ประสบความส�าเรจ็

ผมอยากให้ระดับน้อง ๆ ตลอดจนถึงลูก ๆ ยึดถือค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรเป็นหลกัในการปฏบิตังิานราชการสถติไิทยเริ่มต้นมากว่าร้อยปี ขาดความต่อเนื่อง 
ไปบ้างแต่กม็าเป็นปึกแผ่นได้กว่า 50 ปีแล้ว ภารกจิข้างหน้าของ สสช. คอื การส่งเสรมิ
และสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูล (ดจิทิลั) เพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
อย่างมคีณุค่า 

    

จากใจท่านรองฯ ไพโรจน์ บุญลือ
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0 ข้าราชการเกษียณอายุราชการ

ในปีงบประมาณ 2559

นำงธัญญลักษณ์   สุรินทรเสรี
ผู้อ�านวยการส�านกับรหิาร

จดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

นำยไพโรจน์  บุญลือ
รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ

นำงนวลจันทร์   เมืองแสงธรรม
สถติจิงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

(อ�านวยการสูง)
ส�านกังานสถติจิงัหวดัพระนครศรอียธุยา

นำยอ�ำพล  จุมังมอ
สถติจิงัหวดัอ่างทอง (อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัอ่างทอง

นำยสุพร   หำสุข
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกังานสถติจิงัหวดัสรุนิทร์

นำยธนกฤต  เผ่ำปำนด�ำรงค์
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกับรหิารจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

นำงสุรีรัตน์   สันติภำภรณ์
ผู้อ�านวยการส�านกัสถติิ

สาธารณมติ

นำงสำวจีรภำ   วรำดุล
สถติจิงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

(อ�านวยการสูง)
ส�านกังานสถติจิงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

นำงสำวอัจฉรำ   จุ๋ยมำ
สถติจิงัหวดัสรุนิทร์ (อ�านวยการสูง)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัสรุนิทร์

นำยสมชำย   พลฤทธิ์
สถติจิงัหวดัสมทุรสงคราม 

(อ�านวยการต้น)
ส�านกังานสถติจิงัหวดัสมทุรสงคราม

นำยณัฐวัฒน์  กำญจน์ธนภัทร
สถติจิงัหวดัอบุลราชธาน ี(อ�านวยการสูง)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัอบุลราชธานี

นำงสำววรรณดี   กลิ่นเจริญ
สถติจิงัหวดัตราด 
(อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัตราด
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นำยอ�ำพล  จุมังมอ
สถติจิงัหวดัอ่างทอง (อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัอ่างทอง

นำยสุพร   หำสุข
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกังานสถติจิงัหวดัสรุนิทร์

นำยธนกฤต  เผ่ำปำนด�ำรงค์
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกับรหิารจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

นำงสมพร  พงษ์สมโภช
เจ้าพนกังานสถติชิ�านาญงาน

ส�านกันโยบายและวชิาการสถติิ

นำงกำญจนำ   กระจ่ำงมล
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการพเิศษ
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

นำงสำวอมรศรี  จิวะตระกูลวงศ์
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการ

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

นำงสำวกนกวรรณ   ลำภพำนิช
เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชชี�านาญงาน

ส�านกับรหิารกลาง

นำยเสริมศักดิ์   สุทธำวำศ
นายช่างศลิป์ช�านาญงาน

ส�านกันโยบายและวชิาการสถติิ

นำงสำวอัญชลี  โฉมฉำยแสง
นกัวชิาการสถติชิ�านาญการพเิศษ

ส�านกัสถติพิยากรณ์

นำงเยำวพำ  วงศ์สุวรรณ
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกังานสถติจิงัหวดัจนัทบรุี

นำยเกษม  ห่ำนตระกูล
เจ้าพนกังานสถติชิ�านาญงาน
ส�านกับรหิารจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

นำยชัยพร   สินธุ์แก้ว
เจ้าพนกังานพสัดชุ�านาญงาน

ส�านกับรหิารกลาง

นำงสำววรรณดี   กลิ่นเจริญ
สถติจิงัหวดัตราด 
(อ�านวยการต้น)

ส�านกังานสถติจิงัหวดัตราด

นำงจุไรรัตน์   วิรยศิริ
นกัวชิาการสถติชิ�านาญการพเิศษ

ส�านกัสถติพิยากรณ์

นำยเจษฎำ   อ่องสุวรรณ
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส

ส�านกังานสถติจิงัหวดัสมทุรปราการ

นำงกรรณิกำ  พิชิตกุศลำชัย
เจ้าพนกังานพสัดอุาวโุส

ส�านกับรหิารกลาง
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Startup 
Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016 ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต่อแนวคิด
ของเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั สาระส�าคญัของแผนพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึการถ่ายทอดประสบการณ์
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในแต่ละภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ

ในการนี้ นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “บทบาทของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ใน
ยคุดจิทิลั” ทัง้ 3 จงัหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทราบถงึช่องทางการเข้าถงึข้อมลูสถติใินยคุดจิทิลัทีส่ะดวกและรวดเรว็ 

เปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand
“เชียงใหม่...เมืองสร้างสรรค์”

ดร.สมคดิ จำตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand & 
Digital Thailand ประชารฐัรวมพลงั Thailand 4.0 ขบัเคลื่อน Startup Thailand & Digital Thailand สู่ภมูภิาค 
โดยม ีนำยกฤษณ์ ธนำวณชิ รองผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ พร้อมด้วย ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ ดร.อุตตม สำวนำยน รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกล่าวรายงานความเป็นมา และวตัถปุระสงค์
ของการจดังาน ภายในงานมกีารสมัมนาวชิาการ การจดันทิรรศการ และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 
เพื่อขบัเคลื่อนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 
5 – 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่

ดิจิทัลไทยแลนด์สัญจร 2016
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“Startup Thailand & Digital Thailand” ที่ขอนแก่น 
มุ่งขยายความร่วมมือสู่สากลกลุ่มอนุภาคลุ่มน�้าโขง

Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016 
สู่ Phuket Smart City

ดร.พเิชฐ  ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีและ ดร.อุตตม สำวนำยน รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานร่วม 
เปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016  
ณ  หอประชมุวทิยาลยัการปกครองท้องถิ่น  มหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัขึ้น 
ระหว่างวนัที่ 26 - 28 สงิหาคม 2559 หลงัประสบความส�าเรจ็และได้รบั 
การตอบรบัอย่างดทีี่จงัหวดัเชยีงใหม่

ทั้งนี้ การจดังานในส่วนของ Startup Thailand ในภูมภิาค
ที่จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้ Regional Rise กระตุ้นการตื่นตัว
ของภูมิภาค เพื่อปูทางให้เกิดการสร้างนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจขึ้น 

ทั่วประเทศ การจัดงาน Startup Thailand ภูมิภาคที่จังหวัด
ขอนแก่นนี้ ยงัเปน็ก้าวส�าคญัในการประกาศความพรอ้มของไทย 
ในการเข้าร่วมขับเคลื่อนกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง โดยให้กลุ่ม 
ผูป้ระกอบการ Startup รุน่ใหม่เป็นตวัจกัรส�าคญัในการขบัเคลื่อน 
และพลิกโฉมไปสู่ภูมิภาคที่มีความพร้อมในด้านการรองรับการ
ลงทุนใหม่ ๆ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญ Startup และผู้มี
บทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบส�าหรับผู้ประกอบการ 
Startup จากประเทศลุ่มแม่น�้าโขงทั้งลาว กมัพูชา และ เวยีดนาม 
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพธิเีปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ภูมภิาค 
2016 ณ ดวงจติต์ รสีอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเกต็ จดัขึ้นระหว่าง
วนัที่ 16 - 18 กนัยายน 2559 เพื่อแสดงจดุยนืและความมุ่งมั่นของ
รฐับาลไทยต่อการเข้าสู่การเป็นประเทศชั้นน�าในระดบันานาชาต ิโดย
การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ และการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล  
ในการนี้ได ้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนำศัย  
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตร ี 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ นำงทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมในพธิเีปิดด้วย

งาน Startup Thailand & Digital Thailand ภูมภิาค 2016 
ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความส�าเร็จจากการ 
จดังาน Startup Thailand และ Digital Thailand ที่กรงุเทพมหานคร 

เชียงใหม่ และขอนแก่น ในพิธี
เปิดได้รับเกียรติจากท่านนายก
รัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “กำรส่งเสริมภูเก็ตสู ่
ศูนย์กลำงธุรกิจสตำร์ทอัพ
และเมอืงอจัฉรยิะ” นอกจากนี้ 

ยังมีการสัมมนาและบรรยายพิเศษ การจัดแสดงบูธนิทรรศการ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ
วทิยากรทั้งในและต่างประเทศ บูธแหล่งเงนิทนุ บูธให้ค�าปรกึษา 
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นำงนวลนภำ   ธนศกัดิ ์รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุหารอืเพื่อเตรยีมการประชมุ Second 
China-ASEAN Statistical Forum ระหว่างผู้บรหิารของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและผู้บรหิารของ Guangxi Zhuang Autonomous Region 
Bureau of Statistics เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

ดร.อตุตม  สำวนำยน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร น�าคณะผูบ้รหิารกระทรวงฯ และหน่วยงาน 
ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกฎุราชกมุาร เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวงั

ลงนามถวายพระพร

ประชุมหารือ

ประชุมช้ีแจง

นำยไพโรจน์ บญุลอื รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุชี้แจงการปฏบิตังิานเกบ็รวบรวมข้อมลู
การส�ารวจเพื่อการพฒันาคลสัเตอร์อตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวนัที่ 1  สงิหาคม 2559  ณ ส�านกังาน
สถติแิห่งชาต ิ

  เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ดร.อตุตม สำวนำยน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพธิเีปิดศนูย์ดจิทิลัชมุชน 
สถาบันเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบแห่งแรก เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชุมชนทั่วประเทศ โดย นำงสำววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  

ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิได้เข้าร่วมพธิเีปิดดงักล่าว เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2559  ณ ต�าบลแม่สา อ�าเภอแม่รมิ  จงัหวดัเชยีงใหม่
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ปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรติฯ

นำงสำวรวมพร ศริริตัน์ตระกลู ผูอ้�านวยการ 
ส�านกัสถติพิยากรณ์ พร้อมด้วย นำงนภสันนัท์ โพธิศ์ร ี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ส�านักงาน
สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ พนักงาน และ 
เจ้าหน้าที่ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ ร่วมกจิกรรมปลูกป่า

นำงสำววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถติแิห่งชาต ิร่วมแสดงความยนิดกีบั นำยหรรษำ  ชีวะพฤกษ์ สายงาน
ทรัพยากรบุคคล ในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้งบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)  และร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุให้กบัศริริาช
มูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 
84 พรรษา  ณ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) แจ้งวฒันะ 
กรงุเทพฯ  เมื่อวนัที่ 11  สงิหาคม  2559  และ (ล่าง) ร่วมแสดงความยนิดี
กบั นำงสมร  เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษณยี์
ไทย จ�ากดั ในโอกาสวนัครบรอบ 13 ปี แห่งการจดัตั้ง บรษิทั ไปรษณยี์ไทย  
จ�ากัด และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อสร้างอาคาร 
นวมนิทรบพติร 84 พรรษา โรงพยาบาลศริริาช เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม 2559 
ณ อาคารภาณรุงัษไีปรษณยีาคาร อาคารแจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ

ดร.อตุตม สำวนำยน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าว
เปิดงานและมอบนโยบาย การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อ
จัดท�าแผนการด�าเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับพื้นที่ 
โครงการศนูย์ดจิทิลัชมุชน กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยม ีนำงสำววไิลลกัษณ์ ชลีุวฒันกลุ 
ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ นำยไพโรจน์  

บุญลือ นำงนวลนภำ ธนศักดิ์  นำยอำจิน จิรชีพพัฒนำ 

รองผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ ข้าราชการ 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ร่วมการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 
สงิหาคม 2559 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  กรงุเทพมหานคร

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559  
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ สสช.ปันรกั ปันสขุ เพื่อขยายผลตามแนวทางพระราชด�ารสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในการอนรุกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ เขาขวาง วัดทิพย์สุคนธาราม ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุร ี  
เมื่อวนัที่ 19 สงิหาคม 2559

CAT ก้าวสู่ปีที่ 14

งำนวนัคนพกิำร

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน



ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคาร B) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตที่ 19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�านกังานสถติแิห่งชาติ
รฐัและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง
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นำงสำววไิลลกัษณ์ ชลุวีฒันกลุ  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห ่งชาต ิ 
พร้อมด้วยนำยอำจิน จิรชีพพัฒนำ  
รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิหง่ชาต ิ

 เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะ 

ตรวจราชการ     

ฯพณฯ พอล โรบลิลอิำร์ต เอกอคัรราชทตูออสเตรเลยี ประจ�าประเทศไทย  เข้าเยี่ยมคารวะ นำยโชคด ีอมรวฒัน์ รองผูว่้าราชการ 
จงัหวดัภเูกต็ รกัษาราชการแทนผูว่้าราชการจงัหวดัภเูกต็ เพื่อแนะน�า นำยเครก็ เฟอร์กูสนั กงสลุใหญ่ ณ ออสเตรเลยี ประจ�าจงัหวดัภเูกต็ 
โดยการแต่งตั้งกงสลุใหญ่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายเครอืข่ายทางการฑตูของออสเตรเลยีที่ใหญ่ที่สดุในรอบ 40 ปี มุง่บรกิารด้านกงสลุ
และอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวชาวออสเตรเลยี ที่มาเยอืนจงัหวดัภูเกต็ประมาณปีละ 3 แสนคน โดยม ีนำงละอองดำว คมสัน 
สถติจิงัหวดัภูเกต็ ร่วมให้การต้อนรบั ณ ห้องรบัรองผู้ว่าราชการจงัหวดัภูเกต็ เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2559

และนำงสำววันเพ็ญ  พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ เดนิทางไปตรวจเยี่ยมส�านกังานสถติจิงัหวดัอดุรธาน ี เพื่อ
ตดิตามการด�าเนนิงาน โดยม ีนำยพพิฒัน์  เพช็รกระจ่ำง สถติจิงัหวดัอดุรธาน ีและเจ้าหน้าที่ส�านกังานสถติจิงัหวดัอดุรธาน ีให้การต้อนรบั  
ณ ส�านกังานสถติจิงัหวดัอดุรธาน ีเมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2559

นำงอำทิตยำ ยิ่งสูง สถติจิงัหวดัมหาสารคาม ร่วมพธิเีปิดและเป็นวทิยากรพเิศษ  การสมัมนาหลกัสูตร “การพฒันาศกัยภาพ
ผู้ดูแลศูนย์ ICT ชมุชน” โครงการศูนย์ดจิทิลัชมุชน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ณ โรงแรมตกัสลิา จงัหวดัมหาสารคาม เมื่อวนัที่  
6 กนัยายน 2559

วิทยากรพิเศษ


