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สํานักงานส¶ิติáห่งชาติ ร่วมกับ 
สํานักงานเศรษ°กิ¨การคลัง

เพื่อเปšนข้อมูลãห้รั°¨ัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชน
áละลดความเหลื่อมลํ้าãนสังคม

สํารว¨ข้อมูล

ผู้มีรายได้น้อย



สารบัญ
เข้�สู่ฤดูก�ลเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ต้องขอ

กล่�วชื่นชมข้�ร�ชก�รทุกท่�นที่ก้�วเดินออกจ�ก
ชีวิตร�ชก�รอย่�งสง่�ง�ม ทำ�ง�นม�ทั้งชีวิตด้วย
คว�มซื่อสัตย ์สุจริต ถือว ่�ท ่�นได ้ตอบแทน
ผนืแผ่นดนินี้แล้ว

 ส�รสถติฉิบบันี้ มเีรื่องน่�ยนิดมี�บอกกล่�ว
หลังจ�กตำ�แหน่งผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติ
แห่งช�ติได้ว่�งเว้นม�น�น สำ�นักง�นฯ ก็ได้คนเก่ง 
คนดมีฝีมอื ท่�นภชุพงค์  โนดไธสง ม�นำ�พ�องค์กร
แห่งนี้ ด้วยประสบก�รณ์ที่หล�กหล�ยในก�รบรหิ�รง�น
บริห�รคน บริห�รงบประม�ณ โดยยึดหลัก
ธรรม�ภบิ�ล และคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้ จงึทำ�ให้
เร�พร้อมก้�วสู่สถติ ิ4.0

 นอกจ�กนี้ยังมีอีกหล�ยเรื่องร�วที่ชวน
ติดต�ม ทั้งโครงก�รสำ�รวจข้อมูลผู้มีร�ยได้น้อย 
เกบ็ข้อมลูประช�ชนที่ลงทะเบยีนเพื่อสวสัดกิ�รแห่งรฐั
ป 2560 เพื่อตดิต�มและประเมนิผลสภ�พคว�มเป็นอยู่ 
สภ�พปญห� รวมทั้งคว�มต้องก�รให้ภ�ครัฐ
ช่วยเหลอื และ ป 2559 คนไทยใช้จ่�ยอะไรกนับ้�ง 
มกี�รใช้จ่�ยเพิ่มขึ้นหรอืลดลงอย่�งไร

 ท้�ยสดุขออำ�นวยพรให้ท่�นผู้เกษยีณอ�ยุ
ร�ชก�รทกุท่�น มสีขุภ�พร่�งก�ยแขง็แรง มคีว�มสขุ
อยู่กับลูกหล�น และเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่�แก่สังคม
ต่อไป

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้�

บก.ขอเขียน
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ที่ปรึกษา  : นายภุชพงค    โนดไธสง        ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 : นางนวลนภา    ธนศักดิ์         รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

 : นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 :  นายธเนศ  รุงโรจนชัยพร  รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

จัดทําโดย   : กลุมประชาสัมพันธ  สํานักสถิติพยากรณ  โทรศัพท  0 2141 7485
เผยแพรโดย  : สํานักสถิติพยากรณ  โทรศัพท  0 2143 1323
Website   : http://www.nso.go.th

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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แนะนาํ ผู้อาํนวยการสาํนักงานสถติแิหง่ชาตคินใหม่

สืบเนื่องจากปก
 - โครงการสาํรวจขอ้มูลผูม้รีายไดน้อ้ย

สถิติน่ารู้
 - ปี 59 คนไทยใช้จา่ยกบัอะไรบา้ง

สถิติเด่น  
 - กาํลงัแรงงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 ทีจ่ะกา้วสู ่ยุค THAILAND 4.0

มุมอาเซียน  
 - ประชุมเจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูในอาเซียนเรือ่งความ 
 คุม้ครองทางสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 - ข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560

เกร็ดความรู้  
 - 8 ทา่บรหิาร วธิผีอ่นคลายเพือ่คนนัง่ทาํงาน

แวดวง สสช.  

ข่าวจากภูมิภาค  
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นายภุชพงค  โนดไธสง 
ผู้อํานวยการสํานักงานส¶ิติáห่งชาติคนãหม่

ก�รขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ตอบสนองนโยบ�ยก�ร
บรหิ�รประเทศในรูปแบบ “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นคว�มท้�ท�ยของ
ผู้บรหิ�รหน่วยง�นร�ชก�รทกุหน่วยง�น ที่จะต้องขบัเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ทิศท�งที่รัฐบ�ลกำ�หนด สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ (สสช.) จึงมี
คว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องเป็นองค์กร 4.0 ต�มนโยบ�ยดงักล่�ว 
ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ประเทศที่ว่� “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโจทย์
สำ�คญัที่ทกุหน่วยง�นจะต้องห�คำ�ตอบและก้�วเดนิไปด้วยกนั

เมื่อผมเข้�ม�รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติ
แห่งช�ต ิจงึมหีน้�ที่รบัโจทย์นี้ม�ดำ�เนนิก�ร ดงันั้น จงึอย�กจะขอ
แลกเปลี่ยนกระบวนก�รทำ�ง�น รวมถงึก�รขอคว�มร่วมแรงร่วมใจ เพื่อน
ข้�ร�ชก�ร พนกัง�นร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ สสช.ทกุคน ประการแรก 

คอื ก�รนำ�ระบบ PMQA หรอื ก�รพฒัน�คณุภ�พก�รบรหิ�รจดัก�ร
ภ�ครฐั (Public Sector Management Quality Award) ม�ใช้ในก�ร
บรหิ�รง�น สสช. เร�จะต้องประเมนิโครงก�รต่�ง ๆ  ที่เร�ดำ�เนนิก�ร
อยู่ มลีูกค้�หรอืผู้รบับรกิ�รเป็นใครบ้�ง ผู้รบับรกิ�รแต่ละภ�คส่วน
เอ�ผลผลิตของเร�ไปใช้อย่�งไรบ้�ง เกิดประโยชน์ม�กน้อย
เพยีงใด มคีว�มพงึพอใจหรอืไม่ สสช.จะต้องรบัฟงผู้รบับรกิ�ร และ
ผู้มส่ีวนได้เสยีม�ปรบัปรงุแก้ไขผลผลติและกระบวนง�น ต้องบรหิ�ร
จดัก�รในเชงิคณุภ�พให้ม�กขึ้น ผลผลติของหน่วยง�นเร�ที่ไม่มผีูใ้ช้
บรกิ�รหรอืมแีต่ไม่ม�กต้องลดลง หรอืงดดำ�เนนิก�ร จะต้องพจิ�รณ�
กระบวนก�รทำ�ง�นที่ซำ้�ซ้อนเพื่อลดขั้นตอนก�รทำ�ง�น  เพิ่มบทบ�ท
ก�รบูรณ�ก�ร และก�รวเิคร�ะห์ข้อมูลเชงิลกึ อย่�ง Data Analytics 
ให้ม�กขึ้นจนถึงขั้น Policy Implication คือเป็นผู้เสนอแนวท�งก�ร
พฒัน� หรอืแก้ไขปญห�  ประการที่สอง ก�รบรหิ�รงบประม�ณ
จะต้องดำ�เนินก�รเร ่งรัดก�รเบิกจ่�ยให้เป็นไปต�มแผนง�น 
ก�รดำ�เนนิง�นด้�นงบประม�ณต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โครงก�ร
ที่สำ�คัญหรือมีงบประม�ณค่อนข้�งสูง จะต้องมีหน่วยง�นกล�ง
ที่เรยีกว่�ข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) เข้�ม�ตรวจสอบตั้งแต่
ต้นนำ้�จนถึงปล�ยนำ้� เพื่อให้เกิดก�รใช้งบประม�ณได้อย่�งคุ้มค่� 
มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ประการที่สาม ก�รบริห�รง�น
บุคคล จะต้องทบทวน โครงสร้�ง อัตร�กำ�ลัง ทั้งในส่วนกล�ง
และภูมิภ�ค จะต้องมีแผนอัตร�กำ�ลัง แผนทดแทน แผนพัฒน�
บุคล�กรที่รองรับช่องว่�ง (Gap) ของวัยและประสบก�รณ์ในก�ร
ทำ�ง�น ซึ่งเป็นปญห�ใหญ่ของเกือบทุกส่วนร�ชก�รของไทย
ในปจจุบัน หลักสูตรก�รพัฒน�จะต้องปรับปรุงให้เหม�ะสมกับ

คว�มต้องก�รในปจจุบัน มุ ่งเน้นก�รสร้�งบุคล�กรเพื่อรองรับ
ก�รปฏบิตังิ�น บคุล�กรที่ได้รบัก�รแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บงัคบั
บัญช�ในแต่ละระดับ จะต้องส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ทันที ส�ยง�น
ใดข�ดแคลนหรือเกิดช่องว่�งในก�รเติบโตจะต้องรีบดำ�เนินก�ร 
ยกตัวอย่�ง ส�ยง�นวิช�ก�รระดับชำ�น�ญก�รพิเศษ (K3) หรือ
ส�ยง�นทั่วไประดับอ�วุโส (O3) เป็นต้น โดยก�รทำ�ง�นดังกล่�ว 
จะต้องอยู่บนพื้นฐ�นหลกัธรรม�ภบิ�ล 

ทั้งส�มประก�รดังกล่�ว คือแนวท�งที่เร�ช�ว สสช. 
จะต้องก้�วเดินไปด้วยกัน เร�จะไปถึงเป�หม�ยที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับคว�มร่วมแรงร่วมใจ มีคว�มรักส�มัคคีกัน มีก�รสื่อส�ร
ทำ�คว�มเข้�ใจกันในทุกระดับ มีเป�หม�ยเดียวกันคือคว�มสำ�เร็จ
ของง�น หนักนิดเบ�หน่อยให้อภัยกัน ผมจึงขอเชิญชวนพวกเร�
ทกุคนก้�วเดนิไปด้วยกนัอย่�งถูกต้อง มั่นคงและไม่ทิ้งใคร (คนของ 
สสช.) ไว้ข้�งหลงั
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พบกับรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th

สืบเนื่องจากปก

âครงการสํารว¨
ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ต�มมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 13 มถินุ�ยน 2560 เหน็ชอบ
ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำ�นักง�นสถิติ
แห่งช�ต ิดำ�เนนิโครงก�รสำ�รวจข้อมลูผู้มรี�ยได้น้อย เพื่อตดิต�มและ
ประเมนิผลสภ�พคว�มเป็นอยู่ สภ�พปญห� รวมทั้งคว�มต้องก�ร
ให้ภ�ครัฐเข้�ม�ช่วยเหลือ เพื่อให้ภ�ครัฐและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
เข้�ม�ช่วยเหลือได้ตรงต�มคว�มต้องก�รของแต่ละกลุ่มเป�หม�ย 
ซึ่งก�รสำ�รวจครั้งนี้ ใช้นักศึกษ�/นักเรียนเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล โดยมี
บคุล�กรท�งก�รศกึษ�เป็นผู้ควบคมุก�รปฏบิตังิ�น ดงันั้น โครงก�รนี้ 
จึงต้องขอคว�มร่วมมือจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร และกระทรวงที่มี
หน่วยง�นเกี่ยวข้องกบัสถ�บนัก�รศกึษ�สงักดัอยู ่รบัผดิชอบในก�ร
รวบรวมและจดัห�นกัศกึษ�/นกัเรยีน และบคุล�กรท�งก�รศกึษ�เข้�
ร่วมโครงก�ร จำ�นวน 65,707 คน และ 2,277 คน ต�มลำ�ดบั ในก�ร
สัมภ�ษณ์ผู้มีร�ยได้น้อย จ�กโครงก�รลงทะเบียนเพื่อสวัสดิก�ร
แห่งรฐัป 2560 จำ�นวน 14.1 ล้�นคน

สำ�หรับก�รจัดเก็บข้อมูลโครงก�รสำ�รวจข้อมูลผู ้มี
ร�ยได้น้อย ได้ดำ�เนินก�รพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่�งวันที่ 20 
กรกฎ�คม - 18 สงิห�คม 2560 ที่ผ่�นม� สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ
ได้เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทะเบียน โดยมีข้อถ�มที่เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบสัมภ�ษณ์ อ�ชีพ ร�ยได้และภ�ระค่�ใช้จ่�ยและ
คว�มต้องก�รให้รฐับ�ลช่วยเหลอื เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเตมินอกเหนอื
จ�กที่เคยได้ลงทะเบยีนไว้

ก�รสำ�รวจครั้งนี้ นอกจ�กจะเป็นประโยชน์สำ�หรับ
ประช�ชนที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิก�รแห่งรัฐป 2560 ในก�ร
จัดสวัสดิก�รช ่วยเหลือของภ�ครัฐที่ลงไปสู ่ประช�ชนอย่�ง
ทั่วถงึ และช่วยลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสงัคมแล้ว ยงัเป็นก�รส่งเสรมิ
ให้นักศึกษ�/นักเรียนได้ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับ
ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมอกีด้วย
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พบกับรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th

สถิตินารู

ผลก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2559 พบว่� ครวัเรอืนมคี่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยเดอืนละ 21,144 บ�ท 
เป็นค่�อ�ห�ร เครื่องดื่มและย�สบู 36.1% ค่�ที่อยูอ่�ศยัและเครื่องใช้
ภ�ยในบ้�น 19.7% ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกบัก�รเดนิท�งและย�นพ�หนะ 
17.4% และอื่นๆ 26.8% เมื่อเปรียบเทียบค่�ใช้จ่�ยของครัวเรือน 
ป 2557 และ 2559 พบว่� ค่�อ�ห�ร เครื่องดื่มและย�สบู เพิ่มขึ้นจ�ก 
33.9% ในป 2557 เป็น 36.1% ในป 2559 ส่วนค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกบั
ที่อยู่อ�ศัยและเครื่องใช้ภ�ยในบ้�น และค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�ร
เดนิท�งและย�นพ�หนะ ลดลงจ�กป 2557 เหลอื 19.7% และ 17.4% 
ในป 2559 ต�มลำ�ดบั 

เมื่อพิจ�รณ�ถึงพฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รของ
ครัวเรือน พบว่� ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ห�รและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์บรโิภคที่บ้�น สงูถงึร้อยละ 68.5% ซึ่งสงูกว่�ก�รบรโิภค
นอกบ้�นถงึ 2.6 เท่� โดยภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืมพีฤตกิรรมก�ร
บรโิภคอ�ห�รที่บ้�นสูงสดุ ตรงข้�มกบักรงุเทพฯ นนทบรุ ีปทมุธ�นี
และสมุทรปร�ก�ร ที่บริโภคอ�ห�รนอกบ้�นสูงสุดเมื่อเทียบกับ
ภ�คอื่น ทั้งนี้ อ�จเป็นเพร�ะก�รใช้ชีวิตที่เร่งรีบแข่งกับเวล�ใน
เมอืงค่อนข้�งสูง รวมทั้งปญห�ก�รจร�จร เพร�ะฉะนั้นก�รบรโิภค

59 คนไทยãช้¨่าย
กับอะไรบ้าง?ป‚

อ�ห�รนอกบ้�นเป็นคว�มสะดวกสบ�ยและประหยัดเวล�ม�กกว่�
ซื้ออ�ห�รม�ปรงุที่บ้�น

ป 2559 ครวัเรอืนมกี�รใช้จ่�ยลดลงจ�กป 2558 ทำ�ให้
เหน็ว่�ก�รใช้จ่�ยของคนในครวัเรอืนมคีว�มระมดัระวงัในก�รใช้จ่�ย
ม�กขึ้น อ�จมีผลกระทบม�จ�กเศรษฐกิจไม่ว่�จะเป็นค่�ครองชีพ
ที่สูงขึ้น ร�ค�สนิค้�เกษตรตกตำ่� ผลผลติเสยีห�ยจ�กภยัธรรมช�ต ิ
ทำ�ให้ครัวเรือนมีร�ยได้น้อยลง ส่งผลให้กำ�ลังซื้อก็น้อยลงต�ม
ไปด้วย แม้แต่คนที่มรี�ยได้ม�จ�กค่�จ้�งเงนิเดอืนกม็คีว�มไม่แน่นอน
ในสถ�นที่ทำ�ง�นเช่นเดยีวกนั เช่น ค่�ล่วงเวล� หรอืโบนสักน็้อยลง 
ซึ่งปญห�ต่�ง ๆ เหล่�นี้ล้วนส่งผลกระทบถงึก�รนำ�เงนิจ�กกระเป�
ออกม�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น

กับอะไรบ้าง?

0
5



สํา
 น

ั ก
 ง

 า
 น

 ส
 ถ

ิ ต
ิ แ
 ห

 ง
 ช

 า
 ต

ิ
สถิติเดน

มุมอาเซียน ประชØมเ¨้าหน้าที่ระดับสูงãนอาเ«ียนเรื่องความคØ้มครองทางสังคม 
(ASEAN High Level Conference on Social Protection)

กําลังáรงงานด้านวิทยาศาสตร์áละเทคâนâลยี

ที่¨ะก้าวสู่ ยØค THAILAND 4.0

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
สถิติแห่งช�ติ เข้�ร่วมก�รประชุม “เจ้�หน้�ที่ระดับสูงในอ�เซียน
เรื่องคว�มคุ้มครองท�งสังคม (ASEAN High Level Conference 
on Social Protection)” ระหว่�งวันที่ 15 – 17 สิงห�คม 2560 
ณ กรุงมะนิล� ประเทศฟลิปปนส์  โดยมีผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็น
ผู้ประส�นง�นหลกัจ�ก 6 ส�ข� (sectoral bodies) ในแต่ละประเทศ
สม�ชิก ประกอบด้วย กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง
ของมนุษย์ (ผู ้แทนประเทศภ�ยใต้ก�รประชุมเจ้�หน้�ที่อ�วุโส
อ�เซยีนด้�นสวสัดกิ�รและก�รพฒัน�สงัคม : SOMSWD) กระทรวง
แรงง�น (ผู้แทนประเทศภ�ยใต้ก�รประชมุเจ้�หน้�ที่อ�วโุสอ�เซยีน
ด้�นแรงง�น : SLOM) กระทรวงส�ธ�รณสขุ (ผู้แทนประเทศภ�ยใต้
ก�รประชุมเจ้�หน้�ที่อ�วุโสอ�เซียนด้�นก�รพัฒน�ส�ธ�รณสุข 
: SOMHD) กระทรวงมห�ดไทย (ผู้แทนประเทศภ�ยใต้ก�รประชมุ
เจ้�หน้�ที่อ�วโุสอ�เซยีนด้�นก�รพฒัน�ชนบทและขจดัคว�มย�กจน 

: SOMRDPE) กรมปองกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั (ผู้แทนประเทศ
ภ�ยใต้ก�รประชุมคณะกรรมก�รอ�เซียนด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ
: ACDM) และสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ (ผู ้แทนประเทศภ�ยใต้
ก�รประชมุคณะกรรมก�รอ�เซยีนด้�นระบบสถติ ิ: ACSS) เข้�ร่วม
ประชุมรวม 10 ประเทศ เพื่อห�รือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผน
นโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รด้�นสวัสดิก�รและคว�มคุ้มครองท�ง
สังคม และร่วมพิจ�รณ�ตัวชี้วัดสำ�คัญ สำ�หรับใช้ในก�รประเมิน
และวัดผลก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มคุ้มครองท�งสังคมของภูมิภ�คนี้ 
ซึ่งถือเป็นก�รปฏิบัติต�มปฏิญญ�อ�เซียนว่�ด้วยเรื่องก�รเสริมสร้�ง
คว�มเข้มแข็งด้�นคุ้มครองท�งสังคม (ASEAN Declaration on 
Strengthening Social Protection) และถอืเป็นส่วนหนึ่งของก�รมุ่งสู่
ก�รบรรลเุป�หม�ยก�รพฒัน�อย่�งยั่งยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs)
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ขาวประชาสัมพันธ

จากใจทานรองฯ ธเนศ  ร�งโรจนชัยพร 

จากใจทานรองฯ นวลนภา  ธนศักดิ์

วันที่ 30 กันย�ยน นี้ เป็นวันสุดท้�ยในชีวิตข้�ร�ชก�รของผม และเป็นวันสุดท้�ย
ของผมที่สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิผมขอนยิ�มคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งผมกบัสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ
ตลอด 37 ปที่ผ่�นม� ว่�เร�เป็นผู้ให้และผู้รบัซึ่งกนัและกนั 

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ สอนให้ผมรู้จักก�รปดทองหลังพระ เพร�ะหน้�ที่หลักของ
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติคือ ก�รจัดเก็บข้อมูล ซึ่งไม่ได้สร้�งประโยชน์ให้กับสำ�นักง�นสถิติ
แห่งช�ติโดยตรง แต่ข้อมูลได้ถูกส่งต่อให้กับหน่วยง�นอื่น เพื่อนำ�ไปใช้ต่อยอดสร้�งประโยชน์
สูงสดุต่อประช�ชนและประเทศช�ติ

ผมเองกม็โีอก�สได้อทุศิแรงก�ยแรงใจของผมแก่สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตเิช่นกนั ก่อนที่
ผมจะเข้�ม�รบัตำ�แหน่งรองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิผมมุง่มั่นที่จะทำ�ให้ข้อมูลสำ�คญั
ของประเทศส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย เพื่อให้หน่วยง�นตัดสินใจนำ�ไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว จึงได้
จดัทำ�เวบ็แอปพลเิคชนัก�รนำ�เสนอข้อมูลสถติสิ�รสนเทศ และ GIS และได้นำ�ม�พฒัน�ต่อยอด
อย่�งเป็นระบบ ให้ทุกสำ�นักและสำ�นักง�นสถิติจังหวัดทั่วประเทศเข้�ถึงได้สะดวก เพื่อจัดทำ�
ฐ�นข้อมูลระดับจังหวัด ผ่�นรูปแบบก�รนำ�เสนอที่หล�กหล�ยและส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�
บูรณ�ก�รได้ต�มคว�มต้องก�ร

ผมหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติของเร�จะธำ�รงรักษ�และพัฒน�
คุณภ�พ ในฐ�นะศูนย์กล�งข้อมูลสถิติและส�รสนเทศเพื่อก�รตัดสินใจของประเทศ พวกเร�
ทกุคนเองกเ็ป็นฟนเฟองในก�รขบัเคลื่อนสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตใิห้บรรลพุนัธกจิที่ได้รบัมอบหม�ย
จ�กรฐับ�ล จงึต้องร่วมมอืร่วมใจกนัพฒัน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ง�นให้มปีระสทิธภิ�พสูงสดุ 
ยดึหลกัคณุธรรม และมองผลประโยชน์ต่อประช�ชนและประเทศช�ตเิป็นที่ตั้ง

ก�รเป็นข้�ร�ชก�ร นับเป็นคว�มภูมิใจอย่�งยิ่ง โดยเฉพ�ะเมื่อได้ม�รับ
ร�ชก�รที่สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิซึ่งเป็นสิ่งที่ปร�รถน�ของผู้ที่จบก�รศกึษ�ด้�นสถติ ิ 
จงึทำ�ให้มคีว�มมุง่มั่น และตั้งใจ ทำ�ง�นเพื่อองค์กรแห่งนี้โดยเตม็ที่เสมอม� คว�มรูส้กึ
เช่นนี้ไม่เคยเปลี่ยนตลอดระยะเวล� 39 ป นบัแต่เริ่มรบัร�ชก�รม�

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ได้ให้สิ่งที่มีคุณค่�ม�กม�ยในชีวิต ทั้งโอก�ส
ในก�รใช้คว�มรูท้ี่เล่�เรยีนม�เพื่อทำ�ประโยชน์ให้กบัประเทศช�ต ิได้รบัประสบก�รณ์ 
รวมถงึคว�มประทบัใจในก�รใช้ชวีติ ท่�มกล�งพี่น้องเพื่อนฝูงที่อบอุ่นของครอบครวั
ช�วสถติ ิที่ต้องดำ�เนนิก�รผ่�นวกิฤตต่�ง ๆ ร่วมกนัม�โดยตลอด 

เมื่อถงึเวล�ที่ต้องจ�กสถ�นที่แห่งนี้ไป สิ่งเดยีวที่หวงัไว้คอืขอให้ช�วสถติิ
ทุกคน รักและศรัทธ�ในองค์กรแห่งนี้  พร้อมนำ�พ�สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติให้เจริญ
ก้�วหน้� มผีลง�นเป็นที่ประจกัษ์ เป็นมอือ�ชพีด้�นสถติ ิเป็นองค์กรที่มคีว�มน่�เชื่อถอื 
ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิ�ค และระดบัส�กล ตลอดไป

จากใจทานรองฯ ธเนศ  ร�งโรจนชัยพร จากใจทานรองฯ ธเนศ  ร�งโรจนชัยพร 
วันที่ 30 กันย�ยน นี้ เป็นวันสุดท้�ยในชีวิตข้�ร�ชก�รของผม และเป็นวันสุดท้�ย

ของผมที่สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิผมขอนยิ�มคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งผมกบัสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ สอนให้ผมรู้จักก�รปดทองหลังพระ เพร�ะหน้�ที่หลักของ
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติคือ ก�รจัดเก็บข้อมูล ซึ่งไม่ได้สร้�งประโยชน์ให้กับสำ�นักง�นสถิติ
แห่งช�ติโดยตรง แต่ข้อมูลได้ถูกส่งต่อให้กับหน่วยง�นอื่น เพื่อนำ�ไปใช้ต่อยอดสร้�งประโยชน์

ผมเองกม็โีอก�สได้อทุศิแรงก�ยแรงใจของผมแก่สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตเิช่นกนั ก่อนที่
สำ�คญั

ประเทศส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย เพื่อให้หน่วยง�นตัดสินใจนำ�ไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว จึงได้
แอปพลเิคชนัก�รนำ�เสนอข้อมูลสถติสิ�รสนเทศ และ GIS และได้นำ�ม�พฒัน�ต่อยอด

อย่�งเป็นระบบ ให้ทุกสำ�นักและสำ�นักง�นสถิติจังหวัดทั่วประเทศเข้�ถึงได้สะดวก เพื่อจัดทำ�
ฐ�นข้อมูลระดับจังหวัด ผ่�นรูปแบบก�รนำ�เสนอที่หล�กหล�ยและส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�

ผมหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติของเร�จะธำ�รงรักษ�และพัฒน�
คุณภ�พ ในฐ�นะศูนย์กล�งข้อมูลสถิติและส�รสนเทศเพื่อก�รตัดสินใจของประเทศ พวกเร�
ทกุคนเองกเ็ป็นฟนเฟองในก�รขบัเคลื่อนสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตใิห้บรรลพุนัธกจิที่ได้รบัมอบหม�ย
จ�กรฐับ�ล จงึต้องร่วมมอืร่วมใจกนัพฒัน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ง�นให้มปีระสทิธภิ�พสูงสดุ 

ข้าราชการเกษียณอายØราชการข้าราชการเกษียณอายØราชการข้าราชการเกษียณอายØราชการ

 ãนป‚งบประมาณ 2560
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นางสาวลัคนา  ตันติวั²น์
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นกับรหิ�รจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

นางนภารัตน์  ช่วยณรงค์
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มวจิยัและพฒัน�

ศูนย์เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

นายสมศักดิ์  พั²นสØชัย
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบรหิ�รแผนที่สถติภิูมภิ�ค 2

สำ�นกัภูมสิ�รสนเทศสถติิ

นางปริศนา  วานิชย์เ¨ริÞการ
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มช่วยอำ�นวยก�ร

สำ�นกับรหิ�รกล�ง
นางรวีวรรณ  เนียมáสง

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มประส�นและควบคมุคณุภ�พข้อมูล
สำ�นกับรหิ�รจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

นางวิ¨ิตรา  ผ¨งวิริยาทร
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มสถติสิงัคม

สำ�นกัสถติสิงัคม
นางสาวอรนØช  หØตะชาต

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มสถติเิทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
สำ�นกัสถติเิศรษฐกจิและสงัคม

นางสาวรวมพร  ศิริรัตน์ตระกูล
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัสถติพิย�กรณ์

นางสาวกØลลักษณ์   เลิศภัทรพงศ์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกับรหิ�รจดัก�รระบบสถติิ นางสาว¨ินตนา  ศิลปŠวØ²ิ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัพฒัน�บคุล�กร
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นายชØติชาติ   บØÞชูวิทย์
สถติจิงัหวดัพระนครศรอียธุย� 

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัพระนครศรอียธุย�

นายพิพั²น์   เพ็ชรกระ¨่าง
สถติจิงัหวดัอดุรธ�น ี

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัอดุรธ�นี

นายเ©ลิมวØ²ิ  áก้วกาÞ¨นเศรษ°์
หวัหน้�ฝ�ยปฏบิตักิ�รสถติิ

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดันนทบรุี
นางนพวรรณ   พัน¸รักษ์

หวัหน้�ฝ�ยปฏบิตักิ�รสถติิ
สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัพทัลงุ

นางสาว¸ัÞ±ิกา   ยืนสกØล
เจ้�พนกัง�นสถติชิำ�น�ญง�น

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัสรุ�ษฎร์ธ�นี

นาย¨รØพล   วรวิทยกิ¨
สถติจิงัหวดัร้อยเอด็ 

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัร้อยเอด็

นางสØทิน  âร¨นาป�ยาวงศ์
สถติจิงัหวดัสกลนคร 

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัสกลนคร
นายชนกันต์   ¨Øลทอง

สถติจิงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัแม่ฮ่องสอน

นายบริสØท¸ิ์  หิรัÞวรรณ
สถติจิงัหวดัชลบรุ ี

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัชลบรุี

นางศรี¿‡า   คØ้มวงศ์ดี
สถติจิงัหวดัฉะเชงิเทร�

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดัฉะเชงิเทร�

นายส¶ิตย์   กระต่ายอินทร์
สถติจิงัหวดับรุรีมัย์ 

สำ�นกัง�นสถติจิงัหวดับรุรีมัย์
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ท่�บริห�ร ผ ่อนคล�ย สำ�หรับคนนั่งทำ�ง�นหน้�
คอมพวิเตอร์ตั้งแต่เช้�ยนัเยน็ แทบจะไม่ได้ลกุไปไหนเลย นอกจ�ก
เข้�ห้องนำ้� และกนิข้�วตอนกล�งวนั กง็�นออกจะยุ่งขน�ดนี้ กอ็�จ
ทำ�ให้อ�ก�รปวดเมื่อยถ�มห� ต�กล็้� คอกเ็มื่อย หลงักป็วด ง�นก็
ไม่เสรจ็… เครยีดอกี อ�ก�รไมเกรนกก็ำ�เรบิ ทำ�อย่�งไรดี

8 ท่าบริหาร วิธีผ่อนคลายเพื่อคนนัง่ทํางาน
ห�กคุณเป็นคนหนึ่งที่อ�ก�รปวดเมื่อยม�ย่�งกร�ยกับตัว

แล้วล่ะก…็ ต้องรบีกำ�จดัอย่�งเร่งด่วน ด้วยวธิแีก้เมื่อย 8 ท่� 3 น�ท ี
ที่โตะทำ�ง�น  

โดยเริ่มจ�กว�งง�นตรงหน้� หลบส�ยต�จ�กหน้�จอ
คอมพิวเตอร์ แล้วหลับต�ผ่อนคล�ยสักครู่ ห�กรู้สึกเคืองต� ก็
กะพรบิต�ถี่ ๆ  ให้นำ้�ต�ม�เคลอืบต� หรอืหยดย�หยอดต�แก้ต�แห้ง 
และที่สำ�คญั ควรพกัเพื่อขยบัแข้งขยบัข�ทกุ ๆ  1 ชั่วโมง เพื่อปองกนั
และลดอ�ก�รปวดเมื่อยต�มร่�งก�ย

ท่าที่ 1 แก้เมื่อยคอ
นั่งหลงัตรง เอ�มอืสองข้�งจบัขอบเก้�อี้ด้�นข้�งทั้งสอง

ไว้ แล้วหมุนคอไปท�งด้�นใดด้�นหนึ่ง จนรู้สึกตึงที่บ่�หรือคอด้�น
ตรงกนัข้�ม ทำ�ค้�งไว้ 10 วนิ�ท ีแล้วอย่�เพิ่งหมนุคอกลบั ให้หมนุ
เพิ่มอกีนดิหน่อย แล้วค้�งไว้ 10 วนิ�ท ีจ�กนั้นค่อย ๆ หมนุกลบัม�
ท่�ตรง 

หม�ยเหต ุ: ห�กรู้สกึมนึงง ให้พกัประม�ณ 5 น�ท ีลอง
ทำ�ซำ้�อกีครั้ง ห�กมอี�ก�รอกี ต้องไปห�หมอ

ที่ม� : www.tmwa.or.th

ท่าที่ 2 แก้เมื่อยบ่า
นั่งหลงัตรง มอืสองข้�งจบัขอบเก้�อี้เอ�ไว้ แล้วค่อย ๆ 

เอยีงคอไปท�งด้�นใดด้�นหนึ่งช้� ๆ  จนรู้สกึตงึ ทำ�ค้�งไว้ 10 วนิ�ท ี
แล้วอย่�เพิ่งเอยีงคอกลบั ให้เอยีงคอเพิ่มต่อไปอกี 10 วนิ�ท ี แล้ว
ค่อย ๆ เอยีงคอกลบัม�ท่�ตรง ทำ�สลบัซ้�ยขว�

ท่าที่ 3 แก้เมื่อยหลัง
ยนืหนัหน้�เข้�มมุห้อง ยนัฝ�มอืไปที่ผนงัในแนวระดบัอก 

ก้�วเท้�ซ้�ยไปข้�งหน้� แล้วค่อย ๆ  โน้มตวัเข้�ห�มมุห้องจนศอกชน
กำ�แพง จะรูส้กึตงึบรเิวณหน้�อกทั้งสองข้�ง ทำ�ค้�งไว้ 10 วนิ�ท ีแล้ว
ทำ�ซำ้�อกี 2 - 3 รอบ อกีท่�หนึ่งคอื กำ�มอืทั้งสองข้�งไขว้กนัไว้ ด้�น
หลงั แล้วเหยยีดไปให้ตงึ ค้�งไว้ 10 วนิ�ท ีหรอืง่�ย ๆ เพยีงแค่ยนื
แอ่นหลงั 5 วนิ�ท ีทำ�ซำ้� 2 - 3 ครั้ง อ�ก�รปวดเมื่อยหลงักจ็ะทเุล�ลง

ท่าที่ 4 คลายกล้ามเนือ้บริเวณบ่า
ยกัไหล่ขึ้น ค้�งไว้ 5 วนิ�ท ีแล้วยกัไหล่ลง ทำ�สลบักนั 

2 – 3 ครั้ง จะรู้สกึผ่อนคล�ยกล้�มเนื้อบรเิวณบ่�ม�กขึ้น
ท่าที่ 5 นวดฝ่ามือ
นวดฝ�มอืซ้�ยโดยใช้นิ้วโปงขว�กดไปตรง ๆ บนฝ�มอื

หมุนนิ้วโปงเป็นวงกลม 3 รอบ (ไม่ใช่ก�รถูผิวหนัง) แล้วก็เลื่อน
นิ้วโปงไปกดจดุอื่น ๆ จนทั่วฝ�มอื จ�กนั้นสลบัไปทำ�อกีข้�ง

ท่าที่ 6 คลายกล้ามเนือ้แขน
ใช้มือซ้�ยจับฝ�มือขว� ชูมือทั้งสองข้�งเหยียดตรงไป

ข้�งหน้� แล้วดดัข้อมอืขว�เข้�ห�ตวั จนรู้สกึตงึบรเิวณข้อศอกขว�
ด้�นใน ทำ�ค้�งไว้ 10 วนิ�ท ีแล้วเปลี่ยนข้�งทำ�

หม�ยเหตุ : ถ้�ทำ�ท่�นี้แล้วมีอ�ก�รช�ที่ฝ�มือ ให้พัก
ประม�ณ 5 น�ที แล้วลองทำ�ซำ้�อีกครั้ง ห�กไม่ห�ยต้องไปพบ
นกัก�ยภ�พบำ�บดัหรอืปรกึษ�คณุหมอ

ท่าที่ 7 บริหารอุ้งมือ
ใช้มอืขว�ดงึนิ้วโปงซ้�ยเข้�ห�ตวั จนรูส้กึตงึบรเิวณอุง้มอื

และข้อนิ้วโปง ทำ�ค้�งไว้ 5 วนิ�ท ีจ�กนั้นสลบัไปทำ�อกีข้�ง
ท่าที่ 8 ผ่อนคลายบริเวณนิว้และฝ่ามือ
กำ�มอืทั้งสองข้�งให้แน่นที่สดุ กำ�ค้�งไว้ 5 วนิ�ท ี แล้ว

คล�ยออกช้� ๆ เหยยีดและก�งนิ้วมอืออกให้ม�กที่สดุ ก�งค้�งไว้ 
5 วนิ�ท ีแล้วกลบัม�อยู่ท่�เดมิ ทำ�ซำ้�แบบนี้ 2 - 3 รอบ

นอกจ�กจะทำ�ก�ยบรหิ�รแบบง่�ย ๆ  นี้ที่โตะทำ�ง�นแล้ว
คุณ ๆ ก็ลุกเดิน ขยับร ่�งก�ยไปม�บ้�ง อย ่�นั่งอยู ่กับที่
น�น ๆ ละจ�กก�รจ้องคอมพวิเตอร์น�น ๆ สกัเลก็น้อย เหนื่อยนกั
กพ็กั เครยีดกป็ล่อยว�งซะบ้�ง สขุภ�พก�ยด ีสขุภ�พใจกพ็ลอยด ี
ง�นกโ็ลดแล่นนะคะ

วิ¸ีผ่อนคลายเพื่อคนนั่งทํางาน
ท่าบริหาร

เกร็ดความรู1
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น�งนวลนภ�  ธนศักดิ์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ รักษ�ร�ชก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต ิ
เป็นประธ�นก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�ร เรื่อง แผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย ฉบบัที่ 2 และข้อมลูส�รสนเทศเพื่อก�รบรหิ�ร (Management 
Information System : MIS) เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้บุคล�กรในส่วนกล�งและภูมิภ�คเกี่ยวกับแนวท�งก�รขับเคลื่อนแผนแม่บท
ระบบสถติปิระเทศไทย ฉบบัที่ 2 และแนวท�งก�รจดัระบบข้อมลูส�รสนเทศเพื่อก�รบรหิ�ร (Management Information System : MIS) อย่�ง
ถูกต้องและเป็นไปในทศิท�งที่สอดคล้องกบันโยบ�ยรฐับ�ล ระหว่�งวนัที่ 7 – 8 มถินุ�ยน 2560 ณ โรงแรมทเีค พ�เลซ แอนด์ คอนเวนชนั 
กรงุเทพมห�นคร

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธ�นในพิธีเปดนิทรรศก�รแสตมป
ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สขุแห่งมห�ชนช�วสย�ม โดยม ีน�งนวลนภ� ธนศกัดิ์ รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิรกัษ�ร�ชก�รแทน
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ร่วมง�นดังกล่�ว ณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต อ�ค�รไปรษณีย์กล�ง บ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 
เมื่อวนัที่ 22 มถินุ�ยน  2560

แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย

น�งปทม� อมรสริสิมบูรณ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัสถติสิงัคม เป็นประธ�นเปดก�รอบรมเชงิปฏบิตักิ�ร เรื่อง แนวท�งก�รนำ�เสนอ
ผลก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2559 (MICS5) ระดบัจงัหวดั ให้แก่เจ้�หน้�ที่ของทกุจงัหวดัที่ผลก�ร
สำ�รวจส�ม�รถนำ�เสนอได้ในระดบัจงัหวดั รวมทั้งสิ้น 14 จงัหวดั ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ต�ก ร�ชบรุ ีก�ญจนบรุ ีศรสีะเกษ บรุรีมัย์ ยโสธร 
นครพนม ก�ฬสินธุ์ สงขล� สตูล ยะล� นร�ธิว�ส และปตต�นี เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้สำ�นักง�นสถิติจังหวัด ในก�รนำ�เสนอ
ผลก�รสำ�รวจดงักล่�ว จดัขึ้นระหว่�งวนัที่ 13 – 14 มถิุน�ยน 2560 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริ์น พลสั แวนด้� แกรนด์ นนทบรุี

สถานการณเ์ดก็และสตรใีนประเทศไทย (MICS5)

นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493

แวดวง สสช. 1
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สาํรวจขอ้มูลผูม้รีายไดน้อ้ย

 น�ยธเนศ รุง่โรจน์ชยัพร รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ร่วมกบั น�ยกฤษฎ� 
จนีะวจิ�รณะ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รคลงั กระทรวงก�รคลงั แถลงข่�วโครงก�รสำ�รวจข้อมลูผู้มรี�ยได้น้อย โดยสำ�นกัง�นสถติิ
แห่งช�ต ิจะส่งเจ้�หน้�ที่ซึ่งเป็นนกัศกึษ�/นกัเรยีนที่มอี�ยตุั้งแต่ 18 ปขึ้นไป ลงพื้นที่สำ�รวจระหว่�งวนัที่ 20 กรกฎ�คม – 18 สงิห�คม 2560 
เพื่อให้ทร�บถงึสภ�พคว�มเป็นอยูข่องผูม้รี�ยได้น้อย รวมทั้งคว�มต้องก�รสวสัดกิ�รและช่วยเหลอืจ�กภ�ครฐั ณ ห้องแถลงข่�วกระทรวง
ก�รคลงั เมื่อวนัที่ 29 มถินุ�ยน 2560

 น�ยธเนศ รุง่โรจน์ชยัพร รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเป็นประธ�นก�รประชมุชี้แจงโครงก�รสำ�รวจข้อมลูผูม้รี�ยได้น้อย 
ผ่�นระบบ VDO Conference ทั้งส่วนกล�งและภมูภิ�ค ณ สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเมื่อวนัที่ 5 กรกฎ�คม 2560

 น�งนวลนภ� ธนศกัดิ์ รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิรกัษ�ร�ชก�รแทนผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเป็นประธ�น
ก�รประชมุห�รอืแนวท�งก�รจดัทำ�สำ�มะโนประช�กรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเมื่อวนัที่ 4 กรกฎ�คม 2560

 น�ยอ�นนท์ จนัทวชิ ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัสถติเิศรษฐกจิและสงัคม สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิ ให้สมัภ�ษณ์ในร�ยก�รบ่�ยนี้มคีำ�ตอบ
เกี่ยวกบัสำ�มะโนอตุส�หกรรม พ.ศ. 2560 ท�งสถ�นโีทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ ทวี ี ดำ�เนนิร�ยก�รโดย คณุสนุทร ี อรรถสขุ และคณุวศิ�ล ดลิก 
เมื่อวนัที่ 26 มถินุ�ยน 2560 

ใหส้มัภาษณร์ายการ “บา่ยนี�มคีาํตอบ”

ประชุมชี�แจงโครงการสาํรวจขอ้มูลผูมี้รายไดน้้อย

แนวทางการจดัทาํสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
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 ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เป็นประธ�นเปดง�น ดจิทิลัทร�นส์ฟอร์เมชั่นสญัจร 
2017 ครั้งที่ 5 จงัหวดัตรงั เพื่อสร้�งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจแก่ประช�ชนให้พร้อมร่วมมอืในก�รขบัเคลื่อนก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั
อย่�งสมบูรณ์ พร้อมนำ�ทมีสื่อมวลชนลงพื้นที่ตดิต�มคว�มคบืหน้�ก�รจดัเกบ็ข้อมลูโครงก�รสำ�รวจข้อมลูผูม้รี�ยได้น้อย โดยม ี น�ยภชุพงค์
โนดไธสง ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิ และสถติจิงัหวดั เข้�ร่วมง�นดงักล่�ว ณ ห้�งสรรพสนิค้�โรบนิสนั และพื้นที่ในจงัหวดัตรงั 
เมื่อวนัที่ 22 กรกฎ�คม 2560

 ดร.พเิชฐ  ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พร้อมด้วยผูบ้รหิ�รกระทรวงฯ และหน่วยง�น
ในสังกัด ร่วมลงน�มถว�ยพระพรในพระร�ชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ� สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร 
ณ พระบรมมห�ร�ชวงั เมื่อวนัที่ 28 กรกฎ�คม 2560

ลงนามถวายพระพร

 น�ยภชุพงค์ โนดไธสง ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิพร้อมด้วยผูบ้รหิ�ร และข้�ร�ชก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเข้�สกัก�ระ
ศ�ลพระพรหม ในโอก�สเข้�รบัตำ�แหน่งผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิณ ศ�ลพระพรหม อ�ค�รรฐัประศ�สนภกัด ี ศูนย์ร�ชก�รฯ 
แจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 14 กรกฎ�คม 2560

สักการะศาลพระพรหม

รมว.ดอี ีเปิดงาน “ดิจิทลัทรานสฟ์อรเ์มช่ันสญัจร 2017” พร้อมลงพื�นท่ีสํารวจขอ้มูลผูมี้รายได้นอ้ย
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 น�ยภชุพงค์  โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิ เป็นประธ�นก�รมอบนโยบ�ยในก�รปฏบิตังิ�น/ก�รตดิต�มง�น/
ก�รตรวจร�ชก�ร แก่ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ผูเ้กี่ยวข้องทั้งส่วนกล�งและภมูภิ�ค ของสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิผ่�นระบบ Video Conference 
ณ สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเมื่อวนัที่ 25 กรกฎ�คม 2560

 น�ยอ�จนิ  จริชพีพฒัน� รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิ ให้ก�รต้อนรบั Mr. Don McNeil  อ�จ�รย์ประจำ�หลกัสูตร
ปรญิญ�โทและเอก ส�ข�วชิ�วธิวีทิย�ก�รวจิยั คณะวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีมห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร์ วทิย�เขตปตต�น ีจงัหวดั
ปตต�นี และอดีตอ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย วิทย�กรในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร
หวัข้อ Why Data Science is Important ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในก�รวเิคร�ะห์และก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูล Big data โดยใช้โปรแกรม R และ 
Rstudio ให้แก่ข้�ร�ชก�รของสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิณ สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิเมื่อวนัที่ 26 กรกฎ�คม 2560 

 น�ยภชุพงค์ โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิพร้อมคณะ  มอบทุนก�รศกึษ� อปุกรณ์ก�รเรียน เลี้ยงอ�ห�รกล�งวนั 
และบรจิ�คสิ่งของเครื่องใช้ให้กบัน้อง ๆ โรงเรยีนบ้�นโปงคอม ในกจิกรรม สสช.ปนรกัเพื่อน้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงก�ร สสช.ปนรกัปนสขุ 
เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้�อยู่หวั ในโอก�สวนัเฉลมิพระชนมพรรษ� 65 พรรษ� 28 กรกฎ�คม 2560 ณ โรงเรยีนบ้�นโปงคอม 
ตำ�บลด่�นช้�ง อำ�เภอด่�นช้�ง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเมื่อวนัที่ 26 กรกฎ�คม  2560

มอบนโยบาย

ประชุมเชิงปฏบิตักิาร “Why Data Science is Important”

กจิกรรม สสช.ปันรกัเพื่อนอ้ง
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 น�ยภชุพงค์ โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต ิให้สมัภ�ษณ์สถ�นโีทรทศัน์วอยซ์ทวี ีเกี่ยวกบัโครงก�รสำ�รวจข้อมูล
ผู้มรี�ยได้น้อย เพื่อจดัทำ�สกูปข่�วเผยแพร่ในช่วง VOICE NEWS  พร้อมลงพื้นที่จงัหวดัพระนครศรอียธุย� บนัทกึเทปก�รสำ�รวจฯ โดยม ี
น�ยชตุชิ�ต ิบญุชูวทิย์ สถติจิงัหวดัพระนครศรอียธุย� และคณะ ร่วมลงพื้นที่ด้วย เมื่อวนัที่ 1 สงิห�คม 2560

 น�ยภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำ�นักง�นสถิติจังหวัดนครร�ชสีม� จังหวัด
ชยัภูม ิและจงัหวดัสระบรุ ีแนะนำ�แนวท�งก�รดำ�เนนิง�น และตดิต�มโครงก�รสำ�รวจข้อมูลผู้มรี�ยได้น้อย โดยม ีสถติจิงัหวดั ข้�ร�ชก�ร
และเจ้�หน้�ที่ให้ก�รต้อนรบั ระหว่�งวนัที่ 22 - 23 สงิห�คม 2560

 น�ยภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ พร้อมด้วย น�ยจำ�ลอง 
เก่งตรง สถิติจังหวัดปทุมธ�นี และคณะ ลงพื้นที่บันทึกเทปร�ยก�รเดินหน้�ประเทศไทย 
ตอน ลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลเชิงลึกผู้มีร�ยได้น้อย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธ�นี ออกอ�ก�ศเมื่อวันที่ 
10 สงิห�คม 2560 

ลงพื�นที่บนัทกึเทปรายการเดนิหนา้ประเทศไทย

ให้สมัภาษณ ์VOICE TV

ขา่วจากภมูภิาค
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สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี (อ�ค�ร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน
ใบอนุญ�ตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
รัฐและร�ษฎร์จะก้�วไปอย่�งมั่นคง

นักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชน ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560


