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สารบัญ
กาวเขาสู ชวงเวลาแหงการเกษียณอายุ

ราชการทานรองฯ วิโรจน  เลื่อนราม กลาวแสดง

ความชื่นชม ยนิดแีกขาราชการเกษยีณอายรุาชการ

จากใจ อกีทั้งขอบพระคณุขาราชการทกุทาน สาํหรบั

การมุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานราชการอยาง

ซื่อสัตยสุจริต จนกระทั่งเกษียณอายุราชการอยาง

สงางาม 

สารสถิติฉบับนี้ มีเรื่องราวนาสนใจมา

บอกกลาว เริ่มจากการทาํงานของสตรใีนประเทศไทย 

2560 เปนการสรปุผลที่สาํคญั เชน การเปรยีบเทยีบ

อาชีพระหวางเพศชายและเพศหญิง อีกทั้งยังมี

การสรุปผลการใช ICT ของเด็กและเยาวชน 2560 

ที่ส วนใหญพบวา โทรศัพทมือถือสมารทโฟน

เปนอปุกรณที่นยิมใชสูงสดุ เปนตน   

ทายสุดยังมีเรื่องราวดีๆ ในสวนของขาว

ประชาสัมพันธ และแวดวง สสช. ใหทราบถึงการ

รวมทาํกจิกรรมมากมายอกีดวย                   

                     แลวพบกนัฉบบัหนา

บก.ขอเขียน
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ที่ปรึกษา  : นายภุชพงค    โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 : นายอาจิน    จิรชีพพัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

 : นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 :  นายวิโรจน  เลื่อนราม รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
จัดทําโดย   : กลุมประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขานุการกรม  โทรศัพท  0 2141 7485
เผยแพรโดย  : กองสถิติพยากรณ  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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สถิติน่ารู้
 - การทาํงานของสตรใีนประเทศไทย 2560      

 - การใช้ ICT ของเด็กและเยาวชน 2560

 

สถิติเด่น
 - การคา้ชายแดนไทย…กา้วไกลรบั AEC

 - GDP ไทยสดใส

 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 - การประชุมเพือ่นําเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาชุด

  ข้อมูล เพ่ือติดตามและวัดผลการดําเนินการระดมทุน

  เพือ่การพฒันาตามมตคิณะรัฐมนตรี

 - ขา้ราชการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2561

 แวดวง สสช.
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สรปุผลที่สาํคญัการทาํงานของสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. 

2560 พบวา จาํนวนสตรทีี่มอีาย ุ15 ปขึ้นไป 28.95 ลานคน เปนผู

อยูในกาํลงัแรงงานประมาณ 17.35 ลานคน หรอืรอยละ 59.9 ของ

สตรทีี่อาย ุ15 ปขึ้นไปทั้งหมด (เปนผูมงีานทาํ 17.11 ลานคน ผูวางงาน

2.05 แสนคน และผูรอฤดูกาล 2.78 หมื่นคน) นอกจากนี้ยงัมสีตรี

ที่อยูนอกกาํลงัแรงงานอกี 11.60 ลานคน หรอืรอยละ 40.1 ไดแก 

ทาํงานบาน เรยีนหนงัสอื ชรา เกษยีณการทาํงาน เปนตน 

เมื่อเปรยีบเทยีบอาชพีระหวางเพศชายและเพศหญงิ พบวา 

อาชีพที่เพศหญิงมีจํานวนผูทํางานมากกวาเพศชาย คือ เสมียน 

(หญงิรอยละ 71.9 และชายรอยละ 28.1) ประกอบวชิาชพีดานตางๆ 

(หญงิรอยละ 61.2 และชายรอยละ 38.8) และ พนกังานบรกิารใน

รานคาและตลาด (หญงิรอยละ 58.7 และชายรอยละ 41.3) ในขณะ

ที่บางอาชพีมลีกัษณะงานเหมาะสาํหรบัเพศชาย เชน ชางเทคนคิ

หรือผูประกอบวิชาชีพตางๆ (เชน วิศวกรรม สถาปนิก เปนตน) 

เพศหญิงกลับมีสัดสวนผูทํางานดานนี้มากกวาเพศชาย สําหรับ

สถานภาพการทาํงานของแรงงานสตรปี 2560 พบวา สวนใหญเปน

ลกูจางเอกชนรอยละ 37.4 ประกอบธรุกจิสวนตวัรอยละ 26.3 ชวยธรุกจิ

ครวัเรอืนรอยละ 24.5 ลกูจางรฐับาลรอยละ 10.3 นายจางรอยละ 1.3 

และการรวมกลุมรอยละ 0.2 ตามลาํดบั จะเหน็ไดวาปจจบุนัสตรไีด

เขามามบีทบาทในการทาํงานเทาเทยีมกบัชาย ซึ่งเหน็ไดจากความ

สามารถการทาํงานของสตรเีพิ่มขึ้นและหลากหลายในปจจบุนั 

เมื่อพิจารณาถึงปญหาของสตรีที่ทํางาน พบวา ในป 

2560 จากสตรทีี่ทาํงาน 17.11 ลานคน ประสบปญหาตางๆ 4.29 

ลานคน หรอืรอยละ 25.1 ของสตรทีี่ทาํงานทั้งหมด ดงันี้

ปญหาจากการทํางาน 3.29 ลานคน โดยเปนปญหา

คาตอบแทนมากที่สุดรอยละ 61.3 รองลงมาเปนการทํางานหนัก

รอยละ 11.4 และงานที่ทาํไมไดรบัการจางอยางตอเนื่องรอยละ 10.6 

ปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 1.87 ลานคน 

โดยปญหาอริยิาบถในการทาํงาน (ไมคอยไดเปลี่ยนลกัษณะทาทาง

ในการทํางาน) รอยละ 42.8 รองลงมาเปนฝุนละออง ควัน กลิ่น 

รอยละ 26.0 และแสงสวางไมเพยีงพอรอยละ 10.0 

ปญหาจากความไมปลอดภยัในการทาํงาน 1.28 ลานคน

โดยสวนใหญไดรับสารเคมีเป นพิษร อยละ 53.7 รองลงมา

เปนเครื่องจกัร เครื่องมอืที่เปนอนัตรายรอยละ 17.8 และการไดรบั

อนัตรายตอระบบหู/ระบบตารอยละ 5.5 

การทํางานของสตรี
ในประเทศไทย 2560

สถิตินารู

พบกับขอมูลเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.thหมายเหตุ   - แรงงานคนหนึ่งอาจประสบปญหามากกวา 1 เรื่อง
 - ไมรวมไมทราบ

0
3



สํา
 น

ั ก
 ง

 า
 น

 ส
 ถ

ิ ต
ิ แ
 ห

 ง
 ช

 า
 ต

ิ

สรุปผลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครวัเรอืนในป 2560 พบวา เดก็และเยาวชนที่อายุ
ระหวาง 6 - 24 ป มปีระมาณ 16.8 ลานคน เปนเพศชาย 8.5 ลานคน
(รอยละ 50.8) และเพศหญงิ 8.3 ลานคน (รอยละ 49.2) เดก็และ
เยาวชนที่ใชคอมพวิเตอร พบวา สถานที่ใชคอมพวิเตอรของเดก็และ
เยาวชน สวนใหญใชที่สถานศกึษา รอยละ 86.3 รองลงมาใชที่บานพกั/
ที่พกัอาศยั รอยละ 43.7 และใชที่รานอนิเทอรเนต็ รอยละ 22.5 

สวนกจิกรรมที่ใชสวนใหญใชเพื่อการเรยีนรูสูงสดุ รอยละ 
87.2 รองลงมาใชเพื่อใชงานอนิเทอรเนต็ รอยละ 79.9 และใชเพื่อ
ความบันเทิง รอยละ 72.4 จากเด็กและเยาวชนที่ใชอินเทอรเน็ต 
พบวา สถานที่ใชอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชน สวนใหญใช
ตามสถานที่ตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ รอยละ 82.5 รองลงมาใช
ที่บาน/ที่พกัอาศยั รอยละ 64.7 และใชที่สถานศกึษา รอยละ 60.6 
สวนกิจกรรมในการใชอินเทอรเน็ต สวนใหญใชในการดาวนโหลด
รปูภาพ/หนงั/เพลง/เกมส ดหูนงั ฟงเพลง วทิย ุรอยละ 92.0 รองลงมา
เปนการใชโซเชียลเน็ตเวิรค รอยละ 87.2 และใชในการอัพโหลด

ขอมูลรูปภาพ/ภาพถาย วิดีโอ เพลง ซอฟตแวร เพื่อการแบงปน
บนเวบ็ไซต รอยละ 59.7 อปุกรณที่เขาถงึอนิเทอรเนต็ พบวา โทรศพัท
มอืถอืสมารทโฟนเปนอปุกรณที่นยิมใชสงูสดุ รอยละ 86.6 รองลงมา
เปนคอมพิวเตอรตั้งโตะ รอยละ 65.2 และคอมพิวเตอรพกพา 
รอยละ 21.3 จากเดก็และเยาวชนมโีทรศพัทมอืถอื พบวา สวนใหญ
เปนการใชโทรศพัทมอืถอืสมารทโฟน ซึ่งมผีูใชสูงสดุถงึรอยละ 95.2 

สวนใหญการใชโทรศพัทมอืถอืในกจิกรรมตางๆ นอกเหนอื
จากการโทรออกและรบัสายเขาเปนหลกั เดก็และเยาวชนสวนใหญ
ใชฟงกชั่นบนโทรศพัทมอืถอื (เชน การถายรูป เครื่องคดิเลข ฟงวทิย)ุ
รอยละ 92.1 รองลงมาใชรบั - สงขอความ รอยละ 78.4 และใชบรกิาร
ดาตาอินเทอรเน็ต (เชน ขอความมัลติมีเดีย อีเมล โซเชียลมีเดีย)
รอยละ 65.3 ในยุคโลกาภิวัตนเกือบทุกอยางบนโลกใบนี้ถูกสราง
และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองความตองการ
ในเรื่องความสะดวกสบายใหกับมนุษยมากที่สุด เรื่องการเรียนรู
ก็ไมตางกัน เพราะมนุษยพัฒนาอินเทอรเน็ตใหเปนแหลงคนควา
หาความรูจากทั่วทกุมมุโลกอยางงายดาย

¡ÒÃãªŒ ICT
¢Í§à´็¡áÅÐàÂÒÇª¹ 2560

¡ÒÃãªŒäÍ«Õ·Õ¢Í§à´็¡áÅÐàÂÒÇª¹

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน พ.ศ. 2560 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

พบกับขอมูลเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานในพิธีเปดการประชุมเพื่อนํา
เสนอผลการศกึษา “โครงการพฒันาชดุขอมลูเพื่อตดิตามและวดัผล
การดาํเนนิการระดมทนุเพื่อการพฒันาตามมตคิณะรฐัมนตร”ี โดยม ี
นายภชุพงค  โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิกลาว
รายงาน การประชมุครั้งนี้เปนความรวมมอืกนัระหวางสาํนกังานสถติิ
แหงชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ นกัวชิาการ และบคุคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อ

นาํไปปรบัปรงุ  แกไข  และเพิ่มเตมิผลการศกึษาใหมคีวามครบถวน
และสมบูรณยิ่งขึ้น รวมถึง FfD เปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย 
หนวยราชการและภาคเอกชนสวนใหญยังไมคุ นเคยกับแนวคิด
ตลอดจนตวัชี้วดัที่จดัทาํขึ้น จงึจาํเปนตองสรางการมสีวนรวมและความรู
ความเขาใจของผูที่เกี่ยวของ กอนเสนอผลการศกึษาตอไป  เมื่อวนัที่
6 สงิหาคม 2561 ณ หองวายภุกัษ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซน็ทรา บาย 
เซน็ทาราศูนยราชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร แจงวฒันะ กรงุเทพฯ

โครงการฯ นี้ เกดิขึ้นจากมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 30 
กันยายน 2558 รับทราบผลการประชุมระหวางประเทศ ครั้งที่ 3 

ขาวประชาสัมพันธ0
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วาดวยการระดมทนุเพื่อการพฒันา (Third International Conference 
on Financing for Development: FfD) และไดมอบหมายหนวยงาน
ตางๆ ที่มภีารกจิเกี่ยวของดาํเนนิการ โดยใหสาํนกังานสถติแิหงชาติ
เปนหนวยงานรับผิดชอบในการกําหนดแนวทางการติดตามและ
การวดัผลการดาํเนนิการระดมทนุที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งการระดมทนุ
เพื่อการพฒันาหรอื FfD เปนกรอบความรวมมอืเชงินโยบายในระดบั
นานาชาตดิานการระดมทรพัยากรที่จาํเปนตอการพฒันา โดยผูนาํ
และรฐับาลของประเทศทั่วโลกสรางขอกาํหนดที่เปนรปูธรรมในการ
จัดหาและการใชเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ของการพัฒนาและการใหความชวยเหลือตางๆ ทั้งในระดับชาติ
และระหวางประเทศ 

ตามที่ทานนายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา 
ไดรวมรับรอง วาระการพัฒนาป 2030 วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ SDGs ในที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2558 ใหเปนเปาหมายระดับสากลที่ชาติสมาชิกรวม
กันขับเคลื่อนเพื่อใหทั่วโลกเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกําหนด
ระยะเวลาบรรลผุลตามเปาหมายภายใน 15 ป หรอืถงึป พ.ศ. 2573 
(ค.ศ.2030) โดยมสีาระครอบคลมุประเดน็การพฒันาดานเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีเปาหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความ
เหลื่อมลํ้า ไมทิ้งใครไวขางหลัง ไมทําลายแหลงทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความสาํคญัตอการมสีวนรวมของทกุภาคสวน
ในการขบัเคลื่อนการพฒันา 

ดังนั้น ถาจะเปรียบเทียบการระดมทุนเพื่อการพัฒนา
ใหฟงเขาใจงายก็คือ “กองทัพตองเดินดวยทอง” นั่นคือเปรียบ 

SDGs เปนเหมือน “กองทัพ” ท่ีทุกภาคสวนของประเทศจะ

ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 

เปาหมายหรอื 17 เมอืง สวน FfD เปรยีบเสมือนเปน “กองเสบยีง

ทีช่วยใหกองทพัมเีสบยีงและสรรพกาํลงัเดนิหนาตอไปได” FfD 

จงึเปนทนุหรอืเสบยีงทีป่ระเทศจะตองจดัหาและนาํสงใหกองทพั

ไปรบเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ดังนั้น SDGs กับ FfD จึงเปน

เรื่องที่ตองดําเนินการควบคูกันอยางมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเสบียงในที่นี้ ไมใชการระดมเงินจากประเทศรํ่ารวย
สูประเทศยากจน แตเปนมากกวานั้นคือ เปนทั้งการเพิ่มศักยภาพ
ของประเทศกําลังพัฒนาในการระดมทรัพยากรทางการเงินดวย
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ตัวเองทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การเพิ่ม
ขนาดของทรัพยากรทางการเงินผานการสงเสริม
การคาระหวางประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี  การขับ เคลื่อนประ เทศด  วย
ดิจิทัล และนวัตกรรม นอกจากนั้นยังรวมถึง
มาตรการที่ไมใชมาตรการทางการเงินดวย เชน 
การกําหนดนโยบายและกฎหมายที่เอื้อตอการ
ระดมทนุ การตอตานคอรรปัชั่นและการฟอกเงนิ 
การมธีรรมาภบิาล และความโปรงใส FfD จงึ
เปนโจทยสําคัญของประเทศที่ตองรวมกันคิด 
รวมกนัทาํคอื ทําอยางไรที่จะใหประเทศมีเงิน

ทุนเพียงพอที่จะไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ดงันั้น โครงการฯ นี้ จะเปนจดุเริ่มตนของประเทศไทย
ในการกําหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการดําเนินการ
ระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในบริบทของประเทศไทย  
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ และวิเคราะห
สถานการณการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพของประเทศในปจจุบัน
เพื่อใชเปน Baseline และตดิตามและวดัผลการดาํเนนิการระดมทนุ
เพื่อการพฒันาในอกี 15 ปขางหนา ซึ่งจากการศกึษาของโครงการ
พบวา สถานการณระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
อยูใน “ระดบัปานกลาง - ด”ี ยกตวัอยางเชน สาขา A แหลงเงนิทนุ
ของภาครัฐภายในประเทศ พบวา ภาครัฐไทยมีการใชจายไปใน
ทศิทางที่เพิ่มความยั่งยนืของการพฒันามากขึ้น เชน เพิ่มรายจาย
ดานสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็ควบคุมระดับหนี้สาธารณะใหมี
เสถยีรภาพด ีนอกจากนั้น ยงัสรางสภาพแวดลอมที่ดสีาํหรบัการใช
จายภาครฐั ไดแก การปรบัปรงุภาพลกัษณเรื่องคอรรปัชั่น สาขา B 

การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชนภายในประเทศ
และระหวางประเทศ พบวา ภาคเอกชนใหความสนใจกับ

การรายงานการดาํเนนิงานของบรษิทัเอกชนที่สอดคลอง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดลอม 
การใชพลงังานสะอาดกม็แีนวโนมดขีึ้น ประชาชนเอง

ก็ เข  าถึ งบริการทางการเงินดีขึ้น 
มีการออมมากขึ้น และมีการใช 
บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มขึ้น เปนตน แตยังมีนโยบาย
ที่ควรตองปรับปรุงหลายประการ 

เชน (ก) เพิ่มการเก็บภาษีใหมากกวาใน
ปจจุบัน (ข) เพิ่มความโปรงใสและประสิทธิภาพในการจัดทํา
งบประมาณ (ค) ควบคุมการเพิ่มขึ้นของสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (ง) ลดสัดสวนผูสูบบุหรี่ (จ) เพิ่มสัดสวนการคาตอรายได
ประชาชาติ (ฉ) ตองพยายามลดระดับหนี้ครัวเรือนตอรายได
ประชาชาตใิหตํ่าลงในอตัราเรงกวาที่เปนอยูในปจจบุนั 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาสําคัญที่ควรเรงดําเนินการแกไข 
กลาวคือ FfD เปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย หนวยราชการและ
ภาคเอกชนสวนใหญยังไมคุนเคยกับแนวคิดตลอดจนตัวชี้วัดที่จัด
ทาํขึ้น จงึควรมกีารเรงสรางความสมัพนัธในลกัษณะของการสื่อสาร
และสรางความเขาใจเบื้องตนกบัหนวยงานตางๆ อยางทั่วถงึ รวมถงึ
ประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บขอมูลบางตัว โดยเฉพาะขอมูลดาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ขอมลูสวนใหญเปนขอมลูที่เกบ็
โดยหนวยงานภาครฐั และยงัไมไดมกีารเกบ็รวบรวมอยางเปนระบบ 
และขอมูลสวนใหญเปนขอมูลซึ่งสะทอนภาพรวมระดับประเทศ 
โดยยังขาดขอมูลในระดับจังหวัดและทองถิ่น จึงตองเรงสื่อสาร
ทําความเขาใจกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและสรางเครือขาย
ประสานการดําเนินงานเรื่อง FfD รวมถึงประสานหนวยงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพขอมูล เชน เพิ่มการจําแนกขอมูล ลดเงื่อนไข
การเผยแพรขอมูลหรือขอรหัสผานเขาถึงระบบฐานขอมูล เพิ่ม
การจัดเก็บขอมูลในสวนที่ขาด  สํารวจความพรอมและชองวาง
ความสามารถ (capacity gap) ของหนวยงานที่ตองทําหนาที่
จดัเกบ็ขอมูล เปนตน  โดยจดัทาํแผนการสรางเสรมิความสามารถ 
(capacity building) เพื่อใหเกิดการพัฒนาการระดมทุนของประเทศ
อยางยั่งยนื

ตัวเองทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การเพิ่ม
ขนาดของทรัพยากรทางการเงินผานการสงเสริม
การคาระหวางประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี  การขับ เคลื่อนประ เทศด  วย
ดิจิทัล และนวัตกรรม นอกจากนั้นยังรวมถึง
มาตรการที่ไมใชมาตรการทางการเงินดวย เชน 
การกําหนดนโยบายและกฎหมายที่เอื้อตอการ
ระดมทนุ การตอตานคอรรปัชั่นและการฟอกเงนิ

การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชนภายในประเทศ
และระหวางประเทศ พบวา ภาคเอกชนใหความสนใจกับ

การรายงานการดาํเนนิงานของบรษิทัเอกชนที่สอดคลอง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดลอม 
การใชพลงังานสะอาดกม็แีนวโนมดขีึ้น ประชาชนเอง

เชน (ก) เพิ่มการเก็บภาษีใหมากกวาใน
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ทกุคนตางมเีปาหมาย เปาหมายในชวีติ หากเราบรรลไุดถูกตอง แนนอน
เราจะไดความสุขความเจริญที่แทจริง การเปนขาราชการนับเปนความภูมิใจที่ได
รบัใชและตอบแทนบญุคณุแผนดนิ

ตลอดระยะเวลา 30 ป ที่ไดเขามาปฏบิตัหินาที่ในสาํนกังานสถติแิหงชาต ิ  
ไดมุงมั่น ตั้งใจ ทาํงานเพื่อองคกรแหงนี้อยางเตม็ที่ เปนองคกรที่ใหสิ่งที่มคีณุคาในชวีติ 
มวีฒันธรรมที่อบอุนจากพี่ๆ  ที่ไดใหการสนบัสนนุ เพื่อนๆ ที่คอยแนะนาํใหคาํปรกึษา 
และจากนองๆ ที่ชวยเปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมา เสมือนเราทุกคนเปนครอบครัว
เดยีวกนั การทาํงานจงึมแีตความสขุ

ยุคปจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สํานักงานสถิติแหงชาตินับเปนหนวยงานหนึ่ง ที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ใหประเทศชาติกาวหนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ดวยขอมูลสถิติที่มีคุณภาพ 
เราชาวสถิติทุกคนจงภาคภูมิใจ เพราะสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็จากพวกเราทุกคน
ที่รกัและศรทัธาในองคกรแหงนี้ของเรา ตลอดไป

 นายวิโรจน  เลื่อนราม

 รองผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาติ

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2561

¨Ò¡ã¨·‹Ò¹ÃÍ§Ï

นางนํ้าผึ้ง  เชิดชูพงษ
ผูอาํนวยการกองสถติเิศรษฐกจิ

นางปทมา  อมรสิริสมบูรณ
ผูอาํนวยการกองสถติสิงัคม

นางศิริวรรณ  บุญศรีภิรัตน
ผูเชี่ยวชาญดานวชิาการสถติิ

กองสถติสิงัคม

นางสาวสุกัญญา  อรัณยกานนท
ผูตรวจราชการกรม

พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3
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นางสาววรงคลักษณ  ดวงทองธนิน
เจาพนกังานธรุการชาํนาญงาน

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

นายเสริมชาย  พรหมเทพ
นายชางศลิปชาํนาญงาน

กองสถติพิยากรณ
นายประดิษฐ  เดียวสุรินทร

ชางไฟฟา

สาํนกังานเลขานกุารกรม

นายถนอม  ประภารัตน
พนกังานขบัรถยนต

สาํนกังานเลขานกุารกรม
นายอาทร  ขําขม

พนกังานขบัรถยนต

สาํนกังานเลขานกุารกรม

นางวรัญฌา  ชีพทองคํา
เจาพนกังานสถติชิาํนาญงาน

กองบรหิารจดัเกบ็ขอมูลสถติิ
นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร
เจาพนกังานสถติชิาํนาญงาน

กองบรหิารจดัเกบ็ขอมูลสถติิ

นายสมควร  โรจนเจริญทรัพย
ผูอาํนวยการกลุมจดัเกบ็ขอมูลพื้นที่ 3

กองบรหิารจดัเกบ็ขอมูลสถติิ

นางสาวกอแกว  วัฒนสินบํารุง
ผูอาํนวยการกลุมวจิยัและพฒันา

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

นางอารยา  ภัทรวงศไพบูลย
นกัวชิาการคอมพวิเตอรชาํนาญการพเิศษ

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวมาลินี  บุญวานิช
นกัวชิาการคอมพวิเตอรชาํนาญการ

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

นางนิตยา  กิจสนาพิทักษ
ผูอาํนวยการกลุมพฒันาทรพัยากรบคุคล

กองนโยบายและวชิาการสถติิ
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นางสาวรัชนี  วงศรัชตนันท
สถติจิงัหวดัลพบรุี

สาํนกังานสถติจิงัหวดัลพบรุี

นางเกณิกา  ไลหลีกพาล
ผูอาํนวยการกลุมปฏบิตักิารสถติิ

สาํนกังานสถติจิงัหวดัเชยีงใหม

นางสุกัญญา  สุคนธา
ผูอาํนวยการกลุมปฏบิตักิารสถติิ

สาํนกังานสถติจิงัหวดัชยันาท

นายตระการ  วัลลภาชัย
เจาพนกังานสถติชิาํนาญงาน

สาํนกังานสถติจิงัหวดัลาํพูน

นายสุทธิรักษ  กรรณลวน
สถติจิงัหวดัพะเยา

สาํนกังานสถติจิงัหวดัพะเยา

นายเชาวลิต  ทองมาก
สถติจิงัหวดัชยัภูม ิ

สาํนกังานสถติจิงัหวดัชยัภูมิ

นายอดุลย  บรรจงจัด
สถติจิงัหวดัสกลนคร 

สาํนกังานสถติจิงัหวดัสกลนคร

1
1



สํา
 น

ั ก
 ง

 า
 น

 ส
 ถ

ิ ต
ิ แ
 ห

 ง
 ช

 า
 ต

ิ
แวดวง สสช.

กระทรวงดีอีขับเคลื่อน Big Data
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) ครั้งที่ 2 โดยการนําขอมูลจากหนวยงานตางๆ บูรณาการ
เขาดวยกันเพื่อสรางองคความรูความเขาใจจากการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analytics)  และการนาํขอมูลขนาดใหญมาใชใหเกดิประโยชน  
โดยม ี นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมการประชมุ เมื่อวนัที่ 28 มถินุายน 2561 
ณ หองประชมุ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)

การพัฒนาระบบราชการ 4.0
นายภชุพงค  โนดไธสง ผูอาํนวยการ

สาํนกังานสถติแิหงชาต ิเปนประธานการอบรม
โครงการฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบ
ราชการ 4.0 ของ สสช. ณ หองอบรม สาํนกังาน
สถติแิหงชาต ิเมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561

จิตอาสา ทําดี ดวยหัวใจ
นายภุชพงค  โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ พรอมดวยผูบริหาร สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธาน ี

นนทบรุ ีพระนครศรอียธุยา ขาราชการ พนกังาน และเจาหนาที่ของสาํนกังานสถติแิหงชาต ิรวมกจิกรรมจติอาสา ทาํด ีดวยหวัใจ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายสมเด็จพระเจาอยูหัว ถวายภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรม
เทียนพรรษา และรวมทําความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัด ลางหองนํ้า เก็บขยะ รวมทั้งบริจาคอุปกรณทําความสะอาดวัด 
ณ วดับางนา ตาํบลบางโพธิ์เหนอื อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2561
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มอบรางวัลแกผูชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ สปค.63

นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิ มอบรางวลั
แกผูชนะการประกวดตราสญัลกัษณ (Logo) สาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563   
นายอดิศักดิ์ มวงคง กองสถิติพยากรณ ผูชนะการประกวด คําขวัญ สํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 นางสาวปารชิาต สบุนิ กองสถติสิงัคม และผูชนะ
การประกวดภาพการตูนประชาสัมพันธ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
นายณฐัพล ภูแกว กองสถติสิังคม ณ สาํนกังานสถติแิหงชาต ิเมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 
2561 และมอบรางวัลแกผู ชนะการประกวดคํารอง พรอมทํานอง เพลงประกอบสปอต
ประชาสัมพันธ นายเสฏฐวุฒิ วราพุฒ ผูอํานวยการกลุมวิชาการสถิติและวางแผน สํานักงาน
สถติจิงัหวดันครพนม เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม 2561 ในโครงการประกวดสื่อประชาสมัพนัธโครงการ
สาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ
นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

เปนประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Basic Principles of Small 
Area Estimation ซึ่งเปนโครงการความรวมมือวิชาการระหวางสํานักงานสถิติ
แหงชาติ และธนาคารพัฒนาเอเชีย การศึกษาการใชประโยชน Big Data 
เพื่อจัดทําขอมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจําแนกยอย เพื่อศึกษาวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงใหม เสรมิกบัขอมูลจากการสาํรวจที่จดัทาํอยู เพื่อใหสามารถจดัทาํ
ขอมูลในระดับยอย ในกรณีที่ขอมูลจากการสํารวจนั้น ไมสามารถนําเสนอถึงระดับ
ยอยได การอบรมดงักลาวจดัขึ้นระหวางวนัที่ 7 - 9 สงิหาคม 2561 ณ หองประชมุ 
สาํนกังานสถติแิหงชาติ

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการ สปค.63
(การปฏิบัติงานลวงหนาป 2561) 
นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปน

ประธานเปดการประชมุชี้แจงการปฏบิตังิานโครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ 
พ.ศ. 2563 (การปฏิบัติงานลวงหนา ป 2561) ใหแกขาราชการและเจาหนาที่
ของสาํนกังานสถติแิหงชาต ิ กรงุเทพมหานคร สาํนกังานสถติจิงัหวดัฉะเชงิเทรา 
สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือบุคลากรจากหนวยงานอื่น (เจาหนาที่วิชาการ
และพนกังานแจงนบั) ในพื้นที่ 3 จงัหวดัทดลอง จาํนวน 62 คน ซึ่งจดัขึ้นระหวาง
วนัที่ 7 - 9 สงิหาคม 2561 ณ หองอบรม สาํนกังานสถติแิหงชาติ

บันทึกเทปถวายพระพร
ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวย
ผูบรหิารกระทรวงฯ และหนวยงานในสงักดั รวมบนัทกึ
เทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 12 สงิหาคม 2561 ณ หองสง 5 อาคาร
ปฏบิตักิาร บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 11 
กรกฎาคม 2561

1
3



สํา
 น

ั ก
 ง

 า
 น

 ส
 ถ

ิ ต
ิ แ
 ห

 ง
 ช

 า
 ต

ิ

รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวย นายภุชพงค โนดไธสง 

ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิผูบรหิารกระทรวงฯ และหนวยงานในสงักดั รวมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สงิหาคม 2561 โดยรวมพธิทีาํบญุตกับาตร
พระสงฆ สามเณร 243 รูป ณ ทองสนามหลวง กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 12 สงิหาคม 2561

ขับเคลื่อนแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย
นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิเปนประธานการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การขบัเคลื่อน

แผนแมบทระบบสถติปิระเทศไทย สูการพฒันาสถติริายสาขา เพื่อรวบรวมความคดิเหน็ ขอเสนอแนะ ตลอดจนเสรมิสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2561

บันทึกเสียงเพลงมารช สสช. เรามาดี และ
สสช. ขอวอน

นายภุชพงค  โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พรอมดวยผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของ
สาํนกังานสถติแิหงชาต ิบนัทกึเสยีงเพลงมารช สสช. เรามาด ีและ 
สสช. ขอวอน เพื่อจดัทาํสื่อประชาสมัพนัธสาํนกังานสถติแิหงชาติ
และโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ซึ่งเพลง
ดังกลาวประพันธคํารองและทํานองโดย นายภุชพงค โนดไธสง 
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ หองบันทึกเสียงจาตุรงค 
จงัหวดันนทบรุ ีเมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2561
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โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการ Big Data
นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนประธานการประชุมเปดโครงการศึกษารูปแบบ

การบรูณาการขอมลูสถติแิละฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อการสนบัสนนุการตดัสนิใจ ณ หองประชมุ สาํนกังานสถติแิหงชาติ
เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม 2561

การออกแบบสํารวจ 
นายภชุพงค  โนดไธสง

ผู อํานวยการสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เปนประธานเปดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข อ
“การออกแบบสํารวจ (Survey 
Design Workshop)” โครงการ
สํารวจสถานการณ เด็กและ
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
(MICS6) การประชุมดังกลาว
จัดขึ้นระหวางวันที่ 20 - 24 
สงิหาคม 2561 ณ เดอะไทด  รสีอรท 
บางแสน จงัหวดัชลบรุี

อบรมประวัติศาสตรชาติไทย
นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนประธานเปดการอบรมเรื่อง ประวัติศาสตรชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษัตริยไทย เพื่อใหผูเขารับการอบรมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีความรูความเขาใจ และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย สามารถนําความรูดังกลาวไปใชในการปฏิบัติ เสริมสรางความสามัคคี
ใหเกิดขึ้นในชุมชนทองถิ่นของตน อันจะนํามาซึ่งความสุขและความมั่นคงของประเทศ โดยมี นายกองตรีธารณา คชเสนี วาที่รอยตรี
นํ้าเพชร คชเสน ีสตัยารกัษ และ ดร.ลกัษกิา เจรญิศร ีเปนวทิยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมดงักลาวจดัขึ้นระหวางวนัที่ 23 - 24 สงิหาคม 2561 
ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และระหวางวนัที่ 30 - 31 สงิหาคม 2561 ณ โรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชยีงใหม
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สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณียศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในสํานักงานสถิติแหงชาติ
รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางมั่นคง
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(¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ »‚ 2561) 
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