คํากล่าวรายงาน
พิธีลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ
เริ่มพิธีลงนามเวลา : 9.00 น.
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์) กล่าวขอบคุณท่านปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัตน์) และท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ์) เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาจัดให้มีการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในครั้งนี้
สืบเนื่อ งมาจากสํานัก งานสถิติแ ห่งชาติ มีภารกิจหน้าที่ในการจัดทําข้อ มูล ในการปฏิบัติงานจะยึด
เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเป็นตัวตั้ง ซึ่งข้อมูล นั้นมักจะมีผลต่อ การบริหารจัดการแผ่นดิน
ดังนั้นควรจะต้องมีการทํางานร่วมกัน
ปัจจุบันนี้ข้อ มูล ต่างๆ คือหัวใจของการบริห ารจัด การแผ่นดิน เริ่ม ตั้งแต่การวางแผน การตัดสินใจ
การประเมินผล ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์จะทําให้การตัดสินใจสามารถลดความเสี่ยง และความคลาดเคลื่อน ความ
เสียหายที่จะตามมาได้ แต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของเราเป็นระบบกระจาย
อํานาจ มี 20 กระทรวง 200 กรม โดยแต่ล ะหน่วยงานเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆกันในเรื่องมาตรฐานการ
จัดเก็บ นิยาม รูปแบบ ความครอบคลุม ฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา และต้องการนําข้อมูลเหล่านี้มาบูรณาการ
ร่วมกันก็ทําด้วยความยากลําบาก ต้องใช้เวลามากกว่าที่จะนําไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
วัน นี้จึงเป็นการตรียมการว่า จะทําอย่างไรที่จะนําข้อ มูล เหล่านั้น มาบรรจบกันด้วยเวลาที่รวดเร็ว
สนองตอบต่อท่านผู้บริหารระดับประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที จากแนวคิดนี้เองทาง
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการทดลองโดยใช้งบประมาณของสภาวิจัยแห่งชาติ โดยทดลองที่จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านวิศวะ) จากงานดังกล่าวทําให้ได้รูปแบบ
วิธีการ และกระบวนการทํางาน โดยใช้โจทย์ของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการทํางาน และจากผลการทดลองนั้นก็ได้
ความมั่นใจพอสมควรที่จะขยายพื้นที่นําร่องในปีนี้
ดังนั้น กระผมจึงได้นําเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ในข้อ หารือ เกี่ยวกับการที่สํานัก งานสถิติ
แห่งชาติ โดยสถิติจังหวัดจะเป็นกลไกลหนึ่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารเชิงพื้นที่ และเป็นส่วน

หนึ่งในการวางแผนระดับจังหวัด การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนสถิติ หรือแผนจัดการประจําปี ฯลฯ แล้วชุด
ข้อมูลเหล่านั้น จะเก็บข้อมูลอย่างไรนั้น ก็จะขอรับทราบจากผู้บริหารในพื้นที่ ว่าท่านประสงค์จะแก้ปัญหาอะไร
ในเรื่ อ งอะไร สํ า หรั บ โจทย์ ใ นระดั บ ประเทศ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ ความกรุ ณ าจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กําหนดโจทย์ว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจะเจอปัญหาอะไร ซึ่งทางสํานักงานสถิติแห่งชาติ จะได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นผ่าน
กลไกลแผนแม่บทระบบสถิติ ฯ คณะกรรมการ ฯ ที่มีผู้แทนจาก 20 กระทรวง เป็นกรรมการฯ โดยมีท่าน
รัฐมนตรีอนุดิษฐ์ เป็นประธานฯ สําหรับในส่วนของพื้นที่ จะดําเนินการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
ซึ่งจะดําเนินการในปีนี้ ทางสถิติจังหวัดจะเข้าไปกราบเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะแก้ปัญหาอะไรใน
6 เดือ นข้างหน้านี้ โดยจะมีชุด อนุก รรมการในระดับจังหวัด ที่เรีย กว่าการตรวจสอบความมีอ ยู่ของข้อ มูล
(clearing house) ในส่วนของข้อมูล (DATA) เพื่อการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเก็บข้อมูลจะอยู่
ในกระบวนการหนึ่งของการบริหารการตัดสินใจ ซึ่งจะไม่เก็บข้อมูลโดยไม่มีการนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ และ
ข้อมูลนั้นต้องทันการใช้ในแต่ละช่วงเวลาของการตัดสินใจ
ในนามของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องขอกราบเรียนว่า ใน 10 จังหวัดนี้จะประกอบไปด้วยจังหวัด
กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัย นาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ างทอง พระนครศรีอ ยุธยา ปราจี นบุรี และ
นครนายก ซึ่งในปีหน้าต่อไปจะขยายไปยังอีก 66 จังหวัด และทางสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณทาง
ดร.ทศพร เป็นอย่างมากที่ได้ให้ความสําคัญได้เข้ามาร่วมในการดําเนินการนําร่องครั้งนี้ และคิดว่าผลของการ
นําร่องที่ดี ซึ่งอาจจะถูกกําหนดในแผนการรับรองการปฏิบัติงาน โดยอาจจะเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นหรืออย่างไร
ต้องรอผลจากการนําร่องในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้กรอบการ
ดําเนินงานโครงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่
อย่างที่ท่าน ผสช. ที่ไ ด้กล่ าวไปแล้วนั้ น อยากจะเรีย นย้ําอี ก ครั้งหนึ่งว่ า หลังจากการปฏิรูป ระบบ
ราชการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทาง ก.พ.ร. พยายามที่จะให้การทํางานภาคราชการ มีลักษณะที่เป็นมือ
อาชี พมากขึ้ น เน้ น การทํ างานในลั กษณะที่ ใ ช้ แผนยุท ธศาสตร์เ ป็ น ตัว นํ า อย่ างไรก็ดี ในเรื่อ งของการวาง
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในระดับประเทศลงไปถึงระดับพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัดมีความ
จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ ดี ในการที่ จ ะวิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะวางยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นา
ระดับประเทศและระดับพื้น ที่ให้เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้น หลังจากที่ยุทธศาสตร์ได้มีการจัดทําขึ้นมา
แล้วนั้น ตัวระบบข้อมูลก็ยังมีความสําคัญอยู่ในเรื่องของการติดตามการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงเนื่อ งจากโลกมีก ารเปลี่ยนแปลงไปค่อ นข้างมาก การทําให้ข้อ มูล นั้น มีความเป็นปัจจุบั น

เพื่อสามารถเรียกใช้ให้ทันต่อตัดสินใจในการทํางาน อย่างไรก็ดี ทุกท่านทราบดีว่าการทํางานในภาคราชการ
นั้น ปัญหาที่เราประสบอยู่คือ เราต่างคนต่างทํา ไม่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับข้อมูลเรามีอยู่มาก แต่เรา
ไม่ได้เอาข้อมูลทั้งหมดออกมาวาง แล้วเชื่อมข้อมูล และเข้ามาทํางานร่วมกัน วันนี้ก็ถือว่าท่านผสช. ได้พยายาม
ริเริ่มในเรื่องที่มีความสําคัญต่อบ้านเมืองของเรา คือทําการบูรณาการระบบข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ประโยชน์
ที่ท่านทําในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้เราสามารถเชื่อ มโยงข้อ มูล ใช้ข้อ มูล เปรียบเทียบข้อ มูลต่างๆ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
ในวันนี้ผมยินดีอย่างยิ่งครั้งหนึ่งได้มีส่วนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ในการที่จะดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ บูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับประเทศและระดับ
จังหวัด ที่ทํางานร่วมกัน ขออวยพรให้การทํางานของทั้ง 3 หน่วยงาน รวมทั้งเพื่อนราชการที่อยู่ในระดับจังหวัด
เป็นไปอย่างราบรื่น ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งใจปรารถนาจะทําร่วมกัน ทางสํานักงานก.พ.ร. ขอยืนยันว่า
จะให้การสนับสนุนทุกอย่าง ขอบคุณครับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) กล่าวต้อนรับ ที่ปรึกษา ก.พ.ร. ทั้ง 2 ท่าน ผสช.
เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการเซ็น MOU ที่เคารพทุกท่าน
จากที่ท่านผสช. และท่านเลขา ก.พ.ร. ได้กล่าวไปแล้วนั้น รู้สึกว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบ จะคิด
ว่าถ้ามีโครงการอย่างนี้ก็ดีมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ เหมือนกับหนังเรื่อง CSI ที่ทุกอย่างสามารถ
ดําเนินการได้ด้วยเวลาอัน สั้น เนื่อ งจากเป็นมายาวิชั่น เพราะในความเป็นจริงต้อ งใช้เวลาหลายวัน แต่ใน
ภาพยนตร์จะใช้เวลาแค่ 2 วินาที ซึ่งสิ่งท่านจะทําเหมือนหนัง CSI เก่งไม่กลัว กลัวช้า
ผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ เชียงรายเมื่อวานนี้ เรื่อง ไฟป่า ซึ่งผมเคยเป็นนายอําเภอ รวมทั้งผู้ว่าหลาย
คนเคยอยู่ที่นั่นหลายปี เมื่อพูดเรื่องข้อมูล ส่วนใหญ่จะตอบแบบขี่ม้าเลียบค่ายตลอด นั่นคือไม่รู้จริง ต้องรอ
ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรฯ ต้องเอาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาว่าตรงไหนเป็น HotSpot ตอนนี้ข้อมูล
กระจัดกระจายทั่วไปหมด แต่ถามว่าในหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลระดับ 8ว ของสํานักงานจังหวัด มีน้ํายาพอที่จะมี
ข้อมูลนี้ได้มั้ย คงได้ถ้ามีระบบที่ดี คงได้ถ้ามีเครื่องมือที่ดี และมีสมอง ท่านผู้ว่าเรียกใช้ได้ถูกต้อง อันนี้สําคัญ
มาก พอเห็นชื่อจังหวัดที่ท่านผสช. กรุณาคัดเลือกแล้ว มาดูรายชื่อบุคลากรทั้ง 10 จังหวัด หัวหน้ากลุ่มข้อมูล
กับหัวหน้าสํานักงานปลัด 10 ท่าน ว่างอยู่ 3 ท่าน
สิ่งที่ สป.มท. จะดําเนินการคือ ประการที่ 1 ค้นหาและคัดสรรคนที่ดี แล้วเริ่มการ coaching traning
กัน วันนี้ผมเชิญท่าน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่มาด้วย สิ่งแรกที่ต้องทําคือ กระทรวงต้องปรับเรื่องคนก่อน คนที่มี
คําว่า ok ok คือพออยู่รอดพออยู่ได้หรือไปได้ดี ผมไม่ทราบ ก็จะดูก่อนว่าคนดี คนเก่ง พร้อมสู้ และจะมีใจ
ทํางานหรือ ไม่ สําคัญมากตรงนี้ ทั้งหัวหน้าสํานักงาน หัวหน้ากลุ่มงานข้อ มูล ส่วนท่านรองผู้ว่าฯ ก็สําคัญ

จ.อ่างทองมีท่านวิศวะอยู่ สิ่งแรกที่กระทรวงจะเตรียมความพร้อมให้หลังจากเราลงนามตรงนี้แล้ว จะรีบทําตรง
นี้โดยด่วน
ประการที่ 2 เรื่อ งข้อมูล น่าสนใจตรงที่ว่า มันต้องเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลตรงต่อ เป้าหมาย
ที่ท่านผู้ว่าต้องการ ที่ท่านผสช. กล่าวมีความสําคัญ เรียกข้อมูลมาใช้ได้ทัน พูดแค่นี้ แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องทําได้
ยาก ใช้สัญชาติญาณพิเศษส่วนใหญ่ เพราะต้องใช้ทัก ษะสูงในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะต้องเร่งการ
ตัดสินใจ ยกตัวอย่างหากเราพูดถึงปัญหาที่เกิดในแต่ละปี 12 เดือ นมันล็อคอยู่แล้ว เช่นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ม็อบหอมหัวแดงจะมีเดือนไหน ม็อบกระเทียมเดือนไหน ไฟป่าและควันไฟช่วงเดือนไหน หนาวเดือนไหน น้ํา
เดือ นไหน ล็อ คด้วยปฏิทินแต่ละปีอ ยู่แล้ว ซึ่งฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่จะชี้เป้าได้หรือ ไม่ คนอยู่ในพื้นที่จ ะตอบได้
นั่นคือเจ้าของข้อมูลต้องมาคุยกัน เพื่อจะได้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ แต่ถึงเวลาจริงแล้ว เฉพาะหน้าจะเหนื่อย
มาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยขาดเยอะ ต้องขอบคุณทางสํานักงาน ก.พ.ร. และท่านผสช. ถ้าเราสามารถ
ที่จะเรียกข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อ ย่างทันการณ์และส่งผลต่อเป้าได้โดยตรง นี้คือสิ่งที่ท่านผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด
ต้ อ งการมาก เพราะแก้ ไ ด้ ต รงจุ ด จริ ง ๆ ในส่ ว นสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง เราเป็ น ผู้ รั บ ประโยชน์ ต รงนี้
เพราะฉะนั้นจะขอกราบเรียนว่าหลังจากที่เรามีข้อตกลงกันแล้ว เราต้องปรับกระบวนยุทธกันใหม่หมดเรื่อง
บุคคล เรื่องระบบงาน เรื่องที่จะต้องจัดการทําเพื่อความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ ตารางการทํางานของโครงการนี้
เสียดายที่วันนี้ไม่ได้ conference กับผู้ว่าฯ 10 จังหวัด ให้ท่านผู้ว่าฯ ทราบเราจะได้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ว่า
ฟังพร้อ มๆ กัน เราพูด ถึง กําแพงเพชร ปราจีนบุรี นครสวรรค์ อุทัย ธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
อยุธยา และนครนายก ที่จังหวัดนครนายกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปร่วมงานกับท่าน รมต.กระทรวง ICT ท่านเชิญ
steckholder มาเยอะทั้ง CAT COM TOT ทางภาครัฐด้วย ทําเป็น Smart Province เป็นฉบับแรกของ
ประเทศไทย คือ Infrasrtucture ด้าน IT ซึ่งจังหวัดนครนายก มีไม่กี่อําเภอ การวางระบบ Infrasrtucture
ด้าน IT ผมว่าน่าสนใจมาก ทางกระทรวงมหาดไทยส่งท่านผู้ว่าฯ ซึ่งเคยเป็นคนวางระบบทะเบียนราษฎร 13
หลัก แล้วส่งรองผู้ว่าฯ ที่ผู้ว่าฯ ต้องการใช้ และอีก 9 จังหวัดก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ ขอฝากให้กองการเจ้า
หน้าของสํานักงานปลัดกระทรวงด้วยว่า ต้องฉวยโอกาสนี้ให้ป็นประโยชน์มากที่สุด ท่านผสช.ได้กรุณามาถึง
แล้วจะเป็นการดําเนินงานที่ดีในปีแรก ดูจาก timeline เดือนกันยายนน่าจะเสร็จ ผมคิดว่าเราเตรียมความ
พร้อม 3 เดือน ทํางาน 3 เดือน ก่อนเกษียณน่าจะเห็นหน้าเห็นหลัง อันนี้ก็ฝากสํานักนโยบายและแผนช่วยดูแล
ผมเชื่อมั่นว่าการทํางานร่วมกันจะสามารถช่วยผลักดันโครงการนําร่องนี้ อย่าลืมว่าเรามีทุกจังหวัด กลุ่มงาน
ข้อมูลซึ่งจะคอย support สมัยท่านนายกทักษิณ เมื่อ 7 ปีที่แล้วมีข้อมูล 45 ตัวส่งถึงผู้ว่าฯ ตรงนี้น่าจะเป็น
การต่อ ยอด แต่ความป็นจริงสถิติจังหวัดเก็บข้อ มูล มากมายในพื้นที่อ ยู่แล้ว ผนวกกับข้อ มูล กระทรวงต่างๆ
น่าจะช่วยให้เราสามารถนํามาปะติดปะต่อได้เร็วขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณทางสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ ที่ได้กรุณาในเรื่องนี้ ซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จะเริ่ม kickoff กันได้ทั้ง 10 จังหวัด ต้อง

ขอบคุณท่านเลขาฯ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นความสําคัญเรื่องนี้ คิดว่าเรื่องของข้อมูล น่าจะมาถึงจุดที่เราใช้
ประโยชน์จากข้อมูลกันเสียที
ขออนุญาติเป็นตัวแทนกราบขอบคุณทางทีมที่ปรึกษา สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานสถิติแห่งชาติที่
ได้กรุณาร่วมเป็น partner กันในโครงการนี้ ผมจะขอให้คํามั่นว่าจะพยายามให้ทุกจังหวัด ท่านผู้ว่า ท่านรอง
ผู้ว่า หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ร่วมกันทํางานกับสสช. ในเรื่องนี้เต็มที่ต่อไป ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 10.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน

3.

นายบํารุง รื่นบันเทิง

ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

4.

นายกฤษณ์ ธนาวณิช

ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.

นายพิพัฒน์ เพี้ยวคงศักดิ์

นิติกรชํานาญการพิเศษ

6.

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น

7.

นายวรสิฏฐ์ หล้ามงคล

ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

8.

นางพิชญา บุญประเสริฐ

ผู้อํานวยการกองกลาง

9.

นายสิงห์ สุขวัจน์

ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ

10. นางสาวสุนีรัตน์ พรไกวัล

นักจัดการงานทั่วไป

11. นายปฐมพล เย็นอาคาร

ผู้อํานวยการส่วนกิจการพิเศษ

12. นางอังคณา ชิตะติตติ

ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล

13. นายบัณฑิต สมถวิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

14. นายภาสวัฒน์ รอดคําดี

ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

15. นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

16. นายกีรติ บุญการณ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

17. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

18. นายนริศร์ วรรณประภา

ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและแผนรวม

19. คุณมณฑ์หทัย รัตนนุพงศ์

นักวิเทศชํานาญการ

20. นายกิจจา ฉิมพาลี

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

21. นางสาวหัทยา อุตโม

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

22. นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

23. นายริมพลา กลิ่นสุคนธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

24. คุณภัทรีพันธุ์ พัดใส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

25. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

26. นายไกร เอี่ยมจุฬา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

27. นายอภิชัย ชัยชมภู

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (แทน)

28. นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์

ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

29. นางจันทร์วิมล รักษ์มิตรอานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ

30. คุณชัชฎาภรณ์ กอบกุล

เจ้าหน้าที่สํานักกฎหมาย

31. คุณรมิตา สุขจรัญ

นักประชาสัมพันธ์

32. นายรัฐพล เพรียวพานิชญ

นักประชาสัมพันธ์

33. นางโสรยา พานิชาผงค์

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชําานาญการพิเศษ

34. อุษา มีชารี

ผู้สื่อข่าว

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
35. นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

36. นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

37. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้ตรวจราชการกรม

38 นางสาวมาลี วงศาโรจน์

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

39. นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ

40. นางนวลนภา ธนศักดิ์

ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศและยุทธศาสตร์ภาครัฐ

41. นางอุษณี ไชยานนท์

ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ

42. นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์

ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ (สบส.)

43. นางน้ําผึ้ง เชิดชูพงษ์

ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ

44. นายธเนส โกมลวิภาต

ผู้อํานวยการกลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ

45. นางสาวนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย

ผู้อํานวยการกลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ

46. นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ (สบส.)

47. นางสาวณัฎฐนันท์ วิสุชาติพงศ์

ผู้อํานวยการกลุ่มประสานสถิติด้านเศรษฐกิจ

48. นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน์

ผู้อํานวยการกลุ่มประสานสถิติด้านสังคม

49. นายบุญฤทธิ์ อดิพัฒน์

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

50. นางสาวอารีรัตน์ กิตติสมบูรณ์สุข

นักวิชาการสถิติชํานาญการ (สบส.)

51. นางสาวณภัทร นิยมชาติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (สบส.)

52. นางสาวธีรวรรณ เอกรุณ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (สบส.)

53. นายเชาว์วัฒน์ สุทธะมุกสิก

พนักงานบริหารทั่วไป

54. นางธารารัตน์ วงษ์จันนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

55. นางสาวอรนิธิ สวนสุจริต

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
56. ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

57. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

58. นายสุพจน์ ลาภปรารถนา

ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาค

59. นายอิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย

หัวหน้าคณะวิจัยโครงการฯ

60. ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์

นักวิจัยอาวุโส

61. นายธนศักดิ์ ม้วกโภวัย

นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ

62. นางสาวธารทิพย์ กาญจนาภา

นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ

63. นางสาวนนทญา หงษ์รัตน์

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

