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บก.ขอเขียน
วั

สืบเนื่องจากปก

นเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแป๊บเดียว
มาถึงฤดูกาลเกษียณอายุราชการอีกแล้ว
การท�ำงานจนครบเกษียณอายุราชการนัน้ นับเป็น
เกียรติประวัตขิ องบุคคลทีร่ บั ราชการ ถึงแม้ทา่ นจะ
สิน้ สุดระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการ แต่คณ
ุ งามความดี
ของทุกท่านจะยังคงอยู่ตลอดไป
สารสถิติฉบับนี้ ยังคงคัดสรรเรื่องดี ๆ
มีประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่านทุกท่าน เริ่มจากเรื่องที่
น่ายินดี ทีแ่ ผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว โดยเป้าหมายทีส่ �ำคัญของแผน
แม่บทฉบับดังกล่าว เพือ่ ส่งเสริมการน�ำข้อมูลสถิติ
ทางการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ ในยุคดิจิทัลพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือของคนไทยเป็นอย่างไร และสิง่ ทีส่ ำ� นักงาน
สถิติแห่งชาติอยากจะบอกท่านผู้อ่านว่า ในยุค
ดิจทิ ลั การเข้าถึงข้อมูลสถิตไิ ม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป
เรามีบริการผ่าน Application ตลอดจนอีกหลาย
เรื่องราว ติดตามอ่านได้ภายในเล่ม
ท้ายสุดขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุ
ราชการทุกท่านไม่ว่าจะอยู่หน่วยราชการไหน
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ใช้ ชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอย่ า ง
มีความสุข

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

แล้วพบกันฉบับหน้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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- ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในยุ คดิจิทัล

สถิติน่ารู้
- กีฬาไทย...จะก้าวไกลสู่สากล
- เศรษฐกิจปี 58 ชะลอตัว ส่งผลคนไทยใช้พลังงาน
		ลดลง
- วิกฤติ “ขยะมู ลฝอย” ล้นเมือง (ไหน)

สถิติเด่น
การอ่าน...ในยุ คดิจิทัล
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Website :

“คุณมาดี” ลงพืน้ ที่เก็บข้อมู ล
ส�ำมะโนอุ ตสาหกรรม นอกเขตเทศบาล

เกร็ดความรู้
5 สิง่ ที่คุณพ่อควรท�ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
		 (พ.ศ. 2559 - 2564)
- ข้าราชการเกษียณอายุ ราชการ
		 ในปี งบประมาณ 2559
- ดิจิทัลไทยแลนด์สัญจร 2016

แวดวง สสช.
ข่าวจากภูมิภาค
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ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะศูนย์กลางข้อมู ลและ
สารสนเทศสถิติ ที่จะน�ำไปสู่การวางแผนตัดสินใจ การต่อยอด
ความรู ้ และสร้างนวัตกรรม ได้เพิ่มช่ องทางให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ที่หลากหลาย และสะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึงข้อมู ลสถิติและ
สารสนเทศมากขึ้น ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ากับยุ คดิจิทัล
ในปั จจุ บันประชาชนมีการเข้าถึงข้อมู ลผ่านสื่อดิจิทัล
มากขึน้ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติจงึ เพิ่มช่ องทางให้บริการข้อมูลสถิติ
ผ่านทาง Application ดังนี้

สืบเนื่องจากปก

ในยุคดิจิทัล
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กีฬาไทย...
จะก้าวไกลสู่สากล
จากกระแสความนิยม
ของคนทุ ก เพศทุ ก วั ย ที่ ต ่ า งก็ หั น
มาให้ความส�ำคัญกับการเล่นกีฬา
หรือการออกก�ำลังกายมากขึ้น เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลาย
ประการ ทัง้ ช่วยท�ำให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วย
คลายเครียด ท�ำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า นอนหลับสบาย มีบุคลิกภาพ
ดีขนึ้ ซึง่ การเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายเพียงวันละ 30 นาที และงดเว้น
สิ่งเสพติดทั้งหลาย จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ช่วยลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ได้อีกด้วย
การเล่ น กี ฬ ามี ค วาม
แตกต่ า งจากการออกก� ำ ลั ง กาย
เพราะการเล่ น กี ฬ าจะต้ อ งมี ก ฎ
กติกาในการเล่นและต้องใช้ทักษะ
มากกว่ า การออกก� ำ ลั ง กายทั่ ว ไป
และที่ส�ำคัญกีฬาส่วนใหญ่มักจะมี
การแข่งขัน ทั้งการแข่งขันประเภท
บุคคลและประเภททีม ดังนั้น ผู้ที่
จะเป็นนักกีฬาจะต้องมีความอดทน
และมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ปัจจุบัน

มีหลายประเทศน�ำการแข่งขันกีฬามาใช้ในการแสดงศักยภาพและเป็น
ตัวชีว้ ดั ทีบ่ ง่ บอกระดับการพัฒนาสุขภาวะของคนในประเทศ และมีการ
ลงทุนพัฒนาทางด้านการกีฬามากขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศ
หนึ่งที่ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านการกีฬาเช่นกัน โดยเฉพาะการ
ให้ความส�ำคัญต่อนักกีฬาและบุคลากรให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ส่งผลให้เกิดแนวทางการจัดตัง้ สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา เพือ่ ป้องกัน
การถูกเอารัดเอาเปรียบในการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ เป็นการยกระดับ
ผู้ฝึกสอนกีฬา   ผู้ตัดสินกีฬา และผู้ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ให้
ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันกับวิชาชีพอื่น ๆ เช่น
แพทย์ พยาบาล และวิศวกร เป็นต้น ดังนั้น คงต้องหันกลับมาดูว่าไทย
มีความพร้อมต่อการพัฒนากีฬาเพือ่
ก้าวสู่สากลแล้วมากน้อยเพียงใด
ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ www.nic.go.th
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ส่งผลคนไทยใช้พลังงานลดลง

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยข้อมูลการใช้พลังงานของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2558 ทีป่ ระมวลผลจากโครงการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 พบว่า พลังงานที่ครัวเรือนใช้
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประกอบด้วยน�้ำมัน
และแก๊สต่าง ๆ และ 2) ผลิตภัณฑ์อื่น ประกอบด้วยไฟฟ้า ถ่านไม้
และฟืน โดยครัวเรือนใช้พลังงานจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคิดเป็น
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ 1,437 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 67.3) มากกว่าผลิตภัณฑ์
อื่นที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 698 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 32.7)
หากพิจารณาค่าใช้จ่ายจ�ำแนกตามประเภทของพลังงาน
พบว่า ในภาพรวมของประเทศค่าใช้จ่ายสําหรับแก๊สโซฮอล์สูงที่สุด
(เฉลี่ย 764 บาทต่อเดือน) รองลงมาคือ ไฟฟ้า (เฉลี่ย 664 บาท
ต่อเดือน) และน�้ำมันดีเซล (เฉลี่ย 468 บาทต่อเดือน) และเป็นที่
น่าสังเกตว่า กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
มีการใช้ไฟฟ้าและแก๊สโซฮอล์สูงกว่าภาคอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด
โดยพบว่าค่าใช้จ่ายสําหรับแก๊สโซฮอล์สูงเป็น 2.1 เท่าของภาคเหนือ

ซึง่ เป็นภาคทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยด้านแก๊สโซฮอล์ตำ�่ สุด และมีคา่ ใช้จา่ ยด้าน
ไฟฟ้าสูงเป็น 2.7 เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาค
ที่มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต�ำ่ สุด สําหรับการใช้ถ่านไม้และฟืน พบว่า
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีค่าใช้จ่าย
มากกว่าภาคอื่น คือ เฉลี่ยเดือนละ 81 และ 53 บาทต่อครัวเรือน
ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน
ทั่วประเทศ ปี 2557 และ 2558 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ย
ต่อเดือนลดลงชัดเจน จาก 2,377 บาท เป็น 2,135 บาท หรือลดลง
ถึงร้อยละ 10.2 เมื่อพิจารณาตามประเภทของพลังงาน พบว่า
มีคา่ ใช้จา่ ยลดลงทุกประเภทพลังงาน ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท�ำให้ครัวเรือนลดการใช้จ่ายด้านพลังงานลง
โดยน�้ำมันเบนซินมีค่าใช้จ่ายลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 54.8
(จาก 186 เป็น 84 บาท) สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.nso.go.th

สถิติน่ารู้

เศรษฐกิจปี 58 ชะลอตัว
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วิกฤติ “ขยะมูลฝอย”
ล้นเมือง (ไหน)
“ขยะมูลฝอย” สิ่งที่มนุษย์ถือเป็นสิ่งด้อยค่าและน่ารังเกียจ
จนในปัจจุบันปริมาณสะสมมหาศาลของขยะมูลฝอยก�ำลังจะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัญหาส�ำคัญระดับ
โลกที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
และพยายามที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส�ำหรับประเทศไทย พบว่า
มีหลายพืน้ ทีท่ กี่ ำ� ลังประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยสะสมทีม่ จี ำ� นวนมากจน
แผนภูมิ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมู
ลฝอยเฉลี
่ยต่อวัทนันของคนไทย
ไม่สามารถก�
ำจัดขยะได้
กับปริมาณทีปี่เกิ2551-2558
ดขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลกระทบ
แผนภูมิ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมู
ลฝอยเฉลี
่ยต่อวันของคนไทย
ปี 2551-2558
ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอนามัย รวมถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขยะมูลฝอยประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงปี 2551 - 2558 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 มีปริมาณขยะ
มูลฝอยรวมทั่วประเทศ 26.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.92 ล้านตัน จากปี 2551 ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 23.93 ล้านตัน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงการ
สร้างขยะต่อวันของคนไทย ในช่วง 8 ปีทผี่ า่ นมา พบว่า แต่ละคนสร้างขยะเฉลีย่ วันละมากกว่า 1 กิโลกรัม และมีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างขยะเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยจะเห็นได้จากปี 2551 คนไทยผลิตขยะเฉลีย่ วันละ 1.03 กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ เป็น 1.13 กิโลกรัม ในปี 2558 ติดตามรายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nic.go.th

ปริ
มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันของคนไทย ปี 2551กก./วั
- 2558
น
ล้านตัน
กก./วัน
1.20
1.20

ล้านตัน
27
27

1.15
1.15

26
26
25
25
24
24
23
23
22
22

1.04
1.04
1.04
1.03
1.04
1.03
24.22
24.11
23.93
24.22
24.11
23.93
2551
2551

2552
2552

1.08
1.08
25.33
25.33

2553
2554
2553
2554
ปริมาณขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอย

1.05 26.77
1.05 26.77
24.73
24.73

1.11
1.11
26.19
26.19

2555
2556
2557
2555
2556
2557
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวัน
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวัน

ที่มา : ข้อมูลปี 2551 - 2557 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 กรมควบคุมมลพิษ
ที่มา : ข้อมูลข้ปีอมู2551-2557
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย
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ข้อมูลปี 2558 จาก (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 กรมควบคุมมลพิษ
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การอ่านหนังสือทุกประเภท นอกเวลาเรียน/นอกเวลาท�ำงาน/ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปเล่ม/เอกสาร
หรือการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอ่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป (62.6ล้านคน)
มีอัตราการอ่าน 77.7% เฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน

สถิติเด่น

พฤติ ก รรมการอ่ า นหนั ง สื อ ของคนไทยเปลี่ ย นไป
่
เมือดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นท�ำให้คนไทยซื้ อหนังสือน้อยลง
หันไปอ่านใน Smart Phone, Tablet เพิ่มขึ้น
รวมถึงการอ่านผ่าน Social Network ด้วย

ที่มา : ส�ำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2558

ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ
ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิ
นอกเขตเทศบาล จ การ
ร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ
จ�ำนวนคนท�ำงาน จ�ำนวนลูกจ้าง เป็นต้น
ขอความร่วมมือ สถานประกอบการ
ทั่ ว ประเทศที่ ป ระกอบกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า
สานักงานสถิติแห่งชาติ จัดทาสามะโนอุตสาหกรรม และธุ
พ.ศ. 2560
(นับจด) โดยส่
เจ้าหน้าตที่หรือคุณมาดี
รกิจทางการบริ
การ งการผลิ
การก่อกสร้สถานประกอบการที
าง การขนส่งทางบก่อยูและ
สวมใส่เสื้อสีแดงเลือดหมูลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุ
่นอกเขตเทศบาล
สินค้า กิจกรรมด้
ทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ขอความร่สถานที
ว มมือผูเ่ ้ปก็บระกอบการให้
ข้อามูนข้
ลทีอ่ถมููกลต้องครบถ้ว น
ข่
า
วสารและการสื
อ
่
สาร
และกิ
จ
กรรม
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดท�ำส�ำมะโนอุตสาหกรรม
เพื
อ
่
เป็
น
ข้
อ
มู
ล
ให้
ภ
าครั
ฐ
และเอกชนใช้
ใ
นการวางแผนพั
ฒ
นาอุ
ต
สาหกรรมต่
อ
ไป
พ.ศ. 2560 (นับจด) โดยส่งเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีสวมใส่เสื้อ ด้านโรงพยาบาลเอกชน ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
่จัดเก็บ อได้มูแลก่พื้นสถานที
่ตั้ง กรูสถาน
ปแบบการจั
ดตั้งยตามกฎหมาย
ทางเศรษฐกิบจตั รประจ�
การร่วำมตัว ซึง่ ส�ำนักงาน
หากสงสั
ในตัวเจ้าหน้าที/่ สามารถขอดู
สีแดงเลือดหมูสาหรั
ลงพืบ้นข้ทีอ่เมูก็ลบทีรวบรวมข้
ฐานจากทุ
แห่งชาติกอจ้อกให้
กเก็บ
ประกอบการ
่วประเทศจในเดื
อนตุลาคม
ลงทุ น หรืทีอ่อถืยูอ่นอกเขตเทศบาลทั
หุ้ น จากต่ า งประเทศ
านวนคนท
างานสถิจติานวนลู
า ง เป็ข้นอต้มูนลของสถานประกอบการจะถู
ขอความร่ ว มมื อ
ถึงธันวาคม 2559 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ เป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ แต่จะน�ำไป
สถานประกอบการ ทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนใช้ในการ ประมวลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัด
บริการฒการผลิ
ต การก่อต่สร้
่เ ก็บแสิต่นอค้ย่าางใด
กิ จกรรมด้านข้อมูล ข่าวสารและ
เก็บภาษี
วางแผนพั
นาอุตสาหกรรม
อไปา ง การขนส่ งทางบกและสถานที

ส�ำมะโนอุตสาหกรรม นอกเขตเทศบาล

การสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสั ย
ในตัวเจ้าหน้าที่ สามารถขอดูบัตรประจาตัวซึ่งสานักงานสถิติแห่งชาติออกให้ ข้ อมูลของสถานประกอบการ
จะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ แต่จะนาไปประมวลและเสนอผลในภาพรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์

“คุณมาดี” ลงพืน้ ทีเ่ ก็“คุบณข้มาดีอมู” ลลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลสามะโน

เกร็ดความรู้
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ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock

สิ่งที่คุณพ่อ
ควรท�ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่า “นมแม่” มีสารอาหารที่จ�ำเป็น
ต่อลูกน้อยมากกว่านมผงถึง 16 เท่า มีคุณประโยชน์มากมาย
ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ท�ำให้ลูกน้อยเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และที่ส�ำคัญยังส่งผลดีต่อจิตใจ
ทั้งแม่และลูก อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

จากผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างยืนยันว่าเด็กที่
กินนมแม่ตงั้ แต่แรกเกิดจะมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง เจริญเติบโต และมีพฒ
ั นาการ
ที่สมวัย และด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนให้
คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการลงทุน
เพื่อสร้างคนที่คุ้มค่าที่สุด
ด้าน จะเด็ด เชาว์วิไล ผู้อำ� นวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สสส. ที่
สนับสนุนเรือ่ งสิทธิความเสมอภาคในการเท่าเทียมกันทางเพศ รวมถึงสนับสนุนให้
คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้คำ� แนะน�ำว่า ในขณะที่คุณแม่อยู่ในช่วงให้นมลูกนั้น
“คุณพ่อ” เองก็สามารถแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้ในวิธีต่าง ๆ ดังนี้

ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock
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ช่วยงานบ้าน คุณพ่อสามารถแบ่งเบาภาระ
คุณแม่ได้ดว้ ยการท�ำงานบ้าน ซักผ้า ท�ำความ
สะอาด หรือเตรียมอาหารไว้รอคุณแม่
ฝึ ก สั ง เกตอาการของลู ก น้ อ ย เช่ น เมื่อ
ลูกน้อยหิว เขาจะผงกศีรษะขึ้น อ้าปาก หรือ
ดูดปากตัวเองจนไปถึงเริม่ หงุดหงิดและร้องไห้
หากคุณพ่อฝึกสังเกตอาการของลูกบ่อยๆ
คุณพ่อก็จะสามารถสนองความต้องการของเขา
ได้เร็วโดยไม่ต้องถึงมือคุณแม่
รูจ้ กั ปลอบประโลมลูกน้อยในยามทีร่ อ้ งไห้
เช่น เวลาเช้าตรู่ หรือเวลาดึก ทั้งคุณแม่และ
คุณพ่อจึงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของลูก และต้องคอยโอ๋ นวดเบา ๆ
หรือคอยปลอบประโลมโดยการโอบลูกไว้
การให้ความรักและเอาใจใส่ เนือ่ งจากคุณแม่
จะเหนือ่ ยจากการต้องตืน่ บ่อย ๆ เพือ่ ให้นมหรือ
ดูแลลูก ดังนั้น คุณพ่อควรรับหน้าที่ในการ
ดูลกู ในด้านอืน่ ๆ เช่น อาบน�ำ้ แต่งตัว เป็นต้น
การได้ดูแลและเลี้ยงลูกถือเป็นประสบการณ์
ที่พิเศษสุดของพ่อกับแม่

ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock

ขอบคุณเธอในฐานะภรรยาและแม่ทดี่ ขี องลูก
เพราะก�ำลังใจถือเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับคุณแม่
และยิ่งคุณแม่บางท่านที่มีสภาวะซึมเศร้า
หลังคลอด ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป
คุณพ่อยิง่ ต้องใส่ใจและดูแลคุณแม่มากขึน้ ไป
ด้วย โดยการกล่าวค�ำขอบคุณหรือโอบกอดให้
ก�ำลังใจเธอบ่อยๆ

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนมีบทบาทที่
เท่าเทียมกัน วิธคี ดิ ค่านิยม ทีว่ า่ การท�ำงานบ้าน
และการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเพียง
ฝ่ายเดียวไม่ใช่อีกต่อไป ผู้ชายควรมีบทบาท
ในการเลีย้ งลูกมากขึน้ แบ่งเบาภาระให้ซงึ่ กัน
และกัน เช่นนีแ้ ล้วนอกจากความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัวจะแน่นแฟ้นขึน้ แล้ว ยังถือเป็น
การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มรี ากฐาน
ที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

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

สาระส�ำคัญของร่างแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูล
สถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการก�ำหนดนโยบายในการ
พัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) โดยมีเป้าหมาย
ทีส่ ำ� คัญ “ส่งเสริมการน�ำข้อมูลสถิตทิ างการไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาระบบสถิ ติ ข อง
ประเทศเพือ่ การวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศ
และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาภาคีเครือข่าย
เชิงนโยบาย การพัฒนาจุดประสานงานส�ำหรับดัชนีและตัวชี้วัด
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการสถิติจากข้อมูล
การบริหารงานและสถิติจากการส�ำรวจและการเชื่อมโยงสถิติ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลของ
หน่วยงานจากการส�ำรวจ และการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงสถิติ
ระหว่างสาขาและเชื่อมโยงจากสถิติพื้นที่สู่สถิติรายการสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ จัดท�ำมาตรฐาน
สถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติและการพัฒนา
คุณภาพสถิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการ
เข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
สนับสนุนให้มีการน�ำเสนอในรูปสื่อดิจิทัลและพัฒนาแอปพลิเคชัน
การให้บริการสถิตทิ สี่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ทกุ กลุม่
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงสถิติด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หน่วยสถิติ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสถิตสิ ง่ เสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากร
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ
ในด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 เน้นให้ความส�ำคัญกับ
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน โดย
แสวงหาแนวทาง รูปแบบที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง และเกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สถิติ
รวมทั้งการจัดท�ำดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติในการติดตาม
ประเมินผล ทัง้ นี้ แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกให้การ
ด�ำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิตฯิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2559 - 2564) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ ดังนี้

เน้นให้ความส�ำคัญกับการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เพื่อใช้ประโยชน์
จากข้อมูลสถิติร่วมกัน

0
9

1
0

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2559
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จากใจท่านรองฯ ไพโรจน์ บุญลือ

นายไพโรจน์ บุญลือ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
จัดเก็บข้อมูลสถิติ

ผมเลือกที่จะมาท�ำงานสังกัดส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2521 นับถึงวันนีก้ ็ 38 ปีแล้ว จบสถิตมิ าก็อยากท�ำงานสถิตกิ ส็ มใจ รักทีจ่ ะอยู่ทนี่ ี่ ก็อยู่มา
จนเกษียณอายุราชการ เพิง่ มาประจักษ์ความจริงในใจตนก็เมือ่ ชาวส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
(สสช.) ก�ำหนดค่านิยมกันไว้ว่าจะเป็นองค์กรที่ “ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจ
ลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.” นี่แหละใช่เลย ตัวตนของผม
ผมเป็นคนชอบคิดนอกกรอบ ผมชอบท�ำต่อยอดระบบ/แนวทางที่ สสช.
ก�ำหนด ชอบคิดว่า สสช. น่าจะท�ำอย่างนั้นอย่างโน้น ไม่ชอบคิดว่าท�ำไม สสช. ต้องท�ำ
อย่างนั้น ก็เพราะคิดว่าคน สสช. ต้องช่วยกันคิดไว้ดีแล้ว มีแต่จะช่วยคิดหาเหตุผล
สนับสนุน หาแนวทางด�ำเนินงานให้การบริหารจัดการงานของ สสช. ประสบความส�ำเร็จ
ผมอยากให้ระดับน้อง ๆ ตลอดจนถึงลูก ๆ ยึดถือค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรเป็นหลักในการปฏิบตั งิ านราชการสถิตไิ ทยเริม่ ต้นมากว่าร้อยปี ขาดความต่อเนือ่ ง
ไปบ้างแต่ก็มาเป็นปึกแผ่นได้กว่า 50 ปีแล้ว ภารกิจข้างหน้าของ สสช. คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูล (ดิจิทัล) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีคุณค่า
				

นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์
นางสาวอัจฉรา จุ๋ยมา
นายณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร
ผู้อำ� นวยการส�ำนักสถิติ
สถิติจังหวัดสุรินทร์ (อ�ำนวยการสูง) สถิติจังหวัดอุบลราชธานี (อ�ำนวยการสูง)
สาธารณมติ
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

นางนวลจันทร์ เมืองแสงธรรม
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(อ�ำนวยการสูง)
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจีรภา วราดุล
สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(อ�ำนวยการสูง)
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมชาย พลฤทธิ์
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
(อ�ำนวยการต้น)
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาววรรณดี กลิ่นเจริญ
สถิติจังหวัดตราด
(อ�ำนวยการต้น)
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดตราด
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นางกาญจนา กระจ่างมล
นางสาวอัญชลี โฉมฉายแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ นักวิชาการสถิติชำ� นาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักสถิตพิ ยากรณ์

นางจุไรรัตน์ วิรยศิริ
นักวิชาการสถิติชำ� นาญการพิเศษ
ส�ำนักสถิติพยากรณ์

นายสุพร หาสุข
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

นางสาวอมรศรี จิวะตระกูลวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางเยาวพา วงศ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

นายเจษฎา อ่องสุวรรณ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

นายธนกฤต เผ่าปานด�ำรงค์
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ส�ำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นางสาวกนกวรรณ ลาภพานิช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�ำนาญงาน
ส�ำนักบริหารกลาง

นายเกษม ห่านตระกูล
เจ้าพนักงานสถิติชำ� นาญงาน
ส�ำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นางกรรณิกา พิชิตกุศลาชัย
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
ส�ำนักบริหารกลาง

นางสมพร พงษ์สมโภช
เจ้าพนักงานสถิติชำ� นาญงาน
ส�ำนักนโยบายและวิชาการสถิติ

นายเสริมศักดิ์ สุทธาวาศ
นายช่างศิลป์ช�ำนาญงาน
ส�ำนักนโยบายและวิชาการสถิติ

นายชัยพร สินธุ์แก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุช�ำนาญงาน
ส�ำนักบริหารกลาง
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นายอ�ำพล จุมังมอ
สถิติจังหวัดอ่างทอง (อ�ำนวยการต้น)
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
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ดิจิทัลไทยแลนด์สัญจร 2016
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Startup
Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016 ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ต่อแนวคิด
ของเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในแต่ละภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ
ในการนี้ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “บทบาทของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ใน
ยุคดิจทิ ลั ” ทัง้ 3 จังหวัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสถิตใิ นยุคดิจทิ ลั ทีส่ ะดวกและรวดเร็ว

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

ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand &
Digital Thailand ประชารัฐรวมพลัง Thailand 4.0 ขับเคลือ่ น Startup Thailand & Digital Thailand สูภ่ มู ภิ าค
โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์
ของการจัดงาน ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เพือ่ ขับเคลือ่ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จัดขึน้ ระหว่างวันที่
5 – 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

“Startup Thailand & Digital Thailand” ที่ขอนแก่น
มุ่งขยายความร่วมมือสู่สากลกลุ่มอนุภาคลุ่มน�้ำโขง

ทั่วประเทศ การจัดงาน Startup Thailand ภูมิภาคที่จังหวัด
ขอนแก่นนี้ ยังเป็นก้าวส�ำคัญในการประกาศความพร้อมของไทย
ในการเข้าร่วมขับเคลื่อนกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง โดยให้กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ Startup รุน่ ใหม่เป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
และพลิกโฉมไปสู่ภูมิภาคที่มีความพร้อมในด้านการรองรับการ
ลงทุนใหม่ ๆ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญ Startup และผู้มี
บทบาทส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นระบบส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
Startup จากประเทศลุ่มแม่นำ�้ โขงทั้งลาว กัมพูชา และ เวียดนาม
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016
สู่ Phuket Smart City

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค
2016 ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559 เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของ
รัฐบาลไทยต่อการเข้าสู่การเป็นประเทศชั้นน�ำในระดับนานาชาติ โดย
การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ และการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการนี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมในพิธีเปิดด้วย
งาน Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016
ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในครั้ ง นี้ เป็ น การต่ อ ยอดความส�ำ เร็ จ จากการ
จัดงาน Startup Thailand และ Digital Thailand ที่กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ และขอนแก่น ในพิธี
เปิดได้รับเกียรติจากท่านนายก
รัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ
เรื่ อ ง “การส่ ง เสริ ม ภู เ ก็ ต สู ่
ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ
และเมืองอัจฉริยะ” นอกจากนี้
ยังมีการสัมมนาและบรรยายพิเศษ การจัดแสดงบูธนิทรรศการ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ
วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ บูธแหล่งเงินทุน บูธให้คำ� ปรึกษา

แวดวง
สสช มพันธ์
ข่าวประชาสั

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ไอซี ที ) เป็ น ประธานร่ ว ม
เปิ ด งาน Startup Thailand & Digital Thailand ภู มิ ภ าค 2016
ณ หอประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึน้
ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559 หลังประสบความส�ำเร็จและได้รบั
การตอบรับอย่างดีที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การจัดงานในส่วนของ Startup Thailand ในภูมิภาค
ที่จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้ Regional Rise กระตุ้นการตื่นตัว
ของภูมิภาค เพื่อปูทางให้เกิดการสร้างนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจขึ้น
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แวดวง สสช.
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ลงนามถวายพระพร

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร น�ำคณะผูบ้ ริหารกระทรวงฯ และหน่วยงาน
ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง

ประชุมหารือ

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเพือ่ เตรียมการประชุม Second
China-ASEAN Statistical Forum ระหว่างผู้บริหารของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้บริหารของ Guangxi Zhuang Autonomous Region
Bureau of Statistics เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

ประชุมชี้ แจง

นายไพโรจน์ บุญลือ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชีแ้ จงการปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล
การส�ำรวจเพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ

เปิ ดศูนย์ดิจิทัลชุ มชน

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
สถาบันเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบแห่งแรก เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชุมชนทั่วประเทศ โดย นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธเี ปิดดังกล่าว เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ต�ำบลแม่สา อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
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ปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติฯ

CAT ก้าวสู่ปีที่ 14

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ สายงาน
ทรัพยากรบุคคล ในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้งบริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับศิริราช
มูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
84 พรรษา ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และ (ล่าง) ร่วมแสดงความยินดี
กับ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ�ำกัด ในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ� ำ กั ด และร่ ว มบริ จ าคเงิ น สมทบทุ น ศิ ริ ร าชมู ล นิ ธิ เพื่ อ สร้ า งอาคาร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร อาคารแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

งานวันคนพิการ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าว
เปิดงานและมอบนโยบาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับพื้นที่
โครงการศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ ชุลวี ฒ
ั นกุล
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ นายไพโรจน์
บุญลือ นางนวลนภา ธนศักดิ์ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
รองผู ้ อ� ำ นวยการส�ำ นัก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ ข้ า ราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ร่วมการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

แวดวง สสช.

นางสาวรวมพร ศิรริ ตั น์ตระกูล ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักสถิตพิ ยากรณ์ พร้อมด้วย นางนภัสนันท์ โพธิศ์ รี
หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการสถิ ติ แ ละวางแผน ส� ำ นั ก งาน
สถิติจัง หวัด กาญจนบุรี ข้ า ราชการ พนัก งาน และ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ สสช.ปันรัก ปันสุข เพื่อขยายผลตามแนวทางพระราชด�ำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ เขาขวาง วัดทิพย์สุคนธาราม ต�ำบลดอนแสลบ อ�ำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
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เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะ

ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ต เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยีย่ มคารวะ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต เพือ่ แนะน�ำ นายเคร็ก เฟอร์กสู นั กงสุลใหญ่ ณ ออสเตรเลีย ประจ�ำจังหวัดภูเก็ต
โดยการแต่งตัง้ กงสุลใหญ่ครัง้ นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของการขยายเครือข่ายทางการฑูตของออสเตรเลียทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในรอบ 40 ปี มุง่ บริการด้านกงสุล
และอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตประมาณปีละ 3 แสนคน โดยมี นางละอองดาว คมสัน
สถิติจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ตรวจราชการ
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลวี ฒ
ั นกุล
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
พร้ อ มด้ ว ยนายอาจิ น จิ ร ชี พ พั ฒ นา
รองผู้อำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมส�ำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เพื่อ
ติดตามการด�ำเนินงาน โดยมี นายพิพฒ
ั น์ เพ็ชรกระจ่าง สถิตจิ งั หวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ
ณ ส�ำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

วิทยากรพิเศษ

นางอาทิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรพิเศษ การสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน” โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่
6 กันยายน 2559

มั่นใจในส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552
ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

