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ติดตามอ่านได้ในเล่ม...
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สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

มี

ผู ก้ ล่าวไว้วา่ มีอยู ส่ ามสิง่ ในโลกนีส้ ญ
ู เสียไปแล้ว
จะเรียกกลับคืนไม่ได้ นัน่ ก็คือ ค�ำพู ด เวลา
และโอกาส ซึ่งในช่ วงนีข้ า้ ราชการในหลายหน่วยงาน
รวมถึ ง ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ รู้ ซึ้ ง กั น ดี ว่ า
“เวลา” ช่ างเป็นสิง่ ส�ำคัญเหลือเกิน เพราะเวลาจะท�ำ
ให้เราต้องลาจากเพื่อนร่วมงาน เหลือไว้แต่ความ
ทรงจ�ำดี ๆ และความคิดถึงทุกท่านที่เกษียณอายุ
ราชการ
สารสถิ ติ ฉ บั บ นี้ ยั ง คั บ คั่ ง ไปด้ ว ยเนื้อ หา
สาระดี ๆ อีกเช่ นเคย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปั ญหา
การคอร์รัปชันที่ก�ำลังเป็นประเด็นวิพากษ์ วิจารณ์
กั น อย่ า งกว้ า งขวางใน คอร์ รั ป ชัน ...โรคร้ า ยที่
รอการรักษา และ เรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้อย่าง
มะเร็ง...ภัยเงียบส�ำหรับผู ้หญิง ในสถิติน่ารู้ รวมทัง้
มี เ รื่ อ งของค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั ง งานของแต่ ล ะ
ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีอกี หนึง่ ผลส�ำรวจเกีย่ วกับ
รายได้ของสตรีไทยที่ไม่พอเลีย้ งชีพและค่าตอบแทน
ภาคเอกชน รับรองว่าสารสถิตฉิ บับนี้ จะไม่ทำ� ให้ทา่ น
ผู ้อ่านผิดหวังอย่างแน่นอน
ส�ำหรับเกร็ดความรู้ในสารสถิติฉบับนี้ เรา
น�ำเรื่องใกล้ตัวที่คนท�ำงานไม่ควรพลาด นัน่ ก็คือ
ศาสตร์การบ�ำบัดอาการออฟฟิ ศซินโดรม ส่วนจะ
น่าสนใจมากแค่ไหนนัน้ ติดตามอ่านได้ภายในเล่มค่ะ
ในคราวทีก่ ารเกษียณอายุ ราชการเวียนมาถึง
ก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ผู้เกษี ยณอายุ ราชการ
ทุกท่านพบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ที่ดี คุณความดีตลอดจนผลงานที่ท่านได้สร้างไว้
จะเป็ น ที่ จ ดจ� ำ และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องเพื่ อ น
ข้าราชการรุ ่นหลังต่อไป

แล้วพบกันฉบับหน้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210

สารบัญ

3 มุ มอาเซียน (ASEAN Corner)
4 สถิติน่ารู้
- พืน้ ที่ประเทศอาเซียน
- Hello อาเซียน
-

คอร์รัปชัน...โรคร้ายที่รอการรักษา
ค่าใช้ จ่ายพลังงาน...เรื่องใหญ่ใกล้ตัว
ผลส�ำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน
ศักยภาพระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
มะเร็ง...ภัยเงียบส�ำหรับผู ้หญิง
ธุ รกิจค้าส่ง ค้าปลีก และบริการ ยังขาดแคลนแรงงาน

10 สถิติเด่น
11 เกร็ดความรู้
12 มุ มประชาสัมพันธ์
สสช
14 แวดวง
16 ข่าวจากภูมิภาค
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาวไทย พ.ศ. 2557

ศาสตร์การบ�ำบัดอาการออฟฟิ ศซินโดรม
ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำเกษี ยณอายุ
ราชการในปี งบประมาณ 2557
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พื้นที่
ประเทศอาเซียน

Hello
อาเซียน
ภาษาและคำ�ทักทาย

ที่มา : http://www.uasean.com

ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
คำ�ศัพท์
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มุมอาเซียน (ASEAN Corner)

หน่วย : ตารางกิโลเมตร

คอร์รัปชัน...

โรคร้ายที่รอการรักษา...?

ความคิดเห็นของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และธรรมาภิบาลที่มีความส�ำคัญต่อความก้าวหน้าของประเทศ

ที่มา : ส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศ พ.ศ. 2554

คะแนน

ปั

ญหาการคอร์ รั ป ชั น ยั ง เรื้ อ รั ง และ
รุ น แรงที่ สุ ด ปั ญ หาหนึ่ ง ของหลาย ๆ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
หรือก�ำลังพัฒนา ส�ำหรับประเทศไทยปัญหา
การคอร์รัปชัน ยังนับว่าเป็นปัญหาส�ำคัญใน
ล�ำดับต้น ๆ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก แม้หลาย ๆ ภาคส่วนจะ
ร่วมมือกันรณรงค์ และต่อต้านการคอร์รัปชัน
กันอย่างต่อเนือ่ ง แต่ตอ้ งยอมรับว่าการคอร์รปั ชัน
ในปัจจุบันมีกลวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้น และมีการ
ท�ำงานเป็นเครือข่ายที่หวังผลประโยชน์ในทางที่ผิดร่วมกัน ท�ำให้
การปราบปรามเป็นไปได้ยากขึ้น
การโหมรณรงค์อย่างหนักจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เห็น
ถึงผลกระทบที่รุนแรงจากการคอร์รัปชัน แต่ข่าวการคอร์รัปชันก็ยัง
คงมีให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
เองได้ด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความ
ก้าวหน้าของประเทศ พ.ศ. 2554 หนึ่งในประเด็นที่สอบถาม คือ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
(การปกครองที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม) โดยเกือบ 2 ใน 3 ของ
ผู้ตอบสัมภาษณ์ที่เป็นตัวอย่างให้ความเห็นว่าประเทศจะมีความ
ก้าวหน้า การคอร์รัปชันหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงต้องลดลง (ร้อยละ
61.1) และเกือบครึ่งเห็นว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการก�ำหนดนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีความ
ส�ำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ (ร้อยละ 44.3) ขณะที่

กว่า 1 ใน 3 มีความเห็นว่ากลไกการตรวจสอบ
การท�ำงานของหน่วยงานรัฐมีความเป็นอิสระและ
มีความเป็นกลาง (ร้อยละ 35.2)
อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย โดย
องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ที่ท�ำการ
ส�ำรวจระดับความรู้สึก/การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อปัญหาการคอร์รปั ชันในประเทศนัน้ ๆ พบว่า
กว่ า ทศวรรษที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยมี ค ะแนน
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันสูงขึ้นเรื่อย ๆ จาก
3.0 คะแนน เป็น 3.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) ซึ่ง
ในปี 2556 อยู่ในล�ำดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ
ทั่วโลก เป็นล�ำดับที่ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และจะเห็นว่าจากปี 2541 อันดับการคอร์รปั ชันของประเทศไทยสูงขึน้
เรื่อย ๆ นั่นหมายถึงในสายตาของคนภายนอกคิดว่าประเทศไทย
มีการคอร์รัปชันสูงขึ้น
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย
(Corruption Perceptions Index : CPI)

อันดับ

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

สถิติน่ารู้
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ที่มา : องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Trasparency International : TI)

จากข้อมูลดังกล่าว ถึงเวลาแล้วรึยังที่ทุกคนควร
ตระหนัก และเอาใจใส่กบั ปัญหาการคอร์รปั ชันให้มากขึน้ อย่า
คิดว่าเป็นเรือ่ งไกลตัว จึงไม่ให้ความส�ำคัญเท่าทีค่ วร ประเทศจะ
เจริญพัฒนาต่อไปได้อย่างมัน่ คง ถ้าทุกคนช่วยกันสอดส่อง และ
รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ อย่ า ให้
ปั ญ หาการคอร์ รั ป ชั น กลายเป็ น สิ่ ง ที่
ยอมรับได้ในสังคม ต้องสอนลูกหลาน
ที่ จ ะเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของประเทศใน
อนาคตให้ตระหนักและยืนหยัดว่า “โตไป
จะไม่โกง” ส่วนผูใ้ หญ่ในวันนีก้ ต็ อ้ งถาม
ตนเองว่า “ท�ำได้รยึ งั ?????”

ค่าใช้จ่ายพลังงาน...

จากผลส�ำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของครัวเรือนที่ต้องจ่ายเป็นประจ�ำทุกเดือน มีมูลค่าไม่ใช่
น้อย หากครัวเรือนใช้พลังงานอย่างไม่ประหยัด นอกจากจะเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายแล้ว ในระยะยาวอาจไม่มีพลังงานให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
ได้ใช้ส�ำหรับภาครัฐเองได้รณรงค์การลดใช้พลังงาน เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของรัฐด้วยเช่นกัน จึงขอให้ทุกภาคส่วน
เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของพลังงาน ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์
พลังงานเพือ่ ประเทศชาติและลูกหลานของเราอย่างจริงจัง ส�ำหรับ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ด�ำเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง คือ ก�ำหนดช่วงเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ
ก�ำชับเจ้าหน้าที่ในการเปิดไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่
จ�ำเป็น และปิดไฟในช่วงหยุดพักกลางวัน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น ซึ่งจากการรณรงค์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็นอย่างดี ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยด้านพลังงาน
ลดลง
ลี่ยต่อเดือ

งานเฉ . 25 นของค
ง
ั
ล
้านพ าจกั ร พ.ศ 50 - 2 รวั เ
ด
55
่าย าณ
6
ใช้จ ราชอ
ัท่ว

คา่

น
รอื

งปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า พลั ง งานเป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว
ในแต่ละวันเราเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น�้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม หรือพลังงาน
ชนิดอื่นๆ ในช่วงปี 2550 – 2556 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการส�ำรวจล่าสุด พบว่า ครัวเรือน
ทัว่ ประเทศ มีคา่ ใช้จา่ ยเฉลีย่ เดือนละ 19,061 บาท เป็นค่าใช้จา่ ยด้าน
พลังงาน 2,084 บาท ถือว่าสูงเลยทีเดียว และขณะนีค้ ณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ก�ำลังด�ำเนินการปฏิรูปพลังงาน ซึ่งคงต้องรอดู
กันว่าจะมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานอย่างไร
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้ประมวลข้อมูลการใช้พลังงาน
ของครัวเรือน ปี 2556 ซึ่งเก็บรวบรวมจากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น
52,000 ครัวเรือน ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลของทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2556
ผลการส�ำรวจ พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 19,061 บาท เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
2,084 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.9 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสูงสุด รองลงมาเป็นค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า ถ่านไม้ และฟืน
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยรวมของครัวเรือน
ในภาคต่าง ๆ ในปี 2556 พบว่า ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร และ
3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ใช้จา่ ยด้านพลังงาน
มากที่สุดเฉลี่ยเดือนละ 3,271 บาท รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้
2,392 บาท ภาคกลาง 2,238 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,644 บาท และภาคเหนือ 1,558 บาท
ตามล�ำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th
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ค่าตอบแทน

ภาคเอกชน
ส�ำ

นักงานสถิตแิ ห่งชาติ จัดท�ำผลการส�ำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2556 เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุง
ระบบค่าตอบแทนในภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน การส�ำรวจ
ครอบคลุมสถานประกอบการเอกชนทั่วประเทศที่มีพนักงานประจ�ำหรือลูกจ้างตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป โดยมีสถานประกอบการตัวอย่างที่น�ำมา
ประมวลผลและใช้ในการประมาณค่าในครั้งนี้ 3,263 แห่ง สรุปผลที่ส�ำคัญได้ดังนี้
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน) ของพนักงานบรรจุใหม่
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานประจ�ำ
(เฉพาะเงินเดือนไม่รวมเงินเพิ่มอื่น)
(ของสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้าง 101 คน ขึน้ ไป ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน)
จ�ำแนกตามระดับต�ำแหน่ง

เมื่อพิจารณาสวัสดิการที่นอกเหนือจากสิทธิของกองทุน
เพือ่ การประกันสังคม พบว่า สถานประกอบการทีใ่ ห้สวัสดิการเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาล หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอกให้แก่พนักงาน มีประมาณร้อยละ 49.3 ของสถานประกอบการ
ทัง้ สิน้ โดยสถานประกอบการประเภทโรงพยาบาลเอกชนให้สทิ ธิการ
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมากที่สุดคือ ร้อยละ 87.1 รองลงมา
คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางทางการเงินและการประกันภัย
ร้อยละ 84.6 กิจกรรมการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ
ร้อยละ 83.3 และกิจกรรมการจัดการน�ำ้ เสีย การจัดการของเสีย และ
สิ่งปฏิกูล ร้อยละ 82.7 ส�ำหรับกิจกรรมประเภทอื่น ๆ มีการให้สิทธิ
การรักษาพยาบาลต�่ำกว่า ร้อยละ 74.0
ด้านการให้สวัสดิการประกันสุขภาพ/อุบตั เิ หตุแก่พนักงาน
พบว่า สถานประกอบการทีใ่ ห้สทิ ธิประกันสุขภาพ/อุบตั เิ หตุมปี ระมาณ
ร้อยละ 51.5 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเป็นตัวกลางทางการเงิน และการประกันภัยให้สิทธิมากที่สุดคือ
ร้อยละ 91.4 รองลงมาคือ กิจกรรมการไฟฟ้า ก๊าช ไอน�้ำ และระบบ
ปรับอากาศประมาณ ร้อยละ 90.0 ส�ำหรับกิจกรรมประเภทอื่น ๆ
ให้สิทธิด้านการประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุต�่ำกว่าร้อยละ 78.0

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน) ของพนักงานประจ�ำโรงพยาบาลเอกชน
(เฉพาะเงินเดือนไม่รวมเงินที่ได้รับตามผลงาน และเงินเพิ่มอื่น)

ส�ำหรับความช่วยเหลือที่สถานประกอบการต้องการจาก
ภาครัฐ คือ อยากให้ภาครัฐควรสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความ
สามารถของแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงาน มีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ลดหย่อนภาษีและเงินประกันสังคม ให้การสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบีย้ ต�ำ่ แก่สถานประกอบการ และมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า/
วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th
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นักงานสถิติแห่งชาติ
จัดท�ำการส�ำรวจข้อมูล
ศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
พ.ศ. 2556 ซึ่งครอบคลุมสถานประกอบการ
ธุรกิจการค้าที่มีคนท�ำงานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป
เฉพาะที่ประกอบธุรกิจขายส่ง และขายปลีก
ระบุ ว ่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ยั ง
ไม่ดีนัก เช่น การจัดส่งสินค้าไม่ตรงเวลา
สินค้าเสียหายและสูญหายจากการจัดส่ง รวม
ถึงความผิดพลาดทางด้านเอกสาร
อนึ่ง พบว่า มีสถานประกอบการ
ทีม่ กี ารลงทุนอุปกรณ์เครือ่ งมือด้านโลจิสติกส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
โลจิสติกส์เพียงร้อยละ 20.2 เท่านั้น และยังมี
สัดส่วนการลงทุนในด้านนี้ค่อนข้างน้อย โดย
มีสถานประกอบการ ร้อยละ 48.3 มีสัดส่วน
การลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์
น้อยกว่า 10%

ศักยภาพ
ระบบ

โลจิสติกส์

ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า
จ�ำแนกตามสัดส่วนการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์

หากพิจารณาการลงทุนในฮาร์ดแวร์ด้านโลจิสติกส์นั้น
จะเห็นได้ว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.2 มีสัดส่วนการ
ลงทุนในเรื่องดังกล่าวน้อยกว่า 10% รองลงมา ร้อยละ 24.0 เป็น
สถานประกอบการทีม่ สี ดั ส่วนการลงทุนระหว่าง 10 - 20% ส่วนทีเ่ หลือ
อีกร้อยละ 9.8 มีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่า 20%
นอกจากนัน้ สถานประกอบการยังระบุวา่ การด�ำเนินการ
ด้านโลจิสติกส์นั้น ส่วนใหญ่เป็นการจ้างการจัดส่งสินค้า รองลงมา
ก็มีการจัดการคลังสินค้าและพิธีการศุลกากร

ภาคการค้า

ส�ำหรับความช่วยเหลือที่สถานประกอบการต้องการ
จากภาครัฐ คือ อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ โดยจัด
ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์แก่บุคลากร
พัฒนาระบบและอุปกรณ์ดา้ นโลจิสติกส์ และจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาให้ค�ำปรึกษา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเต็มที่ www.nso.go.th
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มะเร็ง...ภัยเงียบ
ส�ำหรับผูห้ ญิง

รายราย
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2,013
2,013
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เนื่องจากเวลาที่มีอยู่ส่วนใหญ่หมดไปกับภาระต่าง ๆ
ที่ ผู ้ ห ญิ ง ต้ อ งแบกรั บ อยู ่ จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ห ญิ ง ละเลยการดู แ ลสุ ข ภาพ
2,000
2,000
2554
2554 ขภาพเป็นประจ�ำจึงกลายเป็นการไปตรวจก็ตอ่ เมือ่
เคหะของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติครัง้ ล่าสุด ปี 2553 พบว่า มากกว่า ตัวเอง การตรวจสุ
ครึ่งของประชากรเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 50.9) นอกจากนี้ผู้หญิงมี เจ็บป่วยแล้
วเท่านั้น ซึ่งถ้าหากเป็นโรคอื่นอาจจะท�ำได้แต่คงไม่ใช่
2555
2555
1,000
1,000พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าผู้ชาย จึงส่งผลให้ผู้หญิงมีอายุ กั บ โรคมะเร็ ง โดยเฉพาะมะเร็ ง เต้ า นมและมะเร็ ง ปากมดลู ก !!!
ยืนยาวมากขึ้นท�ำให้แนวโน้มในอนาคตจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการส�ำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ.
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงมี 2552 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มากกว่าครึ่งของหญิงอายุ
- - บทบาทและความรับผิดชอบมากขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะต้องดูแลลูก 30 - 59 ปี ไปรับการตรวจมะเร็งเต้านมในรอบปีที่ผ่านมา (ร้อยละ
เนือเนงืองกอรกายราทยีเตทาีเตนามนม
เนือเนงืองกอรกายราทยปีทาปีกามกดมลดกูลกู
และครอบครัวพร้อม ๆ กับท�ำงานประจ�ำซึ่งการที่ผู้หญิงต้องรับ 58.1) และกว่าร้อยละ 60 ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ
หน้าทีห่ นักอยูต่ ลอดเวลาย่อมท�ำให้ผหู้ ญิงเกิดความเครียดและด้วย 5 ปีทผี่ ่านมา ซึง่ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีด่ แี ละควรรณรงค์ให้ผ้หู ญิงไปรับการ
ภารกิจมากมาย จึงละเลยการดูแลตัวเองท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วย ตรวจให้มากขึน้ กว่านี้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลจะ
โรคต่าง ๆ ได้ง่าย
ตรวจมะเร็งทัง้ 2 ชนิดนีน้ อ้ ยกว่าผูห้ ญิงทีอ่ ยูน่ อกเขตเทศบาลอย่างเห็น
ได้ชดั โดยเฉพาะการตรวจมะเร็งปากมดลูก ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะนอก
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
เขตเทศบาลสามารถใช้บริการผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข หรือหน่วย
ราย
2,896
3,000
แพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งเข้าถึงผู้หญิงได้ง่ายกว่า แต่ส�ำหรับในเขตเมือง ผู้
2,172
2,013
1,915
2553
หญิงต้องท�ำงานและด�ำเนินชีวิตแบบรีบเร่ง อาจท�ำให้ละเลยและไม่
1,6391,652
2,000
2554
ดูแลใส่ใจไปรับการตรวจเท่าที่ควร
2555
เพือ่ เป็นการรักษาสุขภาพ ไม่เฉพาะโรคมะเร็งเท่านัน้
1,000
ที่ต้องหมั่นตรวจเช็ก การตรวจสุขภาพทั่วๆ ไปเป็นประจ�ำ
ก็ส�ำคัญเช่นกัน ข้อมูลจากการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ
เนอืงอกรายทเีตานม
เนอืงอกรายทปีากมดลกู
ปี 2554 พบว่า มีผู้หญิงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ตรวจสุขภาพ
ที่มา : ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ประจ�ำปี (ร้อยละ 27.4) ทั้ง ๆ ที่เรื่องสุขภาพมีความส�ำคัญไม่
โรคส� ำ คั ญ โรคหนึ่ ง ที่ ค ร่ า ชี วิ ต ผู ้ ห ญิ ง ทั่ ว โลกไปมาก ยิง่ หย่อนกว่าเรือ่ งอืน่ ดังนัน้ ผูห้ ญิงไทยในวันนี้ นอกจากจะต้อง
รวมทัง้ ประเทศไทย ก็คอื โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก ดูแลครอบครัว ท�ำงานหาเงิน ต้องไม่ลืมว่า การดูแลสุขภาพก็
ซึ่งถือว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบก็ว่าได้ เพราะการเป็นมะเร็งในระยะ ส�ำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องอื่นๆ เลย....
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ให้เห็นเมื่ออยู่ในระยะที่มีการอักเสบและลุกลามไปแล้ว การรักษา
ที่ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก พ.ศ. 2552
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นอกเขตเทศบาล
50.0
50.0
จึงสะท้อนถึงการใส่ใจกับสุขภาพของผู้หญิง
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ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และบริการ

ยังขาดแคลนแรงงาน

จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการ ขาดแคลน
จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ

ประเภทอาชีพ :
1: ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
3: ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค
5: พนักงานบริการ/พนักงานขาย
7: ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
9: พนักงานคนงานทั่วไป

2:
4:
6:
8:

จ�ำนวนแรงงานที่ต้องการ และขาดแคลน
จ�ำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การผ ลติ
133,114 คน

การ คาสง คาปลกี
154,820 คน

จาํนว นแรงงาน
ทีตองการ
306,148 คน

การ กอสราง
13,255 คน

การ ข นสงทางบกฯ
3,486 คน

โรงพยาบาล
1,473 คน

โดยอาชีพทีส่ ถานประกอบการต้องการมาก คือ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ด้านเทคนิค (เช่น ช่างเครื่อง ช่างเชื่อม
ช่างยนต์ ช่างซ่อมแซม ช่างเย็บผ้า) รองลงมา ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานฯ
พนักงาน บริการ/พนักงานขาย พนักงานคนงานทัว่ ไป ตามล�ำดับและ
ยังเป็นอาชีพทีพ่ บว่ามีการขาดแคลนมากของสถานประกอบการด้วย
อย่างไรก็ดี ในกลุ่มอาชีพนี้ สถานประกอบการ ระบุว่า เป็นต�ำแหน่ง
ที่หาคนท�ำงานยาก

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
เสมียน
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

สถิติน่ารู้

ส�ำ

นักงานสถิตแิ ห่งชาติ จัดท�ำการส�ำรวจความ
ต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
พ.ศ. 2556 โดยเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีคนท�ำงาน
6 คนขึน้ ไป ทัว่ ประเทศ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ภาครัฐในการวางแผน และ
พัฒนาก�ำลังคนของประเทศ ตลอดจนการวางแผนการลงทุน
ของภาคเอกชน รวมทัง้ การให้บริการของภาครัฐในการจัดหางาน
การแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่อไป
จากผลการส�ำรวจ พบว่า สถานประกอบการยังมีความ
ต้องการแรงงาน จ�ำนวน 306,148 คน ประกอบด้วย แรงงานจากกิจการ
เกี่ยวกับการค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจบริการ จ�ำนวน 154,820 คน
การผลิต จ�ำนวน 133,114 คน การก่อสร้าง จ�ำนวน 13,255 คน
การขนส่ ง ทางบกฯ และโรงพยาบาล จ�ำนวน 3,486 คน และ
1,473 คน ตามล�ำดับ
ส�ำหรับกลุ่มอาชีพที่สถานประกอบการต้องการรับเข้ามา
ท�ำงานใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับสมรรถนะสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ
คือ อาชีพผู้จัดการ/ผู้บริหาร ร้อยละ 45.9 รองลงมาเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 41.3 ช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคนิค ร้อยละ 34.1 ส่วนอาชีพพนักงานคนงานทัว่ ไป มีความต้องการ
เพียง ร้อยละ 5.7
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ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการปรับตัวต่อสถานภาพ
การขาดแคลนแรงงาน จ�ำแนกตามล�ำดับความส�ำคัญ
ของมาตรการปรับตัว 5 ล�ำดับแรก

การปรับ ตัว ของสถานประกอบการต่ อ สถานภาพการ
ขาดแคลนแรงงาน โดยให้ขอ้ เสนอแนะทีส่ ำ� คัญ 5 อันดับ คือ การเพิม่
จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานล่วงเวลา การเพิม่ ค่าจ้างเพือ่ จูงใจแรงงานใหม่
การจ้างแรงงาน Outsource การจ้างแรงงานต่างด้าวมาทดแทนการน�ำ
เครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน
ส�ำหรับความช่วยเหลือที่สถานประกอบการต้องการจาก
ภาครัฐ 5 อันดับแรกคือ อยากให้ภาครัฐลดภาษีเงินได้ของธุรกิจ
โดยจัดให้มฝี กึ อบรมและพัฒนาฝีมอื แรงงาน พร้อมทัง้ จัดหาแหล่งเงิน
กู้ดอกเบี้ยต�่ำ ตลอดจนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และลดภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักรฯ

มาตรการปรับตัวของสถานประกอบการ

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

สถิติเด่น

มาตรการปรั บ ตั ว ต่ อ สถานภาพการขาดแคลน
แรงงาน ของสถานประกอบการ (5 อันดับแรก)
1: เพิ่มจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา
2: เพิ่มค่าจ้างเพื่อจูงใจแรงงานใหม่
3: จ้างแรงงาน Outsource เพิ่มขึ้น
4: จ้างแรงงานต่างด้าวมาทดแทน
5: น�ำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2557
ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการเดินทางท่องเที่ยว
ในรอบปี 2552 - 2556

ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ที่ไม่เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 2556
จ�ำแนกตามเหตุผลที่ไม่เดินทางท่องเที่ยว

ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยว
จ�ำแนกตามเหตุผลที่ไม่เดินทางท่องเที่ยว

ศาสตร์การบ�ำบัดอาการ
ส

ออฟฟิศซินโดรม

เกร็ดความรู้

วัสดีครับ วันนีผ้ มมีเรือ่ งของ
อาการออฟฟิศซินโดรม จน
เป็นเหตุทำ� ให้กล้ามเนือ้ แขนหรือขาอ่อนแรง
และอาจมีอาการปวดร้าว ชา ร่วมด้วย โดย
สาเหตุมักเกิดจาก

การใช้พฤติกรรมหรือร่างกายทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ

หรือมีการใช้งานร่างกายมากเกินความพอดี ท�ำงานหักโหมจนเกินไป
เช่น นัง่ ท�ำงานนาน ๆ ไม่เสร็จไม่เลิก ขับรถนาน ๆ หลายชัว่ โมงติดกัน
เป็นประจ�ำ นัง่ หลังคดหลังงอ ถึงแม้จะเมือ่ ยจะปวดก็ยงั ฝืน นัง่ ไขว่หา้ ง
ยืนนาน ๆ หรือยืนโน้มเอียงทิ้งน�้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งนานจนเกิน
ไป ชอบใส่รองเท้าส้นสูงเดินหรือท�ำงานเป็นประจ�ำ หิ้วหรือสะพาย
กระเป๋าหรือสิ่งของที่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลา
พักผ่อนน้อยหรือนอนดึกเป็นประจ�ำ คนเรานั้น
ควรพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย 6 – 8 ชม. ต่อวัน และควรเริ่มเข้านอน
ตั้งแต่ 2 ทุ่ม หรือไม่ควรนอนดึกเกิน 4 ทุ่ม ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในโลก
ปัจจุบันหลายคนไม่อาจท�ำเช่นนั้นได้เลย บางคนอาจใช้ชีวิตในการ
นอนดึกและได้นอนน้อยจากการที่ต้องท�ำงานมากว่า 10 ปีแล้ว
อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลเหล่านี้มาก
พอสมควร

การอยู ่ในห้องเย็น ๆ แอร์เย็น ๆ ตลอดทัง้ วัน

หรื อ วั น ละหลายชั่ ว โมง และมั ก ชอบดื่ ม น�้ ำ เย็ น ที่ เ ป็ น สาเหตุ ใ ห้
กล้ามเนือ้ อ่อนแรง เพราะร่างกายคนมีอณ
ุ หภูมภิ ายในอยูท่ ปี่ ระมาณ
36 – 38 องศาเซลเซียส ซึง่ ถือว่ามีอณ
ุ หภูมใิ นร่างกายทีต่ อ้ งการความ
อบอุน่ อยูต่ ลอดเวลา เมือ่ เราท�ำงานอยูใ่ นทีเ่ ย็น ๆ ตลอด หรือแม้กระทัง่
ดื่มน�้ำเย็น ๆ จะท�ำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวที่เราอาจไม่รู้เลยว่า
เกิดความเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวปรับอุณหภูมิในร่างกายอยู่
ยิ่งสะสมมาเป็นเวลานานก็ยิ่งแสดงผลออกมาตอนอายุมากขึ้นได้
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ไม่ได้ออกก�ำลังกาย หรือแทบไม่ได้บริหารร่างกาย

เลย หนุ่มสาวออฟฟิศปัจจุบันส่วนใหญ่มักไม่ค่อยใส่ใจเรื่อง
ของการออกก�ำลังกาย แต่ไปสนใจเรื่องของการดูภาพยนตร์ เดิน
ช็อปปิ้งเลีย้ งสังสรรค์ รับประทานอาหารตามห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
จนลืมใส่ใจเรื่องของการออกก�ำลังกาย ซึ่งการออกก�ำลังกายเป็น
กิจจะลักษณะนัน้ จะช่วยให้กล้ามเนือ้ และเส้นเอ็น รวมถึงระบบต่าง ๆ
ภายในร่างกายเกิดความยืดหยุ่นแข็งแรง มีความต้านทานความ
อ่อนล้าหรือเมือ่ ยล้าได้สงู แต่วา่ การหักโหมเกินไปก็ไม่ใช่การออก
ก�ำลังกายทีถ่ กู วิธี แต่จะท�ำให้กล้ามเนือ้ และเส้นเอ็นเกิดความเมือ่ ย
ล้าและอ่อนแรงได้ เอาแค่ท�ำได้วันละ 30 - 60 นาทีต่อวัน ก็ถือว่า
เพียงพอแล้วครับ จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มาก
ที่มา : คอลัมน์ รักษ์สุขภาพกับ อ.ต้น
ศาสตร์การบ�ำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

มุมประชาสัมพันธ์
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ข้าราชการและลูกจ้างประจำ�

เกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2557

นางณัฏฐ์พิชา นาคสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง

นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสถิติพยากรณ์

นายสุวิทย์ ใจอารีย์
สถิติจังหวัดตรัง

นายประทีป ขวัญพร้อม
สถิติจังหวัดสระบุรี

นางสาวบุศรินทร์ ห่านศรีวิจิตร
สถิติจังหวัดนครพนม

นายนิรัตน์ รวดเรียว
สถิติจังหวัดหนองบัวลำ�ภู

นายกิตติศักดิ์ โพศรี
สถิติจังหวัดพิษณุโลก

นายสุขุม รัตนจินดา
สถิติจังหวัดพะเยา

นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
สถิติจังหวัดมุกดาหาร

นางจิชุกร รัศมีธัญ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวอุไรวรรณ สหาวุธ ณ อยุธยา
นางปราณี ตุงคะสิริ
นักวิชาการสถิติชำ�นาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
สำ�นักสถิติสาธารณมติ
สำ�นักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมนึก สุดเอียด
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ
สำ�นักงานสถิติจังหวัดพังงา

นางสาวนิตยา รุมรัตนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักบริหารกลาง

นางรภัสสรณ์ ชุณหจิรัฐิติกาล
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
สำ�นักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม

นางกุลวีณ์ เพ็ชรพลอย
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักสถิติพยากรณ์

นายอาคม จันทร์หอม
สถิติจังหวัดกระบี่

นายชุมพล มีพัฒน์
หัวหน้าส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สำ�นักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นายสมภพ เริ่มคิดการ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ
สำ�นักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

นางรำ�ไพพรรณ ศรีทองเพิง
เจ้าพนักงานสถิติชำ�นาญงาน
สำ�นักนโยบายและวิชาการสถิติ

นางยุพดี โกศินานนท์
เจ้าพนักงานสถิติชำ�นาญงาน
สำ�นักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นางบุญรอด สอนชัย
พนักงานรับโทรศัพท์
สำ�นักสถิติพยากรณ์

แวดวง สสช
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ถวายเครื่องราชสักการะ

สำ� นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ

ลงนามถวายพระพร
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรใน
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ร่วมพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ พระอนุสาวรียจ์ อมพลสมเด็จ
พระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช อธิบดีผู้ส�ำเร็จราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข
พระองค์แรก เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึง
พระกรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทที่ รงประกอบกิจทีส่ ำ� คัญอันเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน�้ำ หน้าอาคาร
บริหาร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กทม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาสถิติ จัดท�ำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัด และเป็นการ
พัฒนากระบวนการสารสนเทศให้เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76/18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
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ประชุมการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา

ประชุมคณะอนุกรรมการก�ำหนดมาตรฐานสถิติ
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการก�ำหนด
มาตรฐานสถิติ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานสถิติในการขับเคลื่อน
ให้เกิดการบริหารจัดการมาตรฐานสถิติของประเทศ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

อบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อบริหารข้อมูลสถิติ
นายวิบลู ย์ทตั สุทนั ธนกิตติ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อบริหารข้อมูลสถิติ (CIO ด้านสถิติ)
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ ระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด และเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมให้แก่บุคลากรของส�ำนักงาน ในเรื่องของการน�ำข้อมูล/สถิติไปใช้ประโยชน์ สามารถ
จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวง กรม
รวมทั้งบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ณ โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557

แวดวง สสช

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดการประชุมการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา ภายใต้
การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน
พัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา แนวทางการพัฒนาข้อมูลสถิติทางการของประเทศให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และการจัดการคุณภาพ
สถิติทางการให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ กทม. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
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ข่าวจากภูมิภาค

ท�ำบุญตักบาตร

นางสาวจิ ต ตานั น ท์ ค� ำ มิ่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการสถิ ติ แ ละวางแผน ส� ำ นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด
สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา ณ บริเวณสนามหน้า
อาคาร ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เปิดศูนย์ด�ำรงธรรม

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ด�ำรงธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำ� ปรึกษา การรับเรือ่ งร้องเรียน / ร้องทุกข์ ส่งต่อแบบเบ็ดเสร็จเรือ่ งร้องเรียนและ
รับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาความต้องการของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึง่
นางศรีฟ้า คุ้มวงษ์ดี สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายตามค�ำสั่งจังหวัด เป็นรองผู้อ�ำนวยการศูนย์และหัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูล
ข่าวสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ท�ำบุญเยี่ยมวัด
นายจิรพล รอดบาง สถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ
และพนักงานส�ำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการท�ำบุญเยี่ยมวัด
เนือ่ งในเทศกาลเข้าพรรษา เพือ่ น้อมน�ำหลักธรรมมาปฏิบตั ิ ถวายเป็นพุทธบูชา
ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดธรรมาธิปไตย ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557

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

