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“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จึงต้องท า
ความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกัน
คิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์    
ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน 
และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ        
และประชาชนได้แท้จริง และยั่งยืนตลอดไป” 
 

 

 

พระราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 



 

ในหลวงรัชกาลที ่๙ กับงานสถติ ิ
 

 

 

“.....เพราะว่าเรียนรู้มาหลายปีแล้วว่า  สถิติเป็นของที่ยาก อาจจะได้ข้อมูล       
แล้วใส่เข้าไปในตาราง แล้วจดเอาไว้ แล้วก็ตีความยาก ถ้าสมมุติบอกว่าเวลานี้มีคนจ าพวกนี้
มาก ก็ไม่ทราบว่าจะแบ่งจ าพวกอย่างไร อาจจะบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าราชการ  
เป็นศิลปินด้วย เป็นนักเศรษฐกิจด้วย เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วย เลยกลายเป็นมี ๔ คน 
อันนี้คืองานล าบากของนักสถิติ...” 

 

 

 

 

 

  

พระราชด ารสัพระราชทานแก่คณะผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ในโอกาสเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพ่ือทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเอกสารรายงานทางสถิติ  

และกราบบังคมทูลสัมภาษณ์เก่ียวกับส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 
วันท่ี 19 เมษายน 2543 ณ พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ค าน า 

 
การตรวจราชการเป็นกลไกและมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการติดตามความก้าวหน้า        

การปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ และส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

การตรวจราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย     
การตรวจราชการ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจ าปี แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
ดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน  
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด และหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รวบรวมประมวลผลการตรวจราชการ และสรุปรายงานการตรวจราชการ          
ในภาพรวม พร้อมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานที่ได้จากการตรวจราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์
ส าหรับการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป   ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ
ส านักงานสถิติจังหวัด   ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ผู้ตรวจราชการกรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 



๖ 

 

 

 

บทน า 
ความเป็นมา  

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจ     
ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับสถิติ ตามหลักวิชาการ และจัดท าสถิติเพ่ือติดตาม
ประเมินผล และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนแม่บทเก่ียวกับการด าเนินงานทางสถิติของรัฐ 
3. เสนอแนะนโยบาย และแนวทางการจัดท ามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความ

เห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติ  
ตามหลักสากล 

4. บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

5. จัดท าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการก าหนดกรอบ และขอบเขตของข้อมูล ที่แต่ละ
หน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

6. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค ด้วยวิธีการจัดท า 
ส ามะโน หรือการส ารวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและวิธีการอ่ืน            
ที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

7. ผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐ และข้อมูลสถิติที่ส าคัญ    
ที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดท า รวมทั้งประสาน และให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่างๆ        
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  

8. พัฒนาตัวชี้วัด และชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์
ภาวการณ์ต่างๆ ของประเทศ  

9. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่  และอ านาจของส านักงาน หรือตามที่

รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ : 
     “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติ และสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของประเทศ” 

พันธกิจ : 
๑. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศ 
๒. จัดท าส ามะโน หรือส ารวจด้วยตัวอย่าง หรืออ านวยการ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ของประเทศ 
 

ส่วนที่ 1 
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๓. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 
๔. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ 
๕. ร่วมมือ และประสานงานกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 

จากหน้าที่ อ านาจ และพันธกิจ ข้างต้น ส านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ก าหนด “กระบวนการท างาน    
ที่ส าคัญ” หรือ “กระบวนการสร้างคุณค่า” ที่เป็นภารกิจหลัก จ านวน ๓ กระบวนการ ประกอบด้วย  

1. กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ 
2. กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ 
3. กระบวนการให้บริการด้านสถิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
๑. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ส าคัญ และจ าเป็นของประเทศให้มีคุณภาพ   

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๒. พัฒนากระบวนการผลิต และการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้    

ทุกภาคส่วน  
๓. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ ความช านาญ เป็นมืออาชีพ  
๔. ส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ ไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจ  

เป้าประสงค์ :  
๑. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ จ าเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย  

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน     
๓. บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความช านาญ เป็นมืออาชีพ 
๔. ทุกภาคส่วนมีการน าข้อมูลสถิติ และสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจ 

วัฒนธรรมองค์กร :  
      ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอ้ืออาทรต่อกัน รักมั่น สสช. 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่ส าคัญ จ าเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีกระบวนการผลิตทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการด้านสถิติที่หลากหลาย 
เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

3. บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ ความช านาญ เป็นมืออาชีพ 
4. ทุกภาคส่วนมีการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจ 
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หน้าที ่และอ านาจของส านักงานสถิติจังหวัด ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีดังนี้ 
1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศสถิติที่ส าคัญ และจ าเป็น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในระดับ

พ้ืนที ่
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพ้ืนที่ 
3. บริหารการจัดท าส ามะโน การส ารวจตัวอย่าง และอ านวยการให้มีการส ารวจด้านต่างๆ ในระดับ

พ้ืนที ่
4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้ค าปรึกษาแนะน าการประยุกต์ใช้ในการจัดท าสถิติในระดับพ้ืนที่ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติ ในระดับพ้ืนที่ 
6. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูล และสถิต ิในระดับพ้ืนที่ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

 

 

  



๙ 

 

 

ผู้บริหารส านักงานสถิตแิห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

  

 

 

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง 
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

นายวิโรจน์ เลื่อนราม 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ผู้ตรวจราชการกรม ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอานนท์ จันทวิช 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 

นางสาวสุกัญญา อรัณยกานนท์ 
ผู้ตรวจราชการกรม 

นางอ าไพ จิตรแจ่มใส 
ผู้ตรวจราชการกรม 
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามนัยแห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ การตรวจราชการ
ตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้จัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม
ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง โดยไม่ซ้ าซ้อนและเกิดการบูรณาการกัน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน และเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  

การตรวจราชการมีความส าคัญและถือเป็นกลไกสนับสนุนการบริหารราชการของส านักงานสถิติ
แห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการตรวจติดตาม ก ากับ ดูแล สนับสนุน และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส านักงานสถิติจังหวัดให้มีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน    
ทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม   รวมทั้งนโยบายที่ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ  
ผลส าเร็จ ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม   

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 9 ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการกรม  
รับผิดชอบ และมีอ านาจหน้าที่ ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานของรัฐ        
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี  
และตามวัตถุประสงค์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 โดยมีขอบเขตการ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ   
มีส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด เป็นหน่วยงานผู้รับการตรวจ  

การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับ ติดตาม เร่งรัด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ      
และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์
สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในภาพรวม เสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือทราบ และน าไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนาในการจัดท าแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งด าเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณต่อไป 

องค์ประกอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
1. ประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1  ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้าง
บริการดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์ บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยง และมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  และประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

1.2 ยุทธศาสตร์ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ 1. พัฒนากระบวนการผลิต และการบริการด้าน
สถิติ  ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน และ 2. บูรณาการ เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนข้อมลูสถิติที่ส าคัญและจ าเป็นของประเทศให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล   

ส่วนที่ 2 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์  นโยบายในระดับจังหวัดที่ต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องในเชิง พ้ืนที่              
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 การตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของส านักงานสถิติจังหวัด มีวัตถุประสงค์ตามข้อ 7 
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 โดยภาพรวม ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับ
ทราบสภาพปัญหา อุปสรรค รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ทั้งในส่วนที่
เป็นภารกิจตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการขับเคลื่อนในเชิง
นโยบาย หลักการท างาน รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน  
 3. มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  3.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557  
    ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการส ารวจ
ความคิดเห็นประชาชน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 
 ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการ

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ    ในการด าเนินนโยบายใน
ด้านต่างๆ ของรัฐบาล 

3.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม 3 ข้อ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑) ก ากับดูแลและด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม เพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้สามารถเริ่มด าเนินการได้ภายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

2) จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือโครงข่ายทั้งในระหว่างการด าเนินโครงการ และ
ภายหลังการด าเนินโครงการ 

3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการด าเนินโครงการ ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินการเกิด
ประโยชน์ ต่อประชาชนอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป     
ในการด าเนินโครงการ 

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
1. การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานโครงการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความส าคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นการวางมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การค้าออนไลน์ให้มีการเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
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ได้ทั้งประเทศ และระหว่างประทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  
 นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน ได้ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ด าเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2560 โดย
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมาย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ “เน็ตประชารัฐ” (ความเร็วสูง 30/10 Mbps) จ านวน 24,700 
หมู่บ้าน เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จให้ด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในแต่ละพ้ืนทีเ่ป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีความ
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการติดตั้งแล้ว
เสร็จจ านวน 24,700 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560    ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
ได้มีนโยบายมอบหมายให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ    
โดยการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 

  1.1 โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 

  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ (ความเร็วสูง 30/10 

Mbps) เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านที่มีการด าเนินการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐได้สะท้อนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู้ และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป 

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนให้เกิดความสามัคคี ร่วมท าในสิ่งที่ดี คิดดี มุ่ง
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนราชการ และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

 วิธีด าเนินการ   
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 24,700 หมู่บ้าน 
ในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถิติทุกภาคส่วน สามารถสร้างความเข้าใจในทิศทางการด าเนินงาน      
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับพ้ืนที่เป้าหมาย
ที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ประชาชนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และที่เป็นจริงส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ ประกอบการวางแผน การติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ และน าไป
ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ต่อไป  
 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก่อนการปฏิบัติงานภาคสนามส ารวจความคิดเห็นฯ และเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายใน
การจัดเก็บข้อมูล และสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ก ากับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล           
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
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ระดับที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ก ากับงานอ าเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเน็ตประชารัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 75 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัด
นนทบุรี เนื่องจากไม่มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ)  

ขอบเขต และระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ส ารวจความคิดเห็นของครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีสมาชิกในครัวเรือนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ตก
เป็นครัวเรือนตัวอย่างในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐทั่วประเทศ จ านวน 24,700 หมู่บ้าน 
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี) กรอบแผนการด าเนินงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ 10 
กรกฎาคม – วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งต่อมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มีนโยบาย  
ให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานออกไปอีก เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 

 ปัญหา และอุปสรรค  
ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบสภาพปัญหา ข้อขัดข้อง/อุปสรรค โดยมีการแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะแก่ส านักงานสถิติจังหวัด เพ่ือให้การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งส านักงานสถิติจังหวัด ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการ ก ากับ ควบคุม หรือแก้ไข
ปัญหา ข้อขัดข้อง/อุปสรรคในพ้ืนที่ได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมได้รายงานสภาพปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อ
ผู้บริหาร และไดแ้จ้งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ สรุปพอสังเขป ดังนี้ 

1) การประสานกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ผู้ประสานงานจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ และความอดทน ในการที่จะเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือชี้แจง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ประสาน ท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการรับรู้ และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์                

2) ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่เป้าหมาย 
มาจากปัจจัยภายนอก 4 ปัจจัย ดังนี้  

2.1) พ้ืนที่การเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันตามเขตพ้ืนที่         
(เขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม และเขตการเกษตร) /ภูมิประเทศ 

2.2) กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมายในบางพ้ืนที ่ไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจาก
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ทราบเรื่องเน็ตประชารัฐ และไม่ทราบว่าตนเองจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 
อย่างไร  

2.3) บางพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภาคสนามซึ่งเป็นบุคคลภายนอก/หน่วยงาน
ภายนอก ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย หรือทิ้งงาน ท าให้
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติจังหวัดต้องลงปฏิบัติงานภาคสนามในส่วนดังกล่าวให้ครบถ้วนตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

2.4) คาบการปฏิบัติงานตามกรอบแผนงานอยู่ในช่วงฤดูฝน บางพ้ืนที่มีฝนตกต่อเนื่อง 
หลายวัน  และบางพ้ืนที่เกิดภัยธรรมชาติ  เกิดปัญหาน้ าท่วม  น้ าป่าไหลหลาก  ดินโคลนถล่มฯลฯ  ท าให้เกิด
ความยากล าบากในการปฏิบัติงานสนาม 

1.2 การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่าย และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน   
ภายใต้การด าเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยส านักงาน
สถิติจังหวัดจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน 
ภายใต้การด าเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ       
(1 กิจกรรม 1 จังหวัด) ที่มีการติดต้ังโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จ านวน 24,700 หมู่บ้าน 



๑๕ 

 

  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างการรับรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส่งเสริม และขยายผลการใช้ประโยชน์โครงข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (เน็ตประชารัฐ) รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อดิจิทัลอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2) เพ่ือสร้างเครือข่าย และภาคีการท างานร่วมกันกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ หรือบูรณาการ
การท างานร่วมกัน เพ่ือสนับสนุน และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปยังระดับพื้นท่ี 

ขอบเขต และระยะเวลาการด าเนินงาน 
ส านักงานสถิติจังหวัด 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ ภูเก็ต) ได้จัด

กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ประกอบด้วย 4 
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

๑) การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน ในระดับพ้ืนที่  
๒) การประสาน ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่ 
๓) การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ/การประชาสัมพันธ์ 
๔) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยการน าเสนอรูปแบบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน/ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ระดับท้องถิ่นชุมชนและ
ครัวเรือน (e-commerce) โดยมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน      
พ.ศ. 2561 

 ปัญหา และอุปสรรค 
๑) ปัญหาที่พบจากการขับเคลื่อนนโยบาย และภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งภารกิจ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานสถิติแห่งชาติ และจากผู้ว่าราชการจังหวัด    
ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความแตกต่างของพ้ืนที่การเก็บรวบรวมข้อมูล ภัยทางธรรมชาติ รวมถึง
เรื่องการสนับสนุน และให้ความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอก/ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งส านักงานสถิติจังหวัด  
ได้แก้ปัญหาโดยการทบทวน ปรับวิธีการด าเนินงาน และช่วงเวลาการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้
ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตามภารกิจปกติของส านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จ ลุล่วงตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

๒) ความรู้ ความเข้าใจของส านักงานสถิติจังหวัดในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ ยังมีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ตรวจราชการกรม 
1) เห็นควรให้ปรับกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยใช้รูปแบบการแต่งตั้ง

คณะท างานฯ การบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่ โดยขอความร่วมมือจากเครือข่าย พันธมิตรหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานต่างกระทรวงฯ สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย   

2) ส าหรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรก าหนดขอบเขตการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภท รายการรายจ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้อง กับกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 



๑๖ 

 

2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ตรวจราชการตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักงานสถิติแห่งชาติตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติได้โอน
งบประมาณรายจ่ายให้ส านักงานสถิติจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่  ด าเนินการ     
และอ านวยการให้มีการส ารวจ ตามคาบเวลาที่ก าหนดไว้  ตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ทีส่ าคัญๆ ดังนี้ 

2.1 โครงการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 
 วัตถุประสงค์  

    เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน และลักษณะต่างๆ ของประชากร เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้ย้ายถิ่น และไม่ย้ายถิ่น เหตุผล ทิศทาง กระแส และรูปแบบการย้ายถิ่น   
 2.2 โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561  

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน และลักษณะต่างๆ ของประชากรที่มีงานท าทั้งที่อยู่

ในระบบ และนอกระบบ สภาพทางสังคม สิทธิทางกฎหมาย และในส่วนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย 

2.3 โครงการส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 
 วัตถุประสงค์  

    เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะประชากร ข้อมูลจ านวนผู้อ่าน และไม่อ่าน ประเภท
หนังสือ ความถ่ี และเวลา สถานที่ท่ีใช้ในการอ่านหนังสือ ตลอดจนวิธีการจูงใจให้ประชาชนรักการอ่าน 

2.4 โครงการส ารวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 
 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า

ประเภทต่างๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง-ปลายทาง น้ าหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า 
รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  เพ่ือเป็นข้อมูลด้านนโยบายประกอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ นโยบายด้านการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการขนส่ง การประเมินเพ่ือวัดประสิทธิภาพของการขนส่ง การก าหนดจุดพิกัดน้ าหนักรถบรรทุก ตลอดจน
การวางแผนด้านสถานประกอบการโลจิสติกส์  

2.5 โครงการส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2561 
 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและ

ธุรกิจทางการบริการ และเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าบัญชีประชาชาติ การวางแผนก าหนดนโยบายการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมทั้งเป็นข้อมูลวิเคราะห์หรือสัญญาณเตือนภัยแนวโน้ม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.6 โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561  
 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือต้องการทราบข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ) สวัสดิการที่ได้รับ ภาระของครัวเรือน และสภาพที่อยู่อาศัย 
 
 



๑๗ 

 

2.7 โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ     
พ.ศ. 2561 

 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และความต้องการบุคลากรด้าน ICT ตลอดจนความ
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้าน ICT 

2.8 โครงการส ารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. 2561  
   วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการขององค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรอย่างต่อเนื่อง  
รวบรวมให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร  

2.9 โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 
 วัตถุประสงค์  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขาย หรือรายรับจากการจ าหน่ายปลีกสินค้าและการ

ให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือ แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย หรือรายรับ       
และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ  

2.10 โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561  
    วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลง ของ

สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และมิใช่อาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละเดือน ได้แก่ 
จ านวนผู้ได้รับอนุญาต จ านวนสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่ และความยาวของสิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๘ 

 

 

สรุปข้อรายงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส าคัญของหน่วยงานผู้รับการตรวจ 
  1. ส านักงานสถิติจังหวัดไดด้ าเนินการครบถ้วนครอบคลุมภารกิจหลักของส านักงานสถิติแห่งชาติ
ทุกมิต ิภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งการด าเนินงานตาม
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ส านักงานสถิติจังหวัด
สามารถก ากับ ควบคุม หรือแก้ไข ปัญหาในพ้ืนทีไ่ด ้

 2. การด าเนินการ การบูรณาการข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด และการจัดท ารายงานสถิติ
ระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ในทางปฏิบัติยังได้รับความร่วมมือ/การสนับสนุนข้อมูลจาก
หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ไม่ดเีทา่ที่ควร  

 3. ลักษณะการปฏิบัติงาน และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกันตามเขตพ้ืนที่ 
(เขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม และเขตการเกษตร) /ภูมิประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพบปัญหา ข้อผิดพลาด และ
อุปสรรคต่างๆ ส านักงานสถิติจังหวัดจะประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (Subject 
Matter) เพ่ือหารือ และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวการณ์ในแต่ละพ้ืนที่/
ภูมิประเทศ นั้นๆ  
  4. แบบข้อถาม กลุ่มเป้าหมาย และคาบเวลาการปฏิบัติงานภาคสนามของบางโครงการยังมีความ
ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้นเพ่ือลดจ านวนข้อถาม ระยะเวลาของผู้ตอบสัมภาษณ์ รวมทั้งระยะเวลาของการปฏิบัติงาน   
ในภาพรวม และลดงบประมาณ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการข้อค าถามในเชิงสถิติพ้ืนฐานร่วมกัน 
นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (Subject Matter) ควรให้ความส าคัญต่อสถานการณ์   
ซึ่งเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบ มีความสุ่มเสี่ยง หรืออ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ รวมถึงเรื่อง     
ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายส าคัญๆ หรือเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ ในการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน         
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ด้วย   ซึ่งปัจจัยส าคัญเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวม
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยเฉพาะโครงการส ารวจที่เกี่ยวกับความมั่นคง ยาเสพติด องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหา
ก าไร หรือแรงงานต่างด้าว  
  5. โครงการส ารวจบางโครงการ รวมทั้งโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เช่น เครื่อง Tablet/ซิมที่ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องของส านักงานสถิติแห่งชาติควรให้ความส าคัญ โดยเตรียมความพร้อม และค านึงถึงปัจจัยต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ ซิมที่ใช้ บริษัทที่ให้บริการ พ้ืนที่บริการ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต พ้ืนที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในสนาม รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการอัพเดทโปรแกรมในระหว่างปฏิบัติงานสนาม ฯลฯ ด้วย  เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้              
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว  
  6.  ขอให้ส านักงานสถิติแห่งชาติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการทั่วไป เช่น เรื่องการเงิน การพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และด้านสารบรรณ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติจังหวัด เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 

ส่วนที่ 3 



๑๙ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตรวจราชการกรม 
 ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างหน่วยงานภายใน ทั้งในระดับองค์กร และในระดับพ้ืนที่ รวมถึง
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในท้องถิ่น โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญ 
และจ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีความก้าวหน้า  คล่องตัว             
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการสื่อสารระหว่าง
เครือข่ายในระดับต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และทันต่อ
เหตุการณ ์
 2. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้/สร้างเครือข่ายในบางกรณี อาจต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุน ซึ่งค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีระเบี ยบรองรับ แนวทางที่ควร
ด าเนินการคือ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องขอท าความตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับกรมบัญชีกลาง
เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้ 
 3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย  และระดับ
ปฏิบัติการ มีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการช่วยให้การบูรณาการการท างานร่วมกันในระดับองค์กร และในระดับพ้ืนที่           
เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม  
 4. ส านักงานสถิติแห่งชาติควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ การบริหารทรัพยากร
บุคคล และด้านสารบรรณ เพ่ือให้ส านักงานสถิติจังหวัดใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 5. เนื่องจากส านักงานสถิติจังหวัดมีข้าราชการจ ากัด การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ทั้งภารกิจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ภารกิจของจังหวัด และในฐานะผู้ประสานงานในระดับนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จ าเป็นต้องอาศัยพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน  
ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติควรจะต้องมีการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
ศักยภาพ และประสิทธิภาพให้รอบด้านทุกมิติ รวมทั้งปรับปรุงในเรื่องของสวัสดิการด้านต่างๆ เพ่ือให้พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

หน่วยงานผู้รับการตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 24 จังหวัด ได้แก่  
    ภาคกลาง 16 จังหวัด  
   เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี นครนายก ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และชัยนาท 
   ภาคเหนือ 1 จังหวัด 
 พิษณุโลก และเชียงใหม่ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด 
   นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
   ภาคใต้ 4 จังหวัด 
   สงขลา นครศรีธรรมราช ระนอง และชุมพร  

 

 

 



๒๐ 

 

วิธีการตรวจราชการ 
 ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และตรวจราชการ/

ตรวจเยี่ยมเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยเดินทางไปยังหน่วยงานผู้รับการตรวจ และลงพ้ืนที่
ปฏิบัติงานภายในจังหวัด  รวมทั้งตรวจราชการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของส านักงาน
สถิติจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยด าเนินการผ่านระบบ VDO Conference ครอบคลุม
ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด จากส่วนกลาง  
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ภาคผนวก 
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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ  มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐใน 
การดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ  และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุน 
การดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาํเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้

ความเห็นชอบ  รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล 

(๔) บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ  และการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล  
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๕) จัดทําแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

(๖) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค 
ด้วยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง  หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและวิธีการอื่นที่เหมาะสม  และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

(๗) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ 
ที่สําคัญที่ ไม่มีหน่วยงานใดจัดทํา  รวมทั้งประสานและให้คําปรึกษาในการจัดทําข้อมูลสถิติของ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๘) พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
คาดการณ์ภาวการณ์ต่าง  ๆ  ของประเทศ 

(๙) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๒ ใหแ้บ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
 (๓) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
 (๔) กองสถิติพยากรณ์ 
 (๕) กองสถิติเศรษฐกิจ 
 (๖) กองสถิติสาธารณมติ 
 (๗) กองสถิติสังคม 
 (๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๙) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานสถิติจังหวัด 
ข้อ ๓ ในสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๔  ในสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรง
ต่อผู้อํานวยการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการพัฒนาและจัดทําเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  

และงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการวางแผนกําลังคน  จัดระบบงานบริหารงานบุคคล  และการเสริมสร้างวินัย 

และระบบคุณธรรม 
(๓) พัฒนาบุคลากร  และบริหารองค์ความรู้ของสํานักงานให้แก่ข้าราชการของสํานักงาน 

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน  การบัญชี  การบริหาร  การงบประมาณ  

การพัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง

และอาญา  การดําเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และคดีปกครอง 
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 

และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานของสํานักงาน 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติราชการ  และการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ กองนโยบายและวิชาการสถิติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) ประสานงาน  และหารือร่วมในการจัดทําสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

เก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  และให้สอดคล้องกับแผนกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ทางสถิติตามแผนแม่บทตาม  (๑) 

(๓) จัดทําแผนสถิติ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงาน 
(๔) จัดทําเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถิติ  สําหรับการจัดทําสถิติของประเทศ  รวมทั้งประเมิน

และพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ   
(๕) จัดทํา  ประสานการจัดทํา  และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๖) ศึกษา  พัฒนา  และส่งเสริมวิชาการสถิติ  สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําสถิติ 
(๗) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างสําหรับการสํารวจของสํานักงาน 
(๘) กําหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม  รวมทั้งวิเคราะห์ 

และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ 



หน้า   ๑๘ 
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(๙) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนที่สถิติสําหรับการจัดเก็บข้อมูล 
(๑๐) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงาน

เก่ียวกับสถิติ   
(๑๑) เผยแพร่  เสริมสร้างความเข้าใจ  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสถิติ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล 
(๒) ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่สถิติด้วยระบบดิจิทัล  เพื่อใช้ในโครงการสํามะโนหรือ 

การสํารวจตัวอย่าง   
(๓) บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย 

หรือโครงการภาครัฐ 
(๔) ประสานการดําเนินงานสถิติกับเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน 
(๕) ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง 
(๖) ให้คําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง 

แก่หน่วยสถิติอื่น ๆ   
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองสถิติพยากรณ์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน  ติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๒) จัดทําดัชนี  เคร่ืองชี้วัด  ข้อมูลแนวโน้ม  และคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๓) วิเคราะห์  พัฒนา  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม  และการคาดการณ์ภาวะ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๔) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลและสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
(๕) จัดทําการนําเสนอข้อมูลและสถิติในรูปแบบต่าง  ๆ 
(๖) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมท้ัง

งานห้องสมุด 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองสถิติเศรษฐกิจ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาคและระดับย่อย  ด้วยวิธีสํามะโน

หรือการสํารวจตัวอย่างเพื่อใช้ในการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และเฝ้าระวังทางด้านเศรษฐกิจ 



หน้า   ๑๙ 
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(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ  และส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทํา

สถิติด้านเศรษฐกิจ 
(๔) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และบุคคลทั่วไป  ในการจัดทํา 

สํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ 
(๕) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอก 

ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองสถิติสาธารณมติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํ าข้อมูลสถิติด้ านความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล   

และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ด้วยวิธีการสํารวจตัวอย่าง  เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลใช้ในการวางแผน  ติดตาม  
ประเมินผล  และตัดสินใจ 

(๒) จัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชนตามความต้องการของหน่วยงาน 
ด้วยวิธีการสํารวจตัวอย่าง  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและการบริหารงาน 

(๓) ส่งเสริมวิธีการจัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ 

(๔) จัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๕) พัฒนา  ส่งเสริมและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงาน  องค์กรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
เก่ียวกับการจัดทําการสํารวจตัวอย่างการประมวลผล  และการวิเคราะห์ข้อมูล 

(๖) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดทําการสํารวจตัวอย่างด้านความคิดเห็นของประชาชน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองสถิติสังคม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านประชากรและสังคม  ด้วยวิธีสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง

เพื่อใช้ในการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และเฝ้าระวังทางสังคม 
(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ  และส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านประชากรและสังคม 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทําสถิติ

ด้านประชากรและสังคม 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และบุคคลทั่วไป  ในการจัดทํา 
สํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม 

(๕) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอกใน 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  กํากับ  ดูแล  และติดตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ

สารสนเทศสถิติ 
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่  

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบคลังข้อมูลและสถิติ  และบริหารจัดการฐานข้อมูลของสํานักงาน 
(๓) ให้คําปรึกษา  สนับสนุน  บริหารจัดการ  และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  

และระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
(๔) จัดเตรียมข้อมูลจากสํามะโนและการสํารวจตัวอย่าง  จัดทําการบรรณาธิกรและลงรหัส  

บันทึกข้อมูล  และประมวลผลข้อมูล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ  เพื่อกําหนดขอบเขตการบูรณาการข้อมูล

และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ 
(๒) บูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนทั้งระดับภารกิจและระดับพื้นที่  เพื่อให้มีข้อมูลและ

สารสนเทศที่สําคัญในฐานข้อมูลกลางของประเทศสําหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(๓) พัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยง

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(๔) บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสถิติของประเทศ  ระบบการเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ  และระบบนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ 

(๕) วิเคราะห์และนําเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติที่สําคัญของประเทศ 

ตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๔ สํานักงานสถิติจังหวัด  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สําคัญและจําเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ในระดับพื้นที่ 
(๒) ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ 
(๓) บริหารการจัดทําสํามะโน  การสํารวจตัวอย่าง  และอํานวยการให้มีการสํารวจด้านต่าง ๆ  

ในระดับพื้นที่ 
(๔) ส่งเสริมวิชาการสถิติ  ให้คําปรึกษาแนะนําการประยุกต์ใช้ในการจัดทําสถิติในระดับพื้นที่ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่   
(๖) ให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดหา  เผยแพร่  และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการ 
ในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่   ๑๗ )  พ .ศ .  ๒๕๕๙   
และสอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ 
ตามหน้าที่และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 



 

 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 

วาดวยการตรวจราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    

 
  โดยที่การตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน  
ที่จะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย  และแกไข
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  อันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  
สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ
หรือการจัดทําภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

  ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘" 

  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 

(ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชสมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของผูตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการของหนวยงานของ
รัฐทุกหนวย ยกเวนการตรวจราชการในหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 



- ๒ - 

   ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
   “ผูตรวจราชการ”  หมายความวา  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจ
ราชการกระทรวง  ผูตรวจราชการกรม หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีหนาที่ในการตรวจราชการ 
แตไมรวมถึงผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน 
   “ผูรับการตรวจ”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในหนวยงานของรัฐ 
   “หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา 

(๑) ราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหาร 
สวนทองถ่ิน 

(๒) หนวยงานในการบริหารราชการในตางประเทศ 
(๓) รัฐวิสาหกิจ 
(๔) หนวยงานของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหาร 

   “เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา    ผู ซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  
แตไมรวมถึงสมาชิกสภาทองถ่ิน 
   “กระทรวง”   หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดวย 
   “ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงดวย 
   “กรม”  หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการเปนอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เปนอธิบดี 
   “อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการของกรมดวย 

  ขอ ๖   ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ 

    

  ขอ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงคดังนี้ 
(๑) เพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของ

รัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ ของชาติ
และของหนวยงานของรัฐ 



- ๓ - 

(๒) เพื่อตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี  และคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความ 
มุงหมาย  วัตถุประสงค เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใด ๆ ที่กําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระ
แหงชาติหรือไม 

(๓) เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

(๔) เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชน 

(๕) เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณในพื้นที่ 

  ขอ ๘  การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําป 
หรือตามที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
   แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณ  
โดยใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของ
ปงบประมาณนั้น  
   ถาในกระทรวงใดมีผูตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการ
ตรวจราชการประจําปของกรม  ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง 
   ภายในเดือนกันยายนของทุกป ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหนา
หนวยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคสอง หรือผูตรวจราชการที่หัวหนาหนวยงาน
มอบหมาย  มารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหสอดคลองโดยไมซํ้าซอน
กันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผูตรวจ
ราชการใหเปนแนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 
   เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามไดขอยุติเปนประการใด ใหหนวยงานทุกหนวย 
ที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอยุตินั้น 

  ขอ ๙   ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการ
ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยใน
ฐานะ  ผูสอดสองดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
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   ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง 
   ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกรม ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี 

  ขอ ๑๐   ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ตองตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการใน
เร่ืองเดียวกัน ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม  ที่
เกี่ยวของประสานงานหรือรวมกันดําเนินการ  เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน 

  ขอ ๑๑   การแบงพื้นที่การตรวจราชการ ใหเปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมวด ๒ 
อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ 

    

  ขอ ๑๒  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตามขอ ๗ ใหผูตรวจราชการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(๒) ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่อง
ใด ๆ   ในระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือ
ประโยชนของประชาชนอยางรายแรง และเมื่อไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
หรือพิจารณาโดยดวน 

(๓) ส่ังใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
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(๔) สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการ
รองเรียน  หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชา
เพื่อทราบ 

(๖) เรียกประชุมเจาหนาที่ของรัฐเพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน 

  ขอ ๑๓   ในกรณีที่ผูตรวจราชการสั่งตามขอ ๑๒ (๒)  ใหผูรับการตรวจปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
โดยพลัน ในกรณีที่ผูรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวได ใหผูรับการตรวจชี้แจงขอขัดของ
พรอมเหตุผลใหผูตรวจราชการทราบ และใหผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

  ขอ ๑๔ ในการตรวจราชการ  ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม
ของทางราชการ  และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการตามหมวด   ๔ 

  ขอ ๑๕  เพื่อใหการตรวจราชการ  เปนไปอยางมี เอกภาพและประสิทธิภาพ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหนาผูตรวจราชการ ให 
ผูมีอํานาจตามกฎหมายมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาผูตรวจราชการ และจะใหมี
รองหัวหนาผูตรวจราชการดวยก็ได 
   ในกรณีมีความจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ อาจขอกําหนดใหมี
ตําแหนงหัวหนาผูตรวจราชการเปนการเฉพาะก็ได 
   ใหหัวหนาผูตรวจราชการมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูตรวจ
ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการเปนไปตามระเบียบนี้ 

  ขอ ๑๖   ผูรับการตรวจมีหนาที่ดังตอไปนี้  
   (๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการในการเขาไปใน
สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการตรวจราชการ 
   (๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน และ
พรอมที่จะใหผูตรวจราชการตรวจสอบได 
   (๓) ช้ีแจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ
ราชการ 
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   (๔) ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผูตรวจราชการไดส่ังการในระหวาง
ตรวจราชการไวกอน หากไมสามารถดําเนินการไดตามที่ผูตรวจราชการสั่งการ ใหช้ีแจงขอขัดของพรอม
เหตุผลใหผูตรวจราชการทราบโดยเร็ว 
   (๕) ดําเนินการอื่นที่เปนประโยชนในการตรวจราชการ 

หมวด ๓  
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 

    

  ขอ ๑๗   ภายใตบังคับขอ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแตละคราว ใหผูตรวจ
ราชการรายงานผลการตรวจราชการ  ดังตอไปนี้   

(๑) กรณี ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  ใหรายงานถึงปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และในกรณีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวามีปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี 
หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหส่ังและปฏิบัติราชการ  หรือกํากับการบริหารราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงกํากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป 

(๒) กรณีผูตรวจราชการกระทรวง ใหรายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนากลุม
ภารกิจที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหนากลุมภารกิจที่รับผิดชอบเห็นวามีปญหาสําคัญ    
ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป 

(๓) กรณีผูตรวจราชการกรม ใหรายงานถึงอธิบดี  และในกรณีที่อธิบดี เห็นวามี
ปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอหัวหนากลุมภารกิจเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป  ในกรณีที่ไมมี
หัวหนากลุมภารกิจ  ใหรายงานปลัดกระทรวงเจาสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการตอรัฐมนตรี  หรือรอง
นายกรัฐมนตรี  ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีส่ังการ  ในกรณีที่ผูตรวจราชการรายงานถึงปญหาหรืออุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการ
แกไขหรือปรับปรุง ใหเปนหนาที่ของผูตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และถาพนหกสิบวันแลวยังมิไดมีการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงอยางหนึ่ง
อยางใด ใหรายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามขอ ๑๐  ใหผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม แลวแตกรณี พิจารณา ประมวลผล 
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วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหารวมกัน และนํารายงานเสนอแนะผูมีอํานาจ หรือผูมี
สวนเกี่ยวของ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ แลวแตกรณี 

  ขอ ๑๘  ในการตรวจราชการแตละครั้ง ถาผูตรวจราชการพบเห็นปญหา อุปสรรค  หรือ
แนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการหรือแผนงาน ใหรีบจัดทํารายงานโดยสรุปพรอมทั้งขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น เพื่อดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็ว แลวแจงใหผูตรวจราชการทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูตรวจราชการ 

   เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาผูตรวจราชการยังมิไดรับแจงผลการ
ดําเนินการ  หรือไดรับแจงวาปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูนอกเหนืออํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น  ให
ผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐนั้นเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได
แกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณีเปนรายงานของผูตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูตรวจราชการกระทรวงใหรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเปนรายงาน
ของผูตรวจราชการกรมใหรายงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ 

  ขอ ๑๙  ในการตรวจราชการ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรายงานหรือจะตองขอ 
คําวินิจฉัยส่ังการจากผูมีอํานาจ ใหผูตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท หรือเครื่องมือ
ส่ือสารอื่น และใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานผลการตรวจราชการดวย 

  ขอ ๒๐  การรายงานผลการตรวจราชการ   ใหจัดทําโดยสรุปให เห็นถึงสภาพตาม
วัตถุประสงคของการตรวจราชการพรอมทั้งปญหาหรืออุปสรรค  โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไขดวยก็ได 
   ในกรณีที่ไดแนะนําหรือส่ังการดวยวาจาไวใหสรุปคําแนะนําและการสั่งการนั้นไว
ในรายงานดวย 

หมวด ๔ 
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการ 

    

  ขอ ๒๑ ผูตรวจราชการพึงรวบรวมขอมูลและติดตามขาวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอยาง
ครบถวนสมบูรณ  ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  และทําหนาที่สอดสองดูแลงานราชการทั้งที่เปนของ
หนวยงานของรัฐตนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอื่น  ตรวจติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยส่ังการ
ในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง 
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   ในกรณีที่พบเห็นปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม ใหเปนหนาที่ที่จะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
กิจการนั้นไดทราบโดยทันทีดวย  และใหนําความในขอ  ๑๘   มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ ๒๒ ผูตรวจราชการตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจราชการ 
รวมทั้งประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของสวนราชการตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน 

  ขอ ๒๓ ผูตรวจราชการตองไมรับสิ่งของมีคาหรือผลประโยชนใด ๆ จากผูรับการตรวจ
หรือผูเกี่ยวของ 

หมวด ๕ 
สมุดตรวจราชการ 

    

  ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคจัดใหมีสมุดตรวจราชการไวประจํา   
ณ  สํานักงานหรือที่ทําการ 
   หนวยของรัฐอื่นที่มิใชหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีสมุดตรวจ
ราชการตามที่เห็นสมควรหรือจําเปนก็ได 
   สมุดตรวจราชการอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ป ที่ตรวจ 
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงคที่ตรวจ  โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่  งาน  หรือ

โครงการที่ตรวจไวดวยก็ได 
(๓) ขอเสนอแนะหรือการสั่งการของผูตรวจราชการที่จําเปนตองดําเนินการ 

โดยรีบดวน  และไดแนะนําหรือส่ังการไวดวยวาจาแลว 
(๔) การดําเนินการของผูรับการตรวจ 

  ขอ ๒๕  เมื่อผูตรวจราชการไปตรวจราชการที่สํานักงานหรือที่ทําการของหนวยงานของรัฐ 
ใหผูตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมทั้งลงลายมือช่ือ  ตําแหนง และ  
วัน เดือน ป ที่ตรวจไวเปนหลักฐาน 
   ในกรณีที่ผูตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ของรัฐหลายหนวยและไดบันทึกการตรวจราชการไวในสมุดตรวจราชการที่หนวยงานของรัฐหนวยใด
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หนวยหนึ่งแลว อาจไมลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเลมอื่นในเขตทองที่เดียวกัน 
ก็ได แตตองบันทึกอางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่ตรวจนั้นดวย 

  ขอ ๒๖ ใหผูรับการตรวจดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการบันทึกไวในขอ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดําเนินการไดโดยทันที  ใหรีบดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการบันทึกไดทันทีหรือไมสามารถดําเนินการได ใหบันทึกชี้แจง
ขอขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ 

 

  ขอ ๒๗ ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการไดบันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามขอ ๒๕  ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชา  

   ในกรณีที่ผู รับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดนอก
กรุงเทพมหานคร  ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 

บทเฉพาะกาล 
   

  ขอ ๒๘ หนวยงานของรัฐใดมีระเบียบวาดวยการตรวจราชการของหนวยงานของตนเปน
การเฉพาะและไมสอดคลองกับระเบียบนี้ ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับระเบียบนี้ 

   ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิไดมีการปรับปรุง
ระเบียบ ใหผูตรวจราชการและผูรับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  ขอ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ใหคงใชไดตอไป 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

พันตํารวจโท  
 (ทักษณิ   ชินวตัร) 

นายกรัฐมนตร ี
 

หมายเหตุ   ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการตรวจราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๗๖ ง  วันที ่ ๕  กันยายน  ๒๕๔๘ 















 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 





















 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 





 

เขตตรวจราชการ พื้นที่ ๑ รวม 25 จังหวัด ประกอบด้วย  
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ก าแพงเพชร พิจิตร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ 

เขตตรวจราชการ พื้นที่ 2 รวม 26 จังหวัด ประกอบด้วย  
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี 
ชลบุรี ระยอง ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

เขตตรวจราชการ พื้นที่ 3 รวม 25 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 
อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์และชัยภูมิ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 



 
 

 
 

 

๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 
 
 

ประชุมเน็ตประชารัฐ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานการประชุม  Video Conference ร่วมกับสถิติจังหวัด เพ่ือสร้างความเข้าใจ การประสานการสร้างการรับรู้     
การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 

                                                        ********************************* 
 
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑ 
 
 

ม ัน่ใจในส ำนกังำนสถติแิห่งชำติ รฐัและรำษฎร์จะกำ้วไปอยำ่งม ัน่คง 

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีช ัน้ ๒ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ www.nso.go.th 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ส านกังานสถติิแห่งชาต ิ

http://www.nso.go.th/


“การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ” 

การประชุมเชิงปฏิบัติการก ากับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการเน็ตประชารัฐ ประกอบด้วยบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ประชุมเชิงปฏิบัตกิารผู้ก ากับงานอ าเภอ 
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ” 

การประชุมเชิงปฏิบัติการก ากับงานอ าเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติแห่งชาติส่วนภูมิภาค จ านวน 75 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี ไม่มี
จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๙  สิงหาคม ๒๕๖๑           

ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ� 

เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอานนท� จันทวิช หัวหน�าผู�ตรวจราชการกรม สํานักงานสถิติแห$งชาติ พร�อมด�วย
Mr.  Graeme Buckley ผู�อํานวยการองค�การแรงงานระหว$างประเทศ (ILO) เจ�าหน�าท่ีกระทรวงแรงงาน เจ�าหน�าท่ีกองสถิติ
สังคมเจ�าหน�าท่ีจากสํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ�งานสนามโครงการสํารวจการทํางานของเด็ก                   
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงอยู$ระหว$างการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข�อมูล (ก.ค.-ก.ย.) โดยมีครัวเรือนตัวอย$างท้ังสิ้น 
๘๓,๘๘๐ ครัวเรือนท่ัวประเทศ ณ จังหวัดราชบุรี 

********************************* 

 
กลุ$มประชาสัมพันธ�  สํานักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท� ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๑ 

 

ม ั�นใจในสาํนกังานสถติแิห่งชาตริฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง 

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีช ั�น ๒ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี( กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ www.nso.go.th 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์สาํนกังานสถติิแห่งชาติ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ข่าวและกิจกรรม กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค 
 

รายละเอียดกิจกรรม 

      นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และนางสาวสุกัญญา อรัณกานนท์ 
ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางไปตรวจราชการรอบท่ี 1/2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
ระหว่างวันท่ี 25 – 28 มีนาคม 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ของส านกังานสถิติแห่งชาติ และลงพื้นท่ีติดตามการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ 

 
 



  ขาวกิจกรรม กลุมตรวจราชการและประสานภูมิภาค 
 

 

 

 

วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2561 

นางอําไพ จิตรแจมใส ผูตรวจราชการกรม  เดินทางไปตรวจราชการ รอบ 2 ตามแผนการตรวจราชการ ประจําป งบประมาณ            

พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ระหวางวันท่ี 27 - 28 สงิหาคม 2561 ในการนี ้        

ไดตรวจเยี่ยมและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ รับทราบปญหาและอุปสรรคแผนงานโครงการตางๆ           

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ตามแผนการตรวจราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 และติดตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
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ขาวกิจกรรม : ระหวางวันท่ี 17 - 20 กรกฎาคม 2561 

นายอานนท จันทวิช หัวหนาผูตรวจราชการกรม พรอมคณะฯ เดนิทางไปสังเกตการณงานสนามการสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ระหวางวันท่ี 17 - 20 กรกฎาคม 2561  

ณ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมท้ังการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําป   

พ.ศ. 2561 (รอบท่ี 2) เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมการขับเคล่ือนนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี ขอส่ังการ

นายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานสถิติแหงชาติ  

 

 

 

กลุมตรวจราชการและประสานภูมิภาค 

 

 

 

 

  

 

 

ลงพ้ืนที่สังเกตการณงานสนามการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชน 

ที่มีตอโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 
 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

                  ข่าวและกิจกรรม กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค 

 



รายละเอียดกิจกรรม ลงพ้ืนที่ติดตามการประสานงานและ
สนับสนุนกิจกรรมการอบรมสร้างการรับรู้และเสริมการใช้
ประโยชน์โครงข่ายอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ (เน็ตประชารัฐ) ณ หมู่ 3 บ้านแหลมโพธิ์ 
ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                   ข่าวและกิจกรรม : วันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ 2561 
                                 กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค 

 

 

นางอ าไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม พ้ืนท่ี 2 ได้ลงพื้นท่ีตรวจราชการตามแผนฯ  รอบท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ระนอง ชุมพร สมุทรสงคราม         
และสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และรับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมท่ีมี
การขับเคล่ือนตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการท่ีถ่ายทอดไปสู่ส านักงานสถิติส่วนภูมิภาค 

 



ภาพถ่ายกิจกรรมการตรวจราชการ 
วันที่ 14 มีนาคม 2561  ณ ส านักงานสถติจิังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  


