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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 
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(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 
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(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  อาคารสถานท่ี  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 
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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 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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 


