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ในหลวงรัชกาลที ่๙ กับงานสถติ ิ
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543 คณะผู้บรหิารเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานสัมภาษณ์                    
เมื่อวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2543 ณ พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

พระราชด ารสัพระราชทานแก่คณะผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ในโอกาสเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพ่ือทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเอกสารรายงานทางสถิติ  

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

 
 



 
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2523 คณะผู้บรหิารเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานสัมภาษณ์ 

เมื่อวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2523 ณ พระต าหนักจติรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ 
 

 
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533 คณะผู้บรหิารเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานสัมภาษณ์ 

เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2533 ณ พระต าหนักจติรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ 
 

 
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 : 100 ปี ส ามะโนประชากรประเทศไทยเทดิไท้องค์ราชัน                            

คณะผู้บริหารเข้าเฝ้ากราบทูลรายงาน  
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ พระต าหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธาน ี



สารบัญ 
   
 ค าน า 1 
 ส่วนที่ 1 บทน า 2 
             ความเป็นมา วิสัยทศัน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์

ที่คาดว่าจะได้รับ หน้าที่ และอ านาจของส านักงานสถิติจังหวัด 
 

 ส่วนที่ 2 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
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             สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 
 1. การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงดิจิทัล     เพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
 

 1.1  คณะท างานร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ  
 1.2  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ล่มน้ า (โครงการระยะ
ที่ 1) 

 

 1.3  โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Multiple 
Indicator Cluster survey : MICs6) 

 

 2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามค าสั่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม         
ที่ 84/2561 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ก าหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

   โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  

 3. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 3.1  โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562  
 3.2  โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562  
 3.3  โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2561/2562    
 3.4  โครงการส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562  
 3.5  โครงการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2562      
 3.6  โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาน

ประกอบการ พ.ศ. 2562 
 

 3.7  โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562  
 3.8  โครงการส ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562  
 3.9  โครงการส ารวจข้อมูลศักยภาพพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562  
 ส่วนที่ 3 สรุปข้อรายงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส าคัญของหน่วยงานผู้รับการตรวจ 14 
            หน่วยงานผู้รับการตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 
            การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference 

 
ภาคผนวก รูปภาพกิจกรรม 
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ผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

  

 

 
 

 

นายภุชพงค์ โนดไธสง 
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

นายวิชัย ประทีปทิพย์ 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 



 

 

ผู้ตรวจราชการกรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 
 

นายอานนท์ จันทวิช 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม - เมษายน 2562 

นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ 
ผู้ตรวจราชการกรม 

นางอ าไพ จิตรแจ่มใส 
ผู้ตรวจราชการกรม 



 

 

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. 2562 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. 2562 ได้รวบรวมประมวลผลการตรวจราชการ และสรุปรายงานการตรวจราชการ          
ในภาพรวม พร้อมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน หรือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป  ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารส านักงานสถิติแห่งชาติ  ส านักงานสถิติจังหวัด   
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้      
ให้การสนับสนุนข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ให้ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายของการตรวจราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ผู้ตรวจราชการกรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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บทน า 
ความเป็นมา  

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ มี ภารกิจ     
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” 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
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พันธกิจ : 

๑. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ 

๒.  จัดท าส ามะโน หรือส ารวจด้วยตัวอย่าง หรืออ านวยการ เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ของประเทศ 

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. 
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หน้าที่ 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 และวิจัยข้อมูลสถิติ ในระดับพ้ืนที่ 
6. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติ ในระดับพ้ืนที่ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
.......................................................................................................... 
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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. 2562 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 าเนินงาน     
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณต่อไป 

องค์ประกอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการ  
1. ประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1  ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างบริการ
ดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์ บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยง และมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์  และประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว 

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

ส่วนที่ 2 



๖ 
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์  นโยบายในระดับจังหวัดที่ ต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องในเชิง พ้ืนที่             
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด   
 3. มติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  3.1 ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ.2557 ก าหนดในข้อที่ 5.4 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชื่อเดิม) โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นประชาชน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นไปตามหลักวิชาการ และ
ส ารวจความเห็นตามหัวข้อนโยบายของรัฐบาล ผลงานที่ด าเนินการไปแล้ว ผลงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
หรืองานที่จะท าในระยะต่อไป เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 
ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System : MIS) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการด าเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของรัฐบาล 

3.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความส าคัญใน
เชิงยุทธศาสตร์ เป็นการวางมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การค้าออนไลน์ให้มีการเชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึงได้ทั้งประเทศ และระหว่างประทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ด าเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2560          
โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมาย บมจ. ทีโอที เป็นผู้ด าเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) หรือ “เน็ตประชารัฐ” (ความเร็วสูง 
30/10 Mbps) ไปยังหมู่บ้านห่างไกล (Zone C) จ านวน 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ต
ไวไฟ (Wi-Fi) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จให้ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ   
เน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย           
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจ านวน 24,700 
หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีนโยบายมอบหมายให้
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
3.4  การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงฯ 

จัดตั้งคณะท างานร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการเน็ตประชารัฐ ที่มีต่อข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสัญญาณและการเข้าถึงการใช้งาน และรายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบภายใน 1 เดือน ประกอบกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สั่ง
การให้กระทรวงมหาดไทยจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพ่ือตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต การ
เข้าใช้งาน จ านวนผู้ใช้งาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน    
ในพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนในการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลและ
รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน  

3.5 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดกรอบนโยบายและแผนงานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรน้ าของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 
รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า    
ของประเทศ ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
จัดการน้ าในภาพรวม โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ศูนย์ข้อมูลน้ าแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ
เงินกู้ เ พ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนตามที่
กระทรวงการคลังได้พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ    
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินโครงการฯ และจัดสรรเงินกู้ในกรอบวงเงิน 711.45 
ล้านบาท  

3.6 การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการจัดท ารายการข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)  

 

สรุปผลการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และค าสั่ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
1.1 คณะท างานร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ  

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานร่วม
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ 10/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 โดย
มีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานคณะท างาน ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ บมจ. 
ทีโอที ร่วมเป็นคณะท างานฯ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ
ในด้านคุณภาพและความต่อเนื่องของการให้บริการ การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการให้บริการโครงการเน็ต
ประชารัฐ 
 
 



๘ 
 

วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ที่มีต่อข้อ 

ร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสัญญาณและการเข้าถึงการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นประสิทธิภาพของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต การเข้าใช้งาน จ านวนผู้ใช้งาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

2) การรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและ 
พัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้นและมี
ความยั่งยืนในการด าเนินการต่อไป  
  ผลการด าเนินงาน 

คณะท างานฯ มีการประชุมเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ รวมทั้งลงพื้นที่การ 
ด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

1) ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ จ.ล าพูน  
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์  
3) ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา 
4) ภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี  
5) ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 
การลงพ้ืนที่แต่ละครั้งจะร่วมประชุมและสรุปการบรรยายการด าเนินงานโดยภาพรวมร่วมกับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความ
เข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลคือการให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านเข้าถึงบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง ซึ่ง
เป้าหมายต่อไปคือการขยายต่อยอดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าบ้านเรือนของประชาชนเพ่ือความ
สะดวกและอัตราค่าบริการให้ประชาชนยอมรับได้  
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สรุปรายงานผลการตรวจราชการของคณะท างานร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการเน็ตประชารัฐในประเด็นหลักๆ ล าดับแรก ได้แก่  

1) การร้องขอเพ่ิมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมหมู่บ้าน ที่นอกเหนือจากจุดติดตั้งโครงการเน็ต 
ประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.47 

2) ขอย้ายจุดติดตั้งเน็ตฯ ร้อยละ 26.21 
3) ขอเพ่ิมจ านวนจุด WiFi ในหมู่บ้านที่มีการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ ร้อยละ 15.12 

  ทั้งนี้ ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ที่เป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การกระจายข่าวสาร การสื่อสารภายในหมู่บ้าน/ชุมชน นักเรียน 
นักศึกษาเข้ามาใช้งานเพ่ือการศึกษา การจัดท ารายงาน การค้นคว้าข้อมูล รวมทั้งการใช้ประโยชน์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ชุมชน การค้าขายออนไลน์ ซึ่งสาเหตุการร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการ  

 1.2 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) 

 เป็นโครงการที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าในทุกมิติ ทั้งจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
และปฐมภูมิในกรณทีี่ไม่มีข้อมูลที่หน่วยงานใดๆ เก็บรวบรวมไว้ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพ้ืนที่ย่อย 

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าต่างๆ ทั้งพ้ืนที่ในเขตชลประทาน พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน และ
พ้ืนที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2) เพ่ือการน าเข้าข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ระหว่างหน่วยงาน และข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที่ด าเนินการจัดเก็บใหม่เพ่ิมเติมในระดับพ้ืนที่ย่อยให้พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ 

3) เพ่ือสร้างดัชนีวัดเชิงระบบและเชิงพ้ืนที่ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
4) เพ่ือให้หน่วยงานด้านการวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ และหน่วยงานด้านการดูแลงบประมาณ

มีข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน แบ่งกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม 
1) มีการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ าฯ เพ่ือศึกษาต้นแบบ ส าหรับโครงสร้าง

ข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพื้นท่ีเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า 

2) มีการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) พร้อม 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

3) มีการวางแผนและการเตรียมงานในการด าเนินงานโครงการ 
4) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน (การจัดการ/การประชุมชี้แจง การอบรม 

เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล/เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน) 
5) มีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามผล การจัดท ารายงานฯ  
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 1.3 โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 (Multiple Indicator 
Cluster Survey : MICs6) 

 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ และได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและสตรี        
ในระดับประเทศ โดยการวางแผนงานโครงการอยู่ภายใต้การก าหนดแนวทางจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการ และการปรับแต่งเครื่องมือสากลที่ใช้จัดท า MICs6 ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศอยู่ภายใต้การ
ท างานร่วมกันของคณะท างานวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
  วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านเด็กและสตรีในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสะท้อน
ให้เห็นคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในมิติต่างๆ เช่น ภาวะโภชนาการ อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการของเด็ก 
การศึกษา การคุ้มครองเด็ก เป็นต้น  
  2) เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของแผนต่างๆ สถานการณ์ภายหลังเป้าหมายการพัฒนา
แห่งการเปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างตัวชี้วัดพ้ืนฐานภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน  
1) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสนอผลการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี และการ

ระดมความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2) มีการปฏิบัติงานภาคสนามซึ่งเป็นคาบเวลาเดียวกับโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล

โครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 
ลุ่มน้ า (โครงการระยะท่ี 1) จึงมีการด าเนินการขยายคาบการปฏิบัติงานภาคสนามให้กับบางจังหวัดที่มีการร้องขอ 
ทั้งนี้ ส าหรับงานโครงการ MICs6 มีการน าเสนอผลรายงานเป็นรายจังหวัดจ านวน 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท สระแก้ว ราชบุรี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร กาฬสินธุ์ นครพนม สงขลา  
สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งท าให้มีปริมาณงานมากกว่าจังหวัดที่ไม่ได้มีการเสนอผลเป็นราย
จังหวัด 

2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามค าสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 84/2561  
ก าหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (สปค.63)  
การด าเนินงานโครงการ สปค. 63 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนจัดท าโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการ สปค. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทุกคน 
และเคหะจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมกัน (ประมาณ ๒๑ ล้านครัวเรือน)  โดยมีการมอบหมายงานให้
พนักงานสนามต้องมีเครื่องมือแสดงขอบเขตการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงบัญชีเขตแจงนับ และรวมถึงแผนที่
แสดงขอบเขตการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่พนักงานรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง     
ในทุกพ้ืนที ่และไมซ่้ าซ้อน 

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลประชากรที่อยู่จริง และที่อยู่อาศัยในระดับพ้ืนที่ย่อยที่สามารถน าไปใช้ 

ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภคและ
บริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่  
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2) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคต         
ซึ่งจ านวนประชากรที่ได้จากการคาดประมาณได้น าไปใช้เป็นฐานในการค านวณตัวชี้วัดส าคัญด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

3) ใช ้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ผลการด าเนินงาน 
  1) มีการศึกษาข้อมูลและการเตรียมงาน   
    -  ศึกษาทบทวนคุ้มรวม ก าหนดขอบข่าย ค านิยาม  
    - ศึกษาทบทวนระเบียบวิธีการจัดท าส ามะโน (Census Methodology) 
 - ศึกษาทบทวนการจัดท าประกาศการท าส ามะโน (กฎหมายที่เก่ียวข้อง) 
 - ศึกษาข้อมูลครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนสถาบันประเภทต่างๆ 

2) การติดต่อประสานงานกับหลายส่วนงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานสถิติ 
แห่งชาติ 

-  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนสถาบันต่างๆ เช่นวัด เรือนจ าฯ สถาน
สงเคราะห์ และข้อมูลแรงงานต่างด้าว เพ่ือจัดเตรียมฐานข้อมูลประชากรในกลุ่มต่าง ๆ  

 -  ประสานงานกับศูนย์/กอง และส านักงานสถิติจังหวัด เพ่ือหารือรับฟังความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ 

3) มีการประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ผู้ประกอบการอาคารสูง 
4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงคณะท างานด้านต่างๆ        

ในการด าเนินโครงการส ามะโนประชากรฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  มีมติ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนจากส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับแผนการด าเนินงานโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563  

    5) มีการจัดเตรียมแผนที่และบัญชีเขตแจงนับ โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติจังหวัดทุก
จังหวัด โดยออกปฏิบัติงานสนามเพ่ือท าการตรวจสอบและปรับปรุงแผนที่และบัญชีเขตแจงนับ ทั้งในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล 

 6) มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เพลงส ามะโนประชากร แผ่นพับ การ์ตูนมาดี 
7) มีการจัดท าส ามะโนทดลอง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร (ในที่อยู่อาศัยประเภท   

อาคารสูง/หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่)รวมทั้งการประสานหน่วยงานในพ้ืนที่  การเตรียมบุคลากรปฏิบัติงาน                 
การประชาสัมพันธ์ฯ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการตอบทางอินเทอร์เน็ต หรือตอบแบบสอบถามเองแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์ 
  8) มีการจัดท าแบบสอบถาม คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารการประมวลผล 
   9) มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ      
พ.ศ.2563 แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  10) มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อถอดบทเรียน 
  11) มีการจัดท าร่างรายงานวิเคราะห์บทเรียน (รายงานการศึกษาปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานสนาม และแนวทางแก้ไขปัญหา) 
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3. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 การตรวจราชการตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ที่ด าเนินการเป็นภารกิจหลักของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ
ได้โอนงบประมาณรายจ่ายให้ส านักงานสถิติจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ ด าเนินการ     
และอ านวยการให้มีการส ารวจ ตามคาบเวลาที่ก าหนดไว้  ตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

3.1 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของครัวเรือน (นับจด) ที่จะ

น ามาใช้เป็นกรอบในการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการส ารวจด้วยตัวอย่างในปีนั้นๆ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเขตแจงนับตัวอย่าง (EA) ทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
(ประเภทครัวเรือน จ านวนสมาชิกทั้งสิ้น และสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน และจ านวนสมาชิกที่ไม่ใช้สัญชาติไทย เป็นต้น 

3.2 โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน และลักษณะต่างๆ ของประชากรที่มีงานท าทั้งที่อยู่  

ในระบบ และนอกระบบ สภาพทางสังคม สิทธิทางกฎหมาย และในส่วนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย 

3.3  โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2561/2562 
วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการส ารวจภาวะการท างานของประชากร คือ เพ่ือประมาณจ านวน

และลักษณะของก าลังแรงงานภายในประเทศและในจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละเดือนของข้อมูลสถิติซึ่งได้จากการ
ส ารวจ ได้แก่ 

1) จ านวนประชากรในวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และจ านวนประชากรนอกวัยท างาน 
จ าแนกตามเพศ 

2) จ านวนประชากรในวัยท างาน จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
การศึกษาที่ส าเร็จ 

3) จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามลักษณะที่น่าสนใจ เช่น อายุ เพศ การศึกษาท่ีส าเร็จ อาชีพ 
อุตสาหกรรม สถานภาพการท างาน ชั่วโมงท างาน ค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับจากการ
ท างาน 

4) จ านวนผู้ว่างงาน จ าแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ระยะเวลาในการหางาน
ท างานที่ท าครั้งสุดท้าย สาเหตุการว่างงาน เป็นต้น 

3.4 โครงการส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ต้องการและไม่ต้องการ

พัฒนาขีดความสามารถ สาเหตุที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ลักษณะทางประชากรและสังคมของ
ประชากรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เช่น ภูมิภาค เขตการปกครอง กลุ่มอายุ เพศ ระดับการศึกษา     
ที่ส าเร็จ โครงสร้างก าลังแรงงาน เป็นต้น หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ประสบการณ์การได้รับอบรมหรือพัฒนา 
หลักสูตรที่เคยได้รับการอบรมหรือพัฒนา หน่วยงานที่จัดอบรมหรือพัฒนา เป็นต้น 

 



๑๓ 
 

เพ่ือให้มีฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ส าหรับประกอบการวางแผนจัดท า
นโยบาย และติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3.5 โครงการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์ 

                      1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของ
ประชากร ตลอดจนความแตกต่างของการใช้เวลาของชายและหญิง 

2) เพื ่อศึกษาความแตกต่างของการใช้เวลาของกลุ ่มที ่ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
กิจกรรมที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ 
  3) เพ่ือน าข้อมูลการใช้เวลาของผู้ท างานที่มีรายได้ ไม่มีรายได้ และผู้ท างานบ้าน มาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการค านวณระบบบัญชีประชาชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.6 โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ      
พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และความต้องการบุคลากรด้าน ICT ตลอดจนความ
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้าน ICT 

3.7 โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขาย หรือรายรับจากการจ าหน่ายปลีกสินค้าและการ

ให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือ แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย หรือรายรับ       
และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ  

3.8 โครงการส ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลง ของ

สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และมิใช่อาคารโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละเดือน ได้แก่ 
จ านวนผู้ได้รับอนญุาต จ านวนสิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่ และความยาวของสิ่งก่อสร้าง 

3.9 โครงการส ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 
วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของ

สถานประกอบการในภาคการค้า  
2) เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการติดตามประเมินผล 

3.10 อ่ืนๆ ได้แก่ 
1) การปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) นอกเขตเทศบาล 
2) โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 
3) การก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามประเด็นตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การด าเนินการตามภารกิจอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง และพ้ืนที่  
 

…………………………………………………… 

* สรุปข้อมลูพอสังเขป แผนงาน/โครงการส ารวจ/ส ามะโน  
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   สรุปข้อรายงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีส าคัญของหน่วยงานผู้รับการตรวจ 
 โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้
การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินงาน ประกอบกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการตามข้อ 
7 และข้อ 8 ว่าด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.  2548 และแผนการตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ที่มีหน่วยงานรับตรวจ      
ในพ้ืนที่ก ากับ เข้าร่วมการตรวจราชการตามแนวทางการตรวจราชการแนวใหม่หรือการตรวจราชการแบบ   
บูรณาการ (ร่วมคิด ร่วมตรวจ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และร่วมสร้างภาคีภาคประชาชน)  ร่วมกับผู้ตรวจส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในรูปของคณะท างานร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางคนึงนิจ คชศิลา) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน  
2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม และผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (นายขจิต สุขุม) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
ปัตตานี เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ขอเสนอแนะต่อการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงฯ และด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ      
ในระดับพ้ืนที่ รวมถึงเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง นอกจากนั้น ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานภาคสนามของส านักงานสถิติจังหวัดตามแผนงาน/โครงการส ารวจฯ ดังนี้ 
 1. โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1)  
 2. โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICs6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ส่วนที่ 3 
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 สรุปข้อรายงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 1. การตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของส านักงานสถิติจังหวัด มีวัตถุประสงค์ตาม
ข้อ 7 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 โดยภาพรวม ผู้ตรวจราชการกรม 
ได้รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ทั้งใน
ส่วนที่เป็นภารกิจตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการขับเคลื่อนในเชิง
นโยบาย หลักการท างาน รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน  
 2. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ โดยภาพรวมส านักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด        
ไดด้ าเนินการครอบคลุมภารกิจทุกมิติภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นภารกิจตามกรอบอ านาจ
หน้าที่ รวมทั้งการประสาน การขับเคลื่อนนโยบาย/ภารกิจต่างๆ ของกระทรวงฯ /กิจกรรมอ่ืนๆ ในระดับ
จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดตามที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมาย หากมีข้อติดขัดหรืออุปสรรค     
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานส านักงานสถิติจังหวัดสามารถปรับกลไกการขับเคลื่อน หรือควบคุม และแก้ไขได้   
ตามสภาวการณ์อย่างเหมาะสม  

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

 4. ลักษณะการปฏิบัติงาน และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกันตามเขตพ้ืนที่ 
(เขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม และเขตการเกษตร) /ภูมิประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพบปัญหา ข้อผิดพลาด และ
อุปสรรคต่างๆ ส านักงานสถิติจังหวัดจะประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (Subject 
Matter) เพ่ือหารือ และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวการณ์ในแต่ละพ้ืนที่/
ภูมิประเทศ นั้นๆ  
  5. แบบข้อถาม กลุ่มเป้าหมาย และคาบเวลาการปฏิบัติงานภาคสนามของบางโครงการยังมีความ
ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้นเพ่ือลดจ านวนข้อถาม ระยะเวลาของผู้ตอบสัมภาษณ์ รวมทั้งระยะเวลาของการปฏิบัติงาน    
ในภาพรวม และลดงบประมาณ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการข้อค าถามในเชิงสถิติพ้ืนฐานร่วมกัน 
นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (Subject Matter) ควรให้ความส าคัญต่อ
สถานการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบ มีความสุ่มเสี่ยง หรืออ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนส่วน
ใหญ่ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายส าคัญๆ หรือเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ ในการก าหนด
แผนการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย ซึ่งปัจจัยส าคัญเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ โดยเฉพาะโครงการส ารวจที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง ยาเสพติด องค์การเอกชนที่ไม่
แสวงหาก าไร สถานประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  6. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป 
เช่น เรื่องการเงิน การพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และด้านสารบรรณ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติจังหวัด เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 ผู้ตรวจราชการกรม มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.  การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ร่วมคิด ร่วมตรวจ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และร่วมสร้างภาคี
ภาคประชาชน) ร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นอีกกลไกหนึ่งในการตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 
2548 และตามบริบทข้อกฎหมาย เพ่ือได้รับทราบการด าเนินงานตามภารกิจ/บทบาท นโยบายของแต่ละ
หน่วยงาน โดยเฉพาะการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติจังหวัดในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประสานงาน และการขอความร่วมมือของผู้น าชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่  
 2. การปฏิบัติงานภาคสนาม หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ต้องขอความ
ร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามโครงการส ามะโน/ส ารวจตัวอย่าง ต่างๆ โดยการ
สัมภาษณ์  (Face to face) ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ดังนั้น นโยบายให้ส านักงานสถิติจังหวัดสร้าง
เครือข่ายสถิติอ าเภอในพ้ืนที่ ถือเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และควรมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรพิจารณาแนวทาง มาตรการ หรือเครื่องมือในการสนับสนุนการได้มาของข้อมูลจาก
แหล่งใหม่ๆ ทดแทนการส ารวจแบบดั่งเดิม (Traditional method) จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 3. แบบข้อถามและคาบเวลาการปฏิบัติงานภาคสนามมีความซ้ าซ้อน ทั้งในแง่ของข้อค าถาม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการข้อค าถามในเชิงสถิติพ้ืนฐานร่วมกัน โดยการหารือกับผู้ใช้ข้อมูล (Users) 
รวมทั้งการปรับแผนการปฏิบัติงานภาคสนามที่มีความซ้ าซ้อนอยู่ห้วงเวลาเดียวกัน 
 4. โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) พบสภาพปัญหาที่มีความแตกต่าง
ในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ฐานข้อมูล/ขอบเขตของพ้ืนที่ในการส ารวจ การได้รับความร่วมมือที่น้อยลงของหน่วย
ตัวอย่าง การสรรหาบุคลากร เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล  (Field Interviewer : FI)  และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Field Supervisor : FS) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์สนับสนุนการเก็บ
ข้อมูล/ความซับซ้อนระบบในการจัดเก็บข้อมูล (Hard & Software) ดังนั้น จากสภาพปัญหาต่างๆ ให้รวบรวม
เป็นข้อมูลเพื่อจัดประชุมหารือการถอดบทเรียนจากสภาพปัญหาการด าเนินงานในแต่ละมิติ เพ่ือเป็นประโยชน์
ประกอบการพิจารณาการจัดท าโครงการส ามะโน และโครงการส ารวจอื่นๆ ต่อไป 
  5. การเชื่อมโยงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นภารกิจของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่
มอบหมายให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติจังหวัดเป็นหน่วยงานประสานหรือด าเนินการแทนไม่มี
ข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอและการสื่อสารไม่ชัดเจน ดังนั้นการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายระดับพ้ืนที่จึงขาดความต่อเนื่อง 

หน่วยงานผู้รับการตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 29 จังหวัด ได้แก่  
    ภาคกลาง 9 จังหวัด  
   จันทบุรี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ์ 
   ภาคเหนือ 5 จังหวัด 
 เชียงใหม่ ล าพูน นครสวรรค์ สุโขทัย และตาก  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด 
   บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
   ภาคใต้ 11 จังหวัด 
   นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ภูเก็ต พังงา ชุมพร ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  



๑๗ 
 

การตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference 
 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นอกจาก

เดินทางไปยังส านักงานสถิติจังหวัดและหน่วยงานผู้รับการตรวจ รวมทั้งการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์การ
ปฏิบัติงานภาคสนามภายในจังหวัดแล้วนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติยังมีช่องทางการสื่อสารการตรวจราชการ
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสถิติจังหวัด โดยด าเนินการจัดประชุมผ่านระบบ 
VDO Conference ครอบคลุมส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด เพ่ือติดตาม ก ากับการด าเนินงานตาม
นโยบาย การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กรโดยภาพรวม 
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ภาคผนวก 



ข่าวประชาสมัพนัธ์
กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค                 

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๑๑ - ๑๒
การตรวจราชการ

วัฒนธรรมองค์กร : ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอ้ืออาทรต่อกัน รักมั่น สสช

นายอานนท์  จันทวิช (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม) ได้เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดลพบุรี 
นครสวรรค์ ตาก และจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒                      

เป็นการตรวจเยี่ยม ให้ขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัด 
พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒,
โครงการส ามะโนประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓, โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
เพื่ อการบริหารจั ดการทรัพยากรน้ าอย่ า งยั่ งยื นในลุ่ ม น้ าทั่ วประ เทศ จ านวน ๒๕ ลุ่ มน้ า 
(โครงการระยะที่ ๑) รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของส านักงานสถิติจังหวัด                              
แตล่ะจังหวัดที่เป็นหน่วยตรวจ



 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เดินทางไปตรวจราชการ    
ระหว่า งวันท่ี  ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จั งหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม  เพื่อ ติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานแผนงาน /โครงการ
ต่างๆ และการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ในระดับพื้นท่ี ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สสช. อต. บมจ. ทีโอที บมจ. กสท. โทรคมนาคม และ ปณท. รวมถึงเพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  โดยผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติได้
มอบหมายให้  นางอ าไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการเดินทางไปตรวจราชการในครั้งน้ีด้วย  
ตามแนวทางการตรวจราชการแนวใหม่ หรือการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข่าวประชาสมัพนัธ ์

        ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ : กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค                                      
                                                ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๑๑ - ๑๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมด้วยนางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และหนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานแผนงาน/โครงการต่างๆ และการด าเนินงานตาม
ภารกิจต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สสช. อต. บมจ. ทีโอที บมจ.  
กสท. โทรคมนาคม และ ปณท. รวมถึงเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ตามแนวทางการตรวจราชการ
แนวใหม่ หรือการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

และส่วนภูมิภาค มีบรรยายโครงการประมวลข้อมูลพื้นท่ีการก่อสร้าง  และโครงการส ารวจการเคลื่อนย้ายสินค้า  

และต่อด้วยโครงการส ารวจความสุขคนท างานในองค์กร โดยมีผู้บรรยายจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค        ๐๒-๑๔๑๗๔๑๑ - ๑๒ 



 

      

     ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 นางอ าไพ จิตรแจ่มใส  ผู้ตรวจราชการกรม พ้ืนท่ี 2 เดินทางไปตรวจราชการตามแผนประจ าปี
งบประมาณ 2562 ณ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล  และสงขลา ระหว่างวันท่ี 5 – 9 สิงหาคม 2562 
เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผล          
การด าเนินงานแผนงาน /โครงการและการด าเนินงานตามภ ารกิจต่างๆ ในระดับพื้นท่ี รวมถึงเพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  พร้อมท้ังร่วมสังเกตการณ์ การ
ปฏิบัติ งานภาคสนามโครงการ ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2562 ( MICS6)   
และโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครง สร้างพื้นฐานระดับพื้นท่ีเพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าท่ัวประเทศจ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1)  

   

   สงขลา            พัทลุง               สตูล  

  

  

 
                   ตรัง 

                   

 
 

 

   ตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาคโทร.02-1417411 - 12 

 

 



  

 



                                      ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรม ::  กลุ่มตรวจราชการและปรกลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาะสานภูมิภาค  ค      

การการลลงพ้ืนที่ตรวจงพ้ืนที่ตรวจราชการราชการและพบหน่วยงานในสังกัและพบหน่วยงานในสังกัดดกระทรวงกระทรวงดิจิทลัดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ จังหวัดยะลาณ จังหวัดยะลา  ปตัตานีปตัตานี  และและนราธิวาสนราธิวาส  ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม30 กรกฎาคม  --  2 สิงหาคม 2562 สิงหาคม 25622    
 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนสถิติจังหวัดกำญจนบุรี 

 

นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางอ าไพ จิตรแจ่มใส        
ผู้ตรวจราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประกอบด้วย ส านักงาน           
สถิติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท ทีโอที จ ากัด  (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือรับฟังรายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่  

ในโอกาสเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมคณะ ได้เข้าพบนางพาตีเม๊าะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส และนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพ่ือหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานและการประสานงาน
โครงการต่างๆ ในพ้ืนที่ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการด าเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา   
คือ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต. ละหาร อ.ยี่งอ         
จ.นราธิวาส และ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา และร่วมสังเกตการณ์งานสนามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1)EA 
007-04 ณ หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส และโครงการ MICs6 EA 119 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  

 
   

    

 


