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สารบัญ
23 พฤษภาคม 2560 ส�านกังานสถติแิห่งชาติ  

ด�าเนินงานมาครบรอบปีที่ 54 ด้วยบทบาทผู้ผลิต
ข้อมูลสถติ ิให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้น�าไปใช้ประโยชน์ 
ในการก�าหนดนโยบาย วางแผนประกอบการตดัสนิใจ 
ในเรื่องต่าง ๆ  แต่อย่างไรกต็าม ประโยชน์ดเูหมอืนจะ
ยงัไกลตวัประชาชน แต่หากมองกนัอย่างถ่องแท้แล้ว  
สถตินิั้นอยูร่อบ ๆ  ตวัเราตั้งแต่เกดิ เช่น การวดัส่วนสงู  
ชั่งน�้าหนกัเดก็แรกเกดิ เพื่อบนัทกึข้อมลูดพูฒันาการ
ในทกุ ๆ  เดอืน การเรยีน การสอบ การท�าบญัชรีายรบั –  
รายจ่าย การเดนิทาง และการออม เป็นต้น  ซึ่งล้วนแล้ว 
แต่เป็นสถติใินชวีติประจ�าวนัของทกุคน

ประเทศไทยก�าลังเข้าสู ่ไทยแลนด์ 4.0 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติพร้อมก้าวสู่ส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ 4.0 โดยการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้ในงาน
สถติ ิสร้างระบบการบูรณาการ การเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐ ให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พร้อมเพิ่มก�าลัง
คนที่มทีกัษะ เพื่อคณุภาพของข้อมูลสถติ ิอนัจะน�า 
ไปสูก่ารวางแผนพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ  ส่งผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอันเป็นเป้าหมาย
ส�าคญั

ส�านักงานสถิติแห่งชาติพร้อมก้าวเข้าสู ่
ปีที่ 55 ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผลติข้อมูลสถติอิย่าง
มคีณุภาพ ให้บรกิารที่สะดวก รวดเรว็ และเชื่อมโยง
ข้อมลูให้ทกุภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั เพื่อความ 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนืของประเทศต่อไป

แล้วพบกนัฉบบัหน้า
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ที่ปรึกษา 	 :	 นางนวลนภา				 ธนศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
     รกัษาราชการแทน ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ

													 :	 นายอาจิน				 จิรชีพพัฒนา	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :		 นายธเนศ		 รุ่งโรจน์ชัยพร		รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2141	7485
เผยแพร่โดย		 :	 ส�านักสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2143	1323
Website   : http://www.nso.go.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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สืบเนื่องจากปก
  - 54 ปี ส�านักงานสถิตแิหง่ชาติ พรอ้มเดินหนา้เช่ือมโยง 
   ขอ้มูลภาครฐั สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื

สถิติน่ารู้
  - แนวโนม้คนไทยใช้สมารท์โฟนมากขึน้

สถิติเด่น 
  - ครวัเรอืนไทยกบัการลงทนุ

เรื่องน่ารู้...จากมาดี 
  - การจัดอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  - แถลงขา่วส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
 - แนะน�ารองผู้อ�านวยการฯ นายธเนศ รุ่งโรจนช์ยัพร

เกร็ดความรู้ 
  - กนิคลนีแบบประหยดั

แวดวง สสช. 

ข่าวจากภูมิภาค 

นางนวลนภา  ธนศกัดิ์ 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ

รกัษำรำชกำรแทน ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ
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สืบเนื่องจากปก

สืบเนื่องจากปก
  - 54 ปี ส�านักงานสถิตแิหง่ชาติ พรอ้มเดินหนา้เช่ือมโยง 
   ขอ้มูลภาครฐั สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื

สถิติน่ารู้
  - แนวโนม้คนไทยใช้สมารท์โฟนมากขึน้

สถิติเด่น 
  - ครวัเรือนไทยกบัการลงทุน

เรื่องน่ารู้...จากมาดี 
  - การจัดอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  - แถลงข่าวส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
 - แนะน�ารองผูอ้�านวยการฯ นายธเนศ รุ่งโรจนช์ยัพร

เกร็ดความรู้ 
  - กนิคลนีแบบประหยดั

แวดวง สสช. 

ข่าวจากภูมิภาค 

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิก่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2506 
ภายใต้สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีหลงัจากการปฏริูปราชการเมื่อปี 2545 
ได้ย้ายมาสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัจจบุนั
เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2560 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจะด�าเนนิงานครบรอบ 54 ปี 
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานเเละคุณภาพ พร้อมให ้
บริการในช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลสถิติถูกน�าไปใช้อย่าง 
กว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประชาชน 
อยู่ดมีสีขุ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

ภารกิจหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพื้นฐานด้าน
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยด�าเนนิการมาอย่างต่อเนื่องปีละกว่า 
20 โครงการ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ เช่น สถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
การเกษตร ธรุกจิทางการค้าและธรุกจิทางการบรกิาร รายได้รายจ่ายของ
ครวัเรอืน เป็นต้น ด้านสงัคม เช่น สถติปิระชากร แรงงาน สาธารณสขุ 
อนามัยและสวัสดิการ เป็นต้น และข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
นอกจากนี้ยงัส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนในนโยบายส�าคญั ๆ  ของ
รัฐบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วสะท้อนไปยังรัฐบาล 
และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลสถิติเหล่านี้มีความส�าคัญ 
เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะช่วยให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมองเหน็ปัญหาและก�าหนดเเนวทางพฒันาแก้ไขได้ตรงจดุ

นางนวลนภา  ธนศกัดิ์ 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ

รกัษำรำชกำรแทน ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ
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อกีภารกจิหนึ่งที่ส�าคญัคอื การบรหิารจดัการระบบสถติ ิ
และสารสนเทศของประเทศ โดยบรูณาการข้อมูลสถติจิากหน่วยงาน 
ภาครฐัทั้ง 20 กระทรวง 200 กรม ผ่านกลไกแผนแม่บทระบบสถติิ
ประเทศไทยในการขบัเคลื่อน ซึ่งปัจจบุนัอยูใ่นช่วงแผนเเมบ่ทระบบ
สถติปิระเทศไทย ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเเละใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพื่อใช ้
ในการบรหิารตดัสนิใจ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อสั่งการของนายกรฐัมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้
ส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบรหิาร (Management Information System: MIS)  
ของทุกส่วนราชการ เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจในการด�าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้
ส�านักงานสถิติเเห่งชาติได้เสนอโครงการเตรียมความพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์สารสนเทศเเห่งชาติ เพื่อรองรับความต้องการการใช้
ข้อมูลในการน�าไปจดัท�า MIS รวมทั้งเผยเเพร่ข้อมูลที่ส�าคญัจ�าเป็น
ให้กบัประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ได้ด�าเนนิการขบัเคลื่อนการจดัท�า
สารสนเทศเพื่อการบรหิารตดัสนิใจ โดยได้หารอืกบัหน่วยงานน�าร่อง 
4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อพจิารณาประเดน็เรื่องที่
ส�าคญัของกระทรวงที่สอดคล้องกบัเเผนพฒันาเศรษฐกจิเเละสงัคม
เเห่งชาต ิฉบบัที่ 12 เเละยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ส�าหรับภารกิจด ้านบริการข ้อมูลสถิติในยุคดิจิทัล 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ค�านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ข้อมูล  
จึงเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถิติได้ง่าย  
น�าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า นอกจากรูปแบบเดิมที่เคย 
ให ้บริการคือ ช ่องทาง Website www.nso.go.th, E-mai l  
services@nso.go.th หรือมาขอรับบริการด้วยตนเอง แล้วยังเพิ่ม 
การให้บริการผ่านศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน หรือ 
Gov Channel Application G-news กดดูรู้เรา เป็นต้น 

ในปีนี้ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีโครงการส�าคัญที่ก�าลัง
ด�าเนินการคือ โครงการส�ามะโนอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ส่ง  
“คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมการผลติทั่วประเทศ ระหว่างเดอืนเมษายน - กรกฎาคม 
2560 ข้อมูลที่จดัเกบ็ ได้เเก่ ประเภทอตุสาหกรรมการผลติ จ�านวน
คนท�างาน ค่าตอบแทนแรงงาน ผลผลิต และรายรับ เป็นต้น  
จึงขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการให้ข้อมูลเเก่เจ้าหน้าที่ของ
ส�านักงานสถิติเเห่งชาติด้วย ซึ่งมีผลให้ประเทศมีข้อมูลด้าน
อตุสาหกรรมส�าหรบัใช้ในการวางแผนพฒันาอตุสาหกรรม 

เมื่อประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ไทยเเลนด์ 4.0 ในขณะ
เดียวกันก็มีการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐ ที่มุ ่งเน้นนวัตกรรม 
ในการน�าข้อมูล จาก Big Data มาวเิคราะห์ใช้งานเเละบูรณาการ 
เชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนให้บริการเผยเเพร่ข้อมูลสารสนเทศ  
โดยเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้มีการน�าข้อมูลมา
ใช้อย่างกว้างขวางเเละชาญฉลาด เพราะข้อมูลเป็นสิ่งจ�าเป็นของ 
โลกยุคใหม่ ส�านักงานสถิติเเห่งชาติในฐานะศูนย์กลางข้อมูล
ของประเทศ พร้อมก้าวสู่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 4.0 โดยการ 
น�านวัตกรรมเข้ามาใช้ในงานสถิติ สร้างระบบการบูรณาการ  
การเชื่อมโยงข้อมูลภาครฐัให้เกดิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทกุภาคส่วน
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร เพิ่มก�าลงั
คนที่มทีกัษะ เพื่อคณุภาพของข้อมูลสถติ ิอนัจะน�าไปสูก่ารวางแผน
พฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ  ส่งผลต่อความอยูด่มีสีขุของประชาชน
อนัเป็นเป้าหมายส�าคญั 

พบกับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.nso.go.th
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การส�ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในครวัเรอืน พ.ศ. 2559 ในจ�านวนประชากร 6 ปีขึ้นไป ประมาณ 
62.8 ล้านคน พบว่า มผีู้ใช้คอมพวิเตอร์ 20.2 ล้านคน (ร้อยละ 32.2) 
ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ 29.8 ล้านคน (ร้อยละ 47.5) และผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอื  
51.1 ล้านคน (ร้อยละ 81.4)

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 
2555 - 2559 พบว่า ผูใ้ช้คอมพวิเตอร์ลดลงจากร้อยละ 33.7 (จ�านวน 
21.2 ล้านคน) เป็นร้อยละ 32.2 (จ�านวน 20.2 ล้านคน) ในขณะที่ผูใ้ช้ 
อนิเทอร์เนต็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.5 (จ�านวน 16.6 ล้านคน) เป็น 
ร้อยละ 47.5 (จ�านวน 29.8 ล้านคน) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
ทุกประเภทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.2 (จ�านวน 44.1 ล้านคน)  
เป็นร้อยละ 81.4 (จ�านวน 51.1 ล้านคน) 

จากผลการส�ารวจ พบว่า มผีูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืสมาร์ทโฟน  
มากถงึ 31.7 ล้านคน (ร้อยละ 50.5) โดยมอีตัราการใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นบัตั้งแต่ปี 2555 ที่มเีพยีง 5 ล้านคน หรอื (ร้อยละ 8.0) 
ส่วนกิจกรรมที่ท�าส่วนใหญ่ผ่านสมาร์ทโฟนคือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
(ร้อยละ 91.5) ดาวน์โหลด หนงั เพลง (ร้อยละ 88.0) ใช้อพัโหลด
ข้อมูล (ร้อยละ 55.9) และตดิตามข่าวสาร (ร้อยละ 46.5) ซึ่งจาก
ผลการส�ารวจจะเห็นว่าดิจิทัลได้เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 
ประจ�าวนัของทกุคนแล้ว  

พบกับรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.nso.go.th

สถิติน่ารู้ 0
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สถิติเด่น

เรื่องน่ารู้...จากมาดี
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ข่าวประชาสัมพันธ์

...รัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลสถิติ

ที่มีความแม่นย�า ถูกต้อง ทันสมัย 

จากส�ามะโนอุตสาหกรรมในการก�าหนดนโยบาย 

และก�าหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบ

แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมไทย...

ดร.พเิชฐ  ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ข้อมูลมีความ
ส�าคัญต่ออนาคตของประเทศ สถิติเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัล
ที่ก ่อให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ถ ้าประเทศไทย 
จะเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนืได้ ดจิทิลักเ็ป็นส่วนหนึ่ง 
ที่จะน�าพาประเทศไปสูจ่ดุนั้น ซึ่งในการท�าส�ามะโนอตุสาหกรรม  
จะมอีตุสาหกรรมหลายประเภท บางประเภทได้รบัแรงกระแทก 
อันเนื่องมาจากนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงต้องมีการปรับตัวอย่าง
รวดเรว็ การท�าส�ามะโนทกุ 5 ปี อาจจะไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของบางอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ต้องหาวิธี
ปรับตัวอย่างทันท่วงที มีการเก็บข้อมูลที่บ่อยขึ้น รวดเร็วขึ้น 
แต่ในขณะเดียวกัน สังคมไทยไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับ
ข้อมูล จงึต้องเดนิหน้าให้เกดิสถติ ิ4.0 เพราะเราก�าลงัตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในการท�าส�ามะโนนั้น จะเป็นการแสดง 
ให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม แต่จะแก้ปัญหา

ดร.พิ เชฐ ดุรงคเวโรจน ์  รั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 
นำงนวลนภำ ธนศักดิ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถติแิห่งชาต ิรกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกังาน 
สถติแิห่งชาต ิแถลงข่าวส�ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560  
(แจงนับ) ณ ห้องประชุม BB 206 โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2560
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อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
มีหลายหน่วยงานที่น�าไปใช้ในการวางแผนด้านต่าง ๆ เช่น 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ น�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ กระทรวง
อตุสาหกรรมน�าไปใช้วางแผนอตุสาหกรรมรายสาขา กระทรวง
แรงงานและกระทรวงศกึษาธกิาร น�าไปใช้ในการวางแผนพฒันา
ก�าลงัแรงงานที่มคีณุภาพ เป็นต้น การท�าส�ามะโนอตุสาหกรรม
จะเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อเทจ็จรงิและต้องการทราบถงึสภาพของ
การประกอบการ เพื่อให้รฐับาลเข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระกอบการได้  
หรืออาจจะมีการดึงต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนด้วย จึงต้อง
ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
กับส�านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อที่จะน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ผลออกมาเป็นรายงานให้ผู ้ประกอบการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในการวางแผนที่ถูกต้องต่อไป

ฐานข้อมูลที่ทางส�านักงานสถิติแห่งชาติเก็บมานั้น
มีความเชื่อมโยงกับการจัดท�านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพราะ

เรามียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งทางส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการจัดท�าแผน
พัฒนาฯ ทุก 5 ปี และเป็นการวางแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย นอกจากนี้ อีกหลายหน่วยงานมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากส�ามะโนครั้งนี้ เพื่อทราบ
ถึงทิศทางในการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ เพราะปัจจุบัน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากดิจิทัลด้วย สิ่งที่ผู้ประกอบการประสบ
ปัญหามายาวนานกค็อื เรื่องกฎระเบยีบต่าง ๆ  เราจงึมโีครงการ 
Ease of Doing Business เป็นการเอื้ออ�านวยให้ท�าธรุกจิง่ายขึ้น  
อีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศคือการลงทุนจากต่าง
ประเทศในประเทศไทย ที่เรยีกว่า Foreign Direct Investment 
หรือ FDI สิ่งที่ผู ้ลงทุนต้องการทราบจะมีอยู่ในข้อมูลที่ทาง
ส�านักงานสถิติแห่งชาติจัดท�าทั้งสิ้น ทั้งเรื่องเทคโนโลยีภายใน
ประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และที่ส�าคญัคอืเรื่องก�าลงัแรงงาน
ที่มคีณุภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องส�าคญัในระดบัประเทศ

...สสช. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อที่รัฐจะได้

วางแผนก�าหนดนโยบายและพัฒนา

ได้ตรงกับความต้องการ...

นำงนวลนภำ ธนศักด์ิ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

สถิติแห่งชำติ รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติ ได้ชี้แจงว่า การท�าส�ามะโนอุตสาหกรรมเป็นงานใหญ่ 
สถานประกอบการทั่วประเทศมีประมาณ 2.6 ล้านแห่ง จึงต้อง 
แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกในปี 2559  
เป็นการเก็บข้อมูลเรียกว่าการนับจด เพื่อเก็บรวบรวมจ�านวน 
สถานประกอบการ และในระยะที่สองในปี 2560 เป็นการเกบ็ข้อมูล 
ในรายละเอียด ที่เรียกว่าการแจงนับ ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ
จะส่งเจ้าหน้าที่ หรือคุณมาดี ลงไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เป็น
อุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีบัตรประจ�าตัว 

ที่ออกโดยส�านกังานสถติแิห่งชาต ิผู้ประกอบการสามารถเรยีกดูได้ 
เพื่อความมั่นใจ และข้อมูลที่เก็บมานั้นจะเป็นความลับ มีการ
ประมวลผลและน�าเสนอในภาพรวมของประเทศ เพื่อที่จะน�า
ข้อมูลนี้ไปประกอบการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและช่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบการต่อไป ส่วนข้อมลูที่จะถามกบัผูป้ระกอบการในงานแจงนบั 
จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนผู้ประกอบการ จ�านวนลูกจ้าง ต้นทุน  
ค่าใช้จ่าย และเรื่องกิจการของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ 
สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าต้องการความช่วยเหลือ 
ในด้านใด กจ็ะมใีนส่วนของข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ด้วย ซึ่งข้อมลูเหล่านี้ 
จะไม่เกี่ยวโยงกับเรื่องภาษีแน่นอน บางท่านอาจสงสัยว่าข้อมูล 
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เหล่านี้สามารถขอได้จากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม ท�าไม
ส�านักงานสถิติแห่งชาติต้องท�าอีก ข้อมูลที่
หน่วยงานอื่นมีนั้น อาจเป็นเพียงข้อมูลทาง
ทะเบียนที่ผู้ประกอบการได้มาจดทะเบียนไว้  
แต่ข ้อมูลที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บ
นั้น ได้จากการลงพื้นที่จริง ตามหลักวิชาการ 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ
ได้ ทั้งการจัดท�าที่เป็นมาตรฐานและรหัส
ต่าง ๆ จะมีรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานกจิกรรม แต่ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น 
ที่เป็นข้อมลูจากทะเบยีน อาจไม่ครบถ้วนตามที่ 
ต้องการน�าไปใช้จรงิ

ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลส�ามะโนที่ผ่านมาคือ 
การเข้าไปในสถานประกอบการยาก เพราะสถานประกอบการ
ไม่ไว้ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากส�านักงานสถิติแห่งชาติจริงหรือไม่  
เจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบตัรประจ�าตวัให้ผูป้ระกอบการ และการไปยงั 
สถานประกอบการนั้น หากไปครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ข้อมูลกลับมา 
เจ้าหน้าที่กจ็ะไปอกีจนกว่าจะได้ข้อมูล ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการ
ให้ความร่วมมือ ส�านักงานสถิติแห่งชาติต้องมีการประชาสัมพันธ ์
ให้มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจะน�ามาท�าเป็นฐานข้อมูล 
ของสถานประกอบการ  และในอนาคตจะน�าไปท�า MIS ด้วย  
ซึ่งนายกรัฐมนตรี มีค�าสั่งให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัท�า MIS ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสนบัสนนุ
เรื่องการบริหารและการตัดสินใจของรัฐบาลและผู้ประกอบการ  
รวมถงึประชาชนเองด้วย โดยจะเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของส�านกังาน
สถติแิห่งชาติ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่เก็บข้อมูลพื้นฐาน 
ของประเทศ ซึ่งตอนนี้ได้จัดจ�าแนกเป็น 21 สาขา ที่ครอบคลุม 
ทุกเรื่องที่รัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้ แต่ใน 21 สาขาจะมีหน่วยงานอื่น
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ซึ่งจะท�างานเป็นเครือข่ายกัน โดยมีแผน
แม่บทระบบสถติขิองประเทศเป็นตวัขบัเคลื่อน โดยจะมกีารผลกัดนั 
ให้มีการท�าเป็นมาตรฐานและมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเพื่อใช้งาน
ร่วมกัน ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการเพื่อ 
ขอความร่วมมอืในการช่วยกนัให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
ความเป็นจรงิกบัทางส�านกังานสถติแิห่งชาตดิ้วย
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การศึกษา
 ปรญิญาตร ี ศลิปศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ปรญิญาโท  พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติทางสถติปิระยกุต์
   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2523  นกัสถติ ิ3 กองจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ
 พ.ศ. 2533  นกัวชิาการสถติ ิ6 กองวชิาการสถติิ
 พ.ศ. 2545  นกัพฒันาทรพัยากรบคุคล 8 ฝ่ายฝึกอบรม กองวชิาการสถติ ิ
 พ.ศ. 2551  นกัพฒันาทรพัยากรบคุคลช�านาญการพเิศษ ส�านกับรหิารกลาง
 พ.ศ. 2554  สถติจิงัหวดันครปฐม (อ�านวยการต้น) ส�านกังานสถติจิงัหวดันครปฐม
 พ.ศ. 2560  รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(นกับรหิารต้น)

หลักการท�างาน
  ท�างานในหน้าที่ให้ดทีี่สดุ 
  พร้อมความซื่อสตัย์สจุรติ 
  และจรงิใจต่อเพื่อนร่วมงาน
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เกร็ดความรู้

กินคลีนแบบประหยัด กับวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ๆ ในบ้านเรา

1. เน้นเลือกรับประทานผักผลไม้ ที่ออกตามฤดูกาล 
เนื่องจากว่าบ้านเรานั้น มักจะมีผักและผลไม้ให้เลือกรับประทาน
กนัอย่างมากมาย แต่ควรเลอืกกนิให้ตรงกบัฤดูกาลของมนั เพราะ
นอกเหนือไปจากราคาที่จะไม่แพงมากนักแล้ว ยังจะได้รับผักและ
ผลไม้สด ๆ จากธรรมชาติ ที่ไม่มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต 
อกีด้วย ส�าหรบัแหล่งซื้อขายผกัผลไม้ตามฤดูกาลกแ็นะน�าเลอืกซื้อ
จากตลาดสด แทนที่จะเป็นจากห้างสรรพสินค้า จะสบายกระเป๋า
มากกว่า

2. ควรศึกษาให้เข้าใจถึงหลักของการรับประทาน 
อาหารคลีน ซึ่งหลักส�าคัญที่สุดนั่นก็คือ การเลือกวัตถุดิบส�าหรับ
น�ามาปรุงอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ ในกระบวนการเก็บเกี่ยวให้
น้อยที่สดุ เช่น ผกัที่มกีารปลูกโดยเน้นปุ๋ยอนิทรยี์ เป็นต้น ส�าหรบั
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบนี้ สามารถหาอ่านได้ทั่วไปตามข้อมูลที่ 
แบ่งปันกนัอยูใ่นอนิเทอร์เนต็ค่ะ (เมื่อหาข้อมลูเยอะเข้าจะพบว่า วธิกีาร 
ที่ดีที่สุดในการเลือกวัตถุดิบที่ปนเปื้อนน้อยที่สุดนั่นก็คือ การปลูก
ผกัรบัประทานเอง)

3. หากต้องการกนิออร์แกนกิจรงิ ๆ  ปัจจบุนักข็ายในห้าง 
ดงันั้น สาว ๆ อย่ากลวัการเข้าไปซื้อวตัถดุบิในห้างส�าหรบัน�ามาท�า
อาหารคลนีกนิเอง เพราะปัจจบุนันี้ห้างต่าง ๆ  ต่างกข็านรบักบัเทรนด์
กนิคลนีกนัทั่วไปแล้ว และกม็กีารน�าเอาผกัปลอดสารพษิมาขายกนั
อย่างมากมายเลยทเีดยีว ซึ่งราคาอาจจะแพงกว่าผกัทั่วไปนดินงึ แต่
รบัรองได้เลยว่าปลอดภยัจากสารพษิ หรอืสารปนเป้ือนอย่างแน่นอน

4. การซื้อวตัถดุบิ บางอย่างสามารถที่จะซื้อครั้งละมาก ๆ   
ได้ เช่น พวกน�้ามนัต่าง ๆ ธญัพชือบแห้ง โฮลเกรน ฯลฯ เนื่องจาก
วัตถุดิบเหล่านี้ สามารถที่จะเก็บไว้ได้นาน การซื้อครั้งละมาก ๆ  
จะช่วยท�าให้ประหยัดเวลาได้อย่างมาก นอกจากนั้นยังมีราคา 
ถูกกว่าการซื้อปลกีอกีด้วย

5. อาหารแช่แขง็ กไ็ม่ได้เลวร้ายเสมอไป เพราะนอกจาก
เรื่องของความสดที่สู้กบัวตัถดุบิสด ๆ ไม่ได้แล้ว อย่างอื่นกถ็อืได้ว่า
ไม่เลวเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติและสารอาหารที่ครบถ้วน 
นอกจากนั้นยังเก็บไว้ได้นาน เหมาะส�าหรับการน�ามาท�าอาหารได้
ตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียว ที่ส�าคัญอาหารแช่แข็งจะมีราคาถูกกว่า
วตัถดุบิแบบสด ๆ ค่ะ

6. หากมวีตัถดุบิ ที่เหลอืจากมื้อก่อน ๆ  สามารถที่จะน�า
มาท�าอาหารมื้อต่อไปได้ ดงันั้น หากมขีองเหลอืจากการท�าเมนตู่าง ๆ   
ไม่ควรทิ้ง แต่เก็บเอาไว้รับรองได้ใช้ประโยชน์แบบสบายกระเป๋า 
เพราะไม่ต้องซื้อใหม่นั่นเอง

ก ารกินอาหารคลีนนัน้ เริม่ได้รับความนิยมอย่างมากส�าหรับปัจจุบันนี ้เพราะว่าอาหารคลีนนัน้จะอุดมไปด้วย 
สารอาหารทีไ่มถู่กกระบวนการแปรรูปนัน้ท�าลายคณุประโยชนไ์ป นอกจากนัน้แลว้อาหารคลนี ยงัไมท่ิง้สารพษิ
เอาไว้ในร่างกายเหมือนกับอาหารแปรรูปทัว่ ๆ ไปอีกด้วย ส�าหรับบทความนีเ้ราจะมาแนะน�าวิธีการกินคลีน 
แบบประหยัด ๆ ที่สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย ราคาไม่แพงกันค่ะ
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นำยอำจนิ  จิรชพีพฒันำ รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ
ร่วมการประชุม “แนวทางปฏิบัติร่วมกันของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการที่ตอบสนอง 
ต่อวาระการพฒันา 2030 (Asia-Pacific Conference: Taking Collective 
Action to Accelerate Transformation of Official Statistics for Agenda 
2030)” โดยมผู้ีแทนระดบัสูงของส�านกังานสถติแิห่งชาตแิละกระทรวง
ด้านแผนและนโยบายของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม
ประชมุ 21 ประเทศ เพื่อร่วมหารอืการก�าหนดแนวทางปฏบิตั ิ(Action) 
ในประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการลงทุน

ด้านการผลติข้อมลูสถติ ิ(Engaging users and investing in statistics) และประเดน็ความเชื่อมั่นในคณุภาพของข้อมลูสถติ ิ(Assuring quality and 
instilling trust in statistics) ที่จะน�าไปสู่การกระตุน้ให้เกดิการปรบัเปลี่ยนข้อมูลสถติทิางการของประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมลู
สถติทิี่สนบัสนนุวาระการพฒันา 2030  ระหว่างวนัที่ 27 – 28 มนีาคม 2560 ณ ศูนย์ประชมุสหประชาชาต ิกรงุเทพมหานคร

แวดวง สสช.

ดร.นพินธ์  พวัพงศกร ประธานสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย เป็นประธานการประชมุคณะอนกุรรมการด้านการเตรยีมสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนนุการพฒันาประเทศ ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชมุ 401 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 20 มนีาคม 2560

เตรยีมสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการพฒันาประเทศ

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(สสช.) ร่วมกบั ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ (สสส.) จัดเวทีวิชาการการส�ารวจข้อมูลสถิติด้านสุขภาพและสังคม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนทางด้านวิชาการระหว่าง
หน่วยงานที่ด�าเนนิการส�ารวจและเกบ็รวบรวมข้อมูลสถติด้ิานสขุภาพ ณ โรงแรม 
เซน็ทรา ศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 23 
มนีาคม 2560

ส�ารวจขอ้มูลสถติดิา้นสุขภาพและสงัคม

ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลสถติทิางการท่ีตอบสนองตอ่วาระการพฒันา 2030
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นำงนวลนภำ ธนศกัดิ ์ รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ ร่วมลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอืด้านการบรูณาการข้อมลู โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา เร่งเครื่องนโยบาย 4.0 บรูณาการเชื่อมโยงข้อมลูด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อน�าเข้าสูร่ะบบ Tourism Intelligence Center หรอื ระบบ TIC ร่วมกบั 9 หน่วยงาน การร่วมมอืในครั้งนี้ เพื่อแสดงความมุง่มั่นที่จะ
ร่วมมอืกนัสร้างการเตบิโตของภาคการท่องเที่ยวไทยให้มคีณุภาพและยั่งยนื ณ ห้องประชมุ 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา กรงุเทพฯ 
เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2560

MOU บูรณาการขอ้มูลการท่องเที่ยว

นำยอำจนิ จริชพีพัฒนำ รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนกังาน และเจ้าหน้าที่ส�านกังานสถติแิห่งชาติ  
ร่วมกิจกรรม “มอบก�าลังใจให้ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2560 โครงการท�าดีเพื่อพ่อ ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ  
ขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน” โดยบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้ผู้สูงอายุในการด�าเนินชีวิต และสร้างจิตสาธารณะ  
เสรมิสร้างคณุธรรมและจรยิธรรมแก่บคุลากรของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราชกมุาร ี (หลวงพ่อเป่ินอปุถมัภ์) 
ต�าบลวดัส�าโรง อ�าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560

ชาว สสช. มอบก�าลงัใจใหผู้ส้งูอายุ

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “การป้องกนัการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนของบคุลากรในการปฏบิตัหิน้าที่ราชการ” 
ผ่านระบบ Video Conference ให้แก่ข้าราชการ พนกังาน ทั้งส่วนกลางและภูมภิาค ณ ห้องประชมุ 401 ชั้น 4 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 
เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2560

ผลประโยชนท์บัซ้อน
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นำงนวลนภำ ธนศกัดิ ์รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิรกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพร้อมด้วยผู้บรหิาร 
ข้าราชการ พนกังาน และเจ้าหน้าที่ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิร่วมพธิสีกัการะศาลพระพรหมและพธิสีงฆ์ เนื่องในโอกาสวนัครบรอบ 54 ปี  
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  
ชั้น 4 อาคารรฐัประศาสนภกัด ีศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ และในโอกาสนี้ได้จดัพธิมีอบโล่และประกาศเกยีรตคิณุแก่

๕๔ ปี ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

นายสทุธริกัษ ์ กรรณลว้น 
นกัวชิาการสถติชิ�านาญการพเิศษ 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2559 

ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตประจ�ำปี พ.ศ. 2560  

นายภาณุวัฒน์  กรณัย์รชัตธ์ร  
เจ้าพนกังานสถติอิาวโุส 

ส�านกับรหิารจดัเกบ็ข้อมูลสถติิ

นางสาวสวีล ี เก้าเอีย้น 
นกัวชิาการสถติชิ�านาญการ 

ส�านกัสถติเิศรษฐกจิและสงัคม
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ข่าวจากภูมิภาค

นำงละอองดำว คมสัน สถติจิงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกจิกรรมส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั อย่างมคีณุธรรม 
จรยิธรรม และรบัผดิชอบต่อสงัคม ในกลุ่มคนพกิารผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุหลกัสูตร “ความเข้าใจดจิทิลั (Digital Literacy)” เพื่อมุ่ง
สร้างแหล่งเรยีนรู้ และสร้างศกัยภาพให้กบัชมุชนได้ทนัต่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยม ีนำยธนชิต มำลำวิสุทธิ์ รองนายก
เทศมนตร ีกล่าวต้อนรบั ณ ศูนย์ดจิทิลั ต�าบลท่าชนะ อ�าเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2560

อบรมหลักสูตร “ความเข้าใจดิจิทัล”

นำยธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการด�าเนนิงานโครงการส�ามะโนอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2560 ณ ส�านกังานสถติจิงัหวดัอทุยัธาน ีโดยม ีนำงสำวสุพินดำ สัตยพงศ ์สถติจิงัหวดัอทุยัธาน ีพร้อมด้วยข้าราชการ พนกังาน  
ให้การต้อนรบั ณ ศาลากลางจงัหวดัอทุยัธาน ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธาน ีเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560

ตรวจราชการ

นำงสำวรวมพร ศริริตัน์ตระกลู ผูอ้�านวยการส�านกัสถติพิยากรณ์ 
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตดิตามผลการประชาสมัพนัธ์โครงการส�ามะโน
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 จากผู้ประกอบการในจงัหวดัชมุพร กระบี่ 
ตรงั และสรุาษฎร์ธาน ีระหว่างวนัที่ 29 พฤษภาคม - 1 มถินุายน 
2560 เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ ปัญหาอปุสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ต่อไป 

ติดตามผลการประชาสัมพันธ์ สอ.60
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในส�านักงานสถิติแห่งชาติ
รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง


