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พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ประชาชนในยุคดิจิทัล

โมบาย
แอพพลิเคช่ัน



สารบัญ
สารสถิติฉบับนี้มาพรอมกับการเปดตัว

แอพพลิเคชั่น “THAI STAT” ซึ่งสํานักงานสถิติ

แหงชาติถือโอกาสมอบเปนของขวัญปใหมใหแก

ประชาชนเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลสถิติไดงาย

และสะดวกยิ่งขึ้น ตอบสนองไลฟสไตลประชาชน

ในยคุดจิทิลัที่ใชอปุกรณเคลื่อนที่ในการเขาถงึขอมลู

ขาวสาร ซึ่งประชาชนสามารถดาวนโหลดแอพพลเิคชั่น

จาก Play Store ผานระบบ Android สาํหรบัระบบ 

IOS จะเปดใหดาวนโหลดไดประมาณกลางปนี้คะ

สาํนกังานสถติแิหงชาต ิเปดบานแถลงขาว

สงทายป ทบทวนเศรษฐกิจ สังคมไทย กอนกาวสู

ปใหม 2561 ซึ่งรวบรวมขอมูลสถิติสําคัญดาน

เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ในป 2560 มาเลา

สู กันฟง ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ใหความสนใจ

เขารวมงานกันอยางอบอุนคะ และหวังวาขอมูลดีๆ  

มคีณุภาพ จะสามารถนาํไปตอยอดใหเกดิประโยชน

แกประเทศชาตติอไป

และอกีกจิกรรมดีๆ  ที่อยากใหทกุภาคสวน

ไดตระหนกัและหนัมาจรงิจงักบัการตอตานการทจุรติ  

ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่สํานักงานสถิติ

แหงชาต ิรวมประกาศเจตนารมณ สจุรติตามรอยพอ 

ขอทาํดเีพื่อแผนดนิ ภายใตแนวคดิ “Zero Tolerance 

คนไทยไมทนตอการทุจริต” ซึ่งพวกเรา ขาราชการ

ของแผนดินตองกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ไมโกง

แผนดิน ไมทนตอการทุจริต หรือใชตําแหนงหนาที่

หากินบนความทุกขยากของประชาชน และเปน

คนดมีคีณุธรรม ประพฤตปิฏบิตัติน ในสมัมาอาชพี

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ดําเนินตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง แคนี้ชวีติกส็ขุแลวคะ

                      แลวพบกนัฉบบัหนา

บก.ขอเขียน
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ที่ปรึกษา  : นายภุชพงค    โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 : นายอาจิน    จิรชีพพัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

 : นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
 :  นายวิโรจน  เลื่อนราม รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
จัดทําโดย   : กลุมประชาสัมพันธ  สํานักงานเลขานุการกรม  โทรศัพท  0 2141 7485
เผยแพรโดย  : กองสถิติพยากรณ  โทรศัพท  0 2143 1323
Website   : http://www.nso.go.th

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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สืบเนื่องจากปก
 - สสช. เปิดตวัโมบาย แอพพลเิคชัน่ “THAI STAT”

สถิติน่ารู้
 - การมอุีปกรณร์บัชมรายการโทรทศันใ์นครวัเรอืน พ.ศ. 2560

 - แรงงานนอกระบบสว่นใหญท่าํงานดา้นเกษตรกรรม

สถิติเด่น
 - แรงงานสงูวยัในยุคประชากรหดตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 - แนะนาํรองผูอ้าํนวยการสาํนักงานสถิติแหง่ชาติ

 - แถลงขา่ว ทบทวนเศรษฐกจิ สังคมไทย กอ่นกา้วสูปี่ใหม ่2561

 - สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิประกาศเจตนารมณ ์สจุรติตามรอยพอ่ 

  ขอทาํดเีพือ่แผน่ดิน ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance        

  คนไทยไม่ทนตอ่การทจุรติ”

 - สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิจบัมอื สาํนักงานสง่เสริมการศึกษา

  นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พฒันางานสถิติ

  และการสนบัสนนุการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

  อธัยาศยั

แวดวง สสช.  

ข่าวจากภูมิภาค
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พบกับขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th พบกับขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th

สถิตินารู

¡ÒÃÁÕÍØ»¡Ã³�
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ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¾.È. 2560

สรุปผลที่สําคัญ การมีอุปกรณรับชมรายการโทรทัศน
ในครัวเรือน พ.ศ. 2560 พบวา มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 
21.5 ลานครวัเรอืน ในจาํนวนนี้มคีรวัเรอืนที่มอีปุกรณในการรบัชม
รายการโทรทศัน 20.6 ลานครวัเรอืน หรอืคดิเปนรอยละ 96.0 โดย
ในเขตเทศบาลมีครัวเรือนที่มีอุปกรณการรับชมรายการโทรทัศน 
รอยละ 96.2 และนอกเขตเทศบาลรอยละ 95.8 

สาํหรบัอปุกรณที่ใชในการรบัชมรายการโทรทศัน พบวา 
สวนใหญรบัชมรายการโทรทศันแบบจอแกว หรอืจอตูปลามากที่สดุ 
รอยละ 57.9 รองลงมาคือเครื่องรับโทรทัศนแบบจอแบน รอยละ 
52.1 โทรศพัทมอืถอืแบบสมารทโฟน รอยละ 37.5 และคอมพวิเตอร 
(คอมพวิเตอรแบบตั้งโตะ (PC) คอมพวิเตอรแบบพกพา (Notebook) 
และแท็บเล็ต) รอยละ 13.3 เมื่อพิจารณาโครงขายในการรับชม
รายการโทรทศัน พบวา สวนใหญรบัชมรายการโทรทศันผานโครงขาย
ภาคพื้นดนิ (การรบัชมชองรายการโทรทศันผานเสากางปลา/หนวดกุง

ผานกลองรบัสญัญาณโทรทศันดจิทิลัของ กสทช.) มากที่สดุ รอยละ 
57.3 รองลงมาคอื โครงขายดาวเทยีม รอยละ 50.7 โครงขายเคเบลิ 
รอยละ 6.0 และโครงขายไอพทีวี ี(IPTV) รอยละ 0.5 

เมื่อสอบถามถงึความนยิมในการรบัชมรายการโทรทศัน
ในแตละชองที่ออกอากาศในปจจบุนั ระหวางรบัชมโทรทศันชองเดมิ 
(รายการโทรทศันภาคพื้นดนิรายเดมิ ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 
เอน็บที ีและไทยพบีเีอส) และชองดจิทิลัใหม (ชองรายการโทรทศัน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจ ระดับชาติ ชองใหม 21 
ชองรายการ เชน ชองเวิรคพอยท ชองทรู เนชั่น โมโน วอยซทีว ี
ชองวนั ชอง 8 อมรนิทรทวี ีและไทยรฐัทวี)ี พบวา สวนใหญรบัชมพอกนั
ทั้งโทรทัศนชองเดิมและชองดิจิทัลใหม รอยละ 42.5 รองลงมา
รับชมโทรทัศนชองเดิม รอยละ 40.3 และรับชมชองดิจิทัลใหม 
รอยละ 17.2 
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แรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบ
สวนใหญทํางานดานเกษตรกรรม



พบกับขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.nso.go.th

สรุปผลการสํารวจแรงงานนอกระบบในป 2560 พบวา 
ในจํานวนผูมีงานทําทั้งสิ้น 37.7 ลานคน เปนผูทํางานที่ไมไดรับ
ความคุมครองหรอืไมมหีลกัประกนัทางสงัคมจากการทาํงาน เรยีกวา
แรงงานนอกระบบ 20.8 ลานคน หรอืรอยละ 55.2 และที่เหลอืเปน
แรงงานในระบบ 16.9 ลานคน หรอืรอยละ 44.8 พบวา แรงงาน
นอกระบบเพศชายมจีาํนวนมากกวาเพศหญงิเลก็นอย คอื เพศชาย
11.5 ลานคน หรือรอยละ 55.3 และเพศหญิง 9.3 ลานคน หรือ
รอยละ 44.7 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด นอกจากนั้น แรงงาน
นอกระบบทํางานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รอยละ 
35.3 รองลงมาเปนภาคกลาง รอยละ 22.9 ภาคเหนอื รอยละ 21.2 
ภาคใต รอยละ 13.4 และกรงุเทพฯ มแีรงงานนอกระบบนอยที่สดุ 
รอยละ 7.2

เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา แรงงาน
นอกระบบมากกว าครึ่งหนึ่งทํางานอยู  ในภาคเกษตรกรรม
โดยมจีาํนวนถงึ 11.5 ลานคน หรอืรอยละ 55.5 รองลงมาทาํงาน
อยูในภาคการคาและการบริการ รอยละ 33.4 และภาคการผลิต 
รอยละ 11.1 สาํหรบัปญหาของแรงงานนอกระบบที่ตองการใหภาครฐั
ชวยเหลอืมากที่สดุ คอื ปญหาเกี่ยวกบัคาตอบแทน รอยละ 56.0 
รองลงมาเปนงานที่ทําไมไดรับการจางอยางตอเนื่อง รอยละ 16.1 
และการทํางานหนัก รอยละ 14.7 ที่เหลือเปนอื่นๆ เชน ไมมี
สวสัดกิาร ไมมวีนัหยดุ ทาํงานไมตรงเวลาปกต ิชั่วโมงการทาํงาน
มากเกนิไปและลาพกัผอนไมได เปนตน

0
5

ที่มา : สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบ
สวนใหญทํางานดานเกษตรกรรม
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แนะนำ 
รองผูอำ นวยการสำ นักงานสถิติแหงชาติ

¹Ò§ÊÒÇÇÑ¹à¾็Þ  ¾ÙÅÇ§É�¹Ò§ÊÒÇÇÑ¹à¾็Þ  ¾ÙÅÇ§É�
การศึกษา
 ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ  
     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
 ปรญิญาโท   พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ (สถติปิระยกุต)
     สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2531 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3  
     กองจดัเกบ็ขอมูลสถติ ิ 
  พ.ศ. 2538 เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ6  
     สาํนกังานสถติจิงัหวดับรุรีมัย
 พ.ศ. 2540 เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ7  
     สาํนกังานสถติจิงัหวดัแมฮองสอน
 พ.ศ. 2542 สถติจิงัหวดันครราชสมีา 
     (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ7)
 พ.ศ. 2542 สถติจิงัหวดันครราชสมีา 
     (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ8)
 พ.ศ. 2551 สถติจิงัหวดันครราชสมีา (อาํนวยการตน)
 พ.ศ. 2554 ผูตรวจราชการกรม (อาํนวยการสูง) 
     สาํนกังานสถติแิหงชาติ
 พ.ศ. 2560 รองผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิ
     (บรหิารตน)

หลักการทํางาน
 ใจรวม งานชัด จัดประเมิน เสริมความรู  คู เครือขาย 
ประกาศชยัในผลงาน เสรมิฐานเทคโนโลยี

ขาวประชาสัมพันธ 0
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แนะนำ 
รองผูอำ นวยการสำ นักงานสถิติแหงชาติ

¹ÒÂÇÔâÃ¨¹�  àÅ×่Í¹ÃÒÁ

การศึกษา
 ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิบณัฑติ (การบรหิารและการจดัการ)
     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2531 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3 กองจดัเกบ็ขอมูลสถติิ
  พ.ศ. 2532 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3 สาํนกังานสถติจิงัหวดัสงขลา
  พ.ศ. 2542 รกัษาการสถติจิงัหวดัปตตาน ี 
 พ.ศ. 2543 สถติจิงัหวดัยะลา (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ7)
 พ.ศ. 2545 สถติจิงัหวดัพทัลงุ (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ7)
 พ.ศ. 2546 สถติจิงัหวดัสรุาษฎรธาน ี
     (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ8)
 พ.ศ. 2549 สถติจิงัหวดัสงขลา (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ8)
 พ.ศ. 2551 สถติจิงัหวดัสงขลา (อาํนวยการตน)
 พ.ศ. 2559 สถติจิงัหวดัสงขลา (อาํนวยการสูง) 
 พ.ศ. 2560 รองผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิ 
     (บรหิารตน)

หลักการทํางาน
  ตองสนกุสนานกบังานที่ทาํ และจะพยายามทาํงานใหดทีี่สุด

รองผูอำ นวยการสำ นักงานสถิติแหงชาติ

 ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิบณัฑติ (การบรหิารและการจดัการ)

 พ.ศ. 2531 นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3 กองจดัเกบ็ขอมูลสถติิ
นกัสถติเิศรษฐสงัคม 3 สาํนกังานสถติจิงัหวดัสงขลา

 พ.ศ. 2543 สถติจิงัหวดัยะลา (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ7)
 พ.ศ. 2545 สถติจิงัหวดัพทัลงุ (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ7)

 พ.ศ. 2549 สถติจิงัหวดัสงขลา (เจาหนาที่บรหิารงานสถติ ิ8)

  ตองสนกุสนานกบังานที่ทาํ และจะพยายามทาํงานใหดทีี่สุด
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รองผูอำ นวยการสำ นักงานสถิติแหงชาติ
 

กอนกาวสูปใหม 2561
นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิแถลงขาว “ทบทวน

เศรษฐกจิ สงัคมไทย กอนกาวสูปใหม 2561” ณ หองนทิรรศการ ชั้น 2 ฝงใต สาํนกังานสถติิ
แหงชาต ิศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีกรงุเทพฯ  วนัที่ 21 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560

นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาต ิกลาววา สาํนกังาน
สถติแิหงชาต ิมภีารกจิหลกัๆ ดวยกนั 3 ดาน คอื ดานการผลติขอมลูสถติ ิทั้งดานเศรษฐกจิ
และสงัคม ปละ 20 - 30 โครงการ ดานการใหบรกิารขอมูลสถติแิละสารสนเทศ ในยคุดจิทิลั
การเขาถงึขอมลูสถติไิดงายและสะดวกยิ่งขึ้น สาํนกังานสถติแิหงชาต ิไดจดัทาํ “THAI STAT” 
Mobile Application และยงัมหีลายชองทางไวใหบรกิาร และดานการบรหิารจดัการระบบสถติ ิ
เปนการบรูณาการขอมลูสถติจิากหนวยงานภาครฐั 20 กระทรวง 200 กรม เพื่อใหหนวยงาน
ตางๆ สามารถใชประโยชนขอมลูรวมกนัได สาํหรบัเศรษฐกจิ สงัคมไทย กอนกาวสูปใหม 2561
มขีอมูลสถติทิี่นาสนใจ ดงันี้

โครงสรางแรงงานไทย 
สถานการณดานแรงงานในป 2560 มผีูที่อยูในกาํลงัแรงงาน จาํนวน 38 ลานคน

ในจาํนวนนี้เปนผูมงีานทาํ 37.54 ลานคน ผูวางงาน 4.60 แสนคน คดิเปนอตัราการวางงาน
รอยละ 1.2 ผูรอฤดูกาล 2.14 แสนคน สวนผูที่อยูนอกกาํลงัแรงงาน 17.70 ลานคน ไดแก 
แมบาน นักเรียน คนชรา เปนตน การจางงานโดยรวม ลดลงรอยละ 0.4 ซึ่งเปนการ
จางงานภาคเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 0.2 (จาก 11.75 ลานคน เปน 11.73 ลานคน) 
เนื่องจากการเคลื่อนยายแรงงานไปสูนอกภาคเกษตรกรรมในชวงภยัแลงตอเนื่องของป 2557 
ถงึ 2559 สาํหรบัป 2560 ในหลายพื้นที่ประสบอทุกภยั ประกอบกบัแรงงานสวนหนึ่งออกจาก
กาํลงัแรงงานเนื่องจากเขาสูวยัสูงอาย ุและการทดแทนแรงงานใหมลดลง สวนการจางงาน
นอกภาคเกษตรกรรมลดลง โดยการจางงานในอตุสาหกรรมลดลงจากภาคการผลติ และกอสราง 
เนื่องจากการสงออกและการลงทนุภาคเอกชนยงัฟนตวัไดไมเตม็ที่ ขณะที่ภาคการทองเที่ยว

แถลงขาว
ทบทวนเศรษฐกิจ สังคมไทย
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ยงัขยายตวัไดด ีถงึแมวาตลาดแรงงานของประเทศจะมอีตัราการวางงานที่นอยกต็าม แตยงั
มคีนอกีกลุมถงึแมวาจะเปนผูที่มงีานทาํกจ็รงิ แตมชีั่วโมงการทาํงานนอย คอื ทาํงานไมเกนิ 
35 ชั่วโมงตอสัปดาห และมีความตองการที่จะทํางานเพิ่มอีกเพื่อหารายไดใหเพียงพอใน
การเลี้ยงดคูรอบครวั หรอืเรยีกวา ผูทาํงานตํ่ากวาระดบัดานชั่วโมงการทาํงาน โดยป 2560 
มจีาํนวน 2.56 แสนคน หรอืรอยละ 0.7 หากเปรยีบเทยีบกบัปที่ผานมา จะพบวา ผูวางงาน
ที่สําเร็จการศึกษาในทุกระดับมีจํานวนเพิ่มขึ้น และจากจํานวนผูวางงาน 4.60 แสนคน 
เปนผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอน จํานวน 2.34 แสนคน และผูวางงานที่เคยทํางาน
มากอน จาํนวน 2.26 แสนคน

รายได คาใชจาย และหนี้สินของครัวเรือน 
จากการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ในชวงครึ่งปแรกของป 2560 จดัเกบ็ขอมลูเกี่ยวกบั

รายได คาใชจาย หนี้สนิ และทรพัยสนิของครวัเรอืน ตลอดจนลกัษณะที่อยูอาศยั พบวา ครวัเรอืนไทยทั่วประเทศ 
มรีายไดเฉลี่ย 26,973 บาทตอเดอืน มคีาใชจายเฉลี่ย 21,897 บาทตอเดอืน โดยรายไดและคาใชจายของครวัเรอืนไทย
เพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป สวนใหญเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาคและทุกกลุมอาชีพ ซึ่งอัตราการเพิ่มของรายได รอยละ 0.1 
นอยกวาคาใชจายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 ทาํใหในป 2560 ครวัเรอืนมรีายไดสวนหนึ่งเหลอืเปนคาใชจายเพื่อการชาํระหนี้ 
และการออม จาํนวน 5,076 บาทตอเดอืน และเมื่อเทยีบหนี้สนิตอรายไดของครวัเรอืนในรอบ 11 ป (2550 - 2560) 
พบวา หนี้สนิตอรายไดในป 2554 และ 2558 ตํ่าสดุคอื 5.8 เทา แลวเพิ่มขึ้นเปน 6.6 เทาในป 2560 โดยมขีอสงัเกตวา
สวนใหญครวัเรอืนใดที่มรีายไดสูง จะมคีาใชจายและหนี้สนิสูงตามเชนเดยีวกนั สาํหรบัหนี้นอกระบบของครวัเรอืน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.9 ในป 2558 เปนรอยละ 6.2 ในป 2560 และมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 3.7 เปนรอยละ 4.6 

การออมภาคครัวเรือน
การออมของครัวเรือน คือ เงินที่เหลือจากการใชจายที่จําเปนในการยังชีพที่ครัวเรือนสามารถนําไป

เกบ็ออมในรูปแบบตางๆ โดยครวัเรอืนมรีูปแบบในการออมหลายรูปแบบดวยกนั ไดแก การออมไวเปนเงนิสด เงนิฝาก
กองทนุตางๆ หรอืนาํไปลงทนุเพื่อหวงักาํไร สาํหรบัรายได คาใชจาย และเงนิออมของครวัเรอืนไทย ป 2550 ถงึ
ครึ่งปแรกของป 2560 พบวา ครัวเรือนไทยมีรายไดและคาใชจายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในทางกลับกัน ตั้งแตป
2556 ถงึครึ่งปแรกของป 2560 ครวัเรอืนไทยมเีงนิออมลดลง จากป 2556 ครวัเรอืนไทยมเีงนิออม 6,133 บาท/เดอืน 
และลดลงเปน 5,076 บาท/เดอืน ในชวงครึ่งปแรกของป 2560 คดิเปนสดัสวนเงนิออมตอรายได รอยละ 18.8 หรอื
กค็อื ถามรีายได 100 บาท สามารถนาํไปเกบ็ออมไดประมาณ 19 บาท อยางไรกด็ ี สดัสวนเงนิออมมแีนวโนม
ลดลงจากป 2558 ที่รอยละ 21.4

การมีการใช ICT ของครัวเรือน
แนวโนมการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป 

ในชวงระยะเวลา 5 ป ระหวางป 2556 - 2560 พบวา ผูใชคอมพิวเตอรลดลง จากรอยละ 35 เปนรอยละ 
30.8 ผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 28.9 เปนรอยละ 52.9 ผูใชโทรศัพทมือถือ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 73.3 เปนรอยละ 88.2 และสําหรับการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
และโทรศัพทมือถือเปนรายภาค พบวา กรุงเทพฯ มีผู ใชคอมพิวเตอร รอยละ 49.2
ใช อินเทอร  เน็ต ร อยละ 74.5 และโทรศัพท มือถือ ร อยละ 93.5 รองลงมาคือ
ภาคกลางมผีูใชคอมพวิเตอร รอยละ 30.1 ใชอนิเทอรเนต็ รอยละ 57.9 และโทรศพัทมอืถอื 
รอยละ 89.6 ภาคใตมีผูใชคอมพิวเตอร รอยละ 27.9 ใชอินเทอรเน็ต รอยละ 52.2 และ
โทรศพัทมอืถอื รอยละ 87.1 ภาคเหนอืมผูีใชคอมพวิเตอร รอยละ 27.7  ใชอนิเทอรเนต็ รอยละ
45.4 และโทรศัพทมือถือ รอยละ 85.3 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูใชคอมพิวเตอร 
รอยละ 26.2 ใชอนิเทอรเนต็ รอยละ 42.5 และโทรศพัทมอืถอื รอยละ 86.4

ในการเขาถงึอนิเทอรเน็ตสวนใหญใชโทรศัพทมอืถือแบบ Smart Phone ในการ
เขาถงึอนิเทอรเนต็คอนขางสูง รอยละ 93.7 ใช PC รอยละ 45.4 ใช Notebook รอยละ 20.8 
และ Tablet รอยละ 10.2 ซึ่งประชากรกลุมอาย ุ15 - 24 ป มกีารใชอนิเทอรเนต็สูงสดุที่สดุ 
รอยละ 89.8 และสวนใหญเปนกจิกรรมที่ใช Social Network รอยละ 94.0
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาลครบ 3 ป
ตามที่รัฐบาล นําโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเขามาบริหารประเทศ 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 จนถึงปจจุบัน ไดเดินหนาปฏิรูปประเทศ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนา
ประเทศไปสู ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมุ  งมั่นพร อมขับเคลื่อนนโยบาย
ตางๆ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให
มีความเปนอยู ดี สําหรับผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหาร
งานของรัฐบาล ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 การดําเนินงานที่ผานมาของรัฐบาล ประชาชน
สูงกวารอยละ 90 ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลที่ผานมา ประชาชน
สูงกวารอยละ 50 มีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานที่ผานมาของรัฐบาลอยูในระดับ 
มาก - มากที่สุด และมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล
อยูที่ 7.01 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน

ทั้งนี้ ประชาชนตองการใหรัฐบาลดําเนินการควบคุมสินคาอุปโภคบริโภค
ไมใหมีราคาแพงอยางเรงดวน และใหขอคิดเห็นวาควรมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหดีกวานี้เปนอันดับแรก พรอมดวยขอเสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริหารงาน/นโยบาย
ของรฐับาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกบัประชาชน อกีทั้งควรมกีารบงัคบัใชกฎหมายอยางจรงิจงั 
รวดเรว็ และตอเนื่อง รวมทั้งควรมกีารทาํงานเชงิรกุ เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพ

การใหบริการขอมูลสถิติ และสารสนเทศ 
สํานักงานสถิติแหงชาติใหบริการขอมูลสถิติแกผูใชบริการทุกภาคสวน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ขอมูลสถิติที่สําคัญที่ใหบริการนั้น ประกอบดวย ขอมูลที่สํานักงานสถิติแหงชาติผลิตเอง ทั้งประเภทขอมูลสถิติ
และขอมูลระดับยอย (Microdata) และยังมีขอมูลสถิติที่รวบรวมมาจากหนวยงานอื่นดวย ซึ่งสํานักงานสถิติ
แหงชาตไิดรวบรวมอยูเปนประจาํ โดยขอมลูสถติแิละสารสนเทศที่ใหบรกิารเผยแพรอยูในรปูแบบของเอกสารรายงาน 
ตารางสถติ ิซดีรีอม ภูมสิารสนเทศสถติ ิและหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส (E-book) ผูรบับรกิารสามารถตดิตอดวยตนเองที่
สาํนกังานสถติแิหงชาตแิละสาํนกังานสถติจิงัหวดัทกุจงัหวดั โทรศพัท/โทรสาร เวบ็ไซต www.nso.go.th ไปรษณยี 
(จดหมาย) ไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิส (อเีมล services@nso.go.th) และ Mobile Application

การใหบรกิารขอมลูสถติใินรูปแบบภมูสิารสนเทศสถติผิานระบบภูมสิารสนเทศสถติ ิ(NSO-GIS) เพื่อใชใน
การปฏบิตังิานสนามเกบ็รวบรวมขอมลูและการนาํเสนอขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร หรอืที่เรยีกกนัวา GIS 
(Geographic Information System) ซึ่งแตเดมิเปนการทาํแผนที่อยูในรูปแบบกระดาษ ปจจบุนัไดพฒันากระบวนการ
จดัทาํเปนแผนที่ดจิทิลั ดวยเทคโนโลยสีมยัใหม ซึ่งระบบ NSO-GIS นาํเสนอขอมูลจากการสาํมะโนและสาํรวจของ
สาํนกังานสถติแิหงชาต ิโดยผูสนใจสามารถเขาใชงานไดที่เวบ็ไซต statgis.nso.go.th/d
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ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ 
»ÃÐ¡ÒÈà¨µ¹ÒÃÁ³� 

สุจริตตามรอยพอ 
ขอทำ ดีเพื่อแผนดิน 

ÀÒÂãµŒá¹Ç¤Ô´ “Zero

นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาติ
ประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่
สํานักงานสถิติแหงชาติ ประกาศเจตนารมณ สุจริตตามรอยพอ 
ขอทาํดเีพื่อแผนดนิ ภายใตแนวคดิ “Zero Tolerance คนไทยไมทน
ตอการทุจริต” ณ บริเวณลานอเนกประสงค ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 เมื่อ
วนัที่ 1 กมุภาพนัธ 2561  

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการจัดพิธีประกาศ
เจตนารมณ สจุรติตามรอยพอ ขอทาํดเีพื่อแผนดนิ ภายใตแนวคดิ 
“Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทจุรติ” ตามแผนยทุธศาสตรชาติ
ว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มชิอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยม ีผูบรหิาร ขาราชการ 
และเจาหนาที่สํานักงานสถิติแหงชาติ รวมกันประกาศเจตนารมณ 
สุจริตตามรอยพอ ขอทําดีเพื่อแผนดิน วา “จะซื่อตรง จงรักภักดี
ตอพระมหากษัตริยาธิราชเจาในพระบรมราชจักรีวงศทุกพระองค 
จะเปนคนดมีคีณุธรรม ประพฤตปิฏบิตัตินในสมัมาอาชพี ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยูดวยความมีเกียรต ิ
และศกัดิ์ศรคีวามเปนมนษุย กลายนืหยดัในสิ่งที่ถูกตอง ไมกระทาํ
การโกงแผนดนิ ไมทนตอการทจุรติ หรอืใชตาํแหนงหนาที่หากนิบน
ความทกุขยากของประชาชน” และขอถวายสจัวาจา วา “จะประพฤติ
ปฏบิตัตินตามรอยพระยคุลบาทและศาสตรของพระราชาผูทรงธรรม 
จะดาํเนนิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดวยความเพยีรอนั
บรสิทุธิ์สบืสานพระราชปณธิาน ยนืเคยีงขางสจุรติชนเพื่อความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยนืของราชอาณาจกัรไทยสบืไป”

ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดตอบรับนโยบายของ
รฐับาลที่ใหความสาํคญักบัการผลกัดนัใหการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตเปนวาระแหงชาติ อันรวมถึงเรื่องการสงเสริมการ
บรหิารราชการแผนดนิที่มธีรรมาภบิาลและการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยยึดมั่นที่จะปฏิบัติงาน
อยางมีธรรมาภิบาล มีความถูกตอง เที่ยงตรงทางวิชาการ 
รับผิดชอบตอสาธารณะสังคม ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของการ
มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ตอตานและปฏิเสธการ
กระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมายและสงผลเสียตอภาพลักษณ ชื่อเสียง
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของสํานักงาน
สถติแิหงชาต ิผูบรหิารและบคุลากรทกุระดบัตองดาํเนนิตามนโยบาย
ดานการทุจริตและปฏิเสธการมีพฤติกรรมใดๆ ที่เอื้อตอการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ ซึ่งเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หากพบเห็นเจาหนาที่
ของรัฐทุจริตหรือรับผลประโยชน สามารถแจงไดที่ กลุมนิติการ 
สาํนกังานสถติแิหงชาต ิหมายเลขโทรศพัท 0 2141 7288 - 9 หรอื 
ตูรบัเรื่องรองเรยีนที่ตดิตั้ง ณ สาํนกังานสถติแิหงชาติ

Tolerance ¤¹ä·ÂäÁ‹·¹µ‹Í¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ”
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พล.อ.อ.ประจนิ จั่นตอง รองนายกรฐัมนตร ีเปนประธาน
ในพิธีลงนามความรวมมือดานการสงเสริมและพัฒนางานสถิติ
และการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ระหวาง สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดย นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ กบั สาํนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน 
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั กระทรวงศกึษาธกิาร พรอมดวยผูแทนจากหนวยงาน
ทั้งสองแหงที่มารวมลงนามเปนพยานในครั้งนี้ ณ หองประชุมบีบ ี
202 (ชั้น 2) ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อ
วนัที่ 28 กมุภาพนัธ 2561

สาํนกังานสถติแิหงชาต ิและสาํนกังานสงเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตกลงความรวมมือดานการ
สงเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือทางดานสถิติในการพัฒนาวิชาการสถิติแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อ
สงเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรและนวตักรรมทางการศกึษา 
การพฒันาคณุภาพวชิาการสถติแิกบคุลากรที่เกี่ยวของกบัการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ใหมคีวามรูเกี่ยวกบัการดาํเนนิงาน
ทางสถิติของรัฐ และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ 
การประสานงานระหวางสวนราชการในงานเกี่ยวกบัสถติ ิและในการ
จดัทาํการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอยางตอเนื่อง
และยั่งยนื โดยสาํนกังานสถติแิหงชาตจิะสงเสรมิและสนบัสนนุใหมี
การศกึษาอบรมวชิาความรูเกี่ยวกบัสถติแิกบคุลากร และผูเรยีนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะสงเสริม
และสนบัสนนุบคุลากรและผูเรยีนเขารวมดาํเนนิงานทางสถติ ิตามที่
สาํนกังานสถติแิหงชาตริองขอ จะจดัการศกึษาและพฒันาหลกัสูตร
เกี่ยวกับสถิติ โดยการสนับสนุนทางดานวิชาการสถิติจากสํานักงาน
สถติแิหงชาต ิทั้งนี้ ทั้งสองหนวยงานจะรวมกนัสงเสรมิและสนบัสนนุ
การประสานงานระหวางกนั เพื่อสรางเครอืขายความรวมมอืทางดาน
สถิติ และเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีการติดตาม การประเมินผล และ
การนาํเสนอความกาวหนาของความรวมมอื 
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ใหสัมภาษณ รายการบายนี้มีคําตอบ
 นายภชุพงค  โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังานสถติิ
แหงชาติ ใหสัมภาษณในรายการบายนี้มีคําตอบ เรื่อง 
ความสาํคญัของขอมลูสถติติอการพฒันาประเทศ และชองทาง
การใหบริการขอมูลสถิติ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ทาง 
Mobile Application Thai Stat ณ สถานโีทรทศันโมเดรินไนนทวีี
กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560

รับฟงการบรรยาย Big Data
 นายภุชพงค  โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงาน
สถิติแหงชาติ พรอมดวยผูบริหารและขาราชการ รวมรับฟง
การบรรยายความรูเกี่ยวกบั “Big Data” เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรู ใหแกบุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยม ี
รศ. ดร.ธนชาติ นุ มนนท ผู อํานวยการสถาบันไอเอ็มซ ี
(IMC Institute) เปนวิทยากรบรรยาย ณ หองประชุม 401  
สาํนกังานสถติแิหงชาต ิเมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2561

ชวนนองหนูเรียนรูสถิติ
 นายอาจนิ  จริชพีพฒันา รองผูอาํนวยการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ มอบรางวัลใหแกเด็กๆ 
ในโอกาสที่สํานักงานสถิติแหงชาติ รวมจัดงาน
วนัเดก็แหงชาต ิประจาํป 2561 กบับรษิทั ธนารกัษ
พฒันาสนิทรพัย จาํกดั (ธพส.) ในกจิกรรม “ชวนนองหนู
เรียนรูสถิติ” เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูเกี่ยวกับสถิต ิ
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ 
เมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2561

ลงนามถวายพระพร
 นางสาวอจัฉรนิทร  พฒันพนัธชยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พรอมดวยผูบรหิารกระทรวงฯ และหนวยงาน
ในสงักดั รวมพธิลีงนามถวายพระพร สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เนื่องในวนัขึ้นปใหม  พทุธศกัราช 2561
ณ พระบรมมหาราชวงั เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2561
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ประชุมเน็ตประชารัฐ
 นางสาวอัจฉรินทร  พัฒนพนัธชัย 
ปลัดกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสงัคม เปนประธานการประชมุ Video 
Conference รวมกบัสถติจิงัหวดั เพื่อสราง
ความเขาใจ การประสานการสรางการรบัรู
การใชประโยชนจากเน็ตประชารัฐ และ
การรูเทาทันเทคโนโลยี ณ หองประชุม 
401  สาํนกังานสถติแิหงชาต ิเมื่อวนัที่ 15 
กมุภาพนัธ 2561

ประชมุโครงการสํามะโนประชากร 2563
 นายภชุพงค โนดไธสง ผูอาํนวยการสาํนกังาน
สถิติแหงชาติ เปนประธานการประชุมคณะทํางาน
จดัทาํโครงการสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1/2561 เพื่อระดมความคิดเห็นและเตรียมความพรอมในการ
จัดทําโครงการดังกลาว ณ หองประชุม 401 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ 2561

อบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2
 นายภุชพงค  โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนประธานการอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั ฉบบัที่ 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรยายโดย อาจารยกติตพิทัธ  จริวสัวงศ ที่ปรกึษาประเมนิ
รางวลัคณุภาพแหงชาต ิหวัขอการบรรยาย แนวทางการประเมนิลกัษณะสาํคญัขององคกร (Organization Profififfiile)  การดาํเนนิการ
ตามเกณฑการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื้นที่ ฉบบัที่ 2  (Fundamental Level Version 2) การตรวจรบัรอง
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพื้นที่ ฉบบัที่ 2 (Certify FL.Ver.2) ณ หองอบรม 1 กลุมพฒันาทรพัยากรบคุคล สาํนกังาน
สถติแิหงชาต ิเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2561
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สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณียศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในสํานักงานสถิติแหงชาติ
รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางมั่นคง

รมต. ลงพื้นที่ติดตามงาน
 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่รับทราบการดําเนินงาน
ของทกุหนวยงานในสงักดั กอนประชมุคณะรฐัมนตรอียางเปนทางการนอกสถานที่ ครม.สญัจร ระหวางวนัที่ 5 - 6 กมุภาพนัธ 
2561 ณ จงัหวดัจนัทบรุ ีและจงัหวดัตราด เมื่อวนัที่ 5 กมุภาพนัธ 2561
 ในป 2561 จะมีการดําเนินการเพื่อใหสํานักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดเปนศูนยขอมูลกลางจังหวัด โดยจะมี
การพัฒนาชุดขอมูลเพิ่มเติมที่ตอบสนองความตองการของผูวาราชการจังหวัด สวนราชการตางๆ เอกชน และประชาชน 
ประกอบดวย ชุดขอมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ชุดขอมูลอื่นๆ เชน การบริหารจัดการนํ้า รวมทั้งชุดขอมูลที่ได
จาก Big Data ทั้งนี้ การเปนศูนยขอมูลกลางระดบัจงัหวดั เนนใหทกุภาคสวนสามารถเขาไปใชประโยชนจากขอมูลสถติ ิ
ไดสะดวก รวดเรว็ และถกูตอง สงผลใหไดรบัประโยชนจากการบรหิารของรฐัที่มปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ ตลอดจนมคีณุภาพ
ชวีติที่ดขีึ้น และเกดิธรรมาภบิาลในภาครฐั

ขาวจากภูมิภาค


