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	 “งานราชการนั้น	 คืองานของแผ่นดิน	 มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของ 

บ้านเมืองและประชาชนทุกคน	 งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง	 

เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย	 ดังนั้น	 ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ 

ทกุฝ่ายทกุระดบั		จึงไม่ควรยกเอาเรือ่งใครเป็นผูท้�ามาก่อน		หรอืใครเป็นผูร้บัช่วงงาน 

ขึน้เป็นข้อส�าคญันกั	จะต้องถอืประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากงานเป็นหลกัใหญ่	แล้วร่วมกนั 

คดิร่วมกนัท�า	ด้วยความอุตสาหะเสยีสละ	และด้วยความสจุรติจรงิใจ	งานทกุอย่าง 

จึงจะด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น	 ไม่ติดขัด	 และส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง 

และยั่งยืนตลอดไป”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
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 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ มีบทบาทภารกิจส�าคัญด้านหนึ่ง คือ บริหารจัดการระบบสถิติของ 

ประเทศ เพื่อให้ประเทศมีสถิติทางการ (ส�าคัญและจ�าเป็น) ส�าหรับใช้ในการก�าหนด ด�าเนินการและ 

ประเมินนโยบายของประเทศ โดยการด�าเนินงานในรอบปี 2558 ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  

ด�าเนนิการพฒันาระบบสถิตติามแผนแม่บทระบบสถิตปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 อย่างต่อเนือ่ง  

ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ (21 สาขา) และระดับพื้นที่ (76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด) เพื่อให้ม ี

สถิติทางการท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีคุณภาพ และมาตรฐาน สามารถบูรณาการและ 

เชื่อมโยงกันได้ ซึ่งในขณะนี้อยู ่ระหว่างเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2559 – 2564 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 ส�าหรับภารกิจผลิตข้อมูลสถิตินั้น ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

โดยในแต่ละปีจะด�าเนินการประมาณ 30 โครงการ ทั้งโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น 

พัฒนาข้อมูลสถิติให้มีคุณภาพ เชื่อถือได้ มีมาตรฐานตามหลักสากล สามารถน�ามาใช้สนับสนุน 

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้ง่ายข้ึน 

ในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะ Social Media

 ภารกจิต่าง ๆ  ของส�านกังานสถติแิห่งชาตสิ�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายทีว่างไว้ ส่วนหนึง่เกดิจาก 

แรงขับเคลื่อนของบุคลากรในองค์กร และจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  

ทัง้ภาครฐั เอกชน ประชาชน สือ่มวลชน และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเป็นอย่างดี ส�านกังานสถิติแห่งชาติ 

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

นายวิบูลย์ทัต		สุทันธนกิตติ์

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สารผู้อ�านวยการ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์
	 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

พันธกิจ
	 1.		 บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง 

	 	 ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

	 2.		 จัดท�าส�ามะโนหรือส�ารวจตัวอย่าง	 หรืออ�านวยการ	 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม 

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	และอื่น	ๆ	ของประเทศ

	 3.		 บริการข้อมูล	องค์ความรู้	วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

	 4.		 พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

	 5.		 ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ	และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
	 1.	 บูรณาการ	 เช่ือมโยง	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ส�าคัญและจ�าเป็นของประเทศ	 ให้มีคุณภาพและ 

	 	 เป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 2.		 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

	 	 ทุกภาคส่วน

	 3.		 พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความช�านาญ	เป็นมืออาชีพ

	 4.	 ส่งเสริมการน�าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

วัฒนธรรมองค์การ
	 ยึดหลักวิชา	 พร้อมหาสิ่งใหม่

	 ใส่ใจลูกค้า					 ศรัทธาองค์กร

	 เอื้ออาทรต่อกัน	 รักมั่น	สสช.
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ผู้บริหาร/
ผู้อ�านวยการ/สถิติจังหวัด
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นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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นายอุดม  ภิญโญ
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

นางนวลนภา  ธนศักดิ์
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกุล
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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ผู้ตรวจราชการกรม

1 32

1.  นางสาวลัคนา  ตันติวัฒน์

2.  นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร

3.  นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
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1.  นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

2.  นางสาวนิตยา  มุกดาอุดม ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.  นางสาวสุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ  ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
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ผู้อ�านวยการศูนย์/ส�านัก
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5.  นางธัญญลักษณ์  สุรินทรเสรี  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

6.  นางสาวรวมพร  ศิริรัตน์ตระกูล  ผู้อ�านวยการส�านักสถิติพยากรณ์

7.  นางสุจารีต  โภคาพันธ์  ผู้อ�านวยการส�านักสถิติสาธารณมติ

8.  นายอานนท์  จันทวิช  ผู้อ�านวยการส�านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
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1.  นางสุรีรัตน์  สันติภาภรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักสถิติสังคม

2.  นางสาวกุลลักษณ์  เลิศภัทรพงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการระบบสถิติ

3.  นางอรวรรณ สุทธางกูร ผู้อ�านวยการส�านักภูมิสารสนเทศสถิติ

4.  นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร

ผู้อ�านวยการศูนย์/ส�านัก
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5 6 7

5. นางสาวจินตนา  ศิลป์วุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติ

6.  นางสาวชลาลิน  มากทองดี ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

7.  นางปิยมาศ  บุญสพ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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สถิติจังหวัด
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รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานสถิติ แห ่ งชา ติ

17

ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายธเนศ  รุ่งโรจน์ชัยพร นครปฐม

2.  นางอรธัญญา  หุ่นดี กาญจนบุรี

3.  นายบริสุทธิ์  หิรัญวรรณ ชลบุรี

4.  นางสุทิน  โรจนาปิยาวงศ์ นครนายก

5.  นายธีระศักดิ์  แง้เจริญกุล สมุทรสาคร

6.  นางมณฑา  เอี่ยมวิจารณ์ ชัยนาท

นั่งจากซ้ายไปขวา

7. นางสาววรรณดี  กลิ่นเจริญ ตราด

8.  นางสาวดวงเพ็ญ  งามชนะ จันทบุรี

9.  นางศรีฟ้า  คุ้มวงศ์ดี ฉะเชิงเทรา

1

7

2

8
9

3
4 5 6

ภาคกลาง
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รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานส ถิ ติ แห ่ งช า ติ

18

ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายสถิตย์  กระต่ายอินทร์ เพชรบุรี

2.  นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ ประจวบคีรีขันธ์

3.  นางนวลจันทร์  เมืองแสงธรรม พระนครศรีอยุธยา

4.  นางกาญจนา  ฐิตสาโร ราชบุรี

5.  นางวรรณา  ขอบอรัญ ระยอง

นั่งจากซ้ายไปขวา

6.  นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ ลพบุรี

7. นายจ�าลอง  เก่งตรง ปทุมธานี

8.  นางอาฑิตยา  ยิ่งสูง ปราจีนบุรี

ภาคกลาง

1

6

2

7

3 4
5

8
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รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานสถิติ แห ่ งชา ติ

19

ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายพินิจ  กัลยาณมณีกร นนทบุรี

2.  นายอ�าพล  จุมังมอ อ่างทอง

3.  นางทัศนีย์  เพ็ญแสง สระแก้ว

4.  นายสมชาย  พลฤทธ์ สมุทรสงคราม

5.  นายชูเกียรติ  ธีระประภา สุพรรณบุรี

นั่งจากซ้ายไปขวา

6.  นางพรรณทิพา  เลาหะทองทิพย์ สิงห์บุรี

7.  นางสาวรุ่งฤดี  พัฒนชัยวิทย์ สมุทรปราการ

8.  นางจิรพา  กุลชาติวิชิต สระบุรี

1 2 3 4
5

6 7 8

ภาคกลาง
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20

ยืนจากซ้ายไปขวา

1. นายสัญชัย  ลิ้มนิวัตกุล ตาก

2.  นายอดุลย์  บรรจงจัด พิจิตร

3.  นายไพโรจน์  บุญลือ เชียงใหม่

4.  นางสมปอง  สายแดง พะเยา

5.  นายกษม  เหรัญ พิษณุโลก

6.  นายภาณุพันธุ์  พิลึก น่าน

นั่งจากซ้ายไปขวา

7. นางศิริวรรณ  บุนนาค เชียงราย

8. นางปราสัย  อ�าพันฉาย ก�าแพงเพชร

9.  นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ นครสวรรค์

7

1

8

2

9

3 4 5 6

ภาคเหนือ
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21

ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายวิชัย  ประทีปทิพย์ ล�าปาง

2.  นางสาวสุพินดา  สัตยพงศ์ อุทัยธานี

3.  นายเชาวลิต  ทองมาก เพชรบูรณ์

4.  นางเมตตา  อนุศาสนกุล แพร่

5.  นายรังสรรค์  ธรรมชัย แม่ฮ่องสอน

นั่งจากซ้ายไปขวา

6.  นางสาวอัจฉรา  จุ๋ยมา สุโขทัย

7.  นายจิรพล  รอดบาง อุตรดิตถ์

8.  นางเกื้อพร  รัตนค�า ล�าพูน

6

1

7

2

8

3 4
5

ภาคเหนือ
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22

ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายวัชรินทร์  เจิมประไพ ยโสธร

2.  นายประภัทร  ประพันธ์พจน์ ขอนแก่น

3.  นายวัฒนา  ทองนาค นครพนม

4.  นางพิลาภ  รักไทย มหาสารคาม

5.  นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์ บุรีรัมย์

6.  นายสถาพร  ภู่พันธ์เจริญสุข มุกดาหาร

7.  นายจรุพล  วรวิทยกิจ ร้อยเอ็ด

นั่งจากซ้ายไปขวา

8.  นางสาวพัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกูล กาฬสินธุ์

9.  นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ ชัยภูมิ

10. นางสาวพรทิพย์  สมวงศ์ นครราชสีมา

1

8

2

9

3

10

4 5 6 7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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23

ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ อุดรธานี 

2.  นายราชศักดิ์  ยีรัมย์ อ�านาจเจริญ

3. นายพิพัฒน์  เพ็ชรกระจ่าง หนองคาย

4. นายสมศักดิ์  แก้วสอน สกลนคร

5.  นางนาตยา  เมฆอรุณ ศรีสะเกษ

6.  นายจิรวัฒน์  ธรรมรักษ์ เลย

7.  นายนิพนธ์  เกตุแก้ว บึงกาฬ

นั่งจากซ้ายไปขวา

8. นางขนิษฐา  วรรณภักดี สุรินทร์

9.  นายณัฐวัฒน์  กาญจน์ธนภัทร อุบลราชธานี

10. นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข หนองบัวล�าภู 

1

8

2

9

3

10

4
5 6 7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายสมจิต  รัตนพันธ์ นครศรีธรรมราช

2.  นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ ปัตตานี

3.  นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ ตรัง

4.  นายธนู  สุวรรณโน นราธิวาส

นั่งจากซ้ายไปขวา

5.  นางสาวประไพ  พุกงาม พังงา

6.  นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย ชุมพร

7.  นางสาวอุบล  หนูเจริญ กระบี่

1
2

3
4

6 75

ภาคใต้
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25

ยืนจากซ้ายไปขวา

1.  นายสิทธิชัย  ตัณฑ์ศิริ ยะลา

2.  นางสาวจีรภา  วราดุล ระนอง

3.  นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ พัทลุง

4.  นายวิโรจน์  เลื่อนราม สงขลา

นั่งจากซ้ายไปขวา

5. นางสาวอารีรัตน์  โล่ทองมงคล สุราษฎร์ธานี

6.  นางนูรไอนี  สูเด็น นราธิวาส

7. นางละอองดาว  คมสัน ภูเก็ต

1 2 3 4

5 6 7

ภาคใต้
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บุคคลที่ได้รับการยกย่อง
ประจ�าปี 2558
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2558

ชื่อ  : นางอารยา  ภัทรวงศ์ไพบูลย์

ต�ำแหน่ง  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ

สังกัด  : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณวุฒิ  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

คติประจ�ำใจ : ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถ  

  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค�านึงถึงประโยชน์ขององค์กร

ชื่อ-นำมสกุล : นางสมพร  พงษ์สมโภช

ต�ำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติช�านาญงาน

สังกัด : ส�านักบริหารจัดการระบบสถิติ

คุณวุฒ ิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-นำมสกุล : นายธนกฤต  เผ่าปานด�ารงค์

ต�ำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

สังกัด : ส�านักภูมิสารสนเทศสถิติ

คุณวุฒ ิ : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

บุคคลที่ได้รับการยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ประจ�ำปี 2558
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ความเป็นมา
 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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29

	 วันที่	1	 เมษายน	พ.ศ.	2458	พระบาทสมเด็จ				 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 

ให้ตั้ง	 “กรมสถิติพยากรณ์”	 ข้ึนในกระทรวงพระคลัง		 

มหาสมบัติ	 โดยมีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงด�ารง 

ต�าแหน่งอธิบดี	 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของราชการสถิติ 

ในประเทศไทย	 กรมสถิติพยากรณ์	 ต่อมาได้มีการ 

เปลี่ยนแปลงสถานภาพและสังกัดอีกหลายคร้ัง	 

จนเมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2506	จึงได้รับการ 

สถาปนาเป็น “ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต”ิ มฐีานะเป็นกรม	 

สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 จากนั้นได้ขยายงานสถิติ 

ไปยังภูมิภาค	 โดยจัดตั้งส�านักงานสถิติจังหวัดข้ึน 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2535	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น	 9	 กอง	 โดยการตราเป็น 

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ	 ก�าหนดอ�านาจ 

หน้าที่ของกองต่าง	ๆ	ไว้	และได้ประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา	 เล่ม	 109	ตอนที่	 91	 ลงวันที่	 28	 สิงหาคม	 

พ.ศ.	 2535	 และได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ	 

อีกครั้ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2536	 ก�าหนดให้มีส�านักงาน 

สถิติจังหวัด	 เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 ได้ลง 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 110	 ตอนที่	 207	 

ลงวันที่	9	ธันวาคม	พ.ศ.	2536

	 ในปี	พ.ศ.	2545	ได้มีการปฏิรูประบบราชการ	 

และส� านั ก งานสถิ ติ แห ่ งชา ติ ได ้ ย ้ ายมาสั งกั ด 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และ 

ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น	3	ส�านัก	1	ศูนย์	3	กอง	 

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล ่มที่ 	 119	 

ตอนที่	103	ก	ลงวันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2545

	 ในปี	พ.ศ.	2550	ได้มีการประกาศใช้พระราช- 

บัญญัติสถิติ 	 พ.ศ.	 2550	 แทนพระราชบัญญัต	ิ 

พ.ศ.	2508	โดยได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถิต ิ

เป็นบางมาตรา	และได้เปลีย่นชือ่เรยีกหวัหน้าส่วนราชการ 

จาก	 “เลขาธิการสถิติแห่งชาติ”	 เป็น	 “ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ”

	 ในปี	พ.ศ.	2551	ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้แบ่ง 

ส่วนราชการตามกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร	ออกเป็น	6	ส�านัก	2	ศูนย์	2	กลุ่มงาน	 

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	125	ตอนที่	 

114	ก	ลงวันที่	24	ตุลาคม	พ.ศ.	2551

 เลขำธิกำรสถิติแห่งชำติและผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน

พ.ค.	2506	–	ก.ย.	2513		 นายบัณฑิต				 กันตะบุตร

ก.ย.	2513	–	พ.ค.	2514			 พลโท	บุญเรือน				 บัวจรูญ

พ.ค.	2514	–	ธ.ค.	2519		 นาวาเอก	ขจิต				 บัวจิตติ	ร.น.

ธ.ค.	2519	–	ก.ย.	2522	 นางเอกตริตรา				 ค้อคงคา

ต.ค.	2522	–	ก.ย.	2527				 นายอัมพร				 อรุณรังสี

ต.ค.	2527	–	พ.ย.	2532				 นายนิยม				 ปุราค�า

พ.ย.	2532	–	ก.ย.	2537	 นางเพ็ญศรี				 สุวรรณสิงห์

ต.ค.	2537	–	ก.ย.	2540					 นางดวงใจ					 พุ่มชูศรี

ต.ค.	2540	–	ก.ย.	2544			 นางสาวเอี่ยมจันทร์			 เปรมโยธิน

ต.ค.	2544	–	พ.ย.	2549			 นายสือ				 ล้ออุทัย

พ.ย.	2549	–	ก.ย.	2552				 นางธนนุช				 ตรีทิพยบุตร

ต.ค.	2552	–	ต.ค.	2553				 นางจีราวรรณ				 บุญเพิ่ม

พ.ย.	2553	–	ก.ย.	2558	 นายวิบูลย์ทัต			 สุทันธนกิตติ์
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อ�ำนำจหน้ำที่
โครงสร้ำง และภำรกิจหลัก
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หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
มำตรำ 5 ให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงาน 

	 กลางของรฐั	ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัสถติ ิ

	 ตามหลักวิชาการ

มำตรำ 6 ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที	่ 

	 ดังต่อไปนี้

	 1.	 จดัท�าแผนแม่บทสถติเิกีย่วกับการด�าเนนิงาน 

	 	 ทางสถิติของรัฐ

	 2.	 จัดท�ามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี 

	 	 เพื่อให้ความเห็นชอบ

	 3.	 ส่งเสรมิและพฒันางานสถติขิองรัฐและเอกชน

	 4.	 จัดท�าส�ามะโนหรือการส�ารวจตัวอย่าง	 หรือ 

	 	 อ�านวยการให้มีการส�ารวจด้านต่าง	 ๆ	 ของ 

	 	 ประเทศ

	 5.	 ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน 

	 	 เพื่อจัดท�าแผนก�าหนดความรับผิดชอบใน 

	 	 การด�าเนนิงานทางสถติ	ิตามแผนแม่บทตาม	(1)

	 6.	 แนะน�า	ให้ค�าปรึกษา	หรือความช่วยเหลือแก ่

	 	 หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานและ 

	 	 ระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูล	 ตลอดจน 

	 	 การประมวลผล	และการวิเคราะห์ผลสถิติ

	 7.	 ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่าย 

	 	 สถิติเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่ส�าคัญ 

	 	 และเป็นปัจจุบันของประเทศ

	 8.	 ให้บรกิารสถติแิก่หน่วยงาน	องค์กรเอกชน	และ 

	 	 บุคคลทั่วไป

	 9.	 เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชา 

	 	 ความรู้เกี่ยวกับสถิติ

	 10.	 ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและ 

	 	 องค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

	 11.	 ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด	 และ 

	 	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน้ำท่ีตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ. 2551
	 ให้ส�านกังานสถติแิห่งชาติ	มภีารกจิในฐานะเป็น 

หน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการเก่ียวกับสถิติ 

ตามหลกัวชิาการ	และจัดท�าสถติิเพ่ือติดตาม	ประเมินผล	 

และสนบัสนนุการด�าเนนิการตามนโยบายและแผนงาน 

ของรัฐ	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ	 และ 

	 	 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 จัดท�าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

	 	 ทางสถิติของรัฐ

	 3.	 เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดท�า 

	 	 มาตรฐานทางสถิตเิสนอคณะรฐัมนตร	ีเพือ่ให้		 

	 	 ความเห็นชอบ	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 

	 	 ให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

	 	 มีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล

	 4.	 จัดท�าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ							 

	 	 ในการก�าหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล 

	 	 ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ

	 5.	 ผลติและวเิคราะห์ข้อมลูสถติิพืน้ฐานทางด้าน 

	 	 เศรษฐกิจและสังคม	 ในระดับมหภาคด้วย 

	 	 วิธีการจัดท�าส�ามะโนหรือการส�ารวจตัวอย่าง	 

	 	 และให้บรกิารข้อมลูสถติทิกุสาขาของประเทศ

	 6.	 ผลิตและวิเคราะห์ข ้อมูลสถิติท่ีใช ้ในการ 

	 	 สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูล 

	 	 สถติิทีส่�าคญั	ทีไ่ม่มหีน่วยงานใดจดัท�า	รวมทัง้ 

	 	 ประสานและให ้ค�าปรึกษาในการจัดท�า 

	 	 ข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ 

	 	 และภาคเอกชน

	 7.	 ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ 

	 	 ในด้านวิชาการสถิติ

	 8.	 ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็น 

	 	 อ�านาจหน้าทีข่องส�านกังานสถติิแห่งชาต	ิหรอื 

	 	 ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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	 ตามกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร	 พ.ศ.	 2551	 มีการแบ่งส่วนราชการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติออกเป็น	 ราชการบริหาร 

ส่วนกลาง	ประกอบด้วย	6	ส�านกั	2	ศนูย์	และ	2	กลุ่มงาน	 

และราชการบรหิารส่วนภมูภิาค	ประกอบด้วย	ส�านกังาน 

สถติิจงัหวดั	76	จงัหวดั		และเพือ่ให้การบรหิารงานภายใน 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติสอดคล้องกับภารกิจและ 

บทบาทที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติสถิติ	พ.ศ.	2550	 

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ส�านกังานสถติแิห่งชาติ	 

จึงได้แบ่งโครงสร้างภายใน	ดังนี้

โครงสร้ำงส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ผู้ตรวจรำชกำรกรม

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

เส้นทึบ	 	 โครงสร้างตามกฎกระทรวง

เส้นประ	 	 โครงสร้างที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อการบริหารงานภายใน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

ส�านักบริหาร
กลาง

ส�านักบริหาร
จัดเก็บ

ข้อมูลสถิติ

ส�านักสถิติ
สังคม

ส�านักภูมิ
สารสนเทศ

สถิติ

ส�านักพัฒนา
บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

ส�านักสถิติ
พยากรณ์

ส�านักบริหาร
จัดการ

ระบบสถิติ

ส�านักสถิติ
สาธารณมติ

ศูนย์สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์

ภาครัฐ

ส�านักสถิติ
เศรษฐกิจ
และสังคม

ส�านักนโยบาย
และ

วิชาการสถิติ

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัด 
(76 จังหวัด)

กลุ่มเจ้ำหน้ำที่จริยธรรม
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ภารกิจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติมีภำรกิจหลัก ดังนี้

 1) การผลิตข้อมูลสถิติ

 2)  การให้บริการด้านสถิติ 

 3)  การบริหารจัดการระบบสถิติ

1. กำรผลิตข้อมูลสถิติ

 การผลิตข้อมูลสถิติ ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของ 

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิโดยจะท�าการผลติสถติพิืน้ฐาน      

(Basic Statistics) ซึ่งเป็นสถิติส�าหรับใช้ในการจัดท�า 

แผน ก�าหนดนโยบาย ตดิตามประเมนิผลงานโครงการ 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ ข้อมูลสถิติที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติผลิต 

แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

 สถติเิชงิเศรษฐกจิ ได้แก่ สถิตเิกีย่วกบัการเกษตร  

อตุสาหกรรม ธรุกจิการค้าและธรุกจิการบริการ รายได้ 

รายจ่ายของครวัเรอืน การก่อสร้าง และการขนส่ง ฯลฯ

 สถิติเชิงสังคม ได้แก่ สถิติประชากร แรงงาน         

การย้ายถิ่นของประชากร การศึกษา สาธารณสุข  

อนามัย และสวัสดิการ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยของ 

ประชาชน ฯลฯ

	 ส ถิ ติ เชิ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศแล ะ 

การส่ือสาร	 ได ้แก ่ สถิติการใช ้โทรศัพท์มือถือ  

คอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ และสถานภาพการพาณชิย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

 วธิกีารผลติข้อมลูสถิตท่ีิส�าคญัม ี2 วธิ ีคอื วธิกีาร 

ส�ามะโน (Census) และวธีิการส�ารวจตวัอย่าง (Sample  

Survey) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ท�าการผลิตข้อมูล 

ตามหลักวิชาการสถิติ โดยให้ความส�าคัญกับคุณภาพ 

ข้อมูลตามมาตรฐานสากล นอกจากนี ้จะท�าการศกึษา 

และพัฒนาระเบียบวิธีหรือเทคนิคใหม่ เพื่อปรับปรุง 

การผลิตข้อมูลสถิติ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผลการส�ารวจ 

และส�ามะโนทุกโครงการ ส�านักงานสถิติแห่งชาติจะ 

ท�าการวิเคราะห์และจัดพิมพ์รายงานเผยแพร่

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท�าโครงการ            

ส�ามะโน/ส�ารวจตัวอย่าง เป็นประจ�า ปีละไม่ต�่ากว่า  

15-20 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้ท�าการส�ารวจความ 

คิดเห็นของประชาชนตามสถานการณ์หรือประเด็นที ่

สังคมสนใจ สะท้อนความต้องการของประชาชนให้ 

ภาครัฐได้ทราบอีกปีละประมาณ 10-15 โครงการ  

รวมทั้งท�าการวิเคราะห์ จัดท�าดัชนีเครื่องชี้วัด ข้อมูล 

แสดงแนวโน้มและคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจ  

สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. กำรให้บริกำรด้ำนสถิติ

 ส�านกังานสถติิแห่งชาติให้บรกิารหลากหลายด้าน  

การให้บริการข้อมูลสถิติกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน 

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นบริการหลัก 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีบริการ 

ให้ค�าปรกึษา แนะน�าด้านวชิาการสถติ ิจดัอบรมวชิาการ 

ด้านสถิติและคอมพิวเตอร์เพื่องานสถิติปีละประมาณ  

13 หลักสูตร ซึ่งถือเป็นบริการเพื่อส่งเสริมให้เกิด      

องค์ความรู ้ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต 

ข้อมูลสถิติ นับตั้งแต่การเก็บรวบรวม วิเคราะห์และ 

น�าเสนอผลเพ่ือให้มคีณุภาพ ได้มาตรฐานและตรงตาม 

หลักวิชาการสถิติ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง 

แท้จริง ส�านักงานสถิติแห่งชาติให้ความส�าคัญกับการ 

ให้บริการเป็นอย่างยิง่ โดยน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้  

เพื่อให้สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 

มากที่สุด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน 

ภาครัฐ เอกชนและประชาชนเห็นความส�าคัญของ 

ข้อมูลสถิติ และส่งเสริมการน�าไปใช้ประโยชน์ ทั้งใน 

การด�ารงชีวติของประชาชนและน�าไปใช้ในการก�าหนด 

นโยบาย วางแผน ด�าเนนิงานและการติดตามประเมินผล  

แทนการวางแผนและด�าเนนิการโดยใช้ความรูส้กึ หรอื 

การคาดเดา
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3. กำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีอ�านาจหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (2)  

“จัดท�าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด�าเนินงานทางสถิติ 

ของรัฐ” (5) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน 

เพือ่จดัท�าแผนก�าหนดความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน 

ทางสถติ ิตามแผนแม่บทตาม (1)  และ (7)  ประสานกบั 

หน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซ่ึง 

ฐานข้อมูลสถิติที่ส�าคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ 

 สสช. จึงได้ร ่วมกับหน่วยงานทุกกระทรวง  

ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย  

พ.ศ. 2554–2558 ขึ้นเป็นฉบับแรก โดยผ่านความ 

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2553  

ส�าหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการระบบสถิติ  

ของประเทศ ซึง่นับเป็นจุดเริม่ต้นของความร่วมมือและ 

การประสานงาน ในการผลักดันให้ข้อมูลสถิติเป็น 

ฐานข้อมูลที่ส�าคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการ 

ด�าเนนิงานจดัท�าข้อมลูสถติอิย่างเป็นระบบ หน่วยงาน 

ต่าง ๆ ร่วมกันผลิตสถิติทางการ (Official Statistics)  

ซึ่งเป็นสถิติท่ีส�าคัญ จ�าเป็นส�าหรับใช้ในการก�าหนด 

นโยบาย หรือตัดสินใจเพื่อการบริหารและพัฒนา 

ประเทศ ตลอดจนมีคุณภาพ สามารถน�ามาบูรณาการ 

ใช้ประโยชน์ร ่วมกันได้ ผ่านกลไกขับเคลื่อนการ 

ด�าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ ที่ส�าคัญ คือ 

 1. คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย  

3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยมีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น 

ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวง  

19 กระทวง พร้อมหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยม ี

ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาตเิป็นกรรมการและ 

เลขานุการ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายด้านสถิติของ 

ประเทศ ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงานด้านสถิติของ 

ประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ

 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาด ้านวิชาการ  

โดยมี ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธาน 

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค    

ต่าง ๆ โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็น 

กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

ด้านวิชาการในการผลิตและให้บริการสถิติ

 แผนแม่บทระบบสถติฯิ ฉบบัแรก ได้สิน้สดุระยะ 

ของแผนเมื่อปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ 

น�าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย    

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559–2564) เพื่อขอความเห็นชอบ 

จากคณะรัฐมนตรี 

 ในระยะที่ผ่านมา สสช. ได้ด�าเนินการบริหาร 

จัดการระบบสถิติของประเทศ ท้ังในมิติของพื้นที่  

(Area Based) มิติของกระทรวง (Function Based)  

และมติปิระเดน็หลกัทางยทุธศาสตร์ (Agenda Based)  

ควบคู่ขนานกันไป ดังนี้ 

	 1.	 Area	Based	และ	Agenda	Based	 :	 

จัดต้ังคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด    

โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเป็น 

เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อน มีการลงนาม 

ข้อตกลงแลกเปลีย่นเชือ่มโยงข้อมลูท่ีส�าคญัและจ�าเป็น 

ต่อการตัดสินใจระดับพ้ืนที ่กบัส�านกังานปลัดกระทรวง 

มหาดไทย และส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนา 

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพือ่บรูณาการข้อมลูสารสนเทศ 

ระดับพ้ืนทีใ่ห้ตอบสนองยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั  

หรือพื้นที่เป้าหมายในจังหวัด การวิเคราะห์ ความ 

ต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจต่อการ 

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด   

76 จังหวัด พื้นที่กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ส�าหรับ 

ใช้เป็นกรอบการด�าเนินงาน

	 2.	 Function	Based	:	จดัตัง้คณะอนกุรรมการ 

สถิติรายสาขา จ�านวน 21 คณะ ซ่ึงครอบคลุมทุก 

กระทรวงใน 3 ด้าน ดงันี ้ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และ 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการ 

พัฒนาสถิตติามบทบาทภารกจิของท้ัง    20    กระทรวงหลกั  

ให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพ มีการด�าเนินงานจัดท�าข้อมูล 

สถิติอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน ส�าหรับใช้ใน 

การบริหาร วางแผน ก�าหนดนโยบายเพื่อพัฒนา 

ประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และใน 

มิติอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด�าเนินงาน 

จัดท�าแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา ส�าหรับใช ้

เป็นกรอบการด�าเนินงานพัฒนา การผลิตสถิติ รวมทั้ง 

การส ่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ 

หน่วยงานสถิติต่าง ๆ 

 ในขณะเดียวกันได้ด�าเนินการพัฒนาระบบ    

การน�าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการผ่าน  

web services โดยใช้มาตรฐาน SDMX (Statistical  

Data and Metadata eXchange) ในการแลกเปลีย่น 

ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) และค�าอธิบายข้อมูล 

สถิติ (Statistical Metadata) ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล 

เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่ 

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได ้ทั้ งระหว ่าง 

หน่วยงานในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ  

รองรบัการจัดท�าสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับ 

ข้อมูลสถิติของประเทศ สามารถอ้างอิงได้ในระดับ 

นานาชาติ 
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การพัฒนาระบบราชการ

ส่วนที่
2
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 ส�านกังานสถติแิห่งชาตไิด้จดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ โดยด�าเนนิการตามแนวทาง หลกัเกณฑ์ และ 

วิธีการ ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบในการประเมินผล ดังนี้

หลักกำร

ส�านักงาน ก.พ.ร. มอบให้กระทรวงเป็น 

เจ้าภาพจดัท�าค�ารับรองในระดบักรม  โดย 

ส�านักงาน ก.พ.ร. จะรับพิจารณาอุทธรณ์   

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เฉพาะตัว 

ชี้วัดกระทรวงและตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพ

กระทรวง โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดท�า 

ค�ารับรอง พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัล 

ให้กับกรม/ส่วนราชการในสังกัด ตาม 

แนวทางที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด  

(ยกเว้นตัวชี้วัดกระทรวงและตัวช้ีวัดที่ม ี

เจ้าภาพ)

 

ตัวชี้ วัดท่ีก�าหนดต้องสามารถวัดผลได  ้

ในปีงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม)  

หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผลได้ภายใน 

ปีงบประมาณ จะถูกก�าหนดเป็นตัวชี้วัด  

Monitor

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประเด็นกำรประเมินผล    
กำรปฏิบัติรำชกำร

กรอบกำรประเมินผล
2558

น�้ำหนัก
(%)

มิติภำยนอก 75

กำรประเมิน
ประสิทธิผล (65) 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/ 

 ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย 
ร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม 

(65)

กำรประเมิน
คุณภำพ (10) 

2. คณุภาพการให้บรกิารประชาชน (Service 
Level Agreement: SLA) 

(10)

หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวช้ีวัดน้ีให้น�า
น�้าหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1

มิติภำยใน 25

กำรประเมิน
ประสิทธิภำพ (15)

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (5)

4. การประหยัดพลังงาน (5)

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

(5)

กำรพัฒนำองค์กำร
(10)

6.  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ 
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 

(5)

7.  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด�าเนินงานของหน่วยงาน

(5)

รวม 100

 ส�าหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการตามค�ารับรองฯ ใช้กรอบการประเมินผลการ 

ปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ (Government  

Evaluation System หรือ GES) ประกอบด้วยการ 

ประเมินผลใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน  

ดังนี้

 (1) มติภิำยนอก  (น�า้หนกัร้อยละ 75)  ประกอบด้วย  

การประเมินผล 2 ส่วน คือ 

  • การประเมินประสิทธิผล (ภารกิจหลัก 

ของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ  

แผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของกรม)

  • การประเมินคุณภาพ (คุณภาพการให้

บริการประชาชน)

 (2) มติภิำยใน  (น�า้หนักร้อยละ 25)  ประกอบด้วย 

การประเมินผล 2 ส่วน คือ 

  • การประเมินประสิทธิภาพ (การเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณ การประหยดัพลังงาน และการพฒันา 

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ) 

  • การพัฒนาสมรรถนะองค์การ และการ 

สร้างความโปร่งใส
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	 สรุปคะแนนการประเมินผลตนเอง	(Self	Assessment)	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ของส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ	คือ	4.7673	(จากคะแนนเต็ม	5.0000)	

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ 2558

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ☑ รอบ 12 เดือน

มิติ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลงาน
คะแนนผล
การประเมิน

มิติภายนอก 75 5.0000

• การประเมินประสิทธิผล 75 5.0000

ตัวชี้วัดท่ี	 1	 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กรม/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน	(Joint	KPIS)	และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

5.0000

ตัวชี้วัดที	่1.1	ระดับความส�าเร็จ 
ในการแปลงแผนพัฒนาสถิติ 
ระดบัจังหวดัสูก่ารปฏบิตั	ิ(ตวัชีว้ดั 
กระทรวง)

ระดับ 15 1 2 3 4 5 ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ	
ขั้นตอนที่		
1	-	5

5.000

ตัวชี้วัดที	่ 1.2	 จ�านวนสาขาสถิต ิ
ท่ีข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐาน
สากล	(SDMX	:	Statistical	Data	
and	Metadata	Exchange)

สาขา 15 9
สาขา

12	
สาขา

15	
สาขา

18	
สาขา

21	
สาขา

21	สาขา 5.0000

ตัวชี้วัดที	่1.3	จ�านวนข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่สามารถ
เผยแพร่ต่อประชาชนได้ภายใน
ปีงบประมาณ

จ�านวน 15 16
เรื่อง

18
เรื่อง

20
เรื่อง

22
เรื่อง

24
เรื่อง

24	เรื่อง 5.0000

ตัวช้ีวัดที	่1.4	การวเิคราะห์ข้อมลู
ตามประเด็นยุทธศาสตร์	 และ
มีการน�าเสนอสารสนเทศผ่าน	
DOC	ไปสู	่MOC

จ�านวน 15 5
เรื่อง

6
เรื่อง

7
เรื่อง

8
เรื่อง

9
เรื่อง

11	เรื่อง 5.0000

ตัวชี้วัดที	่1.5	ระดับความส�าเร็จ	
ของการปรับโครงสร้างและจัด
กรอบอัตราก�าลังของส�านักงาน
สถิติแห่งชาต	ิเพื่อรองรับภารกิจ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ร้อยละ 15 1 2 3 4 5 ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ	
ขั้นตอนที่	
1	-	5

5.0000

• การประเมินคุณภาพ (10)

ตวัชีวั้ดที	่2	คณุภาพการให้บรกิาร 
ประชาชน	 (Service	 Level	 
Agreement	:	SLA)	

สสช.	ไม่มีตัวชี้วัด	SLA	
(น�าน�้าหนัก	ร้อยละ	10	ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที	่1)

มิติภายใน 25 4.0690

• การประเมินประสิทธิภาพ 15 4.7817

ตัวชี้วัดที่	 3	 การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ

ร้อยละ 5 4.3450
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มิติ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด
น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5 ผลงาน
คะแนนผล
การประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87 ร้อยละ 
99.67

5.0000

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96 ร้อยละ 
93.38

3.6900

ตวัช้ีวดัที ่4 การประหยดัพลงังาน
ของส่วนราชการ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000

ตวัชีว้ดัที ่5 การพฒันาประสทิธภิาพ 
ของระบบสารสนเทศ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000

• กำรพัฒนำองค์กำร 10 3.0000

ตวัชีว้ดัที ่6 การพฒันาสมรรถนะ
องค์การ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส�าเร็จ
ของการจัดท�ารายงานลักษณะ
ส�าคัญขององค์การ

ระดับ 1 ส่งผ่าน 
ระบบ 

ภายหลัง 
การ

รายงาน
รอบ 

6 เดือน

- ส่งผ่าน 
ระบบ 

ภายหลัง 
การ

รายงาน
รอบ 

6 เดือน

- ส่งผ่าน 
ระบบ 
ภายใน
การ 

รายงาน
รอบ  

6 เดือน  
และ 

มีความ 
ครบถ้วน
ทันสมัย

จัดส่งรายงาน
ลักษณะส�าคัญ

ขององค์การผ่าน
ระบบ e-SAR 
ภายใน 30 
พ.ค. 58

5.0000

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส�าเร็จ
ของการพัฒนาองค์การ

ระดับ 4 1 2 3 4 5 ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ 
ขั้นตอนที่ 

1 - 5

5.0000

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000

น�้ำหนักรวม 100 4.7673

 = n/a      = 1.00 - 1.49      = 1.50 - 2.49      = 2.50 - 3.49      = 3.50 - 4.49      = 4.50 - 5.00
n/a : รอผลการประเมินจากส�านักงาน ก.พ.ร.

สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2547 - 2558
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	 การพัฒนาองค์การของส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ 

ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 ได้ด�าเนินการตามกรอบ 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ 

ความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ	ซึ่งพิจารณาจาก 

การน�าผลส�ารวจการพัฒนาองค์การ	 (Organization	 

Development	 Survey)	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2558	 ซึ่งเป็นการส�ารวจผ่านระบบออนไลน	์ 

(www.opdc.go.th/ges)	ระหว่างวันที่	29	กรกฎาคม	 

ถึง	 22	 สิงหาคม	 2557	 ไปใช้วางแผนและด�าเนินการ 

พฒันาองค์การในประเดน็ทีเ่ป็นโอกาสในการปรบัปรงุ

การพัฒนาองค์การ ประจ�าปีงบประมาณ 2558

	 แบบส�ารวจการพฒันาองค์การ	(Organization	 

Development	Survey)	ประจ�าปีงบประมาณ	2558		 

เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ	“9 Cells”	 ที ่

ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน	36 ข้อ	 ใน	 3	 ด้านหลัก	 

ได้แก่	การก�าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบ 

ระบบงาน	 (Des ign)	 และการบริหารจัดการ	 

(Management)	และแบ่งการวัดเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	 

ระดับองค์การ	 (Organization)	 ระดับหน่วยงาน	 

(Department)	และระดับบุคคล	(Individual)		

การคัดเลือกประเด็นเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ   

	 ส่วนราชการต้องน�าผลส�ารวจไปด�าเนินการ 

พฒันาองค์การตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน	ก.พ.ร.	โดย 

พิจารณาเลือก	 Cells	 หรือประเด็นที่ต้องด�าเนินการ	 

จากผลการส�ารวจที่มีสีเหลืองหรือสีแดงใน	3	ช่องแรก	 

ตามล�าดับ	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องจัดท�าแผน 

พัฒนาองค์การ	โดยมีประเด็นมุ่งเน้น	Cells	 	คือ	

“การก� าหนด เป ้ าหมายระดับส ่ วนราชการ  

(Organization Goal)	มวีตัถปุระสงค์	เพ่ือให้บคุลากร 

มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน	 โดย 

วิสัยทัศน์ถูกก�าหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุม	 

และมีตัวชี้วัดความส�าเร็จของวิสัยทัศน์
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สรุปผลกำรพัฒนำองค์กำร

 ในปีงบประมาณ 2588 ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ด�าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การได้บรรลุผลส�าเร็จ  

ดังนี้

 1) ก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

  ระยะสั้น - ระยะยาว และตัวชี้วัดที่ส�าคัญ 

  ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 2) สือ่สารตวัชีว้ดั และเป้าหมายของส�านกังาน 

  สถิติแห่งชาติเพื่อสร ้างความเข้าใจแก่ 

  บุคลากร

 3) จัดท�าแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรล ุ

  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

 4) ด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดและติดตามผล 

  การด�าเนินการ

 5) ทบทวนผลการด�าเนินการ และสรุป 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำองค์กำร

 ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ขององค์การอย่าง 

ต่อเนือ่ง  ถงึแม้ไม่ได้ก�าหนดเป็นประเดน็ในการประเมนิผล

ด้านการพัฒนาองค์การ เพื่อให้องค์การมีฐานข้อมูล 

ผลการด�าเนินงานท่ีสะท้อนความส�าเร็จของการบรรลุ 

วสิยัทศัน์และเป้าหมาย และสามารถน�าข้อมูลดงักล่าว 

มาใช้ทบทวนหรือประกอบการจัดท�าวิสัยทัศน์ระดับ 

องค์การในคร้ังต่อไป และควรด�าเนนิการพัฒนาองค์การ 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงหรือยกระดับการบริหาร  

จัดการภายในให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

โดยในปีงบประมาณ 2559 ควรจัดท�าแผนพัฒนา 

องค์การในประเดน็ Cell  การก�าหนดเป้าหมายระดบั 

หน่วยงาน : Department Goal) ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการ 

ถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน  

(ศูนย์/ส�านัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ) การก�าหนดตัวชี้วัดระดับ 

หน่วยงาน ตลอดจนการติดตามประเมนิผล และจดัท�า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ผลส�ำรวจฯ เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนำองค์กำร และสื่อสำร/เผยแพร่เพื่อน�ำสู่กำรปฏิบัติ
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การประเมินความโปร่งใสของส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ 2558

 ส�ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ(สสช.) ได้รบักำรประกำศเกียรติคณุ ในวนัคณุธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส 

ในภำครัฐ ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2558 ณ ส�ำนักงำน ก.พ.

รำยละเอียดตัวชี้วัด
ผลกำรประเมินของ สสช. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

มิติที่ 1 ด้ำนนโยบำย/ผู้บริหำร และควำมพยำยำม/ริเริ่ม ของหน่วยงำนในกำรสร้ำงควำมโปร่งใส 

1.1  มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 5

1.2  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร 5

1.3  ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 5

มิติที่ 2 ด้ำนควำมเปิดเผย กำรมีระบบตรวจสอบภำยในองค์กร และกำรมีส่วนร่วม

2.1  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 5

2.2  การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 5

2.3  การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด�าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 5

2.4  การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 5

2.5  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 5

มิติที่ 3 ด้ำนกำรใช้ดุลยพินิจ 

3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5

3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล

3.2.1 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) 5

3.2.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) 5

3.2.3 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) 4

3.3  การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 5

มิติที่ 4 กำรมีระบบ/กลไกจัดกำรรับเรื่องร้องเรียน

4.1  การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 5

4.2  การมีระเบียบปฏิบัติในการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 5
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 เป็นกลไกท่ีส�านักงานสถิติแห่งชาติ จัดให้มีข้ึน 

เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยให้ 

ครอบคลุมทุกกลุ ่มของผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

และค�าชมเชย

ระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ประกอบด้วย

1) ช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน  

 ผู ้ร้องเรียน สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่  

นายทะเบียนลับ ประจ�าส�านักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่ม 

สารบรรณ ส�านักบริหารกลาง หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ม ี

หน้าท่ีรบัเรือ่งร้องเรยีน ประจ�าศนูย์/ส�านกั กลุม่ข้ึนตรง 

ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ หรือส่งเรื่องทาง 

ไปรษณีย์ ถึงผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ หรือ 

ส่งทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ณ  

ทีท่�าการของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิหรือร้องเรียนผ่าน 

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

เว็บไซต์ www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

2)  ผู้รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร

 (1) กลุ่มนิติการ ส�านักบริหารกลาง ส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติ รับผิดชอบในการวิเคราะห์แยกประเภท  

และด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ เพือ่สรปุเรือ่งและ 

รายงานผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิรบัผดิชอบในการดแูลช่องทาง 

รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

3) ระเบียบและขั้นตอนในกำรปฏิบัติ

 ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ 

ด�าเนนิการต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. 2555 ผ่านทางเวบ็ไซต์  

www.nso.go.th  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ   

ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด�าเนินการ 

ต่อเรื่องร้องเรียน

_16-0325(035-050)2.indd   45 12/14/59 BE   10:29 AM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานส ถิ ติ แห ่ งช า ติ

46

ผลงานที่ส�าคัญในรอบปี

ส่วนที่
3
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การผลิตข้อมูลสถิติ
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โครงการส�ามะโน/ส�ารวจ ที่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2558

 1.  ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558

 2.  ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557/2558

 3. ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2557/2558

 4. ส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557

 5. ส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558

 6. ส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558

 7. ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558

 8.  ส�ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558

 9. ส�ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557

 10. ส�ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557/2558

 11. ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558

 12. ส�ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557

 13. ส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558

 14. ส�ารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย พ.ศ. 2558

 15. ส�ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558

 16. ส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559

 17.  ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558

 18.  ส�ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2558

 19.  ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557/2558

 20.  ส�ารวจความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ (การบริหารราชการแผ่นดิน) พ.ศ. 2558

 21.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2558

 22.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2558

 23.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ. 2558

 24.  ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558

 25.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 เดือน พ.ศ. 2558

 26.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558)

 27. ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดติดตามยุทธศาสตร์ 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2558)

 28.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2558

 29.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ พ.ศ. 2558

 30.  ส�ารวจการทดลองจัดเก็บข้อมูลส�ารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัย

 31.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)
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 32. ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

 33. ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ระหว่างวันที่    

  9 - 12 พฤษภาคม 2558)

 34.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ. 2558

 35.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2558

 36.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการท�างานของ 

   หน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2558

รายงานส�ามะโน/ส�ารวจที่เผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2558

 1. ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558

 2. ส�ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557

 3. ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557

 4. ส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557

 5. ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2558

 6. ส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558

 7. ส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558

 8.  ส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557

 9.  ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558

 10.  ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557

 11.  ส�ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558

 12.  การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557

 13.  ส�ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557

 14.  ส�ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 : ทั่วราชอาณาจักร

 15.  ส�ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2557

 16.  ส�ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557 

 17.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2558

 18.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2558

 19.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2558)

 20.  ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2558
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แผนงานผลิตข้อมูลสถิติ ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559 - 2562)

ล�ำดับ
ที่

งำน / โครงกำร
ปีงบประมำณ

หมำยเหตุ
59 60 61 62

ส�ำมะโน 

ส�ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 / -  ระยะเวลาด�าเนินการ 2559 - 2561

ส�ำรวจ จัดท�ำทุกปี

1 ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน / / / /

2 ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน / / / / -  ปีเลขคี่ ส�ารวจเฉพาะรายจ่าย
-  ปีเลขคู่ ส�ารวจทั้งรายได้และรายจ่าย

3 ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร / / / / -  ส�ารวจเป็นรายเดือน

4 ส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร / / / /

5 ส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชากร

/ / / /

6 ส�ารวจแรงงานนอกระบบ / / / /

7 ส�ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในครัวเรือน

/ / / /

8 ส�ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในสถานประกอบการ

/ / / /

9 ส�ารวจยอดขายรายไตรมาส / / / /

10 ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อนโยบายหลกัและ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

/ / / /

จัดท�ำทุก 2 ปี

11 ส�ารวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 
ครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ�้า)  

  /  / -  เลื่อนการจัดท�าในปี 2558

12 ส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ  /  /  

13 ส�ารวจการอ่านของประชากร  /   

14 ส�ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  / /  

15 ส�ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์  /  /  

16 ส�ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาค
การค้า

 / -  เลื่อนการจัดท�าในปี 2560 มาจัดท�าใน
ปี 2561 เนื่องจากมีการจัดท�าส�ามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

จัดท�ำทุก 3 ปี

17 ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย   /

18 ส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของ
ประชากร

 /   

19 ส�ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม   /

20 ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย   / -  ด�าเนินการครั้งล่าสุดเมื่อปี 2558
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ล�ำดับ
ที่

งำน / โครงกำร
ปีงบประมำณ

หมำยเหตุ
59 60 61 62

จัดท�ำทุก 4 ปี

21 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำกร  /   

22 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรเล่นกีฬำหรือออกก�ำลังกำยของ
ประชำกร

   /  

จัดท�ำทุก 5 ปี

23 ส�ำรวจควำมพิกำร   /   

24 ส�ำรวจกำรใช้เวลำของประชำกร    / 

25 ส�ำรวจองค์กำรเอกชนที่ไม่แสวงหำก�ำไร    / -  ด�ำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2556

26 ส�ำรวจโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลเอกชน  / - ด�ำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2555
- ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์

27 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรประกอบกำรขนส่งโดยสำร
ประจ�ำทำง

   /

28 ส�ำรวจกำรประกอบกำรขนส่งด้วยรถโดยสำรประจ�ำทำง    / 

29 ส�ำรวจอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง   /

30 ส�ำรวจกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ    / -  ด�ำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2555
-  เลื่อนกำรจัดท�ำในปี 2560 มำจัดท�ำใน  

ปี 2561 เนื่องจำกมีกำรจัดท�ำส�ำมะโน
อุตสำหกรรม พ.ศ. 2560

จัดท�ำทุก 10 ปี

31 ส�ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร / - ส�ำรวจหลังปีที่จัดท�ำส�ำมะโนประชำกร 
5 ปี

-  ด�ำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2548 - 2549

32 ส�ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตร / -  ส�ำรวจหลังปีที่จัดท�ำส�ำมะโนเกษตร 
5 ปี

-  ด�ำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2551

สถิติกระแสสะพัด

32 ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง / / / /

จัดท�ำตำมค�ำขอ / ร่วมกับพันธมิตร

33 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของชำวไทย / / / / -  ททท. ขอให้จัดท�ำและเป็นผู้ตั้ง 
งบประมำณ
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ผลส�ำรวจ/ส�ำรวจที่ส�ำคัญ
ส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท�ำกำรส�ำรวจ 

ภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อ 

เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ภำวะหนีส้นิ 

และทรพัย์สนิของครวัเรอืน ตลอดจนลกัษณะทีอ่ยูอ่ำศยั 

โดยท�ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกรำคม ถึง 

ธันวำคม 2558) จำกครัวเรือนตัวอย่ำงในทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล  

เพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูล ส�ำนักงำนสถิต ิ

แห่งชำติได้จัดท�ำสรุปผลกำรส�ำรวจเบ้ืองต้นเพื่อ 

น�ำเสนอข้อมลูในระดบัหนึง่ก่อนทีร่ำยงำนฉบบัสมบรูณ์   

จะแล้วเสร็จ โดยใช้ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ 6 เดือนแรก  

(มกรำคม - มิถุนำยน 2558) จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่ำง 

ประมำณ 26,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยที่น�ำเสนอ 

เป็นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยที่จ�ำเป็นต้องใช้ในกำรยังชีพ 

เท่ำนัน้ จงึไม่รวมกำรสะสมทนุ เช่น ซือ้บ้ำน/ทีด่นิ และ 

เงินออม ซึ่งสรุปผลกำรส�ำรวจที่ส�ำคัญ ได้ดังนี้

1. รำยได้ของครัวเรือน  ปี 2558

 ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2558 ครัวเรือน  

ทัว่ประเทศ มรีำยได้เฉลีย่เดอืนละ 27,545 บำท ส่วนใหญ่ 

เป็นรำยได้จำกกำรท�ำงำนร้อยละ 72.6 ซึง่ได้แก่ ค่ำจ้ำง 

และเงินเดือนร้อยละ 43.9 ก�ำไรสุทธิจำกกำรท�ำธุรกิจ 

ร้อยละ 19.6 และก�ำไรสุทธิจำกกำรท�ำกำรเกษตร 

ร้อยละ 9.1 และมรีำยได้ทีไ่ม่ได้เกดิจำกกำรท�ำงำน เช่น  

เงินทีไ่ด้รบัควำมช่วยเหลอืจำกบคุคลอืน่นอกครวัเรอืน/ 

รัฐร้อยละ 11.0 รำยได้จำกทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย 

ร้อยละ 1.5 นอกจำกนั้นยังมีรำยได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน 

ซึง่อยูใ่นรปูสวสัดกิำร/สนิค้ำ และบรกิำรต่ำง ๆ  ร้อยละ  

13.4 

2. ค่ำใช้จ่ำย1/ ของครัวเรือน ปี 2558

 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ครัวเรือน 

ทั่วประเทศมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยเดือนละ 21,818 บำท  

ค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 33.6 เป็นค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  

( ซ่ึงในจ�ำนวนนี้มีค ่ำเครื่องดื่มที่ เป ็นแอลกอฮอล์ 

ร้อยละ 0.7) รองลงมำเป็นค่ำที่อยู่อำศัยและเครื่องใช ้

ภำยในบ้ำน ร้อยละ 20.3 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำร 

เดินทำงและยำนพำหนะร ้อยละ 18.3 ของใช  ้

ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้ำร้อยละ 6.4 ใช้ใน 

กำรสื่อสำรร้อยละ 3.3 ใช้เพื่อกำรศึกษำ ค่ำเวชภัณฑ์/ 

ค่ำรักษำพยำบำล และกำรบันเทิง/กำรจัดงำนพิธี คือ 

ร้อยละ 1.7 1.5 และ 1.2 กิจกรรมทำงศำสนำมีเพียง 

ร้อยละ 1.1 ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เก่ียวกับกำร 

อุปโภคบริโภค เช่น ค่ำภำษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย  

ซื้อสลำกกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย พบว่ำ มีกำรใช้จ่ำย 

สูงถึงร้อยละ 12.6

1/ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยที่จ�ำเป็นต้องใช้ในกำรยังชีพ โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยประเภทสะสมทุน เช่น กำรซื้อบ้ำน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น
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3. หนี้สินของครัวเรือน ปี 2558

 ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 พบว่ำ ครวัเรอืน 

ที่มีหนี้สินมีร้อยละ 49.2 โดยมีจ�ำนวนหนี้สินเฉลี่ย  

163,276 บำทต่อครวัเรอืน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรก่อหนี้ 

เพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 74.9) คือใช้ในกำรอุปโภค 

บริโภคร้อยละ 40.4 ซื้อบ้ำน/ที่ดินร้อยละ 33.3 และ 

หนี้เพื่อใช้ในกำรศึกษำ มีเพียงร้อยละ 1.2 เท่ำนั้น   

ส�ำหรับหนี้เพื่อใช้ในกำรลงทุนและอื่น ๆ พบว่ำ เป็น 

หน้ีท่ีใช้ท�ำกำรเกษตรร้อยละ 14.0 และใช้ท�ำธุรกิจ 

ร้อยละ 10.4

4.  ครัวเรือนทีม่หีน้ีในระบบ และนอกระบบ ปี 2558

 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 พบว่ำ  

ส่วนใหญ่ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบ โดยครัวเรือนที่ม ี

หนี้ในระบบอย่ำงเดียวร้อยละ 91.4 และครัวเรือนที่ม ี

หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ร้อยละ 3.5 ส�ำหรับ 

ครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบอย ่ำงเดียว มี เพียง 

ร้อยละ 5.1 และพบว่ำจ�ำนวนเงินเฉล่ียทีเ่ป็นหนีใ้นระบบ  

สูงกว่ำหนี้นอกระบบถึง 49 เท่ำ (160,012 บำท และ  

3,264 บำท ตำมล�ำดับ)
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ส�ำรวจสภำวะทำงสังคม วัฒนธรรม
และสุขภำพจิต (ควำมสุข) คนไทย พ.ศ. 2557

ควำมเป็นมำ

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจ 

สภำวะทำงสงัคม วฒันธรรมและสขุภำพจติ (ควำมสขุ)  

คนไทย พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน  

ตุลำคม พ.ศ. 2557 จำกจ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่ำง 

ประมำณ 27,000 ครัวเรือน เพื่อให้ทรำบถึงสภำพ 

ของสังคมไทย เกี่ยวกับพฤติกรรม ค่ำนิยม วัฒนธรรม 

และควำมสัมพันธ์กับสมำชิกในครัวเรือนของคนไทย 

ในปัจจุบัน ส�ำหรับน�ำข้อมูลไปใช้ก�ำหนดนโยบำยและ 

วำงแผนในกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม พร้อมทั้ง 

ติดตำม ประเมินสถำนกำรณ์ และทิศทำงกำร 

เปลี่ยนแปลงของสังคมในอนำคต และกำรแก้ปัญหำ 

สังคม

กำรนับถือศำสนำ 

 ประชำกรของประเทศไทย เป็นผูท้ีน่บัถือศำสนำ 

พุทธ (ร้อยละ 94.6) รองลงมำนับถือศำสนำอิสลำม  

(ร้อยละ 4.2) และศำสนำคริสต์ (ร้อยละ 1.1) ที่เหลือ 

เป็นผู ้ที่นับถือศำสนำอ่ืน ๆ รวมทั้งผู ้ท่ีไม่มีศำสนำ  

(ร้อยละ 0.1)

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชำกรอำย ุ13 ปีขึน้ไป จ�ำแนกตำมกำร 
 นับถือศำสนำ พ.ศ. 2557

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยภำค พบว่ำ ประชำกรใน 

ทุกภำค ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธมำกกว่ำร้อยละ  

75.0 ส่วนภำคใต้ มีผู้นับถือศำสนำอิสลำมสูงกว่ำภำค 

อื่น ๆ อย่ำงเห็นได้ชัด (ร้อยละ 24.5)

ตำรำง 1 ร้อยละของประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตำม 
 ศำสนำ เขตกำรปกครอง และภำค พ.ศ. 2557

ภำค
ร้อยละ

รวม พุทธ อสิลำม คริสต์ อื่น ๆ

ทั่วรำชอำณำจักร 100.0 94.6 4.2 1.1 0.1

  ในเขตเทศบำล 100.0 96.5 2.3 1.1 0.1

  นอกเขตเทศบำล 100.0 93.0 5.7 1.1 0.2

กรุงเทพมหำนคร 100.0 95.3 2.9 1.6 0.2

กลำง 100.0 97.2 1.9 0.9 -

เหนือ 100.0 96.6 0.1 2.7 0.6

ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 99.4 0.1 0.5 -

ใต้ 100.0 75.3 24.5 0.2 -

หมำยเหตุ :  อืน่ ๆ  คอื ผูนั้บถอืศำสนำพรำหมณ์ - ฮนิดู ศำสนำซกิข์ศำสนำ 

 อื่น ๆ และผู้ไม่มีศำสนำ 

 เมื่อเปรียบเทียบกำรประกอบกิจทำงศำสนำ  
ระหว่ำงปี 2554 และ ปี 2557 พบว่ำ ในปี 2557  
พุทธศำสนิกชน ตักบำตรและรักษำศีล 5 มีสัดส่วน 
ใกล้เคยีงกบัปี 2554 ส�ำหรบักำรสวดมนต์และท�ำสมำธิ  
เพ่ิมขึ้นจำกปี 2554 โดยเฉพำะสวดมนต์เพ่ิมขึ้นจำก 
ร้อยละ 80.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 87.8 ในปี 2557   
ส�ำหรับมุสลิมกำรท�ำละหมำดลดลงเล็กน้อย ส่วนกำร 
ไปท�ำพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ มีสัดส ่วนลดลงจำก  
ร้อยละ 8.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2557  
ในขณะท่ีคริสต ์ศำสนิกชน ไปโบสถ์ ลดลงจำก  
ร้อยละ 93.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 90.9 ในปี 2557  
ส่วนกำรสวดมนต์ มีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไปที่นับถือแต่ละ 
 ศำสนำ จ�ำแนกตำมกำรประกอบกิจทำงศำสนำ  
 พ.ศ. 2554  และ 2557 
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กำรประกอบกิจทำงศำสนำ
 1. ศำสนำพุทธ
 ในกำรประกอบกิจทำงศำสนำของประชำกร  
พบว่ำ ในรอบปีที่แล้ว พุทธศำสนิกชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 92.9  87.8  80.5  50.8 และ 45.3  มกีำรตกับำตร   
สวดมนต์ ฟังเทศน์/ฟังธรรม/ดูรำยกำรธรรมะ/ 
อ่ำนหนงัสอืธรรมะ รกัษำศีล 5 (ครบทกุข้อ) และท�ำสมำธิ  
และเมือ่พจิำรณำควำมถ่ีของกำรปฏิบติัดังกล่ำว พบว่ำ  
กำรตักบำตร ส่วนใหญ่พุทธศำสนิกชนจะนิยมท�ำใน 
วันพระ/ช่วงเข้ำพรรษำ/วันส�ำคัญทำงพุทธศำสนำ  
(ร้อยละ 36.4) และมีร้อยละ 20.4 ที่มีกำรตักบำตร 
สม�่ำเสมอทุกวันหรือทุกสัปดำห์ ส�ำหรับกำรสวดมนต์  
พบว่ำมีผู ้สวดมนต์สม�่ำเสมอทุกวันหรือทุกสัปดำห ์
ร้อยละ 26.5  และสวดมนต์ในวนัพระ/ช่วงเข้ำพรรษำ/ 
วนัส�ำคญัทำงพทุธศำสนำร้อยละ 25.6 ส่วนกำรฟังเทศน์/  
ฟังธรรม/อ่ำนหนงัสอืธรรมะจะนยิมท�ำในวนัพระ/ช่วง 
เข้ำพรรษำ/วันส�ำคัญทำงพุทธศำสนำ ร้อยละ 33.7

 
แผนภูมิ 3 ร้อยละของพุทธศำสนิกชนอำยุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนก 
 ตำมกำรประกอบกิจทำงศำสนำ พ.ศ. 2557

 2. ศำสนำอิสลำม
 มุสลิมมำกกว่ำร้อยละ 96 ท�ำละหมำดและ 
ถือศีลอด โดยในจ�ำนวนน้ีเป็นผู้ท่ีท�ำละหมำดทุกวัน 
ครบ 5 ครัง้ ร้อยละ 51.6 และท�ำทกุวนัแต่ไม่ครบ 5 ครัง้  
ร้อยละ 26.4 ส�ำหรบักำรถอืศลีอดพบว่ำ ถือศีลอดครบ 
ท้ังเดือน ร้อยละ 57.4 ส่วนผู ้ท่ีบริจำคซะกำตมี 
ร้อยละ 35.1 และพบว่ำ มุสลิมที่เคยไปท�ำพิธีฮัจญ์  
ที่นครเมกกะ มีเพียงร้อยละ 5.9

แผนภูมิ 4 ร้อยละของมุสลิมอำยุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตำมกำร 
 ประกอบกิจทำงศำสนำ พ.ศ. 2557

51.6 57.4

 3. ศำสนำคริสต์
 คริสต์ศำสนิกชนมำกกว่ำร้อยละ 91 ที่ไปโบสถ์ 
และสวดมนต์ ซึง่ในจ�ำนวนนี ้พบว่ำ ไปโบสถ์ทกุสปัดำห์ 
และสวดมนต์เป็นประจ�ำ (ร้อยละ 55.1 และ 57.5  
ตำมล�ำดับ)

แผนภูมิ 5 ร้อยละของคริสต์ศำสนิกชนอำยุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนก 
 ตำมกำรประกอบกิจทำงศำสนำ พ.ศ. 2557

55.1 57.5
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สุขภำพจิตคนไทย

 จำกกำรส�ำรวจโดยให้ผู้ตอบอำยุ 15 ปีขึ้นไป  

ส�ำรวจตัวเองและประเมินเหตุกำรณ์ อำกำร ควำม 

คดิเหน็และควำมรูส้กึของตนเองในช่วง 1 เดอืนทีผ่่ำนมำ  

พบว่ำคนไทยอำย ุ15 ปีขึน้ไป มีคะแนนสขุภำพจติของ 

คนทั่วไป (27.01–34 คะแนน) และเมื่อจ�ำแนกตำม 

ระดบัสขุภำพจติ พบว่ำเกนิกว่ำครึง่หนึง่ (ร้อยละ 53.2)  

เป็นผู้ที่มีสุขภำพจิตเท่ำกับคนทั่วไป ร้อยละ 35.9  

มีสุขภำพจิตสูงกว่ำคนทั่วไป ที่เหลือร้อยละ 10.9  

มีสุขภำพจิตต�่ำกว่ำคนทั่วไป

 เพศ

 ชำยและหญิงมีสุขภำพจิตใกล้เคียงกัน โดย 

ชำยสูงกว่ำหญิงเล็กน้อย (33.55 และ 32.94 คะแนน  

ตำมล�ำดับ) และหญิงมีสัดส่วนของผู้ที่มีสุขภำพจิต 

ต�่ำกว่ำคนทั่วไปมำกกว่ำชำย (ร้อยละ 11.9 และ 9.8  

ตำมล�ำดับ)

แผนภูมิ 6 คะแนนเฉลีย่และร้อยละของระดบัสขุภำพจติคนไทย 
 อำยุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตำมระดับสุขภำพจิต และ 
 เพศ พ.ศ. 2557

กลุ่มอำยุ

 กลุ่มอำยุ 40 - 59 ปี เป็นกลุ่มที่มีสุขภำพจิต 

ดีที่สุด (33.48 คะแนน) ในขณะที่กลุ่มอำยุ 25 - 39 ปี  

มีสุขภำพจิตโดยเฉลี่ยต�่ำสุด (32.98 คะแนน) แต่ก็ยัง 

ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของสุขภำพจิตคนทั่วไป

แผนภูมิ 7 คะแนนเฉลี่ยสุขภำพจิตคนไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป  
 จ�ำแนกตำมระดับสุขภำพจิตและกลุ่มอำยุ (ปี 2557)

ระดับกำรศึกษำ

 สุขภำพจิตมคีวำมสัมพันธ์ไปในทำงเดียวกันกับ 

ระดับกำรศกึษำ นัน่คอื ผู้ท่ีมกีำรศกึษำสูงจะมสุีขภำพจติ 

ดีกว่ำผู้ที่มีกำรศึกษำต�่ำกว่ำ คือ ผู้ที่มีกำรศึกษำระดับ 

อดุมศกึษำมสีขุภำพจติดีทีส่ดุ (34.25 คะแนน) ส่วนผูท้ี ่

ไม่เคยเรียนมีสุขภำพจิตต�่ำสุด (31.86 คะแนน)

แผนภูมิ 8 คะแนนเฉลี่ยสุขภำพจิตคนไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป  
 จ�ำแนกตำมระดับสุขภำพจิตและระดับกำรศึกษำ 
 สูงสุด (ปี 2557)
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ส�ำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด�ำเนินกำรส�ำรวจ 

ข้อมูลด้ำนประชำกรสูงอำยุในประเทศไทยครั้งแรก 

ในปี 2537 และครั้งนี้เป็นกำรส�ำรวจครั้งที่ 5 เพื่อเก็บ 

รวบรวมข้อมูลลักษณะทำงประชำกร เศรษฐกิจ สังคม  

ภำวะสุขภำพ กำรเกื้อหนุน ตลอดจนลักษณะกำรอยู่ 

อำศัยของผู้สูงอำยุ โดยท�ำกำรเก็บข้อมูลจำกครัวเรือน 

ตัวอย่ำงจ�ำนวน 83,880 ครัวเรือน ในทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล  

ในเดือนมิถุนำยน - สิงหำคม พ.ศ. 2557 ซึ่งสรุปผล 

กำรส�ำรวจที่ส�ำคัญได้ดังนี้

ลักษณะทำงประชำกรของผู้สูงอำยุ

 1.1 จ�ำนวนผู้สูงอำยุ

 ผูส้งูอำย ุหมำยถงึ ผูท้ีม่อีำย ุ60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป  

จำกผลส�ำรวจของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 4 ครั้ง 

ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ประเทศไทยมีจ�ำนวนและสัดส่วนของ 

ผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี  

2537 มีจ�ำนวนผู้สูงอำยุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ 

ประชำกรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4  

ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2  ในปี 2545 2550 2554  

ตำมล�ำดบั ผลกำรส�ำรวจคร้ังนี ้พบว่ำ มจี�ำนวนผู้สูงอำย ุ

คดิเป็นร้อยละ 14.9 ของประชำกรทัง้หมด (ชำยร้อยละ  

13.8 และหญิงร้อยละ 16.1)

 จำกจ�ำนวนผู้สูงอำยุทั้งส้ิน 10,014,705 คน  

เป็นชำย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน หรือ 

คิดเป็นชำย ร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ 

ผู้สูงอำยุทั้งหมด

ตำรำง 1 จ�ำนวนและอตัรำของผูส้งูอำยุ พ.ศ. 2537 2545 2550  
 2554 และ 2557

ปีที่ส�ำรวจ จ�ำนวนผู้สูงอำยุ อัตรำผู้สูงอำยุ1/

2537 4,011,854 6.8
2545 5,969,030 9.4
2550 7,020,959 10.7
2554 8,266,304 12.2
2557 10,014,705 14.9

1/ อัตรำผู้สูงอำยุ หมำยถึง อัตรำส่วนของผู้สูงอำยุต่อประชำกรทั้งสิ้น  

100 คน

 กำรแบ่งช่วงอำยขุองผูส้งูอำย ุสำมำรถแบ่งออก 

ได้เป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อำยุ 60 - 69 ปี) วัยกลำง  

(อำยุ 70 - 79 ปี) และวัยปลำย (อำยุ 80 ปีขึ้นไป)  

จำกกำรส�ำรวจ พบว่ำ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอำยุของ 

ประเทศไทยจะมีอำยุอยู่ในช่วงวัยต้น ถึงร้อยละ 56.5  

ของผู้สูงอำยุทั้งหมด

แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้สูงอำยุ จ�ำแนกตำมกลุ่มช่วงวัย พ.ศ.  
 2557
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 1.2 กำรกระจำยตัวของผู้สูงอำยุเชิงพื้นที่ 

 เมื่อพิจำรณำกำรกระจำยตัวของผู้สูงอำยุตำม 

เขตกำรปกครองหรือเขตที่อยู่อำศัยและภำค พบว่ำ 

ในปี 2557 ผูส้งูอำยอุำศยัอยูใ่นเขตเทศบำลร้อยละ 40.9   

และนอกเขตเทศบำล ร้อยละ 59.1 ภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือมีจ�ำนวนผู้สูงอำยุมำกที่สุดประมำณร้อยละ  

31.9 รองลงมำคือภำคกลำง ภำคเหนือ และภำคใต้  

(ร้อยละ 25.6 ร้อยละ 21.1และร้อยละ 12.0 ตำมล�ำดบั)   

ส�ำหรับกรุงเทพมหำนคร มีผู้สูงอำยุน้อยสุดคิดเป็น 

ร้อยละ 9.4

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้สูงอำยุ จ�ำแนกตำมเขตกำรปกครอง 
 และภำค พ.ศ. 2557
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 • จังหวัดที่มีจ�ำนวนผู้สูงอำยุมำกที่สุดและ 

  น้อยที่สุด 

  ส�ำหรบัจงัหวดัทีม่จี�ำนวนผูส้งูอำยมุำกทีส่ดุ  

คือ จังหวัดนครรำชสีมำ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบล- 

รำชธำนี และนครศรีธรรมรำช ส�ำหรับจังหวัดที่ม ี

จ�ำนวนผูส้งูอำยนุ้อยทีสุ่ด  คอื จงัหวดัระนอง แม่ฮ่องสอน  

สตูล พังงำ และตรำด

 • จังหวัดที่มีอัตรำผู้สูงอำยุมำกที่สุดและ 

  น้อยที่สุด

  จังหวัดท่ีมีอัตรำผู ้ สูงอำยุมำกที่สุด คือ  

จังหวัดชัยนำท แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร และสิงห์บุรี  

ส�ำหรับจังหวัดที่มีอัตรำผู้สูงอำยุน้อยที่สุด คือ จังหวัด 

สมุทรสำคร ภูเก็ต ระนอง ระยอง และชลบุรี

ตำรำง 2  จังหวัดที่มีจ�ำนวนและอัตรำผู้สูงอำยุมำกที่สุดและ 
 น้อยที่สุด 5 ล�ำดับแรก (ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร)

จังหวัด จ�ำนวน (คน) จังหวัด อัตรำ

จ�ำนวนมำกที่สุด อัตรำมำกที่สุด

1. นครรำชสีมำ 423,934 1. ชัยนำท 21.7

2. ขอนแก่น 292,217 2. แพร่ 21.5

3. เชียงใหม่ 274,331 3. อุตรดิตถ์ 21.3

4. อุบลรำชธำนี 273,687 4. พิจิตร 21.2

5. นครศรีธรรมรำช 256,617 5. สิงห์บุรี 21.1

จ�ำนวนน้อยที่สุด อัตรำน้อยที่สุด

1. ระนอง 23,394 1. สมุทรสำคร 7.2

2. แม่ฮ่องสอน 26,606 2. ภูเก็ต 8.9

3. สตูล 31,791 3. ระนอง 9.2

4. พังงำ 33,006 4. ระยอง 9.9

5. ตรำด 36,116 5. ชลบุรี 10.1

 

 1.3 แนวโน้ม ดชันกีำรสงูอำย ุอตัรำส่วนพึง่พิง 

  วัยสูงอำยุและอัตรำส่วนเกื้อหนุน

  ดชันกีำรสงูอำย ุของประเทศไทยมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คือ อัตรำส่วนของผู้สูงอำยุ (อำยุ  

60 ปีขึ้นไป) ต่อเด็ก (อำยุต�่ำกว่ำ 15 ปี) 100 คน จำก 

ร้อยละ 22.6 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 82.6  ในปี 2557 

  อัตรำส่วนพึ่งพิงวัยสูงอำย ุคือ อัตรำส่วน 

ของผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป)  ต่อผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงำน  

(อำยุ 15 - 59 ปี) 100 คน ก็เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่น

เดยีวกนั จำกร้อยละ 10.7 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 18.1  

ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 22.3 ในปี 2557   

หมำยควำมว่ำประชำกรวัยท�ำงำน 100 คน จะต้องรับ 

ภำระเลี้ยงดูผู้สูงอำยุ 22 คน

  อัตรำส่วนเกื้อหนุน คือ อัตรำส่วนของคน 

วยัท�ำงำน อำย ุ15 - 59 ปี ต่อผู้สูงอำย ุ60 ปีขึน้ไป แสดง 

ให้เห็นถึงศักยภำพของกำรเก้ือหนุนท่ีจ�ำนวนคนในวัย 

ท�ำงำนจะสำมำรถดูแลเกือ้หนนุผูสู้งอำยหุนึง่คน พบว่ำ   

อัตรำส่วนเกื้อหนุนมีแนวโน้มลดต�่ำลงอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกร้อยละ 9.3 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 7.0 ร้อยละ 6.3  
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และร้อยละ 5.5 (ในปี 2545 2550 และ 2554 ตำมล�ำดับ)   

และในปี 2557 ลดลงเหลอืร้อยละ 4.5 ซ่ึงหมำยควำมว่ำ 

มีคนที่อยู่ในวัยแรงงำน 4 คน ที่จะสำมำรถเลี้ยงดู 

ผู้สูงอำยุได้ 1 คน อันเป็นผลมำจำกจ�ำนวนผู้สูงอำยุที ่

เพิ่มขึ้นและจ�ำนวนคนในวัยท�ำงำนที่ลดลง  

แผนภูมิ 3 แนวโน้ม ดัชนีกำรสูงอำยุ อัตรำส่วนพึ่งพิงวัยสูงอำยุ  
 และอัตรำส่วนเกื้อหนุน พ.ศ. 2557
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 1.4 ลักษณะกำรอยู่อำศัยของผู้สูงอำยุ

  สดัส่วนของผูส้งูอำยทุีอ่ยูค่นเดยีวตำมล�ำพงั              

ในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2537 มีผู้สูงอำย ุ

ที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3  

ร้อยละ 7.7  ร้อยละ 8.6 ในปี 2545 2550 และ 2554  

ตำมล�ำดับ

  จำกผลกำรส�ำรวจปี 2557 มีผู้สูงอำยุอยู ่

คนเดียว ตำมล�ำพังเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.7 และไม่ได ้

อยู่คนเดียวตำมล�ำพังร้อยละ 91.3

แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้สูงอำยุ จ�ำแนกตำมกำรอยู่อำศัยใน 
 ครัวเรือน พ.ศ. 2537 - 2557
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ส�ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร พ.ศ. 2557

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจ 

เก่ียวกับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของประชำกรครั้งแรก 

ในปี 2519 ส�ำหรับกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี ่

และกำรดื่มสุรำ เริ่มตั้งแต่ปี 2544 และได้ด�ำเนินกำร 

ส�ำรวจมำแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง กำรส�ำรวจปี 2557 นี ้

เป็นครั้งที่ 17 เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนำยน  

โดยสุ่มเลือกผู้ตอบสัมภำษณ์ที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

ที่เป็นสมำชิกในครัวเรือนตัวอย่ำงและตอบสัมภำษณ์ 

ด้วยตนเองครัวเรือนละ 1 คน โดยมีจ�ำนวนครัวเรือน 

ตัวอย่ำงทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล 

ทั่วทั้งประเทศ 25,758 ครัวเรือน และมีผลกำรส�ำรวจ 

ที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

กำรสูบบุหรี่
จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ และอัตรำกำรสูบบุหรี่

 พบว่ำ ในจ�ำนวนประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปี 

ขึน้ไปท้ังสิน้ 54.8 ล้ำนคน เป็นผูท้ีส่บูบหุรี ่11.4 ล้ำนคน  

(ร้อยละ 20.7) โดยเป็นผูท้ีส่บูบหุรีเ่ป็นประจ�ำ 10 ล้ำนคน 

(ร้อยละ 18.2) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นำน ๆ ครั้ง 1.4  

ล้ำนคน (ร้อยละ 2.5) เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี ่

ตำมกลุ่มวัย พบว่ำกลุ่มวัยท�ำงำน (25 - 59 ปี)  มีอัตรำ 

กำรสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 23.5) รองลงมำคือ กลุ่ม 

ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มเยำวชน (15 - 24 ปี)  

(ร้อยละ 16.6 และ 14.7 ตำมล�ำดับ) อัตรำกำรสูบบุหรี ่

ของผู้ชำยมำกกว่ำผู้หญิง 18.4 เท่ำ (ร้อยละ 40.5 และ  

2.2 ตำมล�ำดับ) นอกเขตเทศบำล มีอัตรำกำรสูบบุหรี ่

สูงกว่ำในเขตเทศบำล 1.3 เท่ำ (ร้อยละ 23.0 และ  

18.0 ตำมล�ำดับ)

ตำรำง 1 จ�ำนวนประชำกรอำยุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปที่สูบบุหรี่  
 อัตรำกำรสูบบุหร่ี จ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ เพศ และ 
 เขตกำรปกครอง พ.ศ. 2557

หน่วย : พันคน

กลุ่มอำยุ เพศ 

และ

เขตกำรปกครอง

ประชำกร

อำยุตั้งแต่

15 ปีขึ้นไป

ผู้ที่สูบบุหรี่ในรอบปีที่แล้ว
อัตรำกำร

สูบ

บุหรี่ 1/รวม
สูบเป็น

ประจ�ำ

สูบ

นำนๆ 

ครั้ง

รวม 54,831.2
(100.0)

11,363.4 10,002.5 
(18.2)

1,360.9 
(2.5)

20.7

กลุ่มอำยุ (ปี)

15 - 24   9,636.8 1,413.7 1,107.6 306.1 14.7

25 - 59 35,214.1 8,290.2 7,368.3 921.9 23.5

60 ขึ้นไป  9,980.4 1,659.5 1,526.6 132.9 16.6

เพศ

ชำย 26,524.1 10,746.8 9,490.0 1,256.8 40.5

หญิง 28,307.2 616.6 512.5 104.1 2.2

เขตกำรปกครอง

ในเขตเทศบำล 24,882.1 4,483.3 3,883.4 599.9 18.0

นอกเขตเทศบำล 29,949.2 6,880.1 6,119.1 761.0 23.0

1/อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกร หมำยถึง ร้อยละของจ�ำนวนประชำกรที่สูบบุหรี ่
ต่อจ�ำนวนประชำกรทั้งหมดในแต่ละกลุ่มอำยุ เพศ และเขตกำรปกครอง 

 เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหร่ีของประชำกร 

อำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในภำพรวมพบว่ำในช่วงปี  

2547 - 2552 อัตรำกำรสูบบุหร่ีมีแนวโน้มลดลง  

(ร้อยละ 23.0 และ 20.7 ตำมล�ำดับ) ปี 2554 อัตรำ 

สูบเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 21.4 และลดลงเหลือ 

ร้อยละ 19.9 ในปี 2556 ผลส�ำรวจครัง้ล่ำสดุในปี 2557  

อัตรำกำรสูบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.7 

 เมื่อเปรียบเทียบอัตรำกำรสูบบุหรี่ปี 2557 กับ 

ปี 2556 พบว่ำ ทัง้เพศชำยและหญงิมอีตัรำกำรสบูบหุรี่ 

เพ่ิมสูงข้ึน ผู้ชำยเพ่ิมจำกร้อยละ 39.0 เป็น 40.5 ผูห้ญงิ 

เพิ่มเพียงเล็กน้อยจำกร้อยละ 2.1 เป็น 2.2
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แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบอัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรอำย ุ
 ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตำมเพศ พ.ศ. 2547-2557
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. . 

หมำยเหตุ: * จำกผลกำรส�ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร

อำยุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกและสูบเป็นปกตินิสัย

 จำกผลกำรส�ำรวจในปี 2557 พบว่ำ อำยุเฉลี่ย 

ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำคือ  

17.8 ปี ขณะที่อำยุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัย  

(สูบประจ�ำ/นำน ๆ ครั้ง) คือ 19.5 ปี เมื่อเทียบกับ 

ปี 2550 พบว่ำ ทุกกลุ่มวัยมีอำยุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี ่

น้อยลง โดยเฉพำะกลุม่เยำวชน (15 - 24 ปี) เริม่สบูบุหรี ่

เมื่ออำยุน้อยลงค่อนข้ำงมำกกว่ำกลุ่มอื่น คือ จำก   

ปี 2550 เยำวชนเริ่มสูบบุหรี่เม่ืออำยุ 16.8 ปี และ 

ในปี 2557 ลดลงเป็น 15.6 ปี 

 จำกผลกำรส�ำรวจในปี 2557 ชี้ให้เห็นว่ำอำย ุ

ของนักสูบหน้ำใหม่ลดลง ดังนั้นหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

ควรทบทวนและบงัคบัใช้มำตรกำรและกฎหมำยต่ำง ๆ   

ที่มีอยู่อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อสกัดกั้นกำรเกิดนักสูบ 

หน้ำใหม่ 

ตำรำง 2 เปรียบเทียบอำยุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ของผู้ที่มี 
 อำยตุัง้แต่ 15 ปีข้ึนไปทีสู่บบหุรีเ่ป็นประจ�ำ จ�ำแนกตำม 
 กลุ่มอำยุ พ.ศ. 2544 - 2557

พ.ศ.
เยาวชน

(15 - 24 ปี)
วัยท�างาน 

(25 - 59 ปี)
วัยสูงอายุ 

(60 ปีขึ้นไป) 
อายุ
เฉลี่ย

2544 16.9 18.7 19.3 18.5

2547 16.5 18.6 19.2 18.4

2549 16.6 18.1 18.5 18.3

2550 16.8 18.7 19.3 18.5

2554 16.2 18.1 18.6 17.9

2557 15.6 18.0 18.5 17.8

ประเภทของบุหรี่ที่สูบ

 พบว่ำ มำกกว่ำครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 61.7) ของผู้ที่ 

สบูบุหรีเ่ป็นประจ�ำนยิมสบูบหุรีม่วนทีผ่ลติจำกโรงงำน  

รองลงมำสบูบหุรีม่วนเอง (ร้อยละ 55.4) มีผู้ท่ีสูบซกิำร์ 

หรอืไปป์เพยีงร้อยละ 1.3  และมสีดัส่วนของผูท้ีส่บูบุหรี ่

ที่สูบผ่ำนน�้ำ เช่น บำรำกู่/ฮุกก้ำ/ชิชำ และบุหรี่ไฟฟ้ำ 

แบบแท่ง ร้อยละ 0.8  โดยกลุ่มผู้สูงวัยมสัีดส่วนของกำร 

สูบบุหรี่มวนเองสูงกว่ำกลุ่มวัยอื่น (ร้อยละ 80.6) ผู้ที ่

อยู่นอกเขตเทศบำลสูบบุหรี่มวนเองมำกกว่ำผู้ท่ีอยู่ใน 

เขตเทศบำลเกือบสองเท่ำ (ร้อยละ 68.4 และ 35.0  

ตำมล�ำดับ) ผู้ท่ีอยูใ่นเขตเทศบำลสูบบุหร่ีมวนทีผ่ลติจำก 

โรงงำนสงูกว่ำผูท้ีอ่ยูน่อกเขตเทศบำล (ร้อยละ 75.9 และ  

52.7 ตำมล�ำดับ) เยำวชนทีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหำนครนยิม 

สูบยำสูบที่สูบผ่ำนน�้ำ เช่น บำรำกู่/ฮุกก้ำ/ชิชำ

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อซื้อบุหรี่มำสูบเอง (เฉลี่ยต่อเดือน)

 ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อซื้อบุหรี ่

มำสูบเอง โดยเฉล่ียประมำณเดือนละ 423 บำท  

กลุ่มวัยท�ำงำนมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อซ้ือบุหรี่เฉลี่ยต่อเดือน 

สงูกว่ำกลุม่เยำวชนและกลุม่ผูส้งูวยั (470 บำท, 409 บำท  

และ 208 บำท ตำมล�ำดับ)
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กำรได้รบัควนับหุรีม่อืสอง (Secondhand Smoke)

 จำกกำรสอบถำมถึงพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ใน 

ตวับ้ำนของสมำชกิทีอ่ยูอ่ำศยัในครวัเรอืน พบว่ำ 3 ใน 5  

(ร้อยละ 59.4) ของผู้ตอบฯ ตอบว่ำไม่มีกำรสูบบุหร่ี 

ภำยในตัวบ้ำน  2  ใน 5 (ร้อยละ 39.5) ตอบว่ำมีกำร 

สูบบุหรี่ภำยในตัวบ้ำน และที่เหลือร้อยละ 1.1 ตอบว่ำ 

ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ และเมื่อถำมถึงควำมบ่อยคร้ังของ 

กำรสูบบุหรี่ในตัวบ้ำน พบว่ำ ร้อยละ 27.8 มีกำร 

สบูบหุรีใ่นตวับ้ำนทกุวนั และร้อยละ 7.1 มกีำรสูบบหุร่ี 

ในบ้ำนอย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง จำกผลกำรส�ำรวจน้ี 

ชี้ให้เห็นว่ำยังมีผู ้สูบบุหรี่อีกจ�ำนวนมำกที่นอกจำก 

จะไม่ใส่ใจในสุขภำพของตนเองแล้ว ยังไม่ค�ำนึงถึง 

สุขภำพร่ำงกำยและสุขภำพจิตของสมำชิกคนอื่น ๆ  

ที่อยู่ร่วมบ้ำนเดียวกัน 

กำรดื่มสุรำ
พฤติกรรมกำรดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 จำกกำรสัมภำษณ์พฤติกรรมกำรดื่มสุรำฯ ของ 

ประชำกรในปี 2557 พบว่ำ ในจ�ำนวนประชำกรอำย ุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.8 ล้ำนคน เป็นผู้ดื่มสุรำในรอบ  

12 เดือนที่แล้วประมำณ 17.7 ล้ำนคน (ร้อยละ 32.3)  

โดยผู้ชำยมีอัตรำกำรดื่มสุรำฯ สูงกว่ำหญิงประมำณ  

4 เท่ำ กลุ่มวัยท�ำงำน (25 - 59 ปี) มีอัตรำกำรดื่มสุรำฯ  

สูงกว่ำกลุ่มอื่น (ร้อยละ 38.2) และมีข้อสังเกตว่ำกลุ่ม 

ผู้สูงวัยที่ดื่มสุรำสูงถึงร้อยละ 18.4 

 เมือ่พจิำรณำถงึควำมบ่อยครัง้ของกำรดืม่สรุำฯ  

พบว่ำ  ร้อยละ 57.6 เป็นผูท้ีด่ืม่นำน ๆ  คร้ัง ร้อยละ 42.4  

เป็นผู้ที่ดื่มสม�่ำเสมอ เมื่อพิจำรณำควำมถี่หรือควำม 

บ่อยครั้งในกำรดื่มของกลุ่มผู้ที่ดื่มสม�่ำเสมอนั้น พบว่ำ 

เป็นผูท้ีด่ืม่ 5 วนัต่อสปัดำห์ขึน้ไปถงึร้อยละ 38.3 ซ่ึงใน 

กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ดื่มทุกวันสูงถึงร้อยละ 26.2 

แผนภูมิ 2 พฤติกรรมกำรดื่มสุรำฯ ของประชำกรอำยุตั้งแต่  
 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตำมควำมบ่อยครั้งของกำรดื่มฯ  
 พ.ศ. 2557

 2    
.  

 

54.5

13.2

32.3

26.2

12.1

20.9

40.8

5-6 :
 3-4 :

 1-2 :

42.4

57.6  

อำยุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ครั้งแรก 

 พบว่ำ  ผู้ท่ีด่ืมสุรำฯ  ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว  รวมทัง้ 

ผู้ที่เคยดื่มแต่ในรอบ 12 เดือนที่แล้วไม่ดื่ม มีอำยุเฉลี่ย 

ทีเ่ร่ิมด่ืมสุรำฯ คร้ังแรกคอื 20.8 ปี ผู้ชำยจะเร่ิมด่ืมเร็วกว่ำ 

ผู้หญิง (19.4 ปีและ 25.0 ป ีตำมล�ำดับ) หรอือำจกล่ำว 

ได้ว่ำเพศชำยเริ่มทดลองดื่มสุรำฯ ครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่ 

บรรลุนิติภำวะ

ตำรำง 3 จ�ำนวนและอัตรำของประชำกรอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 ที่ดื่มสุรำฯ อำยุเฉลี่ยที่เริ่มด่ืม จ�ำแนกตำมเพศ และ 
 กลุ่มอำยุ พ.ศ. 2557

หน่วย : พันคน

เพศและ
กลุ่มอายุ 

(ปี)

ประชากร
อายุ 

ตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป

ประชากร
ที่ดื่มสุรา

อัตราการ
ดื่มสุราของ
ประชากร

อายุเฉลี่ย
ที่เริ่มดื่ม

สุรา

รวม 54,831.2 17,705.1 32.3 20.8

ชำย  26,524.1 14,047.3 53.0 19.4

หญิง 28,307.2   3,657.8 12.9 25.0

กลุ่มอำยุ (ปี)

15 - 24   9,636.8 2,428.3 25.2 16.7

25 - 59 35,214.1 13,439.8 38.2 20.9

60 ขึ้นไป  9,980.4 1,837.0 18.4 23.3
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ส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกร พ.ศ. 2558

แผนผังกำรจ�ำแนกประชำกรตำมสถำนภำพแรงงำน

กำรส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกร พ.ศ. 2558

 

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ส�ำรวจภำวะกำร 

ท�ำงำนของประชำกร พ.ศ. 2558 เพือ่ให้ทรำบถงึภำวะ 

กำรท�ำงำนและกำรว่ำงงำนของประชำกร ซ่ึงสรุปได ้

ดังน้ี จำกจ�ำนวนผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น  

55.3 ล้ำนคน เป็นผู้อยู่ในก�ำลังแรงงำน 38.8 ล้ำนคน  

(ประกอบด้วยผู้มีงำนท�ำ 38.3 ล้ำนคน ผู้ว่ำงงำน 3.6  

แสนคน ผู้รอฤดูกำล 8.0 หมื่นคน) และผู้อยู่นอกก�ำลัง 

แรงงำน 16.5 ล้ำนคน (ประกอบด้วยผู้ท�ำงำนบ้ำน 4.8  

ล้ำนคน ผูเ้รยีนหนงัสอื 4.4 ล้ำนคน และอืน่ ๆ  เช่น ชรำ  

พิกำรจนท�ำงำนไม่ได้ เป็นต้น 7.3 ล้ำนคน) 

 จ�ำนวนผู้ท�ำงำนลดลง 1.0 แสนคน (จำก 38.4  

ล้ำนคน เป็น 38.3 ล้ำนคน) หรือลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อ 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2557 โดย 

ผู้ท�ำงำนในภำคเกษตรกรรมลดลงประมำณ 5.0 แสนคน  

(จำก 13.5 ล้ำนคน เป็น 13.0 ล้ำนคน) ในขณะที่ผู้ม ี

งำนท�ำนอกภำคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นประมำณ 4.0  

แสนคน (จำก 24.9 ล้ำนคน เป็น 25.3 ล้ำนคน) ซึง่เป็น 

กำรเพิม่ขึน้ในสำขำกำรผลติ สำขำทีพ่กัแรมและบรกิำร 

ด้ำนอำหำร และสำขำกำรก่อสร้ำง 1.0 แสนคน ทีเ่หลอื 

เป็นสำขำอื่น ๆ (แผนภูมิ 1)

  

 เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้มีงำนท�ำตำมระดับ 

กำรศึกษำทีส่�ำเรจ็กบัปี 2557 พบว่ำ ผูมี้งำนท�ำทีส่�ำเรจ็ 

กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับ 

อุดมศึกษำเพิ่มขึ้น 3.0 แสนคน ในขณะที่ผู ้ท่ีไม่ม ี

กำรศกึษำและต�ำ่กว่ำประถมศกึษำ  และระดับประถมศกึษำ 

ลดลง 3.0 แสนคน และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ลดลง 2.0 แสนคน (แผนภูมิ 2)
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 หำกพิจำรณำถึงกำรท�ำงำนไม่เต็มที่หรือกำร 

ท�ำงำนต�ำ่กว่ำระดบัทำงด้ำนช่ัวโมงกำรท�ำงำน (หมำยถงึ  

ผู้ท�ำงำนต�่ำกว่ำ 35 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ และต้องกำร 

ท�ำงำนเพิ่ม) พ.ศ. 2558 พบว่ำ มีจ�ำนวนผู้ที่ท�ำงำน 

ต�ำ่กว่ำระดบั 2.2 แสนคน ซึง่ถอืได้ว่ำผูท้ีท่�ำงำนในกลุ่มน้ี 

แม้จะเป็นผู ้ท�ำงำนแต่ก็เป ็นกำรท�ำงำนที่ไม ่เต็ม 

ประสิทธิภำพ เนื่องจำกพวกเขำเหล่ำน้ียังมีเวลำ 

มำกพอทีต่นเองสำมำรถท�ำงำนได้อกี หรอืคดิเป็นอตัรำ 

กำรท�ำงำนต�่ำกว่ำระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวน 

ผู้ท�ำงำนทั้งหมด เท่ำกับ ร้อยละ 0.6 

 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของ 

ปี 2557 จ�ำนวนผู้ท�ำงำนต�่ำกว่ำระดับเพิ่มขึ้น 500 คน  

ในขณะท่ีอัตรำกำรท�ำงำนต�่ำกว ่ำระดับไม่มีกำร 

เปลี่ยนแปลงคือ ร้อยละ 0.6 (แผนภูมิ 3)

 ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ว่ำงงำน พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวน 

ทัง้สิน้ 3.6 แสนคน หรอืคิดเป็นอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ  

0.9 ของก�ำลงัแรงงำนรวม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลำ 

เดียวกันของปี 2557 ผู้ว่ำงงำนเพิ่มขึ้น 3 หมื่นคน  

(จำก 3.3 แสนคน เป็น 3.6 แสนคน) โดยเป็นผู้ว่ำงงำน 

ในกลุ่มเยำวชน (อำยุ 15 – 24 ปี)  2.0 แสนคน หรือ 

คดิเป็นอตัรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 4.9 และเป็นผูว่้ำงงำน 

ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อำยุ 25 ปีขึ้นไป) 1.5 แสนคน หรือ 

อัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2557 พบว่ำ ผู้ว่ำงงำนใน 

กลุ่มเยำวชน (อำยุ 15 – 24 ปี) เพิ่มขึ้น 1 หมื่นคน  

(จำก 1.9 แสนคน เป็น 2.0 แสนคน) และกลุม่วยัผูใ้หญ่  

(อำย ุ25 ปีขึน้ไป) เพิม่ข้ึน 1 หมืน่คน (จำก 1.4 แสนคน  

เป็น 1.5 แสนคน) (แผนภูมิ 4)

 

286.0

224.9

172.3

249.8
232.5 228.7

207.2 219.0 211.2 223.9

284.5

223.4

271.3

314.3

204.70.7

0.60.5
0.7 0.7 0.8

0.6

0.5

0.7
0.6 0.6 0.6

0.5

0.6 0.6

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2555 2556 2557 2558

0.0

0.5

1.0

1.5

 3   
 . . 2555 – 2558 

 :      =     1 – 34      x   100 
                           

 5   . . 2558 

 (25 ) 

 (15-24 )

1.4  (77.8%)
 1.8 

8.5 

7.0 

 2.0 

1.8 

4  (22.2%)

 :      =        x   100 
 

3.2
3.4

2.3
1.9

2.7
3.4 2.3

1.9
3.4

3.9
3.3

2.4

3.6 3.4
3.6

0.7

0.9

0.6 0.5
0.7 0.7 0.8

0.7
0.9

1.0
0.8

0.6

0.9 0.9 0.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2555 2556 2557 2558

0.0

0.7

1.4

2.1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4   . . 2555 – 2558

 เมื่อพิจำรณำผู ้ ว ่ ำงงำนตำมลักษณะของ 

ประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำน พ.ศ. 2558 จำกจ�ำนวน 

ผู้ว่ำงงำน 3.6 แสนคน พบว่ำ กลุ่มแรก เป็นผู้ที่ไม่เคย 

ท�ำงำนมำก่อน 1.8 แสนคน โดยอยู่ในวัยเยำวชน   

(อำยุ 15 – 24 ปี) 1.4 แสนคน และวัยผู้ใหญ่ (อำยุ  

25 ปีขึ้นไป) 4 หมื่นคน อีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ว่ำงงำน 

ทีเ่คยท�ำงำนมำก่อน 1.8 แสนคน โดยเป็นผู้ว่ำงงำนจำก 

กำรท�ำงำนครั้งสุดท้ำยในภำคกำรบริกำรและกำรค้ำ  

8.5 หมื่นคน ภำคกำรผลิต 7.0 หมื่นคน และภำค 

เกษตรกรรม 2.0 หมื่นคน (แผนภูมิ 5)
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ส�ำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2558

 แรงงำนนอกระบบ หมำยถงึ ผูม้งีำนท�ำท่ีไม่ได้รับ 

ควำมคุม้ครอง หรอืไม่มหีลกัประกนัทำงสงัคมจำกกำร 

ท�ำงำน ซึ่งผลกำรส�ำรวจในปี 2558 สรุปสำระส�ำคัญ  

ได้ดังนี้

 1. จ�ำนวนแรงงำนนอกระบบ

 ผลกำรส�ำรวจในปี 2558 พบว่ำ ในจ�ำนวนผู้มี 

งำนท�ำทัง้สิน้ 38.3 ล้ำนคน เป็นผูท้�ำงำนท่ีไม่ได้รบัควำม 

คุม้ครองหรอืไม่มีหลักประกนัทำงสงัคมจำกกำรท�ำงำน  

เรียกว่ำแรงงำนนอกระบบ 21.4 ล้ำนคน หรือร้อยละ  

55.9 และทีเ่หลอืเป็นแรงงำนในระบบ 16.9 ล้ำนคน หรือ 

ร้อยละ 44.1 ส�ำหรับแรงงำนนอกระบบเมื่อพิจำรณำ 

ตำมเพศ พบว่ำ เพศชำยมีจ�ำนวนมำกกว่ำเพศหญิง 

เล็กน้อย คือ เพศชำย 11.7 ล้ำนคน หรือร้อยละ 54.7  

และเพศหญิง 9.7 ล้ำนคน หรือร้อยละ 45.3 ของ 

แรงงำนนอกระบบทั้งหมด (แผนภูมิ 1)

 นอกจำกนัน้แรงงำนนอกระบบท�ำงำนอยูใ่นภำค 

ตะวันออกเฉียงเหนือมำกที่สุดร้อยละ 35.5 รองลงมำ 

เป็นภำคกลำงร้อยละ 22.8 ภำคเหนอืร้อยละ 21.4 ภำคใต้ 

ร้อยละ 13.8 และกรงุเทพมหำนครมแีรงงำนนอกระบบ 

น้อยที่สุดร้อยละ 6.5 (แผนภูมิ 2)

 2. กำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของ 

แรงงำนนอกระบบ

 เมื่อพิจำรณำถึงประเภทกำรประกอบกิจกรรม 

ทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ แรงงำนนอกระบบมำกกว่ำ 

ครึ่งหนึ่งท�ำงำนอยู่ในภำคเกษตรกรรมโดยมีจ�ำนวนถึง  

12.0 ล้ำนคน หรือร้อยละ 56.0 รองลงมำท�ำงำนอยู่ใน 

ภำคกำรค้ำและกำรบริกำรร้อยละ 32.9 และภำค 

กำรผลิตร้อยละ 11.1 ตำมล�ำดับ (แผนภูมิ 3)

 3.  ปัญหำของแรงงำนนอกระบบ
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 จำกผลกำรส�ำรวจแรงงำนนอกระบบต่อปัญหำ 

ต่ำง ๆ  จำกกำรท�ำงำนเพือ่ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ใช้เป็น 

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ พบว่ำ ปัญหำจำกกำรท�ำงำน 

ที่แรงงำนนอกระบบต้องกำรให้ภำครัฐช่วยเหลือ 

มำกทีส่ดุ คือ ปัญหำเกีย่วกบัค่ำตอบแทน ร้อยละ 51.5  

รองลงมำเป็นกำรท�ำงำนหนกัร้อยละ 18.2 และงำนทีท่�ำ 

ไม่ได้รบักำรจ้ำงอย่ำงต่อเน่ือง ร้อยละ 18.1 ทีเ่หลอืเป็น 

อืน่ ๆ  เช่น ไม่มสีวสัดกิำร ไม่มวัีนหยดุ ท�ำงำนไม่ตรงเวลำ 

ปกติ ชั่วโมงท�ำงำนมำกเกินไปและลำพักผ่อนไม่ได้  

เป็นต้น

 ส�ำหรับปัญหำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ 

แรงงำนนอกระบบประสบมำกทีส่ดุ คอื อิรยิำบถในกำร 

ท�ำงำน (ไม่ค่อยได้เปลีย่นลกัษณะท่ำทำงในกำรท�ำงำน)  

ร้อยละ 39.4 มฝีุน่ ควนั กลิน่ร้อยละ 25.1 และมแีสงสว่ำง 

ไม่เพียงพอร้อยละ 16.4

 ปัญหำควำมไม่ปลอดภยัในกำรท�ำงำน ส่วนใหญ่  

ได้รบัสำรเคมเีป็นพิษร้อยละ 62.3 เครือ่งจักร เครือ่งมอื 

ทีเ่ป็นอนัตรำยร้อยละ 19.1 และได้รบัอนัตรำยต่อระบบ 

หู/ระบบตำร้อยละ 5.9 (แผนภูมิ 4)

4. เปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงของแรงงำนนอก 

 ระบบ ในช่วงปี 2553 - 2558

 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลต้ังแต่ ปี 2553 จนถึง       

ปี 2558 พบว่ำ ในช่วงปี 2553 – 2556 เพิ่มขึ้นจำก   

ร้อยละ 62.3 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 64.3 ในปี 2556  

ในขณะที่ปี 2557 และ 2558 แรงงำนนอกระบบลดลง 

เป็นร้อยละ 57.6 และร้อยละ 55.9 ตำมล�ำดบั เนือ่งจำก 

แนวนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรผลักดันผู้ท�ำงำนใน 

ตลำดแรงงำนนอกระบบให้เข้ำสู่ในระบบ แม้มีอำยุ 

มำกกว่ำ 60 ปี ก็ตำม (แผนภูมิ 5)  

 ส�ำหรับระดับกำรศึกษำที่ส�ำเร็จของแรงงำน 

นอกระบบ ในช่วงที่ผ่ำนมำ พบว่ำ แรงงำนนอกระบบ 

กลุ่มใหญ่ยังเป็นผู้ท่ีไม่มีกำรศึกษำและต�่ำกว่ำประถม 

ศึกษำ รองลงมำเป็นระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 

ตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย และอุดมศึกษำ  

ตำมล�ำดับ 

 อนึ่งเป็นที่น่ำสังเกตว่ำในช่วงปี 2553 ถึง 

ปี 2558 แรงงำนนอกระบบท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ 

ประถมศึกษำข้ึนไปมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำม 

ระดับกำรศึกษำของแรงงำนนอกระบบก็ยังอยู่ในกลุ่ม 

ของผู้มีกำรศึกษำไม่สูงนัก (แผนภูมิ 6)
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 เมื่อพิจำรณำผู ้ ท่ีต ้องกำรพัฒนำขีดควำม 

สำมำรถเป็นรำยภำค พบว่ำ ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

มผู้ีทีต้่องกำรพัฒนำขดีควำมสำมำรถมำกทีส่ดุ ร้อยละ  

14.8 รองลงมำเป็นภำคเหนอืร้อยละ 9.5 ภำคใต้ร้อยละ  

8.5 ภำคกลำงร้อยละ 3.9 และกรุงเทพมหำนคร 

น้อยที่สุดร้อยละ 1.9 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชำกรอำย ุ15 ปีขึน้ไป ท่ีต้องกำรพฒันำ 
 ขีดควำมสำมำรถ จ�ำแนกตำมภำค

ส�ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2558

 กำรส�ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำม 

สำมำรถของประชำกร ได้ด�ำเนนิกำรส�ำรวจปีละ 1 คร้ัง  

โดยผนวกข้อถำมเข้ำกับแบบส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำน 

ของประชำกร ไตรมำสที่ 1 ในช่วงเดือนมกรำคม  

กุมภำพันธ์ และมีนำคมของทุกปี โดยส�ำรวจจำก 

ประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีข้ึนไป ในครัวเรือนที่ตกเป็น 

ตัวอย่ำงทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน

 ส�ำหรับรำยงำนฉบับนี้ เป็นกำรเสนอผลกำร 

ส�ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ 

ประชำกร พ.ศ. 2558 ผลกำรส�ำรวจท�ำให้ทรำบควำม 

ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกรอำยุ  

15 ปีขึ้นไป หลักสูตรที่ต้องกำรได้รับกำรพัฒนำฯ  

จ�ำนวนหลกัสูตรท่ีเคยได้รบักำรอบรมและกำรพฒันำฯ  

ผลกำรส�ำรวจสำมำรถสรุปได้ดังนี้

1. ควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

 ผลกำรส�ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำม 

สำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2558 พบว่ำ จ�ำนวน 

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีประมำณ 55.09 ล้ำนคน

ในจ�ำนวนนี้ มีผู้ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 4.49  

ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของประชำกรที่มีอำยุ  

15 ปีขึ้นไป เพศชำย 2.12 ล้ำนคน (ร้อยละ 7.9) และ 

เพศหญิง 2.37 ล้ำนคน (ร้อยละ 8.4) 

 หำกพิจำรณำตำมเขตกำรปกครอง พบว่ำ ผู้ที่ 

อำศัยอยูใ่นเขตเทศบำลต้องกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ  

1.55 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ขณะที่นอกเขต 

เทศบำลต้องกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ 2.94 ล้ำนคน  

หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8

แผนผัง 1 จ�ำนวนและร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป  
 จ�ำแนกตำมควำมต้องกำรพฒันำขดีสำมำรถ เพศ และ 
 เขตกำรปกครอง
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10.2
10.0

8.6

7.3 8.2

 ส�ำหรบัผูท้ีต้่องกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถตำม 

กลุ่มอำยุ พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15 - 24 ปี หรือกลุ่มเยำวชน 

มีมำกที่สุด ร้อยละ 12.6  กลุ่มอำยุ 25 - 34 ปี ร้อยละ  

10.1 กลุม่อำย ุ35 - 44 ปี ร้อยละ 9.7 กลุม่อำยุ 45 - 54  ปี  

ร้อยละ 7.7 กลุม่อำย ุ55 - 59 ปี ร้อยละ 5.7 และกลุม่อำยุ  

60 ปีขึ้นไปน้อยท่ีสุดร้อยละ 2.1 จะเห็นได้วำ่ยิ่งอำย ุ

มำกขึน้ ร้อยละของผูท้ีต้่องกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ 

จะลดลง

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชำกรอำย ุ15 ปีขึน้ไป ท่ีต้องกำรพฒันำ 
 ขีดควำมสำมำรถ จ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ

แผนผัง 2 ร้อยละผู้มีงำนท�ำและผู้ว่ำงงำน ที่ต้องกำรพัฒนำขีด 
 ควำมสำมำรถจ�ำแนกตำมหลักสูตรที่ต้องกำรพัฒนำ

2. หลักสูตรที่มีผู ้สนใจต้องกำรพัฒนำขีดควำม 

 สำมำรถ

 จำกผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ หลกัสตูรทีม่ผีูต้้องกำร 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถมำกที่สุด 3 ล�ำดับแรก  

ประกอบด้วย 

 ผู้มีงำนท�ำ ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน 

หมวดช่ำงอตุสำหกรรมมำกทีส่ดุร้อยละ 29.0 รองลงมำ 

เป็นหมวดคหกรรม ได้แก่ ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร  

เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้ำ เป็นต้น ร้อยละ 27.4 และ 

หมวดเกษตรกรรมและกำรเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 21.8 

 ผู้ว่ำงงำน ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน 

หมวดช่ำงอตุสำหกรรมมำกทีส่ดุร้อยละ 40.0 รองลงมำ 

เป็นหมวดคหกรรมร้อยละ 25.2 และหมวดคอมพวิเตอร์ 

ร้อยละ 10.7 

3. เปรยีบเทยีบกำรเปลีย่นแปลงควำมต้องกำรพฒันำ 

ขีดควำมสำมำรถของประชำกรในช่วง ปี 2554 - 2558

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2554 – 2558  

พบว่ำ ผู้ที่ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถมีแนวโน้ม 

ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปี 2557 และเพิ่มขึ้นในปี 2558 

(จำก 4.00 ล้ำนคน ในปี 2557 เป็น 4.49 ในปี 2558)

ตำรำง 1 เปรียบเทียบจ�ำนวนและร้อยละของประชำกรอำยุ  
 15 ปีขึ้นไป ที่ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ พ.ศ.  
 2554 - 2558

หน่วย : ล้ำนคน

ลักษณะควำมต้องกำร 2554 2555 2556 2557 2558

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป 53.80 54.32 54.83 54.69 55.09

ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 5.48 5.42 4.70 4.00 4.49

ไม่ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 48.32 48.90 50.13 50.69 50.60

ร้อยละของผู้ที่ต้องกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถ

10.2 10.0 8.6 7.3 8.2

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่ต้องกำรพัฒนำขีดควำม 
 สำมำรถ พ.ศ. 2554 - 2558
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ส�ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร พ.ศ. 2557

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจ 

กำรย้ำยถ่ินของประชำกรเป็นประจ�ำทุกปี โดยใน 

ปี 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงตุลำคม - ธันวำคม         

จำกครัวเรือนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน เพ่ือ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนด้ำนประชำกรและสังคมของ 

ผู้ย้ำยถิ่น ส�ำหรับน�ำไปใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ 

กำรย้ำยถ่ินของประชำกร ซึ่งผลกำรส�ำรวจที่ส�ำคัญ 

สรุปได้ดังนี้

1.  จ�ำนวนและอัตรำกำรย้ำยถิ่น 

 ผู้ย้ำยถ่ินมีทั้งสิ้น 8.98 แสนคน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 1.3 ของประชำกรทั้งประเทศ โดยจ�ำนวน 

ผู ้ย ้ำยถิ่นกระจำยอยู ่ในภำตะวันออกเฉียงเหนือ  

มำกที่สุดคือ 2.96 แสนคน (ร้อยละ 32.9) และ 

อยู่ในกรุงเทพมหำนครน้อยที่สุดคือ 7.57 หมื่นคน  

(ร้อยละ 8.4)

แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้ย้ำยถิ่นจ�ำแนกตำมภำคที่อยู่ในปัจจุบัน  
 พ.ศ. 2557

 เมื่อพิจำรณำตำมอัตรำกำรย้ำยถิ่น พบว่ำ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรำกำรย้ำยถิ่นมำกที่สุด  

คอื ร้อยละ 1.6 รองลงมำ ภำคกลำง ร้อยละ 1.4  ภำคใต้  

ร้อยละ 1.3 ภำคเหนอื ร้อยละ 1.1 และกรงุเทพมหำนคร  

ร้อยละ 0.9

แผนภูมิ 2 อัตรำกำรย้ำยถิ่นรำยภำค พ.ศ. 2557

2.  ระดับกำรศึกษำ

 เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำที่ส�ำเร็จของ 

ผู้ย้ำยถิ่นที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป พบว่ำ ผู้ย้ำยถิ่นส่วนใหญ่ 

ส�ำเรจ็กำรศึกษำระดับมธัยมศกึษำตอนต้น ร้อยละ 24.9  

รองลงมำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 24.5  

ระดับประถมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ ใกล้เคียงกัน  

ร้อยละ 20.1 และร้อยละ 19.5 ตำมล�ำดับ

แผนภูมิ 3 ร้อยละของผูย้้ำยถิน่อำย ุ15 ปีขึน้ไป จ�ำแนกตำมระดบั 
 กำรศึกษำที่ส�ำเร็จ พ.ศ. 2557
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3.  สถำนภำพสมรส

 ผู้ย้ำยถิ่นที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 54.0 เป็น 

ผู้ที่สมรส ประมำณ 1 ใน 3 เป็นผู้ที่โสด ส่วนที่เหลือ 

ร้อยละ 6.4 เป็นผู้ที่มีสถำนภำพสมรสอื่น ๆ  ได้แก่ ม่ำย  

แยกกันอยู่ และหย่ำ

แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้ย้ำยถิ่นอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตำม 
 สถำนภำพสมรส พ.ศ. 2557

แผนภูมิ 5 ร้อยละของผูย้้ำยถิน่ จ�ำแนกตำมถิน่ทีอ่ยูก่่อนย้ำย และ 
 ภำคที่อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2557

4.  ประเภทของกำรย้ำยถิ่น

 เมื่อพิจำรณำกำรย้ำยถิ่นตำมประเภทกำร 

ย้ำยถิ่น พบว่ำ ผู้ย้ำยถิ่นภำยในภำคเดียวกันมีจ�ำนวน 

มำกกว่ำผู้ย้ำยถิ่นระหว่ำงภำค (ร้อยละ 56.0 และ 

ร้อยละ 39.0 ตำมล�ำดับ) และที่เหลือเป็นผู้ย้ำยถ่ินท่ี 

ย้ำยมำจำกต่ำงประเทศ

ตำรำง 1 ร้อยละของผู้ย้ำยถิ่น จ�ำแนกตำมประเภทของกำร 
 ย้ำยถิ่น พ.ศ. 2557

ประเภทของกำรย้ำยถิ่น ร้อยละ

ย้ำยภำยในภำคเดียวกัน
 ย้ำยระหว่ำงจังหวัด 
 ย้ำยภำยในจังหวัด

56.0
17.5
38.5

ย้ำยระหว่ำงภำค 39.0

ย้ำยมำจำกต่ำงประเทศ 5.0
 

 เมื่อพิจำรณำถิ่นที่อยู่ก่อนย้ำย พบว่ำ ผู้ย้ำยถิ่น 

ในแต่ละภำคส่วนใหญ่เป็นผู ้ที่ย ้ำยถิ่นมำจำกภำค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภำคเหนือ ส่วนใหญ่ 

ผู ้ย้ำยถิ่นจะย้ำยมำจำกภำคกลำง และภำคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือนั้น ส่วนใหญ่ผู ้ย้ำยถิ่นย้ำยมำจำก 

กรุงเทพมหำนคร

5.  เหตุผลของกำรย้ำยถิ่น

 ผู ้ย ้ำยถิ่นประมำณครึ่งหนึ่งย้ำยด้วยเหตุผล 

ด้ำนครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ย้ำยถิ่นด้วยเหตุผลติดตำม 

ครอบครัวสูงเป็นอันดับ 1 และด้วยเหตุผลกลับภมูลิ�ำเนำ 

สูงเป็นอันดับ 2 ตำมล�ำดับ (ร้อยละ 21.4 และ 16.2)  

ส�ำหรับเหตุผลด้ำนกำรงำน ส่วนใหญ่ย้ำยเนื่องจำก 

ต้องกำรหำงำนมำกกว่ำย้ำยเพรำะเปลี่ยนงำน

แผนภูมิ 6 ร้อยละของผูย้้ำยถิน่ จ�ำแนกตำมเหตผุลของกำรย้ำยถิน่  
 พ.ศ. 2557
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ส�ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2558    

 กำรส�ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรส่ือสำรในครัวเรือน ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  

ได้ท�ำกำรส�ำรวจต่อเนือ่งเป็นประจ�ำทกุปี เพ่ือให้ทรำบ 

จ�ำนวนประชำกรท่ีใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  

โทรศัพท์มือถือ ลักษณะและพฤติกรรมในกำรใช  ้

อปุกรณ์เทคโนโลยต่ีำง ๆ  รวมทัง้ทรำบจ�ำนวนครัวเรือน 

ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เช่น  

โทรศัพท์พื้นฐำน เครื่องโทรสำร เครื่องคอมพิวเตอร์  

และกำรเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ในครัวเรือน กำรส�ำรวจใช้ 

วิธีสัมภำษณ์หัวหน้ำครัวเรือน และสมำชิกในครัวเรือน 

ทีม่อีำย ุ6 ปีขึน้ไป จำกครวัเรอืนตวัอย่ำงทัง้ส้ิน 83,880  

ครัวเรือน ผลกำรส�ำรวจสรุปได้ดังนี้                                                                       

กำรใช้คอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ และโทรศพัท์มอืถือ

 ในจ�ำนวนประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไป ประมำณ  

62.6 ล้ำนคน ผลกำรส�ำรวจพบว่ำ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์  

21.8 ล้ำนคน (ร้อยละ 34.9) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 24.6  

ล้ำนคน (ร้อยละ 39.3) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 49.6  

ล้ำนคน (ร้อยละ 79.3) 

 เมื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรใช้คอมพิวเตอร์  

อนิเทอร์เนต็ และโทรศพัท์มอืถอืของประชำกรอำย ุ  6 ปี 

ขึ้นไปในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ระหว่ำงปี 2554 - 2558 

พบว่ำ ผูใ้ช้คอมพิวเตอร์มสีดัส่วนเพิม่ขึน้จำก ร้อยละ 32.0  

(จ�ำนวน 19.9 ล้ำนคน) เป็นร้อยละ 34.9 (จ�ำนวน  

21.8 ล้ำนคน) ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็เพิม่ขึน้จำกร้อยละ 23.7  

(จ�ำนวน 14.8 ล้ำนคน) เป็นร้อยละ 39.3 (จ�ำนวน 24.6  

ล้ำนคน) และผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถือเพิม่ขึน้จำกร้อยละ 66.4  

(จ�ำนวน 41.4 ล้ำนคน) เป็นร้อยละ 79.3 (จ�ำนวน 49.6  

ล้ำนคน) (แผนภูมิ 1)   

  

      

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2554-2558

 แม้ว่ำกำรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศของ 

ประชำกรมสัีดส่วนเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง แต่ในภำพรวม 

เฉพำะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย 

จำกปี 2557 

 ส�ำหรับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 

สื่อสำรของประชำกร ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบำลและนอก 

เขตเทศบำล ระหว่ำงปี 2554 - 2558 ผูใ้ช้คอมพวิเตอร์ 

ที่อยู่ในเขตเทศบำลมีสัดส่วนลดลงจำกร้อยละ 44.3  

เป็นร้อยละ 42.6 ส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเขต 

เทศบำลเพิ่มขึ้นจำก ร้อยละ 25.5 เป็นร้อยละ 28.7  

ในขณะท่ีผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ทีอ่ยูใ่นเขตเทศบำลมสีดัส่วน 

เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 36.0 เป็น ร้อยละ 49.4 ส่วนผู้ใช ้

อินเทอร์เน็ตที่อยู่นอกเขตเทศบำลเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ  

17.2 เป็นร้อยละ 31.2 

 ส่วนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทั้งใน 

เขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลคือ ในเขตเทศบำล 

จำกร้อยละ 74.8 เป็นร้อยละ 84.8 และนอกเขต 

เทศบำลจำกร้อยละ 62.0 เป็นร้อยละ 74.9 (ตำรำง 1)

_16-0325(051-098)4edit.indd   71 5/12/59 BE   3:05 PM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานส ถิ ติ แห ่ งช า ติ

72

ตำรำง 1 ร้อยละของประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์  
 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ จ�ำแนกตำมเขต 
 กำรปกครอง พ.ศ. 2554 - 2558

ปี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ

ในเขต
เทศบำล

นอกเขต
เทศบำล

ในเขต
เทศบำล

นอกเขต
เทศบำล

ในเขต
เทศบำล

นอกเขต
เทศบำล

2554 44.3 25.5 36.0 17.2 74.8 62.0

2555 45.4 27.5 37.7 20.5 77.7 66.2

2556 46.3 29.1 39.9 23.2 80.0 69.8

2557 47.8 30.4 44.9 26.9 83.9 71.8

2558 42.6 28.7 49.4 31.2 84.8 74.9

 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผู ้ใช้คอมพิวเตอร์      

อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเป็นรำยภำค พบว่ำ  

กรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนของผู ้ใช ้คอมพิวเตอร์ 

สูงที่สุดคือ ร้อยละ 52.3 รองลงมำคือ ภำคกลำง  

ร้อยละ 34.9  ภำคใต้ ร้อยละ 32.8 ภำคเหนอื ร้อยละ 31.4  

และต�่ำที่สุดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30.1  

ส�ำหรับสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน คือ

กรุงเทพมหำนครมีผู้ใช้สูงที่สุด ร้อยละ 60.6 รองลงมำ 

คือ ภำคกลำง ร้อยละ 43.1 ภำคใต้ ร้อยละ 37.2  

ภำคเหนือ ร้อยละ 33.5 และต�่ำที่สุดภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ร้อยละ 30.2

 ในขณะทีก่ำรใช้โทรศพัท์มอืถอื กรงุเทพมหำนคร

มีสดัส่วนของผูใ้ช้มำกทีส่ดุเช่นเดยีวกนั คอื ร้อยละ 90.3   

รองลงมำภำคกลำง ร้อยละ 83.2 ภำคเหนอื ร้อยละ 76.5  

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ร้อยละ 74.4 และต�ำ่ทีส่ดุ คอื  

ภำคใต้ ร้อยละ 74.0 (แผนภูมิ 2)

แผนภมู ิ2  ร้อยละของประชำกรอำย ุ6 ปีขึน้ไปทีใ่ช้คอมพวิเตอร์  
 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ จ�ำแนกตำมภำค

กำรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

ในครัวเรือน

 เมือ่พิจำรณำกำรมอีปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำรในครัวเรือน ระหว่ำงปี 2554 - 2558  

พบว่ำ ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์พ้ืนฐำนมีแนวโน้มลดลง 

จำกร้อยละ 18.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 12.3  

ในปี 2558 ครัวเรือนที่มีเครื่องโทรสำรลดลงจำก 

ร้อยละ 1.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.4 ในปี 2558   

ครวัเรอืนทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอร์เพิม่ขึน้จำกร้อยละ 24.7  

ในปี 2554 เป็นร้อยละ 29.5 ในปี 2558 ส�ำหรับ 

ครัวเรือนท่ีมีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจำก  

ร้อยละ 13.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 52.2 ในปี 2558  

(ตำรำง 2)

ตำรำง 2 เปรยีบเทยีบร้อยละของครวัเรอืนทีม่อีปุกรณ์เทคโนโลยี 
 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ. 2554 - 2558

ปี
โทรศัพท์
พื้นฐำน

โทรสำร คอมพิวเตอร์
กำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต

2554 18.6 1.6 24.7 13.4

2555 15.6 1.7 26.9 18.4

2556 14.0 1.7 28.7 23.5

2557 14.4 2.2 33.9 34.7

2558 12.3 1.4 29.5 52.2

 ส�ำหรับกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือน  

พบว่ำ มีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สำยเคลื่อนที ่

โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป (เช่น WCDMA, EV-DO)  

สูงที่สุดคือ ร้อยละ 65.4 รองลงมำประเภท Fixed  

broadband ร้อยละ 25.9 Narrowband แบบไร้สำย 

เคล่ือนทีโ่ทรศพัท์มอืถอื (2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA,  

GPRS) ร้อยละ 5.1 และแบบ Analogue modem,  

ISDN มีเพียงร้อยละ 1.4 (ตำรำง 3)
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ตำรำง 3 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ�ำแนกตำมประเภทของอินเทอร์เน็ต และภำคภำค 

ภำค รวม

ประเภทของอินเทอร์เน็ต

Narrowband Broadband

ไม่แน่ใจ
Analogue 
modem, 

ISDN

แบบไร้สำยเคลื่อนที่
โทรศัพท์มือถือ 2G, 
2.5G (เช่น GSM, 
CDMA, GPRS)

Fixed
broadband 1/

แบบไร้สำยเคลื่อนที่
โทรศัพท์มือถือ 3G 
(เช่น WCDMA, 

EV-DO)

ทั่วรำชอำณำจักร 100.0 1.4 5.1 25.9 65.4 2.2

กรุงเทพมหำนคร 100.0 2.0 2.2 37.4 57.0 1.4

กลำง 100.0 1.0 4.9 22.4 69.1 2.6

เหนือ 100.0 2.4 5.9 30.0 60.5 1.2

ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 1.1 7.0 21.5 67.7 2.7

ใต้ 100.0 0.6 6.0 20.8 69.3 3.3

หมำยเหตุ : 1/ Fixed broadband ได้แก่ DSL (SDSL, ADSL, VDSL), Cable modem, Leased line, ดำวเทียม, เคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสง, Fixed  
 wireless, WiMAX
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ส�ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ในสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2557

 ผลส�ำรวจจำกกำรด�ำเนินกิจกำรของสถำน 

ประกอบกำรสำมำรถสรุปได้ดังนี้

 1) ลักษณะทั่วไปของสถำนประกอบกำร  

ทัว่ประเทศมปีระมำณ 2.2 ล้ำนแห่ง เมือ่พจิำรณำตำม 

กจิกรรมทำงเศรษฐกจิ ส่วนใหญ่ด�ำเนนิธรุกจิทำงกำรค้ำ 

และธุรกิจทำงกำรบริกำร ส�ำหรับขนำดของสถำน 

ประกอบกำรนั้น ส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก ด้วยสำเหตุนี้ 

จึงท�ำให ้ภำพรวมกำรมีกำรใช ้คอมพิวเตอร ์และ 

อินเทอร์เน็ตในสถำนประกอบกำรของประเทศไทย 

มีไม่สูงมำกนัก และมีแนวโน้มของกำรใช้เพิ่มขึ้นเพียง 

เล็กน้อย (แผนภูมิ 1)

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้คอมพิวเตอร ์
 และอินเทอร์เน็ตในปี 2554 - 2557

 2) กำรใช้คอมพิวเตอร์ในสถำนประกอบกำร

 โดยมีจ�ำนวนคอมพิวเตอร์ ประมำณ 2.5 ล้ำน 
เครื่อง หรือเฉลี่ยประมำณ 4.4 เครื่องต่อกิจกำร 
ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีบุคลำกรที่ใช้เครื่อง 
คอมพวิเตอร์ในกำรปฏบิตังิำนเป็นประจ�ำ ประมำณ 2.3  
ล้ำนคน หรือเฉลีย่ประมำณ 4.2 คนต่อกจิกำร (ตำรำง 1) 

ตำรำง 1 จ�ำนวนคอมพวิเตอร์ และคอมพิวเตอร์เฉลีย่ต่อกจิกำร 
 จ�ำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร

ขนาดสถานประกอบการ 
(คน)

จ�านวนเครื่อง
จ�านวนเครื่อง

ต่อกิจการ

รวม 2,458,458 4.4

1-9 1,204,568 2.5

10-15 106,827 3.7

16-25 88,653 5.7

26-30 31,754 8.3

31-50 98,972 10.5

51-200 337,571 26.4

มำกกว่ำ 200 590,113 140.1

 3) กำรใช้อินเทอร์เน็ตในสถำนประกอบกำร 

 โดยมบีคุลำกรท่ีใช้อนิเทอร์เนต็ในกำรปฏบิตังิำน 

เป็นประจ�ำ (เฉลีย่อย่ำงน้อยสปัดำห์ละ 1 ครัง้) ประมำณ  

1.9 ล้ำนคน หรือเฉล่ียประมำณ 4.1 คนต่อกจิกำร โดย 

มีวัตถุประสงค์ของกำรใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 ล�ำดับ  

ดังนี้
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	 ส�ำหรับกำรใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ขึ้นอยู่กับขนำดของสถำนประกอบกำร	 โดยเฉพำะ 

สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่จะใช้ทัง้คอมพิวเตอร์และ 

อินเทอร์เน็ตค่อนข้ำงสูง	(แผนภูมิ	2)

แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร ์
 และอินเทอร์เน็ต จ�าแนกตามขนาดของสถาน- 
 ประกอบการ

	 เ มื่ อ พิ จ ำ รณ ำต ำ มกิ จ ก ร ร ม เ ศ รษ ฐ กิ จ	 

สถำนประกอบกำรที่เป็นโรงพยำบำลเอกชนมีกำรใช ้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด	 ส่วนกำรผลิต 

มีกำรใช้น้อยที่สุด	(แผนภูมิ	3)

แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร ์
 และอินเทอร์เน็ตจ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 4)  การมีเว็บไซต์ในการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบการ 

	 โดยสถำนประกอบกำรเป็นเจ้ำของเว็บไซต์เอง	 
ร้อยละ	 77.9	 ฝำกข้อมูลไว ้กับเว็บไซต์ของที่อื่น 
ร้อยละ	20.3	เป็นเจำ้ของเว็บไซต์และฝำกข้อมูลไว้กับ 
เว็บไซต์ของที่อื่น	 ร้อยละ	 1.8	 ซ่ึงจ�ำนวนของกำรมี 
เว็บไซต ์ขึ้นอยู ่กับขนำดของสถำนประกอบกำร 
เช่นเดียวกัน	(แผนภูมิ	4)	

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการท่ีมเีวบ็ไซต์ จ�าแนกตาม 
 ขนาดของสถานประกอบการ

 5) การส่ังซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทาง
อินเทอร์เน็ต	พบว่ำ	มีกำรสั่งซื้อสินคำ้หรือบริกำรทำง 
อนิเทอร์เนต็	เพียงร้อยละ	3.1	ในขณะทีม่กีำรขำยสินค้ำ 
หรอืบรกิำรทำงอนิเทอร์เนต็	ประมำณร้อยละ	1.7	ของ 
สถำนประกอบกำรทั้งสิ้น	(แผนภูม	ิ5)

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการทีม่กีารสัง่ซือ้ / ขายสนิค้า 
 หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตจ�าแนกขนาดของ 
 สถานประกอบการ
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ส�ำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของชำวไทย พ.ศ. 2558

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ร่วมกับกำรท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) ท�ำกำรส�ำรวจพฤติกรรม 

กำรเดินทำงท่องเท่ียวของชำวไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก 

ในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือทรำบข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรเดนิทำงท่องเท่ียว 

ของชำวไทยในรอบปีที่ผ่ำนมำ ทั้งในเรื่องกำรเดินทำง 

ท่องเที่ยว ลักษณะกำรเดินทำง วัตถุประสงค์ในกำร 

เดินทำง กิจกรรมที่ท�ำระหว่ำงกำรเดินทำง ค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำง กำรเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศ  

รวมทั้งควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว โดยเก็บ 

รวบรวมข้อมูลในเดือนมกรำคม - มีนำคม 2558  

จำกประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตกเป็นตัวอย่ำง 

ทั่วประเทศ จ�ำนวน 63,060 รำย

ผลจำกกำรส�ำรวจ สรุปได้ดังนี้

1. กำรเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงจังหวัด

 1.1 กำรเดินทำง และลักษณะกำรเดินทำง

  ผลกำรส�ำรวจพฤตกิรรมกำรเดนิทำงท่องเท่ียว 

ของประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ เกี่ยวกับ 

กำรเดนิทำงจำกทีอ่ยูอ่ำศยัประจ�ำในจงัหวดัหนึง่ ไปยงั 

สถำนที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นกำรช่ัวครำว โดยมี 

จุดประสงค์เพือ่กำรท่องเทีย่ว พกัผ่อน เยีย่มครอบครวั/ 

ญำตมิิตร ประชมุหรอืสมัมนำ เล่นหรอืดกูฬีำ ประกอบ 

พธิทีำงศำสนำ รวมท้ังกำรเดนิทำงเพือ่ไปรบักำรรกัษำตัว  

หรอืประกอบภำรกจิอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ใช่เพือ่ท�ำงำนประจ�ำหรอื 

เพือ่กำรศกึษำ และต้องไม่ใช่กำรเดินทำงทีม่วีตัถปุระสงค์ 

หลกัเพือ่ซือ้สนิค้ำมำจ�ำหน่ำย ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรเดินทำง 

ท่องเที่ยว พบว่ำ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ในรอบปี 2557)  

มร้ีอยละของประชำกรท่ีเดนิทำงท่องเทีย่ว ร้อยละ 64.9  

โดยในรอบปี 2553 – 2556 มีผู้เดินทำงท่องเที่ยว  

ร้อยละ 50.1 54.8 57.8 และ 64.7 ตำมล�ำดับ  

(แผนภูมิ 1) 

  ส�ำหรบักลุม่ผูท้ีเ่ดินทำงท่องเทีย่วในรอบปี 2557  

พบว่ำ มลีกัษณะกำรเดินทำงแบบไม่พกัค้ำงคนืซึง่ถอืว่ำ 

เป็นนกัทศันำจรประมำณร้อยละ 34.7 ส่วนผูท้ีเ่ดนิทำง           

มีลักษณะกำรพักค้ำงคืนอย่ำงน้อย 1 คืน ร้อยละ 48.6  

และผูท้ีเ่ดนิทำงทัง้ 2 ลกัษณะคอืทัง้พกัและไม่พกัค้ำงคนื 

ร้อยละ 16.7 (แผนภำพ 1)

 ส�ำหรับผู ้ที่ ไม ่ได ้เดินทำงท่องเที่ยวในรอบ 

ปี 2557 ได้ให้เหตุผลที่ไม่เดินทำง 5 ล�ำดับแรก ได้แก่  

ไม่มเีวลำว่ำง ไม่มทีนุทรัพย์เพียงพอส�ำหรับกำรเดินทำง  

ไม่ชอบเดินทำง สภำพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และมีปัญหำ 

เรื่องสุขภำพ  

_16-0325(051-098)4edit.indd   76 5/12/59 BE   3:05 PM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานสถิติ แห ่ งชา ติ

77

       เมื่อพิจำรณำภำคที่ประชำกรเดินทำงไปท่องเที่ยว   

ในรอบปี พบว่ำ ประชำกรเดนิทำงไปท่องเทีย่วในพ้ืนที่  

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมำกทีส่ดุ ร้อยละ 32.3 รองลงมำ 

เป็นภำคกลำง ร้อยละ 29.3 และภำคเหนอื ร้อยละ 23.6  

(แผนภูมิ 2)

 1.3 กจิกรรมทีท่�ำระหว่ำงกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 

ครั้งล่ำสุด

  ส�ำหรับกิจกรรมที่ท�ำระหว่ำงกำรเดินทำง 

ท่องเทีย่วครัง้ล่ำสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ ท่องเทีย่วทัว่ไป  

ร้อยละ 61.9 พักผ่อนในที่พักหรือบ้ำนญำติ/ไม่ท�ำ 

กจิกรรม ร้อยละ 32.4 กจิกรรมเชงิศำสนำ ร้อยละ 31.1  

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 12.3 กิจกรรมเชิง 

นันทนำกำร ร้อยละ 5.8 (แผนภำพ 3)

 1.2 วตัถปุระสงค์หลกัในกำรเดินทำงท่องเทีย่ว 

ครั้งล่ำสุด

  วัตถุประสงค์หลักในกำรเดินทำงท่องเท่ียว 

ครั้งล่ำสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เยี่ยมครอบครัว/ญำติ/ 

เพื่อน ร้อยละ 37.4 ท่องเท่ียว/ต้องกำรพักผ่อน  

ร้อยละ 23.4 ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 10.6  

ซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 8.4 และประชุม/สัมมนำ 

ร้อยละ 5.1 (แผนภำพ 2)

2. พำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงครั้งล่ำสุด

 ผู้เดินทำงท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมเดินทำงด้วย 

พำหนะส่วนตัว/รถยนต์ ร้อยละ 65.0 รองลงมำเดนิทำง 

ด้วยรถโดยสำรประจ�ำทำง/รถตู้ ร้อยละ 18.0 รถเช่ำ เช่น  

รถตู ้รถยนต์ รถบัส ร้อยละ 13.6 รถไฟ/เคร่ืองบิน และ 

อื่น ๆ ร้อยละ 3.4 (แผนภำพ 4)
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3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงครั้งล่ำสุด

 ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงท่องเท่ียวคร้ัง/ 

ทริปต่อคนของผู ้ท่ีเดินทำงท่องเที่ยว พบว่ำ อยู ่ท่ี 

ประมำณ 2,600 บำทต่อคน หำกเป็นกำรเดนิทำงแบบ 

ไม่พักค้ำงคืนอยู่ที่ 1,239 บำทต่อคน แบบพักค้ำงคืน  

3,612 บำทต่อคน หำกพิจำรณำตำมภำคที่อยู่อำศัย  

พบว่ำ คนกรุงเทพมหำนคร ใช้เงินในกำรเดินทำง 

ท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคนสูงสุดคือ 3,476 บำทต่อคน  

รองลงมำภำคตะวันออก 3,053 บำทต่อคน ภำคใต้  

2,914 บำทต่อคน ภำคกลำง 2,476 บำทต่อคน  

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2,217 บำทต่อคน และต�ำ่สุด 

คือ ภำคเหนือ 1,984 บำทต่อคน (ตำรำง 1)

ตำรำง 1  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงครัง้/ทรปิเฉลีย่ต่อคน จ�ำแนก 
 ตำมลักษณะกำรเดินทำงและภำคที่อยู่อำศัย ในรอบ 
 ปี 2557 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคน  (บำท)

ภำคที่อยู่อำศัย รวม

ลักษณะกำรเดินทำง

ไม่พัก
ค้ำงคืน

พัก
ค้ำงคืน

รวม 2,600 1,239 3,612

กรุงเทพมหำนคร 3,476 1,312 4,280

กลำง 2,476 1,159 3,586

ตะวันออก 3,053 1,399 4,014

เหนือ 1,984 1,101 2,843

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,217 1,336 2,956

ใต้ 2,914 1,286 4,440
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กำรประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2557

 ข้อมูลสถิติพื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำง ถือเป็นตัวชี้น�ำ

ทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  

จึงได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำงเป็นประจ�ำทุกปี  

เกีย่วกบัสิง่ก่อสร้ำงทกุประเภททีเ่อกชน ได้รับอนญุำต 

ให้ก่อสร้ำงใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงในเขตพื้นที ่

ที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้พระรำชบัญญัติควบคุม 

อำคำร พ.ศ. 2522 ได้แก่ จ�ำนวนผูไ้ด้รบัอนญุำต จ�ำนวน 

สิ่งก่อสร้ำงและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำง ในปี 2557 สรุป 

ได้ดังนี้

 • สิ่งก่อสร้ำงประเภทอำคำรโรงเรือน

  ผู ้ได ้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงทั่วประเทศ 

จ�ำนวน 174,164 รำย เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรอืน  

150,814 รำย และเป็นกำรท่ีมิใช่อำคำรโรงเรือน  

จ�ำนวน 23,350 รำย 

  จ� ำนวนผู ้ ไ ด ้ รั บอนุญำตให ้ ก ่ อสร ้ ำ ง  

174,164 รำยนั้น เมื่อพิจำรณำเป็นรำยภำค พบว่ำ  

ภำคกลำง มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำตมำกท่ีสุด คือ  

41,441 รำย หรือ ร้อยละ 23.8 ของจ�ำนวนผู้ที่ได้รับ 

อนุญำตให้ก่อสร้ำงทั้งสิ้นรองลงมำคือ ภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือมีจ�ำนวนผู ้ได้รับอนุญำต 37,950 รำย  

หรือร้อยละ 22.5 ภำคเหนือ ปริมณฑล และภำคใต้  

มีจ�ำนวนผู ้ที่ ได ้รับอนุญำตใกล ้ เคียงกันจ�ำนวน  

27,451 รำย 24,766 รำย และ 22,349 รำย ส่วน 

กรงุเทพมหำนครมจี�ำนวนน้อยกว่ำภำคอืน่ ๆ  โดยมผีูท้ี ่

ได้รับอนญุำตให้ก่อสร้ำง 18,907 รำย หรือร้อยละ 10.9

 หำกพิจำรณำพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง         

ตำมประเภทของสิง่ก่อสร้ำง พบว่ำ พืน้ท่ีของส่ิงก่อสร้ำง 

ทีไ่ด้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำงใหม่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.8)  

เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือนเพื่ออยู่อำศัยมีพ้ืนที่ 

ก่อสร้ำง 45.4 ล้ำนตำรำงเมตร เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำร 

เพ่ือกำรพำณิชย์และส�ำนกังำน มพ้ืีนที ่10.2 ล้ำนตำรำง 

เมตร (ร้อยละ 15.2) เพื่อกำรอุตสำหกรรมและโรงงำน 

มีพื้นที่ 7.0 ล้ำนตำรำงเมตร (ร้อยละ 10.5) อำคำร 

โรงแรมได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง 1.5 ล้ำนตำรำงเมตร  

(ร้อยละ 2.2) นอกเหนอืจำกนัน้เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำร 

เพ่ือกำร ศกึษำและสำธำรณสุขจ�ำนวน 0.6 ล้ำนตำรำง 

เมตร (ร้อยละ 0.9) เพื่อกำรเกษตรและเพื่อประโยชน ์

อื่น ๆ จ�ำนวน 2.3 ล้ำนตำรำงเมตร (ร้อยละ 3.4)

66,988,592

ตร.ม.

แผนภูมิ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง  
 จ�ำแนกตำมภำค ทั่วประเทศ

แผนภูมิ 2 พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำงใหม่ จ�ำแนกตำมชนดิ 
 ของอำคำร ทั่วประเทศ
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 • สิ่งก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือน

  จ�ำนวนผูไ้ด้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำงส่ิงก่อสร้ำง 

ประเภทที่เป็นควำมยำว เช่น รั้ว/ก�ำแพง ถนน สะพำน  

เขื่อน/คันดิน ท่อ/ทำงระบำยน�้ำ ฯลฯ  มีจ�ำนวนทั้งสิ้น  

18,600 รำย และเป็นกำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงที่เป็น 

พืน้ที ่เช่น ลำนจอดรถ ป๊ัมน�ำ้มนั ป้ำยโฆษณำ สระว่ำยน�ำ้  

สนำมกีฬำ ท่ำเรือ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,750 รำย

 จ�ำนวนสิง่ก่อสร้ำงทีมิ่ใช่อำคำรโรงเรือนมเีอกชน 

ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงใหม่และต่อเติม 

หรอืดัดแปลงรวม 30,461 หน่วย เป็นสิง่ก่อสร้ำงประเภท 

ทีเ่ป็นควำมยำว เช่น ท่อ/ทำงระบำยน�ำ้ ถนน ร้ัว/ก�ำแพง  

สะพำน เขือ่น/คนัดนิ ฯลฯ มก่ีอสร้ำงรวม 23,259 หน่วย  

และเป ็นกำรก ่อสร ้ำงประเภทที่ เป ็นพ้ืนที่  เช ่น 

ลำนจอดรถ สนำมกีฬำ ปั ๊มน�้ำมัน ป้ำยโฆษณำ  

สระว่ำยน�้ำ ฯลฯ มีกำรก่อสร้ำงรวม 7,202 หน่วย

 ส�ำหรับสิ่งก่อสร้ำงประเภทที่เป็นควำมยำว  

(เมตร) เช่น ท่อ/ทำงระบำยน�ำ้ ได้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำง 

จ�ำนวน 1,409.8 พนัเมตร หรือร้อยละ 60.0 รัว้/ก�ำแพง  

ได้รับอนุญำตให้ก ่อสร้ำง 457,325 เมตร หรือ 

ร้อยละ 19.4 ถนนได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงคิดเป็น 

ควำมยำว 351,447 เมตร หรือร้อยละ 14.9 และ 

เป็นกำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ (สะพำน เขื่อน/ 

คนัดนิ ฯลฯ) ได้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำงคดิเป็นควำมยำว  

133,022 เมตร หรือร้อยละ 5.7 (แผนภูมิ 4)

 ส�ำหรบัสิง่ก่อสร้ำงประเภททีเ่ป็นพืน้ที ่(ตำรำงเมตร)  

เช่น ลำนจอดรถซึ่งได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง 1,172.1  

พัน ตร.ม. หรือร้อยละ 50.4 ปั๊มน�้ำมันได้รับอนุญำตให ้

ก่อสร้ำงคดิเป็นพืน้ที ่118.3 พนั ตร.ม. หรอืร้อยละ 5.1  

ป้ำยโฆษณำได้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำง 98,246 ตร.ม หรือ 

ร้อยละ 4.2 เป็นกำรก่อสร้ำงสนำมกฬีำ 61,866  ตร.ม.  

หรือร้อยละ 2.7 และเป็นสิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ  (สระว่ำยน�้ำ  

ท่ำเรือ ฯลฯ) ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงคิดเป็นพื้นที่  

874,693 ตร.ม. หรือ ร้อยละ 37.6

แผนภูมิ 5 พื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือนที่ได้รับ 
 อนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง  
 จ�ำแนกตำมชนิดของสิ่งก่อสร้ำง

แผนภูมิ 3 จ�ำนวนสิง่ก่อสร้ำงทีม่ใิช่อำคำรโรงเรอืนทีไ่ด้รบัอนุญำต 
 ให้ก่อสร้ำงใหม่ และต่อเตมิหรือ ดดัแปลง จ�ำแนกตำม 
 ชนิดของสิ่งก่อสร้ำง

แผนภูมิ 4 ควำมยำวของส่ิงก่อสร้ำงที่มิใช่อำคำรโรงเรือนที่ได ้
 รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง  
 จ�ำแนกตำมชนิดของสิ่งก่อสร้ำง
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ส�ำรวจอุตสำหกรรมก่อสร้ำง พ.ศ. 2557

 กำรส�ำรวจอุตสำหกรรมก่อสร้ำง พ.ศ. 2557  

นับเป็นกำรส�ำรวจครั้งท่ี 4 ซึ่งได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำทุก  

5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำน 

เ ก่ียวกับกำรประกอบกำรอุตสำหกรรมก่อสร ้ำง  

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญต่อภำครัฐในกำรวำงแผนพัฒนำ 

เศรษฐกิจของประเทศและวำงแผนกำรลงทุน รวมท้ัง 

กำรจ้ำงงำนของภำคเอกชน กำรส�ำรวจครั้งนี้คุ้มรวม 

สถำนประกอบกำรก ่อสร ้ำงทุกแห่งทั่วประเทศ 

ที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงอำคำร/ 

สิง่ก่อสร้ำง งำนวศิวกรรมโยธำ และกจิกรรมกำรก่อสร้ำง 

เฉพำะงำน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน 

มิถุนำยน – กันยำยน 2557 มีสถำนประกอบกำร 

ในทัว่ประเทศตกเป็นตวัอย่ำง 12,971 แห่ง จำกจ�ำนวน 

สถำนประกอบกำรทัง้สิน้ 33,057 แห่ง ส�ำหรับข้อมลูที ่

น�ำเสนอในรำยงำนฉบบันีเ้ป็นผลของกำรด�ำเนนิกจิกำร 

ในรอบปีทีผ่่ำนมำระหว่ำง  1  มกรำคม  -  31  ธนัวำคม  2556  

ของสถำนประกอบกำรก่อสร้ำงที่ตั้งอยูใ่นทั่วประเทศ  

สรุปได้ดังนี้

1. จ�ำนวนสถำนประกอบกำรก่อสร้ำง

 สถำนประกอบกำรก่อสร้ำงในทั่วประเทศ 

มร้ีอยละ 53.4 ด�ำเนนิกจิกำรเกีย่วกบัการก่อสร้างอาคาร  

(กำรก่อสร้ำงในหมู่ย่อยนี้ รวมถึงกำรก่อสร้ำงใหม่ 

กำรซ่อมแซม กำรต่อเติมและดัดแปลง กำรประกอบ 

ชิ้นส่วนอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงส�ำเร็จรูป) รองลงมำ  

ได้แก่ กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเตรียมสถำนที ่

ก่อสร้ำง ร้อยละ 18.9 ส�ำหรบักำรก่อสร้ำงนอกเหนอืจำก 

ที่กล ่ำวข ้ำงต ้น แต ่ละหมู ่ย ่อยมีสัดส ่วนต�่ำกว ่ำ 

ร้อยละ 9.0 ของจ�ำนวนสถำนประกอบกำรก่อสร้ำง 

ทั้งสิ้น 

2. จ�ำนวนคนท�ำงำนและลูกจ้ำง

 คนท�ำงำนที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 

ก่อสร้ำงในปี 2556 มีจ�ำนวนท้ังส้ิน 372,003 คน  

ในจ�ำนวนนีเ้ป็นลูกจ้ำง 335,598 คน เมือ่จ�ำแนกลกูจ้ำง 

ตำมประเภทหมู่ย่อยอุตสำหกรรมก่อสร้ำง พบว่ำ เป็น 

ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรที่ด�ำเนิน 

กิจกำรเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร มำกที่สุด คือ  

223,114 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.5 ของลูกจ้ำง 

ทัง้หมดรองลงมำปฏบิตังิำนอยูใ่นสถำนประกอบกำรท่ี 

ด�ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและทางรถไฟ  

27,691 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 ที่เหลือปฏิบัติงำน 

ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถำนประกอบกำรก่อสร้ำงจ�ำแนกตำม 
 หมู่ย่อยอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
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3. ค่ำตอบแทนแรงงำน

 ในปี 2556 ลูกจ้ำงในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 

ทัว่ประเทศ ได้รบัค่ำตอบแทนแรงงำนรวมจ�ำนวนทัง้สิน้  

48,437.14 ล้ำนบำท หรอืเฉลีย่ต่อคนต่อปี 144,330.84  

บำท โดยลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 

เก่ียวกับกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่น ๆ ได้รับ 

ค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด คือ  

200,271.62 บำท ในขณะที่การเตรยีมสถานท่ีก่อสร้าง  

ได้รับค่ำตอบแทนต่อคนต่อปีต�่ำที่สุด 78,328.79 บำท 

4. มลูค่ำกำรก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำย และมลูค่ำเพิม่ในกำร 

 ด�ำเนินกิจกำร

 กำรประกอบอุตสำหกรรมก่อสร้ำงทั่วประเทศ  

มมีลูค่ำกำรก่อสร้ำงหรอืรำยรบัในกำรด�ำเนนิกจิกำรใน 

ปี 2556 รวมทัง้ส้ิน 445,277.41 ล้ำนบำท ในจ�ำนวนนี้ 

เป็นค่ำใช้จ่ำย 299,237.30 ล้ำนบำท และมูลค่ำเพิ่ม  

145,990.11 ล้ำนบำท  โดยมสัีดส่วนของมลูค่ำเพิม่ต่อ 

มูลค่ำกำรก่อสร้ำงคิดเป็นร้อยละ 32.8

 ส�ำหรับมูลค ่ำกำรก ่อสร ้ำงเฉลี่ยต ่อสถำน 

ประกอบกำรมีมูลค่ำ 13.47 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำร 

ก่อสร้ำงเฉลีย่ต่อคนท�ำงำนมีมลูค่ำ 1.20 ล้ำนบำท ด้ำน 

มูลค่ำเพิ่มเฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร พบว่ำ มีมูลค่ำ  

4.42 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำเพิ่มเฉลี่ยต่อคนท�ำงำน  

392,400 บำท 

 เมือ่พจิำรณำมลูค่ำเพิม่ของกำรก่อสร้ำง จ�ำแนก 

ตำมหมู่ย่อยอุตสำหกรรมก่อสร้ำง พบว่ำ มูลค่ำเพิ่ม 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.1) มำจำกการก่อสร้างอาคาร 

รองลงมำเป็นการก่อสร้างถนนและทางรถไฟ ร้อยละ 

13.2 และกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ร้อยละ  8.8  ส�ำหรับ 

อุตสำหกรรมก่อสร้ำงในหมู่ย่อยอื่น ๆ  มีสัดส่วนต�่ำกว่ำ 

ร้อยละ 4.0

แผนภูมิ 2 จ�ำนวนคนท�ำงำน (รวมลูกจ้ำง) และลูกจ้ำงของ 
 สถำนประกอบกำรก่อสร้ำง จ�ำแนกตำมหมู ่ย่อย 
 อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

แผนภูมิ 3  ค่ำตอบแทนแรงงำนของสถำนประกอบกำรก่อสร้ำง  
 จ�ำแนกตำมหมู่ย่อยอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
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ส�ำรวจธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร 
พ.ศ. 2557 :  ทั่วรำชอำณำจักร

 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิได้จดัท�ำกำรส�ำรวจธุรกจิ 
ทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร ทุก 2 ปี มำอย่ำง 
ต่อเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูพืน้ฐำน 
ที่ส�ำคัญทำงด้ำนธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำร 
บริกำร ส�ำหรับภำครัฐ ใช้ในกำรก�ำหนด นโยบำยทำง 
เศรษฐกิจของประเทศและภำคเอกชน ใช้ประกอบ 
กำรวำงแผนกำรลงทุน กำรส�ำรวจนี้คุ ้มรวมสถำน 
ประกอบกำรธุร กิจ ท่ีมีคนท�ำงำน 1 คนข้ึนไป  
ทัว่ประเทศ  ทีด่�ำเนนิธุรกจิตำมกำรจดัประเภทมำตรฐำน 
อุตสำหกรรมประเทศไทยปี 2552 (Thailand  
Standard Industrial Classification : TSIC - 2009)  
ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก ที่พักแรม การบริการ 
อาหาร และเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร  
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ กิจกรรมทางวิชาชีพ  
วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และ 
การบริการสนับสนุน ศิลปะความบันเทิง และ 
นันทนาการ และกิจกรรมการบริการอื่น ๆ
 กำรส�ำรวจปี 2557 นี้มีสถำนประกอบกำร 
ทัว่ประเทศ ทีต่กเป็นตวัอย่ำงท้ังสิน้ 40,120 แห่ง ข้อมลู 
ที่น�ำเสนอเป็นผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี 2556 
(1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2556) ของสถำนประกอบกำร 
ธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำรท่ีต้ังอยู่  
ทั่วประเทศ สรุปได้ดังนี้
 1.  จ�ำนวนสถำนประกอบกำร จ�ำแนกตำม 
หมวดย่อยธุรกิจ  
  จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรประมำณค่ำ 
ทำงสถิติ พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำ 
และธุรกิจทำงกำรบริกำร ท่ัวประเทศ จ�ำนวน  
1.7 ล้ำนแห่งในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 46.3  
ประกอบธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ 
จักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจที่พักแรม  
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม และกิจกรรม 
การบรกิารอืน่ ๆ  ร้อยละ 15.8 และร้อยละ 12.4 ตำมล�ำดับ  

สถำนประกอบกำรที่ประกอบธุรกิจการขายส ่ง  
และการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  
กจิกรรมอสงัหารมิทรพัย์ และธรุกิจการขายส่ง (ยกเว้น 
ยานยนต์และจักรยานยนต์) มีร้อยละ 9.0 ร้อยละ 6.1  
และร้อยละ 5.1 ตำมล�ำดับ
 ส�ำหรับธุรกิจนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวข้ำงต้น 
แต่ละหมวดมีสัดส่วนต�่ำกว่ำร้อยละ 3.0 ของจ�ำนวน 
สถำนประกอบกำรธุรกิจทั้งสิ้น 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถำนประกอบกำรธุรกิจฯ จ�ำแนกตำม 
 หมวดย่อยธุรกิจ 

 2.  ขนำดของสถำนประกอบกำร  
  ขนำดของสถำนประกอบกำรธุรกิจฯ เมื่อ 
วดัด้วยจ�ำนวนคนท�ำงำน พบว่ำ เป็นสถำนประกอบกำร 
ที่มีคนท�ำงำน 1 - 15 คน จ�ำนวน 1.69 ล้ำนแห่ง หรือ 
ร้อยละ 98.5 ส่วนสถำนประกอบกำรท่ีมีคนท�ำงำน  
16 คนขึ้นไป มีจ�ำนวน 25,472 แห่ง หรือร้อยละ 1.5
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 เมื่อพิจำรณำสถำนประกอบกำรที่มีคนท�ำงำน  

16 คนขึ้นไป ในจ�ำนวนนี้เป็นสถำนประกอบกำรท่ีมี 

คนท�ำงำน 16 - 25 คน จ�ำนวน 11,470 แห่ง สถำน 

ประกอบกำรที่มีคนท�ำงำน 31 - 50 คน 51 - 200 คน  

และ 26 - 30 คน มีจ�ำนวน 5,248 แห่ง 5,239 แห่ง  

และ 2,535 แห่ง ตำมล�ำดบั ส่วนสถำนประกอบกำรทีม่ี 

คนท�ำงำนมำกกว่ำ 200 คน มีเพียง 980 แห่ง

หรือร้อยละ 11.3 ทีเ่หลอืปฏบิตังิำนในธรุกจินอกเหนอื 

จำกที่กล่ำวข้ำงต้น

ตำรำง 1 จ�ำนวนคนท�ำงำน (รวมลูกจ้ำง) และลูกจ้ำงใน 
 สถำนประกอบกำรธุรกจิฯ จ�ำแนกตำมหมวดย่อยธรุกจิ

หมวดย่อยธุรกิจ
คนท�ำงำน

(รวมลูกจ้ำง)
ลูกจ้ำง

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

รวม 5,815,436 100.0 3,119,541 100.0

กำรขำยส่ง และกำรขำยปลกี  
กำรซ่อมยำนยนต์และ
จักรยำนยนต์

571,919 9.8 353,651 11.3

กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์
และจักรยำนยนต์)

665,867 11.5 528,788 17.0

กำรขำยปลกี (ยกเว้นยำนยนต์ 
และจักรยำนยนต์)

2,169,950 37.3 811,775 26.0

ท่ีพกัแรม กำรบรกิำรอำหำร
และเครื่องดื่ม

1,124,296 19.3 668,924 21.4

ข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรสื่อสำร

39,111 0.7 36,767 1.2

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 311,116 5.3 163,826 5.3

กิจกรรมทำงวิชำชีพ 
วิทยำศำสตร์ และเทคนิค

130,675 2.3 102,763 3.3

กิจกรรมกำรบริหำรและ
กำรบริกำรสนับสนุน

316,422 5.4 262,160 8.4

ศิลปะควำมบันเทิง 
และนันทนำกำร

125,560 2.2 80,188 2.6

กิจกรรมกำรบริกำรอื่นๆ 360,520 6.2 110,699 3.5

 4. ค่ำตอบแทนแรงงำน

  ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 

ธุร กิจฯ ได ้ รับค ่ ำตอบแทนแรงงำนรวมท้ัง ส้ิน  

514,925.9 ล้ำนบำท หรือโดยเฉลี่ย 165,065 บำท  

ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจข้อมูล 

ข่าวสารและการสื่อสาร ได้รับค่ำตอบแทนแรงงำน 

เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 345,318 บำท รองลงมำคือ  

ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทาง 

วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค และธุรกิจการ 

ขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ได้รับ 

ค่ำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 300,368 บำท และ  

212,488 บำท ตำมล�ำดับ ส�ำหรับลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำน 

ในธุรกิจเก่ียวกับศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ  

ได ้รับค ่ำตอบแทนเฉลี่ยต ่อคนต่อป ีต�่ำที่สุด คือ  

81,277 บำท

แผนภูมิ 2 จ�ำนวนและร้อยละสถำนประกอบกำรธุรกิจฯ จ�ำแนก 
 ตำมขนำดของสถำนประกอบกำร  (จ�ำนวนคนท�ำงำน)    

 3. จ�ำนวนคนท�ำงำน 

  ในปี 2556 มีจ�ำนวนคนท�ำงำนในสถำน- 

ประกอบกำรธุรกิจฯ ทั่วประเทศท้ังสิ้นจ�ำนวน 5.8  

ล้ำนคน เป็นคนท�ำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง/เงินเดือน  

จ�ำนวน 2.7 ล้ำนคน หรอืร้อยละ 46.4 และมกีำรจ้ำงงำน 

หรือลูกจ้ำงจ�ำนวน 3.1 ล้ำนคน หรือร้อยละ 53.6 

  เมื่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมหมวดย่อย 

ธรุกจิ พบว่ำ มลีกูจ้ำงทีป่ฏบิตังิำนในธรุกจิการขายปลกี  

(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มำกที่สุดจ�ำนวน  

811,775 คน หรือร้อยละ 26.0 รองลงมำเป็นลูกจ้ำง  

ที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ 

เครื่องดื่ม มีจ�านวน 668,924 คน หรือ ร้อยละ 21.4  

ส�ำหรบัลกูจ้ำงทีป่ฏิบตังิำนในธรุกจิการขายส่ง (ยกเว้น 

ยานยนต์ และจกัรยานยนต์) มจี�ำนวน 528,788 คน หรอื 

ร้อยละ 17.0 ธุรกิจการขายส่ง และการขายปลีกการ 

ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์จ�ำนวน 353,651 คน  
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 5. รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนค่ำใช้จ่ำยข้ันกลำง  

และมูลค่ำเพิ่ม 

  ในปี 2556 ทั่วประเทศ มีรำยได้จำกกำร 

ด�ำเนินงำนธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร  

รวมทั้งสิ้นประมำณ 9.4 ล้ำนล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำย 

ขั้นกลำงประมำณ 7.7 ล้ำนล้ำนบำท และมูลค่ำเพิ่ม 

รวมทั้งสิ้นประมำณ 1.7 ล้ำนล้ำนบำท โดยมูลค่ำเพิ่ม 

ต่อรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 18.2  

ส�ำหรับรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนเฉลี่ยต่อสถำน 

ประกอบกำรมีมูลค่ำประมำณ 5.5 ล้ำนบำท และ 

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนเฉล่ียต่อคนท�ำงำนมีมูลค่ำ 

ประมำณ 1.6 ล้ำนบำท ส่วนมูลค่ำเพิ่มเฉลี่ยต่อ 

สถำนประกอบกำร และมูลค่ำเพิ่มเฉลี่ยต่อคนท�ำงำน  

มีมูลค่ำประมำณ 1.0 ล้ำนบำท และ 296,100 บำท  

ตำมล�ำดับ

  เมื่อพิจำรณำตำมหมวดย่อยธุรกิจ พบว่ำ  

ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)  

มี รำยได ้จำกกำรด� ำ เนินงำนสูงที่ สุดประมำณ  

3.3 ล้ำนล้ำนบำท รองลงมำคือ ธุรกิจการขายปลีก  

(ยกเว ้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) ประมำณ  

2.7 ล้ำนล้ำนบำท ส�ำหรับมูลค่ำเพิ่ม พบว่ำ ธุรกิจ 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)  

มีมูลค่ำเพิ่มสูงที่สุดประมำณ 511,454.6 ล้ำนบำท  

รองลงมำคือ ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และ 

จักรยานยนต์) มีมูลค่ำเพิ่มประมำณ 385,647.8  

ล้ำนบำท ในขณะท่ีธุรกิจเก่ียวกับศิลปะความบันเทิง  

และนันทนาการ มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนและ 

มูลค่ำเพ่ิมต�่ำท่ีสุดคือ 29,528.3 ล้ำนบำท และ  

15,513.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

แผนภูมิ 3 ค่ำตอบแทนแรงงำนของสถำนประกอบกำรธุรกิจฯ  
 และค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลีย่ต่อคนต่อปี จ�ำแนกตำม 
 หมวดย่อยธุรกิจ
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ตำรำง 2 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน และมูลค่ำเพิ่มของสถำนประกอบกำรธุรกิจฯ จ�ำแนกตำมหมวดย่อยธุรกิจ

หมวดย่อยธุรกิจ

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน มูลค่ำเพิ่ม
มูลค่ำเพิ่ม

ต่อคน
ท�ำงำน 

(พันบำท)

มูลค่ำเพิ่ม
(ล้ำนบำท)

ต่อรำยได้ฯ 
ต่อสถำน-

ประกอบกำร 
(พันบำท)

ต่อคน
ท�ำงำน 

(พันบำท)

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท)

ต่อสถำน-
ประกอบกำร 
(พันบำท)

ต่อคน
ท�ำงำน 

(พันบำท)

รวม 9,442,678.6 5,506.8 1,623.7  1,722,010.1 1,004.3 296.1 18.2

กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมแซมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 

2,014,401.4 13,030.2 3,530.9 234,993.5 1,516.3 410.9 11.6

กำรขำยส่ง 
(ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์)

3,341,582.8 37,935.5 5,018.4 385,647.8 4,378.1 579.2 11.5

กำรขำยปลีก 
(ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์)

2,711,132.1 3,418.2 1,249.4 511,454.6 644.8 235.7 18.9

ทีพ่กัแรม กำรบรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่ 528,963.1 1,954.5 470.5 218,057.8 805.7 194.0 41.2

ข้อมูลข่ำวสำร และกำรสื่อสำร 79,813.6 32,339.4 2,040.7 24,793.2 10,045.9 633.9 31.1

กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 255,413.7 2,452.5 821.0 116,542.3 1,119.0 374.6 45.6

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์
และเทคนิค

168,022.3 7,615.2 1,285.8 59,800.0 2,710.3 457.6 35.6

กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำร
สนับสนุน

223,930.8 5,940.9 707.7 111,352.5 2,954.2 351.9 49.7

ศิลปะควำมบันเทิง และนันทนำกำร 29,528.3 1,010.9 235.2 15,513.5 531.1 123.6 52.5

กิจกรรมกำรบริกำรอื่นๆ 84,890.5 399.9 235.5 43,854.9 206.6 121.6 51.7

_16-0325(051-098)4edit.indd   86 5/12/59 BE   3:05 PM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานสถิติ แห ่ งชา ติ

87

ส�ำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ พ.ศ. 2557

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท�ำกำรส�ำรวจ  

กำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ทุก 2 ป ี

มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวม    

ข้อมูลกำรด�ำเนินกิจกำรของโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์  

เช่น ลกัษณะกำรด�ำเนนิกจิกำร จ�ำนวนห้องพกั จ�ำนวน       

ผู้ท่ีมำพัก จ�ำนวนคนท�ำงำน รำยรับ และค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรด�ำเนินกิจกำร เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ 

ใช้ในกำรวำงแผนก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำน          

กำรบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบัสำขำกำรท่องเท่ียว และธรุกจิ 

ที่เก่ียวข้อง ส�ำหรับภำคเอกชนใช้ประโยชน์ในกำร 

วำงแผนธุรกิจ กำรตัดสินใจลงทุนกำรขยำยกิจกำร 

ของสำขำ 

 กำรส�ำรวจนี ้คุ้มรวมสถำนประกอบกำรโรงแรม 

และเกสต์เฮ ้ำส์ท่ัวประเทศ ตำมกำรจัดประเภท 

มำตรฐำนอตุสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand  

Standard Industrial Classification TSIC - 2009)  

ซึ่งจัดอยู่ในประเภท I หมวดย่อย 55 ที่พักแรม ซึ่งเป็น 

กำรให้บรกิำรทีพ่กัแรมระยะสัน้ทีจ่ดัตัง้โดยจดทะเบยีน 

และไม ่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม 

พ.ศ. 2547 ได้แก่ กิจกรรม 55101 โรงแรม (ไม่รวม 

รีสอร์ท บังกะโล โมเต็ล ห้องชุด และโรงแรมห้องชุด)  

และกิจกรรม 55102 เกสต์เฮ้ำส์

 ในกำรส�ำรวจปี 2557 นี้มีสถำนประกอบกำร 

ที่ตกเป็นหน่วยตัวอย่ำงทั้งสิ้น 4,446 แห่ง ข้อมูลที ่

น�ำเสนอเป็นผลกำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปี 2556  

(1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2556) สรุปได้ดังนี้

1. จ�ำนวนโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์

 จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรประมำณค่ำทำง 

สถติ ิพบว่ำ มโีรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ท่ัวประเทศจ�ำนวน  

10,018 แห่ง ในจ�ำนวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 37.1  

เป็นโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ที่ตั้งอยู่ในภำคใต้ รองลงมำ  

ตั้งอยู่ในภำคกลำงประมำณ ร้อยละ 25.3 โรงแรมและ 

เกสต์เฮ้ำส์ท่ีต้ังอยู่ในภำคเหนือ และภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือ มีประมำณร้อยละ 18.5 และ ร้อยละ 12.1  

ตำมล�ำดับ ท่ีเหลอืร้อยละ 7.0 ต้ังอยูใ่นกรงุเทพมหำนคร                       

แผนภูมิ 1 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ จ�ำแนกตำมภำค  

2. จ�ำนวนห้องพัก

 โรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ท่ัวประเทศมีจ�ำนวน 

ห้องพกัทัง้สิน้ 457,029 ห้อง โดยโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ 

ที่ตั้งอยู่ในภำคใต้ มีจ�ำนวนห้องพักมำกที่สุด ประมำณ  

155,741 ห้อง หรือร้อยละ 34.1 รองลงมำคือ  

ภำคกลำงมีประมำณ 112,757 ห้อง (ร้อยละ 24.7)  

กรุงเทพมหำนคร 87,626 ห้อง (ร้อยละ 19.2)  

ภำคเหนือ 61,483 ห้อง (ร ้อยละ 13.4) และ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวนห้องพักน้อยที่สุด 

คือประมำณ 39,422 ห้อง (ร้อยละ 8.6) 

ตำรำง 1 จ�ำนวนและร้อยละของห้องพักของโรงแรมและ 
 เกสต์เฮ้ำส์ จ�ำแนกตำมภำค

ภำค จ�ำนวน ร้อยละ

ทั่วรำชอำณำจักร 457,029 100.0

กรุงเทพมหำนคร 87,626 19.2

ภำคกลำง 112,757 24.7

ภำคเหนือ 61,483 13.4

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 39,422 8.6

ภำคใต้ 155,741 34.1

_16-0325(051-098)4edit.indd   87 5/12/59 BE   3:05 PM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานส ถิ ติ แห ่ งช า ติ

88

3. จ�ำนวนผู้เข้ำพัก 

 ส�ำหรบัผูเ้ข้ำพกัในโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์   ปี    2556  

มีจ�ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 110.9 ล้ำนคน ในจ�ำนวนนี้ 

ประมำณ 37.4 ล้ำนคน เข้ำพกัในโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์  

ในภำคใต้มำกที่สุด รองลงมำเข้ำพักในภำคกลำงและ 

กรุงเทพมหำนครประมำณ 28.6 ล้ำนคน และ 22.7  

ล้ำนคน ตำมล�ำดับ ผู้เข้ำพักในภำคเหนือ และภำค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประมำณ 13.4 ล้ำนคน และ  

8.8 ล้ำนคน ตำมล�ำดับ

 หำกเปรียบเทยีบสดัส่วนของผูเ้ข้ำพกัทัว่ประเทศ  

พบว่ำ ชำวต่ำงประเทศเข้ำพกัมำกกว่ำ ชำวไทย ประมำณ 

ร้อยละ 11.0 เมือ่พจิำรณำเป็นรำยภำค พบว่ำ ในภำคใต้  

และกรงุเทพมหำนคร   มผีูเ้ข้ำพกัเป็นชำวต่ำงประเทศ  

ประมำณ 27.4  ล้ำนคน และ 15.8 ล้ำนคน ตำมล�ำดับ  

ส่วนในภำคกลำง ภำคเหนือ และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ผู้เข้ำพักส่วนใหญ่เป็นชำวไทย  

231,528 คน หรือ ร้อยละ 94.8 ซ่ึงในจ�ำนวนนี ้ส่วนใหญ่  

(128,778 คน หรอืร้อยละ 55.6) เป็นลกูจ้ำงทีป่ฏบิตังิำน 

โดยไม่ต้องใช้เทคนิค รองลงมำเปน็ลูกจ้ำงที่ปฏบิตัิงำน 

โดยใช้เทคนคิระดบักลำงประมำณร้อยละ 31.9 ทีเ่หลอื 

เป็นระดับรองหัวหน้ำฝ่ำยต่ำง ๆ และระดับผู้บริหำร 

ประมำณร้อยละ 7.2 และร้อยละ 5.3 ตำมล�ำดับ

ตำรำง 2 จ�ำนวนและร้อยละของคนท�ำงำนในโรงแรม และ 
 เกสต์เฮ้ำส์ จ�ำแนกตำมลักษณะกำรจ้ำงงำน 

ประเภทของคนท�ำงำน  จ�ำนวน ร้อยละ

รวม 244,318 100.0

คนท�ำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงเงินเดือน 12,790   5.2

ลูกจ้ำง
- ระดับผู้บริหำร
- ระดับรองหัวหน้ำฝ่ำยและ 

ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำย
- ระดับใช้เทคนิคระดับกลำง
- ระดับที่ไม่ต้องใช้เทคนิค

231,528
12,312
16,694

73,744
128,778

94.8
5.3
7.2

31.9
55.6

    

 เมือ่พจิำรณำคนท�ำงำนในโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์  

ในแต่ละภำค พบว่ำ โรงแรมและเกสต์เฮ้ำสใ์นภำคใต ้

มคีนท�ำงำนมำกทีส่ดุประมำณ 90,387 คน หรอืร้อยละ  

37.0 ด้ำนกำรจ้ำงงำน พบว่ำ โรงแรมฯ ในภำคใต้มลูีกจ้ำง 

มำกที่สุดคือ 85,522 คน หรือร้อยละ 36.9 รองลงมำ  

คือ กรุงเทพมหำนคร มีลูกจ้ำงประมำณ 54,328 คน  

หรือร้อยละ 23.5 ส�ำหรับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีลูกจ้ำงน้อยที่สุด คือ 13,349 คน หรือร้อยละ 5.8 

แผนภูมิ 2 จ�ำนวนผูเ้ข้ำพกัชำวไทยและชำวต่ำงประเทศจ�ำแนก 
 ตำมภำค

4. คนท�ำงำนและลูกจ้ำง

 คนท�ำงำนในโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ทั่วประเทศ 

มีจ�ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 244,318 คน เป็นคนท�ำงำน 

โดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำงเงนิเดอืน ประมำณ 12,790 คน หรอื 

ร้อยละ 5.2 เป็นลูกจ้ำงหรือมีกำรจ้ำงงำน ประมำณ  

แผนภูมิ 3 จ�ำนวนคนท�ำงำนในโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์จ�ำแนก 
 ตำมภำค
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5. ค่ำตอบแทนแรงงำน

 ในปี 2556 ลูกจ้ำงในโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส ์

ทั่วประเทศ ได้รับค่ำตอบแทนแรงงำนทั้งสิ้นประมำณ  

44,201.2 ล้ำนบำท หรือเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมำณ  

190,911 บำท โดยในกรุงเทพมหำนคร มีกำรจ้ำงงำน 

สูงที่สุดได้รับค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

ประมำณ 249,109 บำท รองลงมำคือ ภำคใต้ ได้รับ 

ค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ยประมำณ 201,903 บำท 

ต่อปี ส่วนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือลูกจ้ำงได้รับ 

ค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยที่สุด คือ 

ประมำณ 118,962 บำท  

แผนภมูิ 4 ค่ำตอบแทนแรงงำนของลกูจ้ำงในสถำนประกอบกำร 
 โรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์จ�ำแนกตำมภำค

แผนภมูิ 5 รำยรบัและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกจิกำรโรงแรมและ 
 เกสต์เฮ้ำส์ จ�ำแนกตำมภำค

6. รำยรับและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกิจกำร

 กำรด�ำเนินกิจกำรในรอบปี 2556 ของโรงแรม 

และเกสต์เฮ้ำส์ทัว่ประเทศ มมีลูค่ำรำยรบัและค่ำใช้จ่ำย 

ทัง้สิน้ประมำณ 161,481.7 ล้ำนบำท  และ 117,121.0  

ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยมีรำยรับและค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 

ต่อกจิกำรประมำณ 16.1 ล้ำนบำท และ 11.7 ล้ำนบำท  

ตำมล�ำดบั โดยโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ในภำคใต้ มมีลูค่ำ 

รำยรบัและค่ำใช้จ่ำยสูงทีส่ดุประมำณ 63,089.9 ล้ำนบำท  

และ 44,697.8 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ในขณะทีโ่รงแรมฯ  

ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ มมีลูค่ำรำยรับและค่ำใช้จ่ำย 

น้อยที่สุดประมำณ 6,737.0 ล้ำนบำท และ 3,964.9  

ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
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ส�ำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ.ศ. 2557

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท�ำกำรส�ำรวจ 

ยอดขำยรำยไตรมำสขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2544 และ 

จัดท�ำเป็นประจ�ำทุกปี โดยเว้นกำรส�ำรวจในปี 2549  

ส�ำหรบักำรส�ำรวจครัง้นีน้บัเป็นครัง้ที ่13 มวีตัถุประสงค์ 

เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบักำรจ�ำหน่ำยปลีกสินค้ำ 

และบริกำรของสถำนประกอบกำร เพื่อใช้ประกอบ 

กำรจัดท�ำบัญชีประชำชำติรำยไตรมำสในส่วนของ 

กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน และข้อมูล 

เก่ียวกับสินค้ำคงเหลือของธุรกิจค้ำปลีก เพื่อน�ำไปใช ้

ประกอบกำรประมำณกำรพิจำรณำก�ำหนดนโยบำย 

ด้ำนรำคำสินค้ำ กำรส�ำรวจนี้คุ้มรวม สถำนประกอบ 

กำรที่มีคนท�ำงำน 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ ที่ประกอบ 

ธุรกิจกำรค้ำปลีก ที่พักแรม กำรบริกำรอำหำรและ 

เครือ่งดืม่ กำรผลติภำพยนตร์    วดีทิศัน์ ฯลฯ  กำรให้เช่ำ 

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ กิจกรรม 

ศลิปะ ควำมบนัเทงิ และนนัทนำกำร และกำรซ่อมของใช้ 

ส่วนบุคคลฯ และกิจกรรมกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ 

 ในกำรส�ำรวจปี 2557 นี้ ใช้กำรจัดประเภท 

มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย ป ี  2552  

(TSIC - 2009)  และได้ท�ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลูระหว่ำง 

ไตรมำส 1 - 4  ปี  2557  โดยใช้สถำนประกอบกำรตวัอย่ำง  

ไตรมำสละ 12,266 แห่ง สรุปผลกำรส�ำรวจได้ดังนี้

1. กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทียบกับ   

 ไตรมำสเดียวกันของปี 2556 

 ในปี   2557 ภำพรวมของธรุกจิทัว่ประเทศ มมีลูค่ำ 

รำยรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบเป็นรำยไตรมำสกับ ปี 2556  

โดยในไตรมำส 1 มมีลูค่ำรำยรบัลดลงร้อยละ 0.5 จำกนัน้ 

ในไตรมำส 2 - 3 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.2  

และร้อยละ 0.7 ตำมล�ำดบั ส่วนไตรมำส 4 มลูค่ำรำยรบั 

ปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 6.7 (แผนภูมิ 1)

 เม่ือพิจำรณำตำมประเภทธุรกิจ พบว่ำ ธุรกิจ 

ทุกประเภทในไตรมำส 4 มีรำยรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะ  

ธุรกิจกำรให้เช ่ำของใช้ส ่วนบุคคลและของใช้ใน 

ครัวเรือน ฯลฯ มีรำยรับเพิ่มขึ้นมำกที่สุดร้อยละ 17.9  

รองลงมำ คอื ธุรกจิเกีย่วกบักจิกรรมศลิปะ ควำมบนัเทงิ  

และนันทนำกำร ร้อยละ 12.7 และธรุกิจกำรซ่อมของใช้ 

ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมกำร 

บริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ ร้อยละ12.4 เป็นต้น

แผนภูมิ 1 กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทียบกับไตรมำส 
 เดียวกันของปี 2556

2. กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทียบกับ 

 ไตรมำสก่อน 

 ภำพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรมำส 1  

ปี 2557 มีมูลค่ำรำยรับลดลงจำกไตรมำส 4 ปี 2556  

ร้อยละ 7.8 จำกนัน้ในไตรมำส 2 - 4 ปรับตัวดีขึน้อย่ำง 

ต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 1.7 ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 9.5  

ตำมล�ำดับ (แผนภูมิ 2)

แผนภูมิ 2 กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทียบกับไตรมำส 
 ก่อน

_16-0325(051-098)4edit.indd   90 5/12/59 BE   3:05 PM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานสถิติ แห ่ งชา ติ

91

3. กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทียบกับ 

 ไตรมำสก่อน จ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ

 ส�ำหรบัธรุกจิทัว่ประเทศในไตรมำส 4 ปรบัตวัดขีึน้  

โดยมมีลูค่ำรำยรบัเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนอยูท่ีร้่อยละ 9.5  

เม่ือพจิำรณำตำมประเภทธรุกิจ พบว่ำ ธรุกจิการบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม มีรำยรับเพิ่มขึ้นจำกไตรมำส 3  

สูงสุดที่ร้อยละ 33.8 รองลงมำคือ ธุรกิจที่พักแรม  

และธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ 

ในครัวเรือน ฯลฯ มีรำยรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 และ 

ร้อยละ 14.3 ตำมล�ำดบั ธรุกจิการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล  

และของใช ้ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการ 

ส่วนบคุคลอืน่ ๆ  มรีำยรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.3 ส่วนธรุกจิ 

ประเภทอื่นนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นมีรำยรับ 

เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 6.2 (ตำรำง 1)
 
ตำรำง 1  กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทียบกับไตรมำส 
 ก่อน จ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ  

(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ
2557

Q1 Q2 Q3  Q4

รวม -7.8  1.7  3.7  9.5

กำรขำยปลีก -3.9 2.3 3.7 5.7

ที่พักแรม -7.2 -0.9 -3.4 14.8

กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม -27.8 -2.4 7.0 33.8

กำรผลิตภำพยนตร์ วดีทิศัน์ ฯลฯ -2.2 4.5 -0.7 6.2

กำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ

-3.9 1.8 -0.4 14.3

กจิกรรมศิลปะ ควำมบันเทงิ และ
นันทนำกำร

-1.5 2.2 4.5 6.0

กำรซ่อมของใช้ส่วนบคุคลฯ และ
กิจกรรมกำรบริกำรส่วนบุคคล
อื่น ๆ

-16.7 10.4 10.8 10.3

4. กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของธุรกิจ 

 กำรขำยปลีกจำกไตรมำสก่อน

 ภำพรวมของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืของธรุกจิค้ำปลีก  

พบว่ำ มมีลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้จำก ไตรมำส 1 - 4  

ไม่เกินร้อยละ 6.0 เมื่อพิจำรณำไตรมำส 4 พบว่ำ  

กำรขำยปลีกสินค้ำแต่ละประเภทที่มีมูลค่ำสินค้ำ 

คงเหลือเพ่ิมขึ้น เช่น ธุรกิจขำยปลีกเสื้อผ้า รองเท้า  

เคร่ืองหนัง สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ ฯลฯ  

(ร้อยละ 6.6) ธุรกิจขำยปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และ 

ยาสบูเป็นสนิค้าหลกั และสนิค้าทัว่ไปอืน่ ๆ  (ร้อยละ 6.5)  

และธุรกิจขำยปลีกสิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก  

พรม สิ่งปูพื้น ฯลฯ (ร้อยละ 2.6) เป็นต้น ส�ำหรบัธุรกิจ 

ค้ำปลีกที่มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงในไตรมำส 4  

ได้แก่ ธุรกิจขำยปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ  

(ร้อยละ 8.3) ธรุกจิขำยปลีกคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วง  

ซอฟต์แวร์ ฯลฯ (ร้อยละ 5.1) เป็นต้น (ตำรำง 2) 
 
ตำรำง 2 กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของธุรกิจ 
 กำรขำยปลีกเทียบกับไตรมำสก่อน จ�ำแนกตำม 
 ประเภทกำรขำยปลีก

(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจขำยปลีก
2557

Q1 Q2 Q3  Q4

รวม 2.3 5.3 4.9 4.1

อำหำร เครื่องดื่ม หรือยำสูบ 
เป็นสนิค้ำหลัก และสนิค้ำทัว่ไปอ่ืน ๆ

-2.4 4.7 9.3 6.5

อำหำร เครื่องดื่ม และยำสูบ 5.8 9.0 5.0 -8.3

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ สื่อสำร
โทรคมนำคม และอุปกรณ์ภำพ
และเสียง

-2.8 6.3 0.6 -5.1

สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก 
พรม สิ่งปูพื้น วัสดุปิดผนังและปูพื้น 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
ไฟฟ้ำส�ำหรับให้แสงสว่ำง และของใช้
อื่น ๆ ในครัวเรือน

7.2 7.1 3.6 2.6

หนังสือ หนังสือพิมพ์ และ
เครื่องเขียน สื่อบันทึก

1.1 -3.1 -5.0 0.2

เสียงและภำพ เครื่องกีฬำ เกมและ
ของเล่น สินค้ำอื่น ๆ ด้ำนวัฒนธรรม
และนันทนำกำร เสื้อผ้ำ รองเท้ำ
เครื่องหนัง สินค้ำทำงเภสัชกรรม 
และเวชภณัฑ์ เคร่ืองหอม และเคร่ือง
ประทินโฉม และสินค้ำใหม่อื่น ๆ

4.9 4.9 2.6 6.6

กำรรับสั่งสินค้ำทำงไปรษณีย์ 
โทรทัศน์ วทิย ุโทรศัพท์ อนิเทอร์เนต็ 
และกำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนด้วย
วิธีอื่น ๆ

4.7 5.5 5.9 -1.1
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ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ 
ที่ต้องกำรจำกรัฐบำล พ.ศ. 2558

1. ควำมต้องกำรให้รัฐบำลด�ำเนินกำรในปี พ.ศ.  

 2558  

 เร่ืองที่ประชำชนต้องกำรให้รัฐบำลด�ำเนินกำร  

เพือ่เป็นของขวญัปีใหม่ในปี พ.ศ. 2558 คอื กำรควบคุม 

รำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 43.7) รองลงมำ 

ได้แก่ กำรแก้ปัญหำหนีส้นิ (ร้อยละ 33.1) กำรแก้ปัญหำ 

ผลผลิตกำรเกษตรรำคำตกต�ำ่ (ร้อยละ 27.0) กำรแก้ปัญหำ 

กำรว่ำงงำน/จัดหำอำชีพ (ร้อยละ 19.8) กำรควบคุม 

รำคำน�้ำมัน (ร้อยละ 16.8) และกำรแก้ไขปัญหำ 

ควำมยำกจน (ร้อยละ 16.2) ขณะท่ีเรื่องอื่นมีไม่เกิน 

ร้อยละ 16

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยภำค พบว่ำ ภำคใต้ ภำค 

กลำง กรุงเทพมหำนคร และภำคเหนือ ต้องกำร 

ของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2558 คือ กำรควบคุมรำคำ 

สินค้ำอุปโภคบริโภคมำกกว่ำเรื่องอื่น (ร้อยละ 55.0   

46.9 46.0 และ 40.4 ตำมล�ำดับ) ขณะที่ภำค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื คอื กำรแก้ปัญหำหนีส้นิมำกกว่ำ 

เรื่องอื่น (ร้อยละ 41.7) 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชำชน จ�ำแนกตำมเรื่องที่ต้องกำรให ้
 รัฐบำลด�ำเนินกำรเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ.  
 2558 ใน 5 อันดับแรก เป็นรำยภำค 
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2. ควำมเช่ือมั่นต่อรัฐบำลในกำรช่วยเหลือ/แก้ไข 

 ปัญหำควำมเดือดร้อน/พัฒนำประเทศให้ดีขึ้น 

 ประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.9 มคีวำมเชือ่มัน่ 

ต่อรฐับำลในกำรช่วยเหลอื/แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน/ 

พัฒนำประเทศให้ดีขึ้น (เชื่อมั่นมำก ร้อยละ 41.3  

ปำนกลำงร้อยละ 47.1 และน้อย ร้อยละ 4.5)  มีเพียง 

ร้อยละ 1.6 เท่ำนัน้ทีไ่ม่เชือ่มัน่ และร้อยละ 5.5 ท่ีไม่แน่ใจ/ 

ไม่ทรำบ

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยภำค พบว่ำ ภำคใต้ และ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมเชื่อมั่นฯ อยู่ในระดับ 

ปำนกลำง – มำก ในสัดส่วนที่สูงกว่ำภำคอ่ืน คือ 

ประมำณร้อยละ 90 ขณะที่ภำคกลำง และภำคเหนือ  

มีประมำณร ้อยละ 89 ส ่วนกรุง เทพมหำนคร  

มีร้อยละ 79.1

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชำชน จ�ำแนกตำมควำมเชื่อมั่นต่อ 
 รฐับำล ในกำรช่วยเหลอื/แก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อน/ 
 พัฒนำประเทศให้ดีขึ้น เป็นรำยภำค
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ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล 5 พ.ศ. 2558

 กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ 
โครงกำรหมูบ้่ำนรกัษำศลี 5 พ.ศ. 2557 มวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรปฏิบัติธรรม 
และกำรท�ำทำนของครัวเรือน และควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับศีล 5 ควำมคิดเห็นต่อโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำ 
ศีล 5 ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงกำรฯ  
ทั้งนี้เพื่อน�ำข้อมูลท่ีได้ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และ 
รัฐบำลใช้ประกอบในกำรติดตำม ประเมินผล และ 
วำงแผนโครงกำรต่อไป ซึ่งในกำรส�ำรวจโครงกำรนี้ 
ปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 1-17  
ธนัวำคม 2557 โดยท�ำกำรสมัภำษณ์สมำชกิในครัวเรือน 
ที่มีอำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกจังหวัด ทั่วประเทศ  
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,900 รำย และสรุปผลกำรส�ำรวจ 
ที่ส�ำคัญได้ ดังนี้

1. พฤติกรรมกำรปฏิบัติธรรมและกำรท�ำทำนของ 
 ครัวเรือน

2. ผลดีกำรรักษำศีล 5
 ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ ประชำชนชำวไทยพุทธ 
เห็นว่ำผลดีของกำรรักษำศีล 5 ใน 5 อันดับแรก คือ  
ท�ำให้ชวีติอยูเ่ป็นปกตสิขุ (ร้อยละ 88.9) ลูก หลำน สำมี  
ภรยิำ อยูด้่วยกนัเป็นผำสกุ ครองกนัอยูด้่วยควำมเป็นสขุ  
(ร้อยละ 39.1) ตำยไปแล้วไม่ต้องลงนรก (ร้อยละ 38.7)  
ท�ำให้อำยยุนื ปรำศจำกโรคภยัเบยีดเบยีน (ร้อยละ 31.0)  
และเป็นผูม้สีตปัิญญำดแีละเฉลยีวฉลำด (ร้อยละ 27.6)

 ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ ประชำชนชำวไทยพุทธ 
เคยเข้ำร่วมท�ำกจิกรรมทำงพทุธศำสนำ 5 อนัดบัแรก คอื  
กำรท�ำบุญบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว (ร้อยละ 94.0)   
กำรท�ำบุญในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์หรือวันส�ำคัญ 
ทำงศำสนำ (ร้อยละ 92.8)  กำรท�ำบุญในวันพระ  
(ร้อยละ 91.0)  กำรตกับำตรทกุวนัตอนเช้ำ (ร้อยละ 84.6)   
และกำรท�ำทำนกับคนขอทำน (ร้อยละ 82.4) 

3. กำรทรำบข่ำวสำรเก่ียวกับโครงกำรหมูบ้่ำนรักษำ 
 ศีล 5

 ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ ประชำชนชำวไทยพุทธ  
ร้อยละ 64.0 ไม่ทรำบข่ำวสำรเกีย่วกบัโครงกำรหมูบ้่ำน 
รักษำศีล 5 มีร้อยละ 36.0 ทรำบ โดยแหล่งสื่อที่ทรำบ  
5 อันดับแรก คือ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐร้อยละ 57.6 วัด  
ร้อยละ 41.5 ฟรีทีวี ร้อยละ 34.8 หอกระจำยข่ำว  
ร้อยละ 26.7 และวิทยุ ร้อยละ 16.3
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ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด 
ตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำยำเสพติด (สิงหำคม พ.ศ. 2558)

1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด
 ผลส�ำรวจในเดือนสิงหำคม 2558 พบว่ำ  
ประชำชนร้อยละ 53.5 ระบุว่ำชุมชน/หมู่บ้ำนไม่ม ี
ปัญหำยำเสพติด ขณะที่ร้อยละ 46.5 ระบุว่ำมีปัญหำ   
ซึง่ในจ�ำนวนนีเ้หน็ว่ำปัญหำทีม่แีพร่ระบำดอยูใ่นระดบั 
มำก – มำกทีส่ดุ (ร้อยละ 5.9) และปำนกลำง (ร้อยละ 13.8)  
ส่วนน้อย – น้อยที่สุดมีร้อยละ 26.8 เมื่อพิจำรณำเป็น 
รำยภำค ป.ป.ส. พบว่ำ ประชำชนในภำค 9 ร้อยละ 15.4  
ระบุว่ำมีปัญหำกำรแพร่ระบำดยำเสพติดอยู่ในระดับ 
มำก – มำกที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่ำภำคอื่น  รองลงมำ 
ได้แก่ ภำค 8 (ร้อยละ 8.6)  ภำค 7 (ร้อยละ 7.5)  ภำค 3  
(ร้อยละ 6.1) และภำค 4 (ร้อยละ 6.0) ขณะที่ภำคอื่น 
มีน้อยกว่ำร้อยละ 6
 ส�ำหรับผลส�ำรวจในเดือนสิงหำคม 2558  
ประชำชนร้อยละ 46.5 เหน็ว่ำมปัีญหำกำรแพร่ระบำด 
ยำเสพติด ในสัดส่วนท่ีลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ 
ผลส�ำรวจในเดือนมีนำคม 2558 ซึ่งมีร้อยละ 47.7  
(โดยในจ�ำนวนนี้มีผู้ระบุว่ำมำก – มำกที่สุดร้อยละ 6.2 
ปำนกลำงร้อยละ 16.3 และน้อย – น้อยท่ีสุด 
ร้อยละ 25.2)

2. กำรแพร่ระบำดยำเสพติดในโรงเรียน/สถำนศกึษำ
 ผลส�ำรวจในเดือนสิงหำคม 2558 พบว่ำ ใน 
ชุมชน/หมู่บ้ำนท่ีมีโรงเรียน/สถำนศึกษำ ประชำชน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.0 ระบุว่ำไม่มีปัญหำยำเสพติด   
ขณะทีร้่อยละ 17.0 ระบวุ่ำมปัีญหำ ซึง่ในจ�ำนวนนีเ้หน็ว่ำ 
ปัญหำที่มีแพร่ระบำดอยู่ในระดับมำก – มำกที่สุด  
(ร้อยละ 1.0) ปำนกลำง (ร้อยละ 3.6) และน้อยถึง 
น้อยที่สุด (ร้อยละ 12.4) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยภำค  
ป.ป.ส. พบว่ำ ประชำชนในกรงุเทพมหำนคร และภำค 9  
(ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ำกัน คือ ร้อยละ 2.1) ระบุว่ำปัญหำ 
ยำเสพติดมกีำรแพร่ระบำดอยูใ่นระดบัมำก – มำกทีสุ่ด 
ในสัดส่วนที่สูงกว่ำภำคอื่น รองลงมำได้แก่ ภำค 7  
(ร้อยละ 1.3)  ภำค 8 (ร้อยละ 1.1) และภำค 5  
(ร้อยละ 1.0) ขณะที่ภำคอื่นมีน้อยกว่ำร้อยละ 1
 ส�ำหรบัผลส�ำรวจในเดอืนสงิหำคม 2558 พบว่ำ  
ในชุมชน/หมู่บ้ำนที่มีโรงเรียน/สถำนศึกษำ ประชำชน 
ร้อยละ 17.0 ระบุว่ำมีปัญหำยำเสพติด แพร่ระบำดใน 
สัดส่วนทีล่ดลง เมือ่เทยีบกบัผลส�ำรวจในเดอืนมีนำคม  
2558 ซ่ึงมีร้อยละ 18.3 (โดยในจ�ำนวนนี้มีผู้ระบุว่ำ 
มำก – มำกทีส่ดุร้อยละ 1.6 ปำนกลำงร้อยละ 4.2 และ 
น้อย – น้อยที่สุดร้อยละ 12.5)
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3. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวมของ 
 รัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
 ผลส�ำรวจในเดือนสิงหำคม 2558 พบว่ำ  
ประชำชนสงูถึงร้อยละ 99.8 ระบวุ่ำมคีวำมพงึพอใจต่อ 
ผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวมของรัฐบำล (ซึ่งในจ�ำนวนนี ้
ระบวุ่ำพงึพอใจมำก – มำกทีส่ดุร้อยละ 72.8 ปำนกลำง  
ร้อยละ 24.1 และน้อย – น้อยท่ีสดุร้อยละ 2.9) มเีพียง 
ร้อยละ 0.2 เท่ำนัน้ทีไ่ม่พงึพอใจ โดยมคีะแนนเฉล่ียของ 
ควำมพงึพอใจฯ อยูท่ี่ 7.1414 คะแนน จำกคะแนนเต็ม  
10 คะแนน

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยภำค ป.ป.ส. ผลส�ำรวจ 
ในเดือนสิงหำคม 2558 พบว่ำ ประชำชนในภำค 3  
ร้อยละ 81.0 ระบุว่ำมีควำมพึงพอใจฯ อยู่ในระดับ 
มำก – มำกที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่ำภำคอื่น รองลงมำ 
ได้แก่ ภำค 4 (ร้อยละ 76.0) ภำค 6 (ร้อยละ 76.0) และ 
ภำค 2 (ร้อยละ 75.7) ขณะที่ภำคอื่นมีประมำณ 
ร้อยละ 64 – 75 ยกเว้น ภำค 9 มีร้อยละ 61.4
 ส�ำหรบัผลส�ำรวจในเดอืนสงิหำคม 2558 พบว่ำ  
ประชำชนร้อยละ 72.8 ระบวุ่ำมคีวำมพงึพอใจฯ อยูใ่น 
ระดบัมำก – มำกทีส่ดุ ในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกับ 
ผลส�ำรวจในเดือนมนีำคม 2558 ซ่ึงมร้ีอยละ 69.6 และ 
ในทุกภำคก็เช่นเดียวกัน ยกเว้นภำค 5 ที่ลดลง
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ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรประชำสัมพันธ ์
ของรัฐบำล พ.ศ. 2558

 กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีต่อ 

กำรประชำสมัพนัธ์ของรฐับำล พ.ศ. 2558 มวีตัถปุระสงค์   

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรทรำบกำรเผยแพร่กำร 

ประชำสัมพันธ์ของรัฐบำลประเภทข้อมูลข่ำวสำร 

ทีท่รำบ และควำมพงึพอใจต่อนโยบำย/โครงกำรต่ำงของ 

รฐับำลทีไ่ด้ด�ำเนนิกำร เพือ่น�ำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจ 

ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำน 

กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล และเป็นข้อมูลในกำร 

วำงแผนประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล  ซึ่ง 

ปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 1 - 22  

เมษำยน พ.ศ. 2558 โดยท�ำกำรสัมภำษณ์สมำชิกใน 

ครัวเรือนที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกจังหวัด  

ทั่วประเทศ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 33,420 คน เป็น 

ประชำชนในเขตเทศบำล 17,460 คน และนอกเขต 

เทศบำล 15,960 คน ซึง่สรปุผลกำรส�ำรวจท่ีส�ำคญั ดงันี้

1. กำรทรำบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำร 

 ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำล และ 

 ภำรกจิของนำยกรฐัมนตร ีและส่ือในกำรรบัทรำบ

 จำกกำรสอบถำมประชำชนเกี่ยวกับกำรทรำบ 

กำรเผยแพร่ข่ำวสำร และกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 

ต่ำงๆ ของรัฐบำล และภำรกจิของนำยกรัฐมนตร ีพบว่ำ  

ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.1 ทรำบกำรเผยแพร่ 

ข่ำวสำรดงักล่ำว ส่วนผูท้ีไ่ม่ทรำบมร้ีอยละ 23.9  ซึง่ได้ 

ให้เหตุผลที่ไม่ทรำบ ได้แก่ ไม่สนใจ ไม่มีเวลำ/ไม่ว่ำง/ 

ติดธุระ และไม่ชอบ เป็นต้น

2. กำรรับฟัง/รับชมรำยกำรของนำยกรัฐมนตรี

 ผลจำกำรส�ำรวจ พบว่ำ ประชำชนทีท่รำบข้อมูล 

ข่ำวสำรฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.9 ติดตำมรับชม/รับฟัง 

รำยกำร “คนืควำมสุขให้คนในชำติ” (โดยติดตำมจำกสือ่  

3 อันดับแรก คอื สถำนโีทรทศัน์ (ร้อยละ 84.3)  ข่ำวทำง 

ทวี ี(ร้อยละ 7.4)  และสถำนวีทิยกุระจำยเสยีง (ร้อยละ  

0.6) ส่วนผู้ที่ไม่ติดตำม มีเพียงร้อยละ 7.1
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3. กำรทรำบและควำมพึงพอใจต่อนโยบำยของ 

 รัฐบำล

 เมื่อสอบถำมประชำชนเกี่ยวกับกำรทรำบ 

นโยบำย/โครงกำรของรฐับำล (นำยกฯ พลเอกประยทุธ์   

จันทร์โอชำ) ที่ได้ด�ำเนินกำรที่ทรำบมำกที่สุด 5 อันดับ 

แรก คอื กำรปรำบปรำมยำเสพติด อำวธุสงครำม มำเฟีย  

และผูม้อีทิธพิล (ร้อยละ 85.7)  กำรช่วยเหลอืเกษตรกร  

(ร้อยละ 80.8) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ  

(ร้อยละ 79.9) กำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  

(ร้อยละ 77.5) และกำรจัดระเบียบสังคม (ร้อยละ 76.3)
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	 ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดทุกจังหวัดได้รับมอบหมำยจำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติให้จัดท�ำโครงกำรส�ำรวจ 

ในระดับจังหวัด	 ประมำณปีละ	 15	 โครงกำร	 รวมท้ังส�ำนักงำนสถิติจังหวัดได้จัดท�ำโครงกำรส�ำรวจตำมที่ได้รับ 

มอบหมำยหรือขอควำมร่วมมือจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ในจังหวัดซึ่งมีปริมำณงำนที ่

แตกต่ำงกันไปในแต่ละจังหวัด	

	 โครงกำรส�ำรวจทีส่�ำนกังำนสถติิจังหวัดจัดท�ำ	ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยและขอควำมร่วมมือจำกผูว่้ำรำชกำร 

จังหวัดและหน่วยงำนในจังหวัด

ภาคกลาง

จังหวัด โครงการ

กำญจนบุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

จันทบุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรจดักำรแข่งขนักฬีำเยำวชนแห่งชำต	ิครัง้ที	่31	“จนัทบรูเกมส์”

ฉะเชิงเทรำ •	 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงท่องเที่ยว	“วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร”	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงท่องเที่ยว	“วัดสมำนรัตนำรำม”	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงท่องเที่ยว	“วัดโพรงอำกำศ”	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของผู้เดินทำงท่องเที่ยว	“วัดหงษ์ทอง”	พ.ศ.	2558

ชลบุรี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนนมัสกำรพระพุทธสิหิงค์และงำนสงกรำนต์จังหวัด
ชลบุรี	ประจ�ำปี	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด
ชลบุรี	พ.ศ.	2558

ชัยนำท •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร	จังหวัดชัยนำท	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดชัยนำท	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมหุ่นฟำงนกและงำนกำชำดจังหวัดชัยนำท 

ครั้งที่	30	ประจ�ำปี	2558	
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล	5	จังหวัดชัยนำท	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเทศกำลวันมำฆบูชำ	 “มหัศจรรย์งำนบุญประเพณี 

ห่มผ้ำพระธำตุ	ตักบำตรดอกไม้	เนื่องในเทศกำลมำฆบูชำ”	ประจ�ำปี	2558	
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 “ประเพณีแข่งขันเรือยำว	 ชิงถ้วยพระรำชทำน	 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัและสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกมุำร”ี	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับ	 “โครงกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ตำมรอยพระบำท 

ยำตรำ	เฉลิมพระเกียรติก้องฟ้ำ	สยำมมกุฎรำชกุมำร”	ประจ�ำปี	2558

ภารกิจที่ส�านักงานสถิติจังหวัดจัดท�าเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 
ในจังหวัดในปีงบประมาณ 2558

_16-0325(099-114)2.indd   99 12/14/59 BE   10:31 AM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานส ถิ ติ แห ่ งช า ติ

100

ภาคกลาง

จังหวัด โครงการ

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 “วันส้มโอขำวแตงกวำชัยนำท	 ครั้งท่ี	 32”	 ประจ�ำ 
ปี	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด
ชัยนำท	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

ตรำด •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของจังหวัดตรำด	พ.ศ.	2558

นครนำยก •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 “นครนำยกมรดกธรรมชำติโลกและกำชำดจังหวัด
นครนำยก”	ประจ�ำปี	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ	 “Bike	 For	
mom”	ปั่นเพื่อแม่

นครปฐม •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด
นครปฐม	พ.ศ.	2558

นนทบุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“The	best	of	Nonthaburi	2015”
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้ำพระยำมหำเจษดำบดินทร์”	

พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 “มหกรรมวัฒนธรรมนนท์	 สืบสำนผ้ำไทย	 เทิดไท ้

องค์รำชินี”
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนตลำดนัดชุมชน	ไทยช่วยไทย

ปทุมธำนี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดปทุมธำนี	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมต้องกำรและกำรขำดแคลนแรงงำนของสถำนประกอบกำร	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นของแรงงำนเพื่อพัฒนำฝีมือในภำคอุตสำหกรรม	พ.ศ.	2558
•	 โครงกำรควำมร่วมมอืป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนษุย์	แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยและยำเสพตดิ

ในพื้นที่ตลำด
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด

ปทุมธำนี	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ	“กำรจัดงำน	GREEN	Agricultural	Market	2015”

ประจวบคีรีขันธ์ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรจดังำน	“มหกรรมสนิค้ำเกษตรเมอืงสำมอ่ำว	2558”	ครัง้ท่ี	2
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์	มหัศจรรย์เมืองสำมอ่ำว

และงำนกำชำด	ครั้งที่	6”	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนกำรแข่งขัน	“วิ่งมหัศจรรย์เมืองสำมอ่ำว	มินิ	–	ฮำล์ฟ	

มำรำธอน	ครั้งที่	6”	ประจ�ำปี	2558

ปรำจีนบุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“เทศกำรมำฆปูรมีศรีปรำจีน”	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด

ปรำจีนบุรี	พ.ศ.	2558
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ภาคกลาง

จังหวัด โครงการ

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดงำน	 “สืบสำนวัฒนธรรม	 และงำนกำชำดจังหวัด

ปรำจีนบุรี”	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนต่อโครงกำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำกำรเกษตรแก่ชุมชน	เพือ่บรรเทำ

ปัญหำภัยแล้ง	จังหวัดปรำจีนบุรี	พ.ศ.	2558

พระนครศรีอยุธยำ •	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชน	และผูป้ระกอบกำรต่อกำรจดังำน	“ยอยศยิง่ฟ้ำ	อยธุยำมรดกโลก”
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ	พ.ศ.	2558

เพชรบุรี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนตลำดนัดชุมชน	 ไทยช่วยไทย	 คนไทยยิ้มได้	 จังหวัด

เพชรบุรี
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“พระนครคีรี-เมืองเพชร”	ครั้งที่	29	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมต้องกำรแบบลำยผ้ำประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำพิทักษ์ป่ำ	กอ.รมน.	จังหวัดเพชรบุรี

ระยอง •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช	ประจ�ำปี	2557	
•	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรจดังำน“สดุยอดอำหำรอร่อยจงัหวดัระยอง”	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรจดังำน“มหกรรมเล่ำขำนต�ำนำนเมอืงระยอง	เฉลิมพระเกยีรต	ิ

60	พรรษำสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี”
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนเทศกำล“ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง”	ประจ�ำป	ี

2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่องำนวันสุนทรภู่	จังหวัดระยอง	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด

ระยอง	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช	ประจ�ำปี	2558

ลพบุรี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด

ลพบุรี	พ.ศ.	2558

สมุทรปรำกำร •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร	พ.ศ.	2558

สมุทรสงครำม •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของจังหวัดสมุทรสงครำม	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครำม	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครำม	(ตลำดร่มหุบ)	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรน�ำเรือหลวงพุทธเลิศหล้ำนภำลัยมำใช้ประโยชน์

สมุทรสำคร •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“สมุทรสำครเกษตรแฟร์”
•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของผูม้ำรบับรกิำรจดทะเบยีนแรงงำนต่ำงด้ำวแบบเบด็เสรจ็		(one	stop	service)
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“ถนนคนเดินพันท้ำยนรสิงห์	(night	market)”
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“มหกรรมลดรำคำสินค้ำมหำชัย”
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•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด
สมุทรสำคร	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำน	“สมุทรสำครอุตสำหกรรมแฟร์	2558”
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร	พ.ศ.	2558

สระบุรี •	 ส�ำรวจเกี่ยวกับกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนเทศกำลสงกรำนต์	พ.ศ.	2558	

สระแก้ว •	 ส�ำรวจควำมต้องกำรและกำรขำดแคลนแรงงำนของสถำนประกอบกำร	พ.ศ.	2558

สิงห์บุรี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด
สิงห์บุรี	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพระพรหม	และศนูย์บรกิำรกำรท่องเทีย่ว	กลุม่จงัหวดัภำคกลำงตอนบน	2	
พ.ศ.	2558

•	 กำรประเมินผลกำรจัดงำน”สดุดีวีรชนค่ำยบำงระจัน”	พ.ศ.	2558		
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของจังหวัดสิงห์บุรี	พ.ศ.	2558		
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	พ.ศ.	2558
•	 โครงกำร	“5	นำทีมีค�ำตอบ”	ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
•	 โครงกำร	จัดท�ำหนังสือ	“ควำมสุขของฅนสิงห์”

อ่ำงทอง •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเกษตรและของดีเมืองอ่ำงทอง
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนกำชำดและของดีเมืองอ่ำงทอง
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมกลองนำนำชำติ	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจกำรรับรู้วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศำสตร์	จังหวัดอ่ำงทอง
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดท�ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรจังหวัดอ่ำงทอง
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร	website	ของจังหวัดอ่ำงทอง

ภาคเหนือ

ก�ำแพงเพชร •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีสำรทไทย	กล้วยไข่และของดีเมืองก�ำแพง	
ประจ�ำปี	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีนบพระเล่นเพลง	 และกำชำดจังหวัด
ก�ำแพงเพชร		ประจ�ำปี	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับต�ำบล	พ.ศ.	2558

เชียงรำย •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด
เชียงรำย	พ.ศ.	2558

เชียงใหม่ •	 ส�ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัยของประชำชน	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดงำนฤดูหนำวและงำน	OTOP	ของดีเมืองเชียงใหม่	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
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ตำก •	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนทีม่ต่ีอกำรบรหิำรงำนของจงัหวดัตำก	(ภำยใต้กำรพฒันำคณุภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ)	พ.ศ.2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 กำรประเมินผลกำรสัมมนำทำงวิชำกำร	 “กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษตำก”
•	 ส�ำรวจควำมต้องกำรของผู้ร่วมงำนตลำดนัดนักลงทุนเกี่ยวกับ	“คลินิกนักลงทุน”	จังหวัดตำก

นครสวรรค์ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนเกษตรรุ่งเรือง	เมืองสี่แคว	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด

นครสวรรค์	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	

พ.ศ.	2558

น่ำน •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนประจ�ำปีและของดีเมืองน่ำน	 ธำรน�้ำใจให้คนน่ำน	 
ประจ�ำปี	2557

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย	

จังหวัดน่ำน	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	

พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ	 “Bike	 For	 

mom”	ปั่นเพื่อแม่

พะเยำ •	 กำรประเมินผลกำรจัดงำนเทศกำลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยำ	ประจ�ำปี	2558

พิจิตร •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“กีฬำสำนสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร”	ประจ�ำปี	2558	
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด

พิจิตร	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรจดังำน	“ประเพณสีงกรำนต์	สรงน�ำ้พ่อปูบ่ชูำหลกัเมอืง	และ

ย้อนรอยประวัติศำสตร์เมืองเก่ำพิจิตร”	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรจดังำนประเพณแีข่งขันเรอืยำว	ชงิถ้วยพระรำชทำนพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	และชิงแชมป์แห่งประเทศไทย	ประจ�ำปี	2558

พิษณุโลก •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

เพชรบูรณ์ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนมะขำมหวำนนครบำลเพชรบูรณ์	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

แพร่ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนฤดูหนำวจังหวัดแพร่	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสืบชะตำผู้อำวุโสหมื่นปี	
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมสร้ำงรำยได้และอำชีพสู้ภัยแล้ง	 สินค้ำลด 

ค่ำครองชีพ	
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเทศกำลปีใหม่	พ.ศ.	2558
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•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์จังหวัดแพร่	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกิจกรรม	“ปั่นวัดใจไปอินทร์แขวน”ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรจดังำน	“ประเพณีวสิำขบูชำไหว้สำพระพทุธโกศยั	พระคูบ้่ำน

คู่เมือง”	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีไหว้พระธำตุช่อแฮ่เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	

ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด

แพร่	พ.ศ.	2558

แม่ฮ่องสอน •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	พ.ศ.	2558

ล�ำปำง •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด
ล�ำปำง	พ.ศ.	2558

ล�ำพูน •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนพระนำงจำมเทวีและงำนฤดูหนำวจังหวัดล�ำพูน	
ประจ�ำปี	2557	

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

สุโขทัย •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนสักกำระพระแม่ย่ำและงำนกำชำดประจ�ำปี	2558	

อุตรดิตถ์ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกฎอัยกำรศึกกับวิถีชีวิตประจ�ำวัน

อุทัยธำนี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรจดังำนเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระปฐมบรมชนกและงำนกำชำด	
ประจ�ำปี	2558	

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนวิถี	“ถนนคนเดินตรอกโรงยำ”	จังหวัดอุทัยธำนี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำฬสินธุ์ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัด	“งำนมหัศจรรย์	 แสง	สี	 เสียง	 เล่ำขำนต�ำนำนเมืองฟ้ำ

แดดสงยำง”

ชัยภูมิ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเจ้ำพ่อพญำแลและงำนกำชำดจังหวัดชัยภูมิ	ประจ�ำปี	
2558

•	 กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรคนไทยหัวใจเดียวกัน	จังหวัดชัยภูมิ
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

นครพนม •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม
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นครรำชสีมำ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนฉลองวันแห่งชัยชนะของท้ำวสุรนำรีประจ�ำปี	 2558	
จังหวัดนครรำชสีมำ		

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน	บ�ำบัดทุกข์	
บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”

บุรีรัมย์ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกิจกรรมมหกรรมแข่งขนัจกัรยำนเพือ่กำรท่องเทีย่วจงัหวดั
บุรีรัมย์

มหำสำรคำม •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด
มหำสำรคำม	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

มุกดำหำร •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรจดังำนกำชำดและงำนของด	ีจงัหวดัมกุดำหำร	ประจ�ำปี	2558

ยโสธร •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนวันสถำปนำและงำนกำชำดจังหวัดยโสธร	 ประจ�ำปี	
2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ	 “โครงกำรยำมพี่-ยำมน้อง”	 (จังหวัดเคล่ือนที่)	 จังหวัดยโสธร	 
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

ร้อยเอ็ด •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณี	“สมมำน�้ำคืนเพ็ง	เส็งประทีป”	
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมแข่งขันกีฬำ	24	ชั่วโมงจังหวัดร้อยเอ็ด
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“เทศกำลวันข้ำวหอมมะลิโลก”	จังหวัดร้อยเอ็ด	
•	 ส�ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชนต่อกำรจดังำน	“ประเพณปีีใหม่และกำชำดจงัหวดัร้อยเอด็”	ประจ�ำปี	 

2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรเพิ่มรำยได้ให้เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
•	 ส�ำรวจควำมเดือดร้อนและควำมต้องกำรของประชำชน	จังหวัดร้อยเอ็ด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อโครงกำรสร้ำงรำยได้และพัฒนำกำรเกษตรแก่ชุมชน	 

เพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้ง	พ.ศ.	2558
•	 กำรจัดท�ำข้อมูลพื้นฐำนของจังหวัด	(Base	line)	ด้ำนกำรท่องเที่ยว

เลย •	 กำรประเมินกำรจัดงำนกำชำด	“ดอกฝ้ำยบำนสืบสำนวัฒนธรรมไทเลย”	ประจ�ำปี	2558

ศรีสะเกษ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อหน่วยบริกำรเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด

ศรีสะเกษ	พ.ศ.	2558
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สกลนคร •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 กำรประเมินผล	กำรจัดงำน	“งำนรวมน�้ำใจไทสกล	จังหวัดสกลนคร		พ.ศ.	2558”
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรรับรู้และควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรขับเคลื่อน

นโยบำยรัฐบำล	กระทรวงมหำดไทยของจังหวัดสกลนคร	พ.ศ.	2558

สุรินทร์ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดงำน	“มหัศจรรย์งำนช้ำงสุรินทร์”	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด

สุรินทร์	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำรจังหวัดสุรินทร์สร้ำงสุข	 สร้ำงรอยยิ้มและโครงกำร 

บ้ำนธำรน�้ำใจสร้ำงสุข	สร้ำงรอยยิ้ม
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

หนองคำย •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	 “โครงกำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์และ
หน่วยบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	พ.ศ.	2558

•	 กำรประเมินกำรจัดงำน	“เทศกำลออกพรรษำ	บั้งไฟพญำนำคโลก”จังหวัดหนองคำย	ประจ�ำปี	2558

หนองบัวล�ำภู •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจต่อโครงกำรสร้ำงรำยได้และพฒันำกำรเกษตรแก่ชุมชนเพือ่บรรเทำปัญหำภยัแล้ง

อุดรธำนี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 “งำนทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธำนี	 คืนควำมสุขให้
ประชำชน”	ประจ�ำปี	2557

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศไทย	พ.ศ.	2558	จังหวัดอุดรธำนี
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	

พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด

อุดรธำนี	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับ	กำรประกวดหนังสั้น	“บ้ำนเรำแสนสุขใจ”	จังหวัดอุดรธำนี	

พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนเกีย่วกบักำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดั

อุดรธำนี	พ.ศ.	 2558	ประเภท	 :	 อุบัติภัย	กรณี	 อำกำศยำนประสบอุบัติเหตุในบริเวณท่ำอำกำศยำน
อุดรธำนี		

•	 ส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร	 ภำยใต้โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรครบวงจรในพื้นที่ 
ที่มีศักยภำพระดับจังหวัด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ	จังหวัดอุดรธำนี	พ.ศ.	2558

อุบลรำชธำนี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด
อุบลรำชธำนี	พ.ศ.	2558

อ�ำนำจเจริญ •	 ส�ำรวจควำมคิดเหน็ของประชำชนต่อกำรจดังำนประเพณฮีตีสบิสองและงำนกำชำดจงัหวดัอ�ำนำจเจรญิ	
ประจ�ำปี	2557

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรศูนย์อำหำรสวัสดิกำร	 ศำลำกลำงจังหวัด
อ�ำนำจเจริญ	พ.ศ.	2557
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บึงกำฬ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำรของผู้รับบริกำรส�ำนักงำนท่ีดินจังหวัด
บึงกำฬ	พ.ศ.	2558

•	 กำรประเมินผลกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์จังหวัดบึงกำฬ	ประจ�ำปี	2558
•	 กำรประเมินผลกำรจัดงำนแข่งเรือยำวประเพณี	 ไทย	 -	 ลำว	 -	 เวียดนำม	 ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ 

พระเทพรัตน์รำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรีครั้งที่	16	ประจ�ำปี	2558

ภาคใต้

กระบี่ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนกระบี่เบิกฟ้ำอันดำมัน	พ.ศ.2558

ชุมพร •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“โลกทะเลชุมพร”	ครั้งที่	25	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเหน็ของประชำชนต่อกำรจดังำน	“เกษตรแฟร์และของดเีมอืงชมุพร”	ครัง้ที	่5	ประจ�ำปี	 

2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“	ดูเหยี่ยวอพยพ	ณ	เขำดินสอ	“	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 “เทิดพระเกียรติพลเรือเอก	 พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	และงำนกำชำดจังหวัดชุมพร”	ประจ�ำปี	 
2558

ตรัง •	 ส�ำรวจครัวเรือนเกษตรผู้ปลูกยำงพำรำ/ลูกจ้ำงกรีดยำงพำรำ	จังหวัดตรัง	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นต่อกำรจัดงำน	“พิธีวิวำห์ใต้สมุทร	2015”
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด	 ตำมยุทธศำสตร์ 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจกำรแข่งขันรถยนต์ขับเคล่ือนส่ีล้อ	 (ออฟโรด)	 รำยกำร	 RFC	 Thailand	Global	 Series	 NAS	

Challenge	2015

นครศรีธรรมรำช •	 ส�ำรวจควำมพงึพอใจต่อกำรจดังำนพลงัชมุชนกระตุน้เศรษฐกจิ	จงัหวดันครศรธีรรมรำช	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนและกำรขำดแคลนแรงงำนของสถำนประกอบกำร	 จังหวัด

นครศรีธรรมรำช	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจค่ำใช้จ่ำยท่ีจ�ำเป็นของแรงงำนไร้ฝีมือ	 (แรงงำนเพื่อพัฒนำฝีมือ)	 ในภำคอุตสำหกรรม	 จังหวัด

นครศรีธรรมรำช	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนแรงงำน	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	ประจ�ำปี	2558

นรำธิวำส •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรสรุปเข้ม	 ครั้งที่	 11	 step	 up	 ขยับฝัน	 แบ่งปัน	 ชำยแดนใต	้ 
จังหวัดนรำธิวำส	2557

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรส่งและอ�ำนวยพรแก่ผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
ของจังหวัดนรำธิวำส	ประจ�ำปี	2558	(ฮ.ศ.	1436)

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ	 “Bike	 For	
mom”	ปั่นเพื่อแม่

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

ปัตตำนี •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดแข่งขันนกเขำชวำเลี้ยง	กำรกุศลจังหวัดปัตตำนี		ประจ�ำปี	
2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนจัดมหกรรมท่องเที่ยวปัตตำนีอำเซียน	 :	 กตัญญูคู่ฟ้ำ
มหำสมโภชเจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตำนี	ประจ�ำปี	2558								
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•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรจดังำนกำชำดและงำนประจ�ำปีจงัหวดัปัตตำน	ีประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ	 “Bike	 For	

mom”	ปั่นเพื่อแม่
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรรับกำรบริกำรของ	อบต.	ในจังหวัดปัตตำนี

พังงำ •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรม	ภำยใต้โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็งจังหวัดพังงำ		

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

พัทลุง •	 ประเมินกำรจัดงำนกำชำด	 งำนสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศและงำนของดีเมืองลุง	
ประจ�ำปี	2558

ภูเก็ต •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมคอนเสิร์ต	 “เดินหน้ำประเทศไทย	 ร่วมใจ
ปฏิรูป”		

•	 ประเมินผลกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแผ่นดินไหว	 กำรอพยพประชำชนและ 
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว	ระดับกลุ่มจังหวัด	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2558

ยะลำ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนสมโภชหลักเมืองและงำนกำชำดจังหวัดยะลำ	 
พ.ศ.	2558

•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดยะลำ	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ	“โครงกำรบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”	

พ.ศ.	2558

สงขลำ •	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติดตำมยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558

•	 ประเมินผลกระทบโครงกำรงบพัฒนำจังหวัดที่มีต่อประชำชนจังหวัดสงขลำ	ปีงบประมำณ	2558
•	 ประเมินผลกระทบโครงกำรงบพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน	ที่มีต่อประชำชนกลุ่มจังหวัดภำคใต้

ชำยแดน	ปีงบประมำณ	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสงขลำ	พ.ศ.	2558

สตูล •	 ส�ำรวจกำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐระดับหน่วยงำน	พ.ศ.	2557
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรตลำดชำยแดนด่ำนวังประจันจังหวัดสตูล	พ.ศ.	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเทศกำลยอนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้ำนละงู
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนสตูลฟอสซิล	 เฟสติวัล	 (Satun	 Fossil	 festival)	 

ครั้งที่	2
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหัศจรรย์สันหลังมังกร	 วิถีตันหยง	 The	Miracle	

dragon	beach	@	satun	ครั้งที่	3
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเทศกำลหอยท้ำยเภำ
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเบิกฟ้ำทุ่งบุหลัง
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมรกตอันดำมัน	 มหัศจรรย์อำหำรอร่อยของดีที่ละง	ู 

ครั้งที่	9
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมว่ำวประเพณีจังหวัดสตูล	 ครั้งที่	 35	 และ 

แสดงว่ำวนำนำชำติ
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ภาคใต้

จังหวัด โครงการ

•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเทศกำลข้ำวโพดหวำนท่ำแพ	ครั้งที่	6
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนแข่งขันตกปลำหัวโทง	ฟิซชิ่งคัพ	ครั้งที่	6
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศำสตร์เกำะตะรุเตำ	 

ครั้งที่	12
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	ปั่นหัวใจ	สีเขียว	เที่ยวสตูล	58
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำ	 Satun	Mountain	 Bite	

Thai-Malay	2015
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมกีฬำวันผู้สูงอำยุและแข่งม้ำชำยหำด
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเทศกำลวันเต่ำโลก
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนแรลลี่จักรยำนท่องไพรเรียนรู้ชีวิตซำไกชมน�้ำตก 

วังใต้หนำน
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	“สตูลอิดิ้ลฟิตรี	Open	House”
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเทศกำลเข้ำพรรษำ
•	 ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของประชำชนต่อกำรจัดงำนมหกรรมวฒันธรรมนครสีโตย	และตลำดนดัชมุชนของดี

เกษตรสตูล	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำน	 มำแลต๊ะ	 ท่องเที่ยวโดยชุมชนสตูล	 “พำแม่	 ชม	 

ชิม	ช็อป	สินค้ำชุมชน”
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนไหว้ผีโป๋
•	 ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดงำนเทศกำลชมสวน	ชวนชิม	อิ่มผลไม้	ประจ�ำปี	2558
•	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ	ยำเสพติด	พ.ศ.	2558

สุรำษฎร์ธำนี •	 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	2558
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การให้บริการด้านสถิติ
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การบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

	 ด้วยหลักกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	 คือ	 กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้เป็นเครื่องมือ 

ในกำรจัดกำรและให้บริกำรแก่ประชำชน	 เพ่ือให้ประชำชนได้เลือกใช้บริกำรที่หลำกหลำยผ่ำนอินเทอร์เน็ตให ้

ประชำชนได้รบับรกิำรทีด่ขีึน้	แม่นย�ำขึน้	สะดวกขึน้	เสยีเวลำน้อยลง	และให้ข้อมลูกบัประชำชนได้มำกขึน้	ลดช่องว่ำง 

และควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึงข้อมูลและเข้ำถึงบริกำรของรัฐ	ลดควำมยุ่งยำก	เพิ่มควำมโปร่งใส	และเข้ำสู่กำร 

ให้บรกิำรแบบดจิทิลั	ซึง่กำรให้บรกิำรแบบดิจิทลัจะท�ำให้ภำคประชำชนและภำคธรุกจิเข้ำถึงบริกำรของภำครฐัได้ 

ทกุที	่ทกุเวลำ	ส่งผลต่อกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ	กำรพัฒนำคณุภำพชวีติของคนในสังคม	และกำรจ้ำงงำนทีเ่พิม่ขึน้

	 ส�ำนักงำนสถิตแิห่งชำต	ิจงึได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	และระบบสำรสนเทศมำให้บรกิำร	โดยน�ำข้อมลูสถิติ 

และข่ำวสำรของส�ำนกังำนฯ	ในหลำกหลำยรปูแบบ	ให้บรกิำรผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ส�ำนกังำนงำนสถติแิห่งชำต	ิส�ำหรบั 

ให้บรกิำรแก่ผูใ้ช้ข้อมลูทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	สะดวก	และรวดเรว็ยิง่ขึน้	ดงันี้

บริการสืบค้นจากเอกสารและรายงานเชิงสถิติ 

เป็นระบบจดัเกบ็ข้อมลูจำกเอกสำรและรำยงำน

เชิงสถิติ	 ทั้งที่ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติผลิตเอง	

และท่ีเก็บรวบรวมจำกหน่วยสถิติอื่น	 ๆ	 เพ่ือให้

บริกำรข้อมูลข่ำวสำร	 ในเชิงสถิติให้แก่ผู้ขอใช้

ข้อมูลทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

บรกิารสบืค้นตารางสถติิจากโครงการหลกัของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นระบบกำรน�ำเสนอ 

ข้อมูลในรูปแบบตำรำงสถิติ	 โดยกำรดึงข้อมูล

จำกระบบคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลตำรำงสถิติ

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)	 เป็น

ระบบให้บริกำรแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย

ผู้ใช้สำมำรถอ่ำนหนังสือผ่ำนเว็บไซต์	 โทรศัพท์

เคลื่อนที่	 และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ	

(Tablet)
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บริการสั่งซ้ือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เพื่อเป็นกำรลด 

ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของกระบวนงำนให้บริกำร	 

และอ�ำนวยควำมสะดวกลดภำระกำรเดินทำง 

ของผู้รับบริกำรที่จะต้องเดินทำงมำซื้อเอกสำร/ 

รำยงำน	และซีดีรอม	

บรกิารข้อมลูระดบัย่อย	(Micro	Data	Services	 

System)	กำรให้บริกำรข้อมูลระดับย่อย	(ข้อมูล 

รำยบุคคล/รำยกิจกำรที่มีกำรปกปิดตัวบ่งชี้ที่ 

จะระบุตัวตนให้สืบค้น)	 โดยผู้รับบริกำรเข้ำไป 

ศึกษำลักษณะและรำยละเอียดแต่ละโครงกำร 

ส�ำมะโน/ส�ำรวจท่ีสนใจก่อนแจ้งควำมจ�ำนง 

ขอใช้ข้อมูลเป็นเอกสำรผ่ำนระบบ	 หลังจำกได้ 

รบักำรอนญุำต	จงึจะสำมำรถ	Download	ข้อมลู 

ไปใช้งำนต่อไปได้	

บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Library)	 

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 ได้น�ำระบบห้องสมุด 

อัตโนมัติ	 (e-Library)	 ให้บริกำรโดยผู้ใช้บริกำร 

สำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว					 

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

intranet.nso.go.th	 สำมำรถใช้งำนเข้ำสืบค้น 

ข้อมลูสือ่ประเภทต่ำงๆ	ทีม่ใีห้บรกิำรในห้องสมดุ	 

โดยกำรสบืค้นตำมดชันคี�ำค้น	(Index)	ท่ีต้องกำร	 

เช่น	 หัวเรื่อง	 ช่ือเรื่อง	 ช่ือผู้แต่ง	 เป็นต้น	 และ 

สมำชิกสำมำรถจองสื่อนั้น	ๆ 	ได้เองโดยอัตโนมัติ	 

รวมทั้งตรวจสอบประวตัิกำรยืม	-	คืน	กำรยืมต่อ	 

ตรวจสอบค่ำปรับค้ำงช�ำระของตนเองได้
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	 ข้อมลูสถติิและสำรสนเทศทีใ่ห้บรกิำรเผยแพร่อยูใ่นรปูแบบเอกสำร/รำยงำน	สือ่อเิลก็ทรอนกิส์	ผูร้บับรกิำร 

สำมำรถติดต่อขอรับบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ	ดังนี้

 
1.	ขอข้อมูลโดยตรงที่ส�ำนักงำน

สถิติแห่งชำติ
ส่วนกลำง	:	 กลุ่มบริกำรและเผยแพร่ข้อมูล	ส�ำนักสถิติพยำกรณ์
	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำฯ	
	 อำคำรรัฐประศำสนภักดี	(ฝั่งทิศใต้)	ชั้น	2	ถนนแจ้งวัฒนะ
	 เขตหลักสี่	กทม.	10210
ส่วนภูมิภำค	:		 ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2.	จดหมำย จัดส่งมำที่	:	 กลุ่มบริกำรและเผยแพร่ข้อมูล	ส�ำนักสถิติพยำกรณ์
	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำฯ
	 อำคำรรัฐประศำสนภักดี	ชั้น	2	ถนนแจ้งวัฒนะ
	 เขตหลักสี่	กทม.	10210

3.	จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	
(E-mail)

E-mail	address	:	services@nso.go.th

4.	โทรศัพท์ หมำยเลข	0	2143	8132

5.		โทรสำร หมำยเลข	0	2141	7500-03

6.	เว็บไซต์ www.nso.go.th

7.	เว็บบอร์ด	และ	Facebook	
ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

www.facebook.com/NSOOFTHAILAND

ระบบสืบค้นตารางสถิต	ิเป็นระบบกำรน�ำเสนอ 

ข้อมูลในรูปแบบตำรำงสถิติ	 โดยกำรดึงข้อมูล 

จำกระบบคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลตำรำงสถิต	ิ 

ซึง่ผูร้บับรกิำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย	สะดวก	 

และรวดเรว็ขึน้	สำมำรถคดัเลอืกรำยกำร	(select)	 

และสร้ำงตำรำงได้หลำยรูปแบบ	 เช่น	 รูปแบบ 

ของอนกุรมเวลำ	(Time	series)	ข้อมูล	10	อนัดบั 

เด่น	(Top	Ten	Provincial	Statistics)	และข้อมลู 

ส�ำคัญของภำคและจังหวัด	 โดยมีกำรให้สิทธิ ์

กำรเข้ำถงึฐำนข้อมลูเพือ่เรยีกใช้ข้อมูล	(ในส่วนที ่

อนุญำตให้เข้ำถึงได้)	 เพื่อน�ำเสนอรำยงำนตำม 

ควำมต้องกำรได้ทันที	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริกำร 

สำมำรถสร้ำงและน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได ้

ตำมต้องกำร	
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จ�านวนผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติ 409,129 ราย

ผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติ ปีงบประมาณ 2558  
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การให้บริการข้อมูลสถิติในรูปแบบภูมิสารสนเทศสถิติ

การให้บริการผ่านระบบภูมิสารสนเทศสถิติ :  

NSO-GIS

	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 ได้จัดท�ำระบบภูม ิ

สำรสนเทศสถิติ	 :	 NSO-GIS	 ขึ้น	 เพ่ือน�ำเสนอข้อมูล 

สถิติเชิงพื้นท่ีโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศภูมิศำสตร	์ 

(GIS)	 ซึ่งจะแสดงให้เห็นภำพกำรกระจำยตัว	 กำร 

กระจุกตัวของสำรสนเทศสถิติที่น่ำสนใจ	 และกำร 

เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลำต่ำง	 ๆ	 ในเชิงพื้นที่ได้ชัดเจน	 

และเข้ำใจง่ำยมำกกว่ำ	 กำรพิจำรณำดูจำกตำรำงสถิติ	 

มีประโยชน์ช่วยในกำรวำงแผน	ก�ำหนดนโยบำย	ตลอดจน 

กำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่	 โดยสำมำรถเรียกดูระบบ 

ผ่ำนโปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ในคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล	 

และอุปกรณ์สื่อสำรเคล่ือนที่	 (mobile	 และ	 tablet)	 

ได้ที่เว็บไซต์	http://statgis.nso.go.th/d	

หรือทำง	Banner	

บนเว็บไซต์ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	(www.nso.go.th)	

	 ปัจจุบนัระบบ	NSO-GIS	ให้บรกิำรข้อมูลแผนที ่

กว่ำ	20	โครงกำร	ประกอบด้วยตัวชี้วัดทำงเศรษฐกิจ	 

สังคม	 และสิ่งแวดล้อมมำกถึง	 2,900	 ตัวช้ีวัด	 ซึ่งมี 

กำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่ำงสม�่ำเสมอตำมคำบ 

เวลำของโครงกำร	 นอกจำกนี้ยังมีบริกำรเอกสำรที ่

เกี่ยวข้องกับภูมิสำรสนเทศสถิติ	 เช่น	 คู่มือกำรใช้งำน 

ระบบฯ	ภูมิสำรสนเทศสถิติ	 (GIS)	 :	 Thailand	One	 

Minute	เป็นต้น	
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การพัฒนาการจัดท�าแผนที่ขอบเขตส�ารวจ 

	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	ใช้แผนที่แสดงขอบเขต 

ส�ำรวจ	ในกำรลงพืน้ทีป่ฏบัิตงิำนสนำมเพือ่ให้พนกังำน 

สนำมทกุคนรูข้อบเขตทีต่นเองรบัผดิชอบ	ไม่เกดิควำม 

ซ�ำ้ซ้อน	และใช้ในกำรตดิตำม	ควบคมุคณุภำพของงำน 

สนำม	 และส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 จึงได้จัดท�ำแผนที่ 

ดิจิทัล	 แสดงขอบเขตส�ำรวจและจุดต�ำแหน่งบ้ำน/ 

สิง่ปลกูสร้ำง	เพือ่สำมำรถน�ำเสนอข้อมูลสถติ/ิสำรสนเทศ 

ด้วยระบบ	GIS	ในระดบัพืน้ทีย่่อยทีส่ะท้อนภำพทีเ่กดิขึน้ 

จำกพื้นที่จริงได้ชัดเจนมำกขึ้น

	 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตไิด้จดัท�ำโครงกำรศกึษำ 

และพัฒนำต้นแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรแผนที่ 

ขอบเขตส�ำรวจ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำต้นแบบ 

กำรบริหำรจัดกำรแผนท่ีขอบเขตส�ำรวจ	เพ่ือหำแนวทำง 

และวธิกีำรท�ำงำนในกำรจัดสร้ำงแผนท่ีขอบเขตส�ำรวจ	 

และกำรจัดเกบ็ข้อมลู	จุดต�ำแหน่งของบ้ำน/ส่ิงปลูกสร้ำง	 

ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 

พกพำ	 (Tablet)	 รวมทั้งกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลแผนที่ 

สถิติกลำงของประเทศ	 ในขณะนี้อยู่ระหว่ำงปรับปรุง 

ขอบเขตส�ำรวจให้ถูกต้องตำมพื้นที่จริง	 และจัดท�ำจุด 

พิกัดบ้ำน/สิ่งปลูกสร้ำง	 คำดว่ำในอนำคตจะสำมำรถ 

เผยแพร่และให้บริกำรแผนทีข่อบเขตส�ำรวจแก่ผู้สนใจ 

ทั่วไปได้
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	 รวมถึงได้จัดอบรมกำรใช้งำนระบบกำรบริหำร 

จัดกำรแผนที่ขอบเขตส�ำรวจแก่เจ้ำหน้ำที่สถิติจังหวัด	 

76	จงัหวัด	และผูเ้กีย่วข้อง	ณ	ห้องฝึกอบรมคอมพวิเตอร์	 

อำคำร	Software	Park	และอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร 

จดัท�ำแผนทีข่อบเขตส�ำรวจให้แก่เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏบัิติงำน 

ของสถิติจังหวัดรวมทั้งทดสอบกำรลงปฏิบัติงำนภำค 

สนำมด้วยคอมพวิเตอร์แบบพกพำ	(Tablet)	ณ	สถำนที่ 

อบรม	ได้แก่	จงัหวดัเชยีงใหม่	ขอนแก่น	ประจวบครีขีนัธ์	 

จันทบุรี	และกำญจนบุรี			

ความร่วมมือในการด�าเนินการจัดท�าแผนท่ีดิจิทัล 

แสดงต�าแหน่งบ้านและรายละเอียดของบ้าน 

	 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตแิละกรมกำรปกครองได้ 

มกีำรลงนำมบันทึกควำมร่วมมอืกนัจดัท�ำแผนท่ีดจิทิลั 

แสดงต�ำแหน่งบ้ำนและรำยละเอียดของบ้ำน	จึงมีกำร 

จัดประชุมพร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นของนำยอ�ำเภอ	 

ก�ำนนัและผู้ใหญ่บ้ำนในพืน้ที	่ก่อนจะด�ำเนนิงำนจรงิใน 

ทุกจังหวัด	 เพื่อหำวิธีกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสม	 และ 

มอบหมำยให้สถิติจังหวัดเป็นผู้ประสำนงำนในพ้ืนท่ี	 

โดยก�ำหนดพื้นที่ทดลอง	 ต�ำบลเขำพระ	 อ�ำเภอเมือง 

นครนำยก	 จังหวัดนครนำยก	 และต�ำบลวังไก่เถื่อน	 

อ�ำเภอหันคำ	จังหวัดชัยนำท	

การอบรมให้ความรู้ด้าน GIS 

	 1.	 กำรอบรมเชงิปฏบิติักำร	เร่ือง	กำรวเิครำะห์ 

และประยกุต์ใช้ข้อมลูเชงิพืน้ที	่แก่เจ้ำหน้ำทีส่ถติิจังหวดั	 

76	จังหวัด	และเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำง	ณ	สถำนที่อบรม	 

ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ขอนแก่น	 สุรำษฎร์ธำนี	 และ 

กรุงเทพฯ

	 2.		กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรน�ำเสนอข้อมูลด้วย 

ภมูสิำรสนเทศสถติ	ิในกำรศกึษำดงูำน	เรือ่ง	กระบวนกำร 

ในกำรด�ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลสถิติและกำรบริหำร 

ข้อมลูขนำดใหญ่	ให้แก่บคุลำกรของสถำบนัสำรสนเทศ 

ทรัพยำกรน�ำ้และกำรเกษตร	(องค์กำรมหำชน)	จ�ำนวน	 

34	คน	เมื่อวันที่	30	มิถุนำยน	2558
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	 3.		กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรน�ำเสนอข้อมูลด้วย 

ภูมิสำรสนเทศสถติ	ิในกำรศกึษำดงูำน	เรือ่ง	กระบวนกำร 

จัดท�ำข้อมูลสถิติและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์	 ให้แก่	 

อำจำรย์	เจ้ำหน้ำที	่และนกัศกึษำ	คณะวทิยำศำสตร์และ 

เทคโนโลย	ีมหำวทิยำลยัรำชภัฏสรุนิทร์	จ�ำนวน	43	คน	 

เมื่อวันที่	24	กรกฎำคม	2558

การให้บริการแผนที่เพื่อใช้ในงานส�ารวจ

	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดท�ำแผนที่เพื่อใช ้

ในกำรปฏบิติังำนสนำมส�ำมะโนและส�ำรวจ	นอกจำกนี ้

ได้ให้บริกำรแผนท่ี	 เพื่อใช้ในกำรส�ำรวจแก่หน่วยงำน 

ต่ำง	ๆ 	เช่น	ส�ำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม	ภำควิชำสถิติ	 

คณะวิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร	 ภำควิชำ 

เภสชักรรม	คณะเภสชัศำสตร์	มหำวทิยำลยัมหดิล	และ 

โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์	(วัดไร่ขิง)	เป็นต้น
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การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การด�าเนินงานที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

	 ตำมทีส่�ำนกังำนสถติแิห่งชำต	ิมบีทบำทเป็นองค์กรกลำงในกำรบรหิำรจดักำรระบบสถติขิองประเทศ	และ 

มีกำรประสำนกับหน่วยงำนในกำรสร้ำงเครือข่ำยสถิติ	 เพื่อให้ทุกภำคส่วนใช้ข้อมูลเป็นฐำนในกำรตัดสินใจ	 กำร 

ก�ำหนดนโยบำยและแผนงำนต่ำง	ๆ		โดยน�ำเสนอในรูปของบทควำม	แผนภูมิ	แผนภำพต่ำง	ๆ	ในประเด็นของ 

ข้อมูลสถิติรำยสำขำ	และชุดตัวชี้วัดที่เป็นสำกล	เป็นต้น

	 ในปัจจุบันกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศจำกทุกภำคส่วนก�ำลังได้รับควำมสนใจในสังคมวงกว้ำง	 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนท่ีสนับสนุนกำรตัดสินใจ	ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

จึงได้ด�ำเนินกำรดังนี้		

 1. จดัอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัวเิคราะห์ 

และสื่อสารข้อมูลสถิติ

	 เป็นกำรจัดอบรมเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับ 

กำรวเิครำะห์ข้อมลูสถติใินรปูแบบทีห่ลำกหลำย	ให้กบั 

บุคลำกรของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติทั้งส่วนกลำงและ 

ส่วนภูมภิำค	จ�ำนวนประมำณ	100	คน	ภำยใต้หลกัสตูร 

กำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำรข้อมูลให้มีพลัง	 เพ่ือให้ 

นักวิเครำะห์ข้อมูลสถิติรุ่นใหม่มีทักษะกำรวิเครำะห	์ 

และกำรสื่อสำรข้อมูลสถิติ	 แบ่งเป็น	 2	 กิจกรรมหลัก	 

ได้แก่

	 	 1.1	กำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร	(Training)	 

จ�ำนวน	 2	 ครั้ง	 ครั้งละ	 5	 วัน	 ส�ำหรับบุคลำกรจำก 

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	จ�ำนวน	100	คน	

	 	 รุ่นท่ี	 1	 วันที่	 25	 –	 29	 สิงหำคม	 2557	 

ภำคกลำง	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	และส่วนกลำง

	 	 รุน่ท่ี	2	วนัที	่29	กนัยำยน	–	3	ตลุำคม	2557	 

ภำคเหนือ	ภำคใต้	และส่วนกลำง

	 หลงัจำกได้รบักำรอบรม	บคุลำกรของ	ส�ำนกังำน 

สถิติแห่งชำติ	 สำมำรถน�ำควำมรู้ท่ีได้มำจัดท�ำเอกสำร 

เพื่อน�ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับจังหวัด	 และ 

ใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่ส�ำหรับกำรจัดนิทรรศกำรของ 

งำนสมัมนำ	กำรพัฒนำข้อมลูสถติแิละสำรสนเทศระดบั 

พื้นที่	เมื่อวันที่	20	ตุลำคม	2557	ณ	โรงแรมเซ็นทำรำ	 

แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลำซ่ำ	ลำดพร้ำว	กรุงเทพฯ

	 	 1.2		กระบวนกำรสอนงำน	 (Coaching)	 

ทั้งหมด	8	ครั้ง	 เพื่อส่งเสริมควำมรู้และเทคนิคในกำร 

วิเครำะห์ข้อมูลและน�ำเสนอสำรสนเทศ	 ซึ่งใช้ในกำร 

ปฏิบัติงำนจริง	 โดยเน้นบุคลำกรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 และสำมำรถเข้ำรับกำรอบรม 

ติดต่อกันอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ขนำดของกลุ่มที่เข้ำร่วม 

กิจกรรมนี้	ประมำณ	10	-	15	คน	

	 ผลจำกกำรอบรมดังกล่ำว	 ส่วนหนึ่งได้น�ำ 

ข้อมูลท่ีวิเครำะห์แล้วไปน�ำเสนอในงำนเวทีออกแบบ 

ยุทธศำสตร์ระดับชำติ	เมื่อวันที่	16	กุมภำพันธ์	2558		 

ณ	โรงแรมอมำรี	แอร์พอร์ต	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	และ 

บำงส่วนได้จัดท�ำเป็นสำรสนเทศน�ำเสนอบน			เว็บไซต์	 

www.nic.go.th

 2. จัดเวทีการออกแบบยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม	 โดยมีองค์ประกอบของผู้เข้ำ 

ร่วม	3	ระดับ	ได้แก่	กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่มีบทบำทในกำร 
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ตัดสินใจในนโยบำยและยุทธศำสตร์	 กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล 

ระดับปฏิบัติกำรท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล/ตัวชี้วัดในมิติ 

ต่ำง	ๆ		และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นบุคคลทั่วไป	

	 ทั้งน้ีมีกำรจัดเวทีกำรออกแบบยุทธศำสตร์กำร 

พัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม	2	ระดับ	ได้แก่

	 	 2.1		เวทีออกแบบยุทธศำสตร์ระดับชำติ	 

โดยจัดประชุมเรื่องปฏิบัติกำรชวนคิด	 ชวนคุย	 

“วัฒนธรรมกำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนของ 

สังคมไทย”	เมื่อวันที่	16	กุมภำพันธ์	2558

	 	 2.2		เวทีกำรออกแบบยุทธศำสตร ์กำร 

พัฒนำระดับจังหวัดอย่ำงมีส่วนร่วมใน	5	ภูมิภำค	ดังนี้

ภำคกลำง	 จ.กำญจนบุรี	

	 วันที่	3	มิถุนำยน	2558

ภำคตะวันออก		 จ.สระแก้ว		

	 วันที่	7	พฤษภำคม	2558

ภำคเหนือ		 จ.เชียงรำย

	 วันที่	19	พฤษภำคม	2558

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ.อ�ำนำจเจริญ

	 วันที่	5	มีนำคม	2558

ภำคใต้		 จ.ชุมพร		

	 วันที่	22	พฤษภำคม	2558

	 ผลลัพธ์ของกระบวนกำรออกแบบยุทธศำสตร์	 

ประชำชนได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น	 โดยกำรใช้ข้อมูล 

เป็นฐำนเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ	 เช่น	 จ.อ�ำนำจเจริญ	 

มกีำรผลักดันให้เกดิธรรมนญูจังหวดั	โดยเครือข่ำยสภำ 

กลำงประชำชนคนอ�ำนำจเจริญ	จัดท�ำแผนกำรพัฒนำ 

อนำคตของคนในจังหวัดร่วมกัน	 โดยใช้ข้อมูลสะท้อน 

ภำพควำมเป็นจริงและปัญหำของประชำชนในพื้นที่	 

จนน�ำไปร่ำงและประกำศวิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัด 

เป็น	 “อ�ำนำจเจริญเมืองธรรมเกษตร”	 และมีกำร 

แปลงวิสัยทัศน ์จำกเมืองธรรมเกษตรไปสู ่แผน 

ปฏิบัติกำร	เป็นต้น

 3. วเิคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศระดับชาติ   

20	เรือ่ง	ทีส่ะท้อนภำพกำรพฒันำโดยรวมให้สอดคล้อง 

และเหมำะสมกับบริบทของประเทศ

 4. สังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมการพัฒนา

ในจังหวัด โดยผลลัพธ์ของกระบวนกำรจะได้มำซึ่ง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและจังหวัดที่พัฒนำ 

ขึ้นจำกผลกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูลสถิติรำย 
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สำขำและจังหวัด	ทั้งนี้มีกำรสังเครำะห์ข้อมูลภำพรวม 

กำรพัฒนำ	ใน	10	จังหวัด	(ภำคละ	2	จังหวัด)	ได้แก่

ภำคกลำง			 จ.นนทบรุ	ีและ	จ.กำญจนบรุี

ภำคตะวันออก		 จ.สระแก้ว	และ	จ.ชลบุรี

ภำคเหนือ			 จ.เชียงรำย	และ	จ.น่ำน

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ.อ�ำนำจเจริญ	และ	

	 จ.ขอนแก่น

ภำคใต้			 จ.ชุมพร	และ	จ.สตูล	

	 ท้ังนี้เอกสำรกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูล 

และสำรสนเทศ	 จะใช้เป็นประโยชน์เพื่อศึกษำกำร 

วิเครำะห์แนวโน้มและเปรียบเทียบกำรพัฒนำที ่

เก่ียวข้องกบัสำรสนเทศนัน้	ๆ 	และเป็นแนวทำงส�ำหรบั 

กำรวเิครำะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	หรอืสำมำรถใช้รปูแบบ 

กำรน�ำเสนอ	เป็นตวัอย่ำงในกำรน�ำเสนอสำรสนเทศได้
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การให้บริการด้านวิชาการสถิติ

	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 	 ได้ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรสถิติแก่หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

เกีย่วกบักำรวำงแผนกำรส�ำรวจ	กำรออกแบบข้อถำม		กำรก�ำหนดระเบยีบวธิกีำรสุม่ตัวอย่ำง	กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู	 

กำรค�ำนวณค่ำถ่วงน�้ำหนัก	กำรประมวลผล	กำรประมำณค่ำ	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	และกำรน�ำเสนอข้อมูล	เพื่อให้ 

กำรจัดท�ำสถิติของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	ถูกต้อง	และมีมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำรสถิติ		

	 ส�ำหรับปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรสถิติแก่หน่วยงำน 

ต่ำง	ๆ	ดังนี้

 1. การให้บริการด้านกรอบตัวอย่าง

ล�าดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 กระทรวงอุตสำหกรรม	
สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ

-	รำยช่ือสถำนประกอบกำร	 ท่ีอยู่	 หมำยเลขโทรศัพท์	 และหมำยเลข
โทรสำรของสถำนประกอบกำรที่มีจ�ำนวนพนักงำนตั้งแต่	11	คนขึ้นไป	
จำกส�ำมะโนธุรกิจและอุตสำหกรรม	พ.ศ.	2555

2 ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำร
มหำชน)	(สพธอ)	(ETDA)

-	ข้อมูลของสถำนประกอบกำร	 ที่ท�ำกำรขำยสินค้ำและบริกำรทำง
อินเทอร์เน็ต

3 มหำวิทยำลัยศิลปำกร
คณะวิทยำศำสตร์
ภำควิชำสถิติ

-	ข้อมลูกรอบรำยช่ือครวัเรอืน	เฉพำะข้อมลูบ้ำนเลขท่ี	ช่ือหวัหน้ำครวัเรอืน	 
และจ�ำนวนสมำชิกในครัวเรือน	 ท่ีได้จำกกำรนับจดครัวเรือนโครงกำร 
ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน	

4 ธนำคำรโลก	(The	World	Bank) -	ข้อมูลกรอบตัวอย่ำงของบริษัทเอกชนส�ำหรับน�ำไปส�ำรวจเพื่อกำร 
ประเมินสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจของบริษัทเอกชนในประเทศไทย

5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
นำงสำวธธิรำ	ศิริพันธ์
(นักเรียนทุนส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
ระดับปริญญำเอก)

-	ข้อมลูผูป้ระกอบกำร	เช่น	ชือ่	ทีอ่ยู	่หมำยเลขโทรศพัท์	และลกัษณะธรุกจิ	 
ของผู้ประกอบกำรหญิง	ใน	5	จังหวัดชำยแดนภำคใต้		

6 กำรประปำนครหลวง
กองสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร	
ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์

-	ข้อมูลโครงกำรส�ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือนในพื้นที่	 7	 จังหวัด	 
เพือ่ประกอบกำรด�ำเนนิงำน	โครงกำรจดัท�ำฐำนข้อมลูเพือ่หำปรมิำณน�ำ้ 
ใช้เฉลี่ยต่อผู้ใช้น�้ำต่อคน	
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	 2.	 การให้บริการด้านระเบียบวิธีการส�ารวจ

ล�าดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 กองบัญชาการกองทัพไทย
ส�านักงานปลัดบัญชีทหาร

-	ผูร้บัผลประโยชน์เพือ่ส�ารวจความพงึพอใจตามแผนงานพฒันาประเทศ	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

2 มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์
นายกฤตภาส	กังวานรัตนกุล
(นักศึกษาระดับปริญญาเอก)

-	การพัฒนาแบบสอบถาม	 EQ-5D-5L	 เวอร์ชั่นโปร์ออนส�าหรับใช้ใน
ประเทศไทย	(EQ-THA)

3 กรมการแพทย์
โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์	(วัดไร่ขิง)

-		โครงการส�ารวจแบบกระชับเพื่อประเมินภาวะตาบอดที่หลีกเล่ียงได้	 
ในเขตสุขภาพที่	5

4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ส�านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ	12

-	โครงการศึกษาการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย

5 โรงพยาบาลจิตเวช 
สงขลาราชนครินทร์

-	โครงการส�ารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต	้
ปี	2559

6 ธนาคารโลก -	ส�ารวจเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทเอกชน 
ในประเทศไทย
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การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย
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การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

	 ส�านกังานสถติแิห่งชาติร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 

ด�าเนนิการพฒันาระบบสถติปิระเทศไทย	อย่างต่อเนือ่ง	 

ทั้งในระดับภารกิจ	 (21	 สาขา)	 และระดับพื้นที่	 

(76	จังหวัด	18	กลุ่มจังหวัด)	เพื่อให้มีข้อมูลสถิติที่ตรง 

กบัความต้องการใช้งาน	มคีวามเป็นเอกภาพ	มคีณุภาพ	

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั	สามารถบรูณาการ	และเชือ่มโยง 

กันทั้งในระดับสาขา	และระดับภารกิจ	รวมทั้งเป็นไป 

ตามมาตรฐานสากล	 ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศ	 

และน�าไปใช้ในการเปรียบเทียบระดับการพัฒนากับ 

ประเทศต่าง	ๆ 	ได้	โดยการด�าเนนิการพัฒนาระบบสถิติ 

ได้ด�าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	 

พ.ศ.	2554	–	2558	และขณะนี้	อยู่ระหว่างเตรียมการ 

เสนอ	 (ร่าง)	 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศฉบับที่	 2	 

พ.ศ.	2559	–	2564	เพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีต่อไป	 

กลไกส�าคัญในการดูแลและผลักดันนโยบายการ 

ด�าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	 

คือคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย	 3	 ด้าน	 

(ด้านสงัคม	ด้านเศรษฐกจิ	และด้านทรพัยากรธรรมชาติ	 

และสิ่งแวดล ้อม)	 และคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ด้านวิชาการ	 รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	 

คณะอนุกรรมการต่าง	 ๆ	 เพิ่มเติม	 ส�าหรับสนับสนุน 

การปฏบิตังิานพฒันาระบบสถติปิระเทศไทยให้เป็นไป 

ตามนโยบายที่ก�าหนด	โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

อ�านาจหน้าที่

•	 คณะอนุกรรมการ
สถิติ	21	สาขา

พิจารณาและจัดท�าแผนพัฒนาสถิติราย 
สาขา	 รวมท้ังก�ากับ	 และรายงานผลการ 
ด�าเนินงานพัฒนาสถิต	ิเสนอคณะกรรมการ 
จัดระบบสถิติประเทศไทย	 3	 ด้านฯ	 เป็น 
ประจ�าทุกปี

•	 คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานสถิติ

ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ 
คุณภาพและมาตรฐานสถิติ	 พิจารณา 
แนวทาง	 วิธีการ	 และเครื่องมือในการ 
จัดการคุณภาพสถิติทางการ	 รวมทั้งให ้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและส ่งเสริม 
คุณภาพและมาตรฐานสถิติ

•	 คณะกรรมการ 
ระดับกลุ่มจังหวัด

บูรณาการข้อมูล	 จัดท�าชุดข้อมูลที่ส�าคัญ
จ�าเป็น	 เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ	 และ 
การจัดวางต�าแหน่ง	 (Positioning)	 ทาง 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด	

•	 คณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด

บูรณาการข้อมูล	 จัดท�าชุดข้อมูลที่ส�าคัญ 
จ�าเป็น	 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน 
ระดับพ้ืนท่ี	 รวมท้ังจัดท�าแผนพัฒนาสถิต ิ
ระดับจั งหวั ด 	 และรายงานผลการ 
ด�าเนินงานเสนอคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย	3	ด้าน	เป็นประจ�าทุกปี

•	 คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการสถิติ

ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
ด ้านวิชาการสถิติของส�านักงานสถิ ติ 
แห่งชาติ	 รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ด้านสถิติให้เป็นไปตามหลักวิชาการทาง 
สถิติ	 มีคุณภาพ	 และมีการน�าไปใช้อย่าง 
ถูกต้อง	

•	 คณะอนุกรรมการ
ด้านการเตรียม
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ 
พัฒนาประเทศ

วิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศ/ 
ตัวชี้วัด	รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา 
ระบบข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดต่าง	 ๆ	 เพื่อให ้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยใน 
อนาคต
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	 ซึ่งการด�าเนินงานของการบริหารจัดการระบบ 

สถติขิองประเทศต้องมกีารรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี 

ทุกป ี 	 โดยในป ี	 2558	 ได ้มีการจัดการประชุม 

คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย	3	ด้าน	เมื่อ 

วันที่	 26	 มีนาคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุมกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มีนายพรชัย	 

รุจิประภา	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร	 เป็นประธานฯ	 มีการ 

รายงานผลการด�าเนินงาน	 ตามแผนแม่บทระบบสถิติ 

ประเทศไทย	พ.ศ.	 2554	 -	 2558	 ในระยะที่ผ่านมา	 

รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 (ร่าง)	 แผนแม่บท 

ระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่	2	(พ.ศ.	2559	-	2564)	 

ก่อนน�าเสนอ	สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	

	 นอกจากนี	้การด�าเนนิงานในปี	2558	ยงัมุง่เน้น 

การพัฒนาข้อมูลสถิติทางการให้มีคุณภาพ	 เช่ือถือได	้ 

มีมาตรฐานตามหลักสากล	สามารถเปรียบเทียบกันได ้

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 รวมทั้งสามารถ 

น�ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

ซึ่งสามารถสรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย	3	ด้าน

ผลการด�าเนินงาน

1.	การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน

	 1.1	มาตรฐานการผลิตสถิติ	 เป็นข้อก�าหนด/ 

แนวทางที่ตกลงร่วมกันในการผลิตสถิติส�าหรับใช้ 

เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตสถิติเพื่อให้ได้สถิต ิ

ที่มีคุณภาพ	 สามารถใช้เปรียบเทียบได้	 และมีความ 

สอดคล้องกนั	เพ่ือน�าไปสู่การแลกเปล่ียนและใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	 โดยได ้

ด�าเนนิการจัดท�าข้อปฏบิติั	(Protocol)	ในการผลิตสถติ ิ

ทางการเพ่ือน�าไปสู่การบรูณาการและการใช้ประโยชน์ 

จากสถิติทางการร่วมกัน	 รวมทั้งได้ก�าหนดกรอบงาน 

การพัฒนามาตรฐานในการผลิตสถิติ	ดังนี้

	 	 1)	 มาตรฐานกระบวนการผลิตสถิติ	 

มาตรฐานกระบวนการผลิตสถิติทั่วไป	 (GSBPM)	 

แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตสถิติจากการส�ารวจ	 งาน 

ทะเบยีนหรือการบริหารงาน	จากการส�ารวจสาธารณมติ	 

เป็นต้น

	 	 2)	 มาตรฐานการก�าหนดตัวแปรในการ 

ผลิตสถิติ	 เช่น	 ค�านิยาม	 การจัดจ�าแนกข้อมูล	 ชื่อ 

ตัวแปร	 ค�าถามในแบบสอบถาม	 และหน่วยสถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์

	 	 3)	 มาตรฐานการเผยแพรส่ถติิ	เชน่	การใช้ 

สัญลักษณ์ในการน�าเสนอข้อมูลสถิติ	 การน�าเสนอ 

รายงานสถิต	ิมาตรฐานรายการ	Metadata	แนวปฏบัิติ 

ในการรักษาความลับข้อมูลสถิติ	เป็นต้น

	 1.2	ด้านคุณภาพสถิติ	 ได้จัดท�าหลักปฏิบัติ 

ในการจัดการคุณภาพสถิติทางการ	 เพื่อใช้ก�าหนด 

มาตรฐานในการพัฒนา	 จัดท�า	 และเผยแพร่ข้อมูล 

สถิติ	ประกอบด้วย	9	หลักปฏิบัติที่ส�าคัญพอเพียงและ 

เหมาะสมในการประเมนิคณุภาพสถติทิางการในระยะ 

เริ่มต้น	คือ

หลักปฏิบัติข้อที่	1	 ความเป็นอิสระและความเป็น 

	 มืออาชีพ

หลักปฏิบัติข้อที่	2	 การเก็บรักษาความลับของ 

	 ข้อมูล

หลักปฏิบัติข้อที่	3	 ความถูกต้องของระเบียบวิธ ี

	 ทางสถิติ

หลักปฏิบัติข้อที่	4	 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม
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หลักปฏิบัติข้อที่	5	 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

หลักปฏิบัติข้อท่ี	6	 ความถูกต้องแม่นย�าและเชือ่ถอืได้

หลักปฏิบัติข้อที่	7	 ความเหมาะสมของเวลาและ 

	 การตรงต่อเวลา

หลักปฏิบัติข้อที	่8	 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบ	 

	 กันได้

หลักปฏิบัติข้อที่	9	 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

2.	การพัฒนาสถิติเชิงพื้นที่

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้จัดการอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “กระบวนการจัดท�าข้อมูลเพื่อ 

สนับสนุนการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี			 

ของจังหวัด”	 เมื่อวันที่	 26-27	 กรกฎาคม	 2558	 

ณ	 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว	 กรุงเทพ	 ฟอร์จูน	 

กรุงเทพมหานคร	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค  ์

ความรู้ในการวิเคราะห์	 และน�าเสนอชุดข้อมูลเพ่ือ 

ตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ประเด็น 

ที่ส�าคัญ	ใน	4	เรื่อง	คือ	ข้าว	ขยะ	การท่องเที่ยว	และ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบ 

ด้วยข้าราชการของส�านักงานสถิติแห่งชาติในส่วน 

กลาง	และส่วนภมูภิาค	รวมทัง้หัวหน้ากลุม่ยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาจังหวัด	 และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาจังหวัด	ส�านักงานจังหวัด

3.	การพัฒนาด้านวิชาการสถิติ

	 คณะอนกุรรมการด้านวชิาการสถิติ	ซึง่ได้รบัการ 

แต่งตั้งจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ	 เมื่อ 

วนัที	่26		มนีาคม		2558	โดยม	ีรศ.ดร.จริาวลัย์	จติรถเวช	 

เป็นประธาน	ซึง่อนกุรรมการประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุิ 

จากสถาบันต่าง	ๆ	ได้ประชุมหารือและมีมติ	เมื่อวันที่	 

21	 กรกฎาคม	 2558	 เสนอแนวทางการปฏิรูปด้าน 

วชิาการสถติ	ิในประเดน็การศกึษาวชิาสถติ	ิและอาชพี/ 

งานด้านสถิติ	 รวมทั้งการจัดท�าสถิติ	 ต่อประธานสภา 

ปฏิรูปแห่งชาติ	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2558	

	 ในการนีส้�านกังานเลขาธกิาร	สภาผูแ้ทนราษฎร 

ได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คณะกรรมาธิการปฏิรูป 

การบริหารราชการแผ่นดิน	 และคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ 

ประชาชนพิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการสถิติ

4.	 การเตรียมสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

 ประเทศ

	 คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศ 

เพือ่สนบัสนนุการพฒันาประเทศ	ได้รบัการแต่งตัง้จาก 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	 

2558	 โดยมี	 ดร.นิพนธ์	 พัวพงศกร	 เป็นประธาน 

อนุกรรมการ	 และมีอนุกรรมการประกอบด้วย	 ผู้ทรง 

คุณวุฒิด้านต่าง	ๆ	

	 ในปีงบประมาณ	 2558	 ได้มีการจัดประชุม 

มาแล้ว	5	ครั้ง	ซึ่งเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับ

	 1.	 การพิจารณาค�านิยามความยากจนและ 

เกณฑ์ที่ใช ้ในการวัดคนจน	 ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบ 

ในแนวคิ ดนิ ย ามความยากจนของส� านั ก งาน 

คณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	 (สศช.)	ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล	และข้อมูล 

ที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	 สามารถตอบได้ว่า	 มีจ�านวนคน 

ยากจน/เกษตรกรยากจนเท่าใด	 แต่ไม่สามารถระบ ุ

สถานที่ตั้งหรือตัวตนได้ครบถ้วน	 ส�าหรับทางเลือกใน 

การค้นหาครัวเรือนยากจนให้ใช้	 Poverty	mapping	 

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 โดยสามารถเสนอได้ใน 

ระดับพื้นที่ย่อย	(ต�าบลหรือหมู่บ้าน)
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	 2.	 การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติจากโครงการ 

ส� ารวจ/ส� ามะโนของส� านั กงานสถิติ แห ่ งชา ติ	 

คณะอนุกรรมการฯ	ได้พิจารณาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาโครงการต่าง	ๆ 	เช่น	การส�ารวจภาวะการ 

ท�างานของประชากร	 (สรง.)	 การส�ารวจการย้ายถิ่น 

ของประชากร	(สยป.)	ส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม	 

(สธอ.)	เป็นต้น
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  การพัฒนาระบบสารสนเทศสถิติ
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	 ปัจจุบันน้ีองค์กรจะประสบความส�าเร็จต้อง 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง	 และปัจจัยอย่างหนึ่งที ่

ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จคือข้อมูลที่มีอยู่และ 

ใช้ประจ�าวันหรือ	Operational	 Database	 ที่นับวัน 

จะมีแต่มากข้ึนจนเป็นปัญหาส�าหรับองค์กรที่จะต้อง 

จัดการเก็บข้อมูล	 ข้อมูลเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมอยู ่

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเทปแม่เหล็ก	 ดิสก์เก็ต	 

หรือในแผ่นซีดี	 นอกจากนี้ข้อมูลมากมายเหล่านี้ยัง 

ไม่เหมาะที่จะน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจหรือ 

ช่วยผู้บริหารส�าหรบัการตดัสนิใจ	(Decision	Support	 

System)	 ทางธุรกิจได้	 เพราะต้องใช้เวลาในการ 

ประมวลผลที่นานพอสมควรและส่งผลกระทบไปถึง 

ระบบการท�างานของเครื่องที่ใช้งานประจ�าวันอีกด้วย

	 เราจะมีวิธีอย่างไรเพื่อที่จะท�าให้ข้อมูลที่เรา 

มอียูส่ามารถน�ามาใช้ตอบสนองความต้องการทางธรุกจิ 

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 แนวความคิด 

เรื่องคลังข้อมูล	 (Data	Warehouse)	 จึงเกิดขึ้นเพื่อ 

ตอบสนองงานในรูปแบบของคลังเก็บข้อมูลส�าหรับ 

การบริหารและหากองค์กรใดสามารถน�าข้อมูลท่ีมีอยู่ 

มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะท�าให้องค์กรประสบ 

ความส�าเร็จเหนือคู่แข่ง

	 อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีข้อมูลแล้ว	 แต่ถ้าไม่มี 

การจัดการหรือการบริหารข้อมูลที่ดี	 จะท�าให้องค์กร 

ยากต่อการด�าเนินธุรกิจ	 ส�าหรับในประเทศไทยเอง 

แนวความคิดคลงัข้อมลูได้ถกูน�าเข้ามาใช้กบัหน่วยงาน 

ขนาดใหญ่	เช่น	ธนาคาร	บรษิทั	เงนิทนุหลกัทรัพย์หรือ 

หน่วยงานที่จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลท�าการวิเคราะห ์

ยอดขายในอนาคต	การเปรยีบเทยีบยอดขายในปัจจบุนั 

กับยอดขายที่เกิดขึ้นในอดีต	 หรือการเปรียบเทียบ 

ข้อมูลในส่วนต่าง	 ๆ	 ของบริษัทแล้วน�ามาวิเคราะห ์

ในรูปแบบข้อมูลส�าหรับการบริหารเพื่อเป็นแนวทาง 

ส�าหรับการก�าหนดแผนงานต่อไปในอนาคต

ระบบคลังข้อมูลสถิติ (Statistical Data Warehouse System)

	 ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิได้น�าแนวคดิของระบบ 

คลังข้อมูล	 (Data	Warehouse)	 มาประยุกต์ใช้กับ 

ข้อมลูต่าง	ๆ 	ของส�านกังาน	โดยเร่ิมขึน้ในปี	พ.ศ.	2546	 

และใช ้ข ้อมูลของโครงการส�ามะโนการเกษตร	 

พ.ศ.	2546	เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ	หลังจากนัน้ 

ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง	 จนถึงปัจจุบัน 

มีข้อมูลให้บริการมากกว่า	30	โครงการ	

	 เนื่องจากระบบคลังข้อมูลสถิติ	 ให้บริการใน 

ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	 OLTP	 (Online	 

Transaction	Processing)	ดังนั้นผู้รับบริการสามารถ 

เลอืกข้อมูลเพือ่วิเคราะห์ข้อมลูไดห้ลากหลายมากกวา่ 

ในหนังสือรายงาน	 และเป็นการเพิ่มช่องทางการ 

ให้บริการข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ที่ มี 

ผู ้ใช้บริการท่ีหลากหลายท้ังระดับผู้บริหาร	 ระดับ 

นักวิเคราะห์	หรือประชาชนทั่วไป

	 ขณะนี้	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร	 ก�าลังด�าเนินการปรับปรุงในส่วนการสืบค้น 

ข้อมูลให้สะดวกยิ่งข้ึน	 ผู้สนใจสามารถใช้ระบบผ่าน	 

www.nso.go.th	 (ภาพที่	1)	 โดยลงทะเบียนก่อนเข้า 

ใช้งานระบบ	(ภาพที่	2)

ภาพที่	1	เว็บไซต์ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 ผู ้ ใช ้บริการสามารถดูคู ่มือขั้นตอนการขอ 

รับบริการจากเมนู	“บริการสถิติ”	คลิกที่	“ระบบคลัง 

ข้อมูลสถิติ”	(ภาพที่	3)

	 คลังข้อมูลย่อย	(Data	Marts)	มีดังนี้

	 1.	 ส�ามะโนประชากรและเคหะ	พ.ศ.	2553

	 2.	 ส�ามะโนการเกษตร	พ.ศ.	2536	2546	และ	 

	 	 2556
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	 3.	 ส� ำ รวจกำร เปลี่ ยนแปลงกำร เกษตร	 

	 	 พ.ศ.	2551

	 4.	 ส� ำ ร ว จก ำ ร เปลี่ ย นแปล งประช ำก ร 

	 	 พ.ศ.	2548

	 5.	 ส�ำมะโนอุตสำหกรรม	 (ส�ำมะโนธุรกิจและ 

	 	 อุตสำหกรรม	 :	 ธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจ 

	 	 ทำงกำรบริกำร	และอุตสำหกรรมกำรผลิต)	 

	 	 พ.ศ.	2550	และ	2555

	 6.	 ส�ำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

	 	 กำรสือ่สำร	(สถำนประกอบกำร)	พ.ศ.	2548	 

	 	 ถึง	2557	

	 7.	 ส�ำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

	 	 กำรสื่อสำร	(ครัวเรือน)	พ.ศ.	2549	–	2557

	 8.	 ส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกร	 

	 	 พ.ศ.	2548	–	2558

	 9.	 ส�ำรวจแรงงำนนอกระบบ	 พ.ศ.	 2552	 ถึง	 

	 	 2557

	 10.	 ส�ำรวจกำรย้ำยถิน่ของประชำกร	พ.ศ.	2548	 

	 	 ถึง	2557

	 11.	 ส�ำรวจสื่อมวลชน	พ.ศ.	2546	และ	2551

	 12.	 ส�ำรวจกิจกำรโรงแรมและเกสต ์ เฮ ้ำส	์ 

	 	 พ.ศ.	2547	2549	2551	2553	2555	และ	 

	 	 2557

	 13.	 ส�ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร	 พ.ศ.	 2546	 

	 	 2550	2552	2554	และ	2556	

	 14.	 ส�ำรวจควำมต้องกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถ 

	 	 ของประชำกร	พ.ศ.	2547	ถึง	2557

	 15.	 ส� ำ ร ว จพฤติ ก ร ร มก ำ ร ดู แ ล สุ ขภ ำพ	 

	 	 พ.ศ.	2552	และ	2556

	 16.	 ส�ำรวจควำมพิกำร	พ.ศ.	2550	และ	2555

	 17.	 ส�ำรวจประชำกรสูงอำยุ	พ.ศ.	2545	2550	 

	 	 2554	และ	2557

	 18.	 ส�ำรวจเด็กและเยำวชน	 พ.ศ.	 2545	 และ 

	 	 2551	 (ส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีใน 

	 	 ประเทศไทย	พ.ศ.	2558)

	 19.	 ส�ำรวจกำรเปล่ียนแปลงประชำกร	พ.ศ.	2544	 

	 	 และ	2548

	 20.	 ส�ำรวจกำรครองชีพของขำ้รำชกำรพลเรือน	 

	 	 พ.ศ.	2549	2551	2553	และ	2555

	 21.	 ส�ำรวจกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดยำเสพตดิ	 

	 	 พ.ศ.	2551

	 22.	 ส�ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสงัคม	พ.ศ.	2549	 

	 	 ถึง	2557

	 23.	 ส� ำรวจกำรใช ้พลั งงำนของครั ว เรือน	 

	 	 พ.ศ.	2547	2549	และ	2551	–	2557

	 24.	 ส�ำรวจกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำ	 พ.ศ.	 2544	 

	 	 2547	2550	2554	2556	และ	2557

	 25.	 ส�ำรวจองค์กำรเอกชนไม่แสวงหำก�ำไร	 

	 	 พ.ศ.	2550	และ	2556

	 26.	 ส�ำรวจกำรอ ่ำนหนังสือของประชำกร	 

	 	 พ.ศ.	2551	2554	และ	2556

	 27.	 ส� ำ รวจธุ รกิ จทำงกำรค ้ ำและบริ กำร	 

	 	 พ.ศ.	2551	2554	และ	2556

	 28.	 ส�ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนของสถำน- 

	 	 ประกอบกำร	พ.ศ.	2551

	 29.	 ส�ำรวจข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง		พ.ศ.	2551	 

	 	 ถึง	2556

	 30.	 ส�ำรวจกำรใช้เวลำของประชำกร		พ.ศ.	2552

	 31.	 ส�ำรวจสุขภำพจิตของคนไทย	พ.ศ.	2554

	 32.	 ส�ำรวจค่ำตอบแทนภำคเอกชน	พ.ศ.	2552

	 33.	 ส� ำ ร วจพฤติ ก รรมกำร เล ่ น กีฬำและ 

	 	 ออกก�ำลังกำยของประชำกร	พ.ศ.	2554

_16-0325(131-134)4.indd   131 5/6/59 BE   11:38 AM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานส ถิ ติ แห ่ งช า ติ

132

ภาพที่ 2 ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบ

ภาพที่ 3 ดูคู่มือแนะน�าการใช้งาน
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การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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	 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต	ิภำยใต้ภำรกจิซ่ึงก�ำหนด 

โดยพระรำชบัญญัติสถิติ	 พ.ศ.	 2550	 ได้จัดให้มีกำร 

ฝึกอบรมทั้งด้ำนสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศ	ให้แก ่

บคุลำกรของกระทรวง	กรม	และรฐัวสิำหกจิเป็นประจ�ำ 

ทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนควำมรู้	 ควำม 

สำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนด้ำนสถิติและ 

เทคโนโลยสีำรสนเทศทีถ่กูต้องตำมหลกัวชิำให้แก่ผู้เข้ำ 

รับกำรอบรม	 รวมทั้งให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีโอกำส 

แลกเปลีย่นควำมรู	้ควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำน 

ด้ำนสถิติ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนสถิติ 

และสำรสนเทศในหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ซึ่งมีผลท�ำให้กำร 

พัฒนำระบบสถิติของประเทศมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น

	 ในปีงบประมำณ	 2558	 ส�ำนักพัฒนำบุคลำกร	 

ได้ด�ำเนินจัดท�ำโครงกำรส�ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรม	 

เพื่อจัดหลักสูตรส�ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ	 

พ.ศ.	2559–2562	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ทรำบหลกัสตูร 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ที่ต้องกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ	 และทรำบ 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพีสถิตขิองส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ 	 

โดยน�ำข้อมูลท่ีได้มำวิเครำะห์เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนำ	 

บุคลำกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกร 

ภำครัฐ	 อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนสถิติให้บุคลำกรส่วนรำชกำรต่ำง	ๆ	

	 นอกจำกนี้ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติยังให้ควำม 

ร่วมมอืแก่หน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนรัฐวสิำหกจิ	 

ในกำรจัดอบรมหลักสูตรวิชำสถิติและเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ	 รวมทั้งจัดส่งข้ำรำชกำรไปเป็นวิทยำกร 

ให้แก่หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ตลอดจนจัดรำยกำรศกึษำดงูำน 

ให้แก่บุคลำกรท้ังหน่วยงำนภำยในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ	 รวมทั้งกำรให้ควำมร่วมมือแก่สถำบัน 

กำรศกึษำในกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีของนกัศกึษำ

	 ในปีงบประมำณ	2558	ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

ได้ด�ำเนินกำร	ดังนี้

ผลผลิต/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละความส�าเร็จ

จ�ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถิติและสำรสนเทศ

3,931	คน 4,005	คน 101.88

1. การฝึกอบรม (ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม)
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หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ประจ�าปีงบประมาณ 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

ล�าดับ
ที่

หลักสูตร
ผู้เข้ารับการอบรม (คน)

สสช.
หน่วยงาน
ภาครัฐ

รวม

การพัฒนาองค์ความรู้ (จ�านวน 29 หลักสูตร) 3,782 223 4,005

ด้านวิชาการสถิติ (Statistics) 115 158 273

1 เทคนิคการจัดท�าโครงการส�ารวจ รุ่นที่ 3 15 42 57

2 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและประมาณค่า รุ่นที่ 9 21 38 59

3 การจัดท�าบัญชีประชาชาติ 32 24 56

4 เทคนิคจัดท�ารายงาน รุ่นที่ 2 23 37 60

5 สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 32 24 17 41

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 876 65 941

1 การใช้งาน Microsoft office 2010

รุ่นที่ 2 40 - 40

รุ่นที่ 3 9 33 42

2  Big data : Mobile Phone, GPS and other tracking devices 104 - 104

3 การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูด้วยระบบมาตรฐาน SDMX รุ่นท่ี 2 39 - 39

4 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รุ่นที่ 4 41 - 41

5 การเข้าสู่โลกยุคใหม่ของข้อมูล “Big data” 164 - 164

6 เทคนิคการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป รุ่นที่ 13 14 32 46

7 การประยกุต์ใช้ Microsoft Excel ส�าหรบัการน�าเสนอข้อมลูประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหาร

รุ่นที่ 1 76 - 76

รุ่นที่ 2 78 - 78

8 การใช้งานโปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet)

รุ่นที่ 1 31 - 31

รุ่นที่ 2 51 - 51

รุ่นที่ 3 48 - 48
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ล�าดับ
ที่

หลักสูตร
ผู้เข้ารับการอบรม (คน)

สสช.
หน่วยงาน
ภาครัฐ

รวม

9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส�านักงานสถิติ 
แห่งชาติ

รุ่นที่ 1 47 - 47

รุ่นที่ 2 42 - 42

รุ่นที่ 3 47 - 47

รุ่นที่ 4 45 - 45

หลักสูตรพิเศษ/การพัฒนาสมรรถนะ (Competency)   2,791 - 2,791

1 คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 174 - 174

2 การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 
สู่ประชาคมอาเซียน

รุ่นที่ 9 58 - 58

รุ่นที่ 10 57 - 57

รุ่นที่ 11 66 - 66

รุ่นที่ 12 52 - 52

รุ่นที่ 13 78 - 78

รุ่นที่ 14 68 - 68

3 การร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความสุข  

รุ่นที่ 5 51 - 51

รุ่นที่ 6 52 - 52

4 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนาม 

รุ่นที่ 1 48 - 48

รุ่นที่ 2 51 - 51

5 การพัฒนานักสถิติยุคใหม่ 

รุ่นที่ 1 76 - 76

รุ่นที่ 2 75 - 75

รุ่นที่ 3 76 - 76

รุ่นที่ 4 66 - 66

6 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 54 - 54

7 บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ 34 - 34

8 การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างประเทศ 115 - 115
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ล�ำดับ
ที่

หลักสูตร
ผู้เข้ำรับกำรอบรม (คน)

สสช.
หน่วยงำน
ภำครัฐ

รวม

9 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 290 - 290

10 กระบวนกำรของกำรรับเรื่องร้องเรียนและระบบทะเบียนลับฯ 50 - 50

11 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพื่อใช้งำนได้ภำยใน 1 วัน 25 - 25

12 คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

รุ่นที่ 1 219 - 219

รุ่นที่ 2 54 - 54

รุ่นที่ 3 60 - 60

รุ่นที่ 4 70 - 70

รุ่นที่ 5 58 - 58

รุ่นที่ 6 38 - 38

รุ่นที่ 7 81 - 81

รุ่นที่ 8 78 - 78

รุ่นที่ 9 94 - 94

รุ่นที่ 10 94 - 94

13 ควำมรูเ้กีย่วกับพระรำชบญัญตัข้ิอมลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 265 - 265

14 กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 64 - 64
  

2. โครงกำรส�ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรม เพือ่จดัหลกัสตูรส�ำหรบักำรพฒันำบคุลำกรภำครฐั พ.ศ. 2559 ถงึ 

 2562 

 กำรปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล ส�ำหรับ 

บคุลำกรส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  ระหว่ำงวนัที ่1 เมษำยน ถึง 

วันที่ 31 พฤษภำคม 2558 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

ได้ส่งแบบส�ำรวจฯ ไปยังส่วนรำชกำรต่ำง ๆ จ�ำนวน  

323 หน่วยงำน โดยให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนสถิต ิ

ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ตอบแบบส�ำรวจหน่วยงำนละ  

10 คน รวมทั้งสิ้น 3,230 คน ปรำกฏว่ำมีผู้ตอบแบบ 

ส�ำรวจ จ�ำนวน 1,944 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 ของ 

จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจที่ส่งไป (3,230 คน) สรุปผล 

กำรส�ำรวจได้ดังนี้

 โครงกำรส�ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมฯ  

ได้ด�ำเนินกำรปฏบัิตงิำนเกบ็รวบรวมข้อมลูจำกบคุลำกร 

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติที่เป็นข้ำรำชกำรท้ังส่วนกลำง 

และส่วนภูมิภำค ที่ได้ตอบแบบส�ำรวจออนไลน์บน  

Web intranet ระหว่ำงวันที่ 15 พฤษภำคม – 30  

มิถนุำยน 2558 ปรำกฏว่ำมผีูต้อบแบบส�ำรวจ 633 คน  

(ส่วนกลำง จ�ำนวน 301 คน ส่วนภมูภิำค จ�ำนวน 332 คน)  

คิดเป็นร้อยละ 81.4 จำกจ�ำนวนข้ำรำชกำรทั้งหมด  

778 คน 
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 2.1 ควำมต้องกำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมของบุคลำกรภำครัฐ 

 ผลกำรส�ำรวจพบว่ำ บุคลำกรส�ำนักงำนสถิต ิ

แห่งชำติ มีควำมต้องกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนสถิติ  

3 ล�ำดับแรก คือ กำรน�ำเสนอข้อมูลด้วยระบบภูม ิ

สำรสนเทศสถติ ิ(GIS) ร้อยละ 67.0  กำรบรหิำรจดักำร 

ระบบสถิติของประเทศ (Statistical System Man-

agement) ร้อยละ 63.6 และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล 

สถติจิำกกำรส�ำมะโน/ส�ำรวจ (Census/Survey) ร้อยละ  

60.6 หลกัสตูรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3 อันดบัแรก  

คือ กำรสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ฯ (Online  

Questionnaire) ร้อยละ 65.7 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  

Cloud computing (Cloud Computing) ร้อยละ  

62.4 และโปรแกรมกำรตกแต่งภำพ เช่น Adobe  

Photoshop, Flash ร้อยละ 61.9 และหลักสูตรด้ำน 

พัฒนำสมรรถนะ 3 ล�ำดับแรก คือ กำรใช้ภำษำอังกฤษ 

เพื่อกำรสื่อสำร (English for Communication)  

ร้อยละ 68.2 เทคนิคกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(Presentation) ร้อยละ 64.5 และกำรพฒันำศักยภำพ 

บุคลำกร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน  

(Human Resource Development) ร้อยละ 62.8

 ส่วนบคุลำกรของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  ต้องกำร 

ฝ ึกอบรมหลักสูตรด ้ำนสถิติ  3 อันดับแรกคือ  

กำรประมวลผลข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ 

ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป (SPSS) ร้อยละ 70.8 เทคนิค 

กำรเขียนรำยงำน (Reporting) ร้อยละ 67.3 และ 

เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative  

Data Analysis Techniques) ร้อยละ 67.2 หลักสูตร 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 อันดับแรก คือ กำรสร้ำง 

แบบสอบถำมออนไลน์ ร้อยละ 70.2 โปรแกรมจัดกำร 

ฐำนข้อมลู เช่น Microsoft ACCESS, SQL (Database)  

ร้อยละ 66.5 และกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ด้วยระบบมำตรฐำน (SDMX : Statistical Data and  

Metadata eXchange) ร้อยละ 62.3 
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	 2.2	 การมีจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากร	 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

	 ผลการส�ารวจ	 พบว่า	 บุคลากรส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติมีจุดแข็งในเร่ืองความขยันและทุ่มเทในการ 

ท�างานมากที่สุด	 ร้อยละ	 43.6	 รองลงมา	 การมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์	 ร้อยละ	 34.8	 และมีความสามารถเรียนรู ้

ด้วยตนเองในการท�างานร้อยละ	33.2	ตามล�าดับ

	 ส่วนจดุอ่อนของบุคลากรส�านักงานสถติแิห่งชาติ 

คือ	เป็นคนใจร้อนมากที่สุด	41.7	รองลงมา	ขาดความ 

มัน่ใจตวัเอง	ร้อยละ	35.5	และขาดทกัษะสือ่สาร	ร้อยละ	 

31.8	ตามล�าดับ

	 2.3	 การมีความสุขที่ปฏิบัติงานในส�านักงาน

สถิติแห่งชาต ิ

	 ผลการส�ารวจ	 พบว่า	 บุคลากรส�านักงานสถิติ 

แห่งชาต	ิส่วนใหญ่	ร้อยละ	88.2	มคีวามสขุทีป่ฏบิตังิาน 

ในส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 โดยให้เหตุผลที่มีความสุข	 

3	ล�าดบัแรกคือ	พอใจกบังานทีท่�า	ร้อยละ	67.6	มคีวาม 

ช�านาญในงานที่ท�าและเป็นที่ยอมรับ	 ร้อยละ	 58.9	 

มีความสามัคคีในทีมงาน	 ร้อยละ	 42.5	 และเหตุผลที่ 

ไม่มีความสุข	 3	 อันดับแรกคือ	 ไม่ได้รับการส่งเสริม 

ความก้าวหน้า	มากที่สุด	ร้อยละ	33.8	รองลงมา	ไม่ได้ 

รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นเวลานาน	ร้อยละ	29.4	และ 

ไม่ใช่งานที่ต้องการท�า	ร้อยละ	25.0	

	 2.4	 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

สถิติ	(Career	Path)

	 ผลการส�ารวจ	พบว่า	 ในภาพรวมส่วนราชการ 

ต่าง	 ๆ	 มีการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพสถิติ	 

ร้อยละ	 39.2	 กระทรวงที่มีการสร้างความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพสถิติมากที่สุด	3	ล�าดับแรก	คือ	กระทรวง 

กลาโหม	ร้อยละ	59.5	กระทรวงคมนาคม	ร้อยละ	54.8	 

และกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	53.1

	 2.5	 วิธีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร		 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 ผลการส�ารวจ	 พบว่า	 โดยภาพรวมบุคลากร 

ส�านักสถิติแห่งชาติ	 ต้องการพัฒนาด้วยวิธีเข้าร่วม 

สัมมนาฝึกอบรมมากท่ีสุด	 ร้อยละ	 65.6	 รองลงมา	 

ศึกษาด้วยตัวเอง	 ร้อยละ	 15.2	 และโยกย้าย/เปลี่ยน 

สายงาน	ร้อยละ	12.3

	 2.6	 ส่วนราชการต่าง	ๆ 	ต้องการให้ส�านกังาน 

สถิติแห่งชาติส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ

	 ผลการส�ารวจ	 พบว่า	 โดยภาพรวมบุคลากร 

ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 มีความต้องการให้ส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ	 ส ่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพสถิต	ิ 

ร้อยละ	77.6	โดยให้เหตุผลทีต้่องการ	3	อนัดบัแรก	คือ	 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร	 ร้อยละ	 20.4	 เพื่อให ้

บุคลากรมีความก้าวหน้าในต�าแหน่ง	 ร้อยละ	 11.8	 

และงานสถิติมีความจ�าเป็นและส�าคัญในการพัฒนา 

องค์กร	ร้อยละ	6.9

3.	 การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน 

	 ภายในประเทศและต่างประเทศ

	 3.1	 จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน 

ภายในประเทศ	จ�านวน	12	ครั้ง	มีผู้เข้ารับการศึกษา 

ดูงาน	จ�านวน	340	คน	

•	 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติจัดเก็บและรวบรวมมา 

ต่องานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์	 ให้แก่ 

นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

จ�านวน	25	คน	

•	 การส�ารวจและส�ามะโนเกี่ยวกับข้อมูล 

ทางประชากร	ให้แก่นิสิตของจฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย	จ�านวน	21	คน	

•	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

บรหิารจดัการข้อมลูสถติขิองชาต	ิให้แก่ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยปัตตานี	 

จ�านวน	45	คน	

•	 การวิ เคราะห ์ 	 รายงานผล	 และ 

กระบวนการท�างานของส�านักงาน 

สถิ ติ แ ห ่ ง ช า ติ 	 ใ ห ้ แ ก ่ นั ก ศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 

จ�านวน	41	คน
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•	 การบรหิารจดัการงานส�ารวจและข้อมูล

สถิติของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ให้แก	่ 

คณะผูบ้รหิารของธนาคารแห่งประเทศไทย	 

จ�านวน	10	คน

•	 กระบวนการจัดท�าข้อมูลสถิติ	 ให้แก่

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี	จ�านวน	56	คน

•	 กระบวนการในการด�าเนินการจัดการ

ข้อมูลสถิติและการบริหารข้อมูลขนาด

ใหญ่	 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบัน

สารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร	

จ�านวน	34	คน

•	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	

ให้แก่คณะกรรมการก�ากับการศึกษา

โครงการศกึษาจัดท�าฐานข้อมูลด้านการ

ขนส่งและจราจร	จ�านวน	14	คน

•	 การบริหารจัดการข ้อมูลสถิ ติและ

สารสนเทศของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 

ให ้แก ่บุคลากรของสวนดุสิต โพล	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 จ�านวน	

14	คน

•	 กระบวนการจัดท�าข้อมูลสถิติ	 ให้แก่

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา	จ�านวน	29	คน

•	 กระบวนการจัดท�าข ้อมูลสถิติและ

การน�าไปใช้ประโยชน์	 ให้แก่นักศึกษา

ฝ ึกงานของส�านักงานสถิ ติ จังหวัด

นนทบุรี	จ�านวน	12	คน

•	 กระบวนการจัดท�าข ้อมูลสถิติและ

การน�าไปใช้ประโยชน์	 ให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 จ�านวน	 

39	คน

	 3.2	 จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน 

ต่างประเทศ	จ�านวน	5	ครั้ง	มีผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน	 

จ�านวน	49	คน

•	 Statistical	 Methodology	 ให้แก	่

คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลาม

อัฟกานิสถาน	จ�านวน	4	คน

•	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัด

ท�าฐานข้อมูลสถิติของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ	 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จาก

สาธารณรัฐแห ่งสหภาพเมียนมาร ์	

จ�านวน	6	คน

•	 การจัดข ้อมูลสถิติด ้ านเศรษฐกิจ	 

(Economics	 Statistic)	 ให้แก่คณะ

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ	จ�านวน	9	คน

•	 การจัดท�าโครงการส�ามะโนการเกษตร

และประมง	 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จาก

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	จ�านวน	

6	คน

• Regional Training Workshop on 

Food	 Security	 Statistics	 ให้แก ่

คณะเจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่าง

ประเทศ	จ�านวน	24	คน

4.		การประชุม	อบรม	สัมมนาระหว่างประเทศ

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ส่งข้าราชการระดับ 

ต่าง	ๆ	เข้าร่วมการประชุม	อบรม	และสัมมนาระหว่าง 

ประเทศ	 จ�านวน	 43	 ครั้ง	 มีผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน	 

จ�านวน	70	คน
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การเข้าร่วมประชุม/	อบรม/	สัมมนาในต่างประเทศ	ของข้าราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

ประจ�าปีงบประมาณ	2558	(ตุลาคม	2557	-	กันยายน	2558)

ล�าดับ
ที่

การประชุม	/	อบรม	/	สัมมนา
จ�านวน	
(คน)

ประเทศ	/	ระยะเวลา

1 Regional Training Course on Sampling Methods for 
Producing Core Data Items for Agricultural and Rural 
Statistics

1 ประเทศอินโดนีเซีย
29	กันยายน	-	10	ตุลาคม	

2557

2 การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-
สังคม	ครั้งที่	5

2 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	1	ตุลาคม	2557

3 The Seminar on Global Assessment to Implement 
Quality Frameworks in Statistics 

3 ประเทศมองโกเลีย
1	-	2	ตุลาคม	2557

4 The	 7th	 ASEAN-Japan	 Information	 Security	 Policy	
Meeting and Symposium

1 ประเทศญี่ปุ่น
7	-	9	ตุลาคม	2557

5 The	4th Session of the ASEAN Community Statistical 
System (ACSS) Committee

2 สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

14	-	16	ตุลาคม	2557

6 UNSD-DFID	 Project	 on	 National	 Development	 
Indicators; Country Director’s Meeting 

1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
15	-	17	ตุลาคม	2557

7 Survey	 Design	Workshop	 for	 Multiple	 Indicators	 
Cluster	Survey	(MICS)

5 ประเทศปานามา
23	-	29	ตุลาคม	2557

8 The	 7th Meeting of the OECD Expert Group on  
Statistical Data and Metadata Exchange

2 สาธารณรัฐเกาหลี
27	-	30	ตุลาคม	2557

9 International	 Conference	 on	 Big	 Data	 for	 Official	
Statistics

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
28	-	30	ตุลาคม	2557

10 Training on Business Research Methodology and Data 
Analysis

1 ประเทศอินเดีย
29	ตุลาคม	-	20	ธันวาคม	

2557

11 Training Program for Strengthening Statistical Capacity 
:	Improving	Population	Statistics	

1 สาธารณรัฐเกาหลี
3	-	14	พฤศจิกายน	2557

12 The	 27 th Population Census Conference on  
Evaluation	 on	 2010	 Round	 Census	 and	 Planning	 
for Next Round Census

1 ประเทศญี่ปุ่น
5	-	7	พฤศจิกายน	2557

13 International Workshop on Work, the Labour Force 
and Earnings Statistics

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
17	-	19	พฤศจิกายน	2557

14 International Study Visit Eurostat 1 	ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
17	-	21	พฤศจิกายน	2557
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ล�าดับ
ที่

การประชุม	/	อบรม	/	สัมมนา
จ�านวน	
(คน)

ประเทศ	/	ระยะเวลา

15 Measuring Sustainable Agriculture, Food Security and 
Poverty	Alleviation	for	Enhancing	Accountability	 in	
the	Post-2015		Development	Agenda

1 ประเทศอินโดนีเซีย
24	-	28	พฤศจิกายน	2557

16 EU-India	 Seminar	 on	 Quality	 Matters	 in	 National	
Accounts

1 ประเทศอินเดีย
25	-	28	พฤศจิกายน	2557

17 The	 8th Meeting of the Working Group on Data  
Sharing, Analysis, Dissemination and Communication 
of Statistics 

1 ประเทศอินโดนีเซีย
27	-	28	พฤศจิกายน	2557

18 Regional Training Course on the National Strategies 
for	the	Development	of	Statistics	(NSDS)

1 ประเทศญี่ปุ่น
9	-	12	ธันวาคม	2557

19 Training Course on Assessing Training Need of the 
Statistical Workforce in Agricultural Statistics

1 ประเทศญี่ปุ่น
15	-	18	ธันวาคม	2557

20 The	 1st	 Programme	 Steering	 Committee	Meeting	
of	 the	 EU-ASEAN	 Capacity	 Project	 for	Monitoring	
Integration Progress and Statistics and Workshop on 
Advancing	Quality	Monitoring,	Training	and	Statistical	
Higher Education Programme for ASEAN

1 ประเทศอินโดนีเซีย
13	-	14	มกราคม	2558

21 Regional Course on Statistical Business Registers: 
Making a Business Case for an Operational Statistical 
Business Register 

1 ประเทศมาเลเซีย
26	-	30	มกราคม	2558

22 Technical	 Officers	 of	 the	 Thai	 National	 Statistical	
Office	in	MICS5	Data	Processing	Workshop

2 ประเทศตุรกี
9	-	19	กุมภาพันธ์	2558

23 The	 46th Session of the United Nations Statistical 
Commission

3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
25	กุมภาพันธ์	-	6	มีนาคม	

2558

24 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคการจัดท�าฐานข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

3 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

26	กุมภาพันธ์	2558

25 Oral Communication Course 1 ประเทศสิงคโปร์
23	-	27	มีนาคม	2558

26 The	Joint	Meeting	of	Working	Group	on	Data	Sharing	 
Analysis Dissemination and Communication of 
Statistics	and	the	Sub-Committee	on	Planning	and	
Coordination 

2 ประเทศอินโดนีเซีย
17	-	18	มีนาคม	2558

27 International Workshop on Indicator System of  
Social Statistics 

2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
18	-	20	มีนาคม	2558
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ล�าดับ
ที่

การประชุม	/	อบรม	/	สัมมนา
จ�านวน	
(คน)

ประเทศ	/	ระยะเวลา

28 Training	Course	on	Communication	and	Advocacy	for	
Agricultural Statistics

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
20-24	เมษายน	2558

29 International Workshop on the Statistical Metadata 
Standard and Its Application 

2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
22	-	24	เมษายน	2558

30 Development	Account	Project	on	Green	Economy	
Indicators 

1 ประเทศเวียดนาม
5	-	8	พฤษภาคม	2558

31 International	Workshop	on	Short-Term	Statistics 1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
18	-	20	พฤษภาคม	2558

32 The	Follow-Up	Consultation	Meeting	on	Harmonizing	
Data	in	Maternal-Newborn,	Child	Health	and	Nutrition	
in the ASEAN Region

1 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
27	-	29	พฤษภาคม	2558

33 Training Program for Strengthening Statistical Capacity: 
Work Statistics

1 สาธารณรัฐเกาหลี	
1	-	12	มิถุนายน	2558

34 Regional Course on Statistics on Informality: Informal 
Economy, Work and Employment 

1 ประเทศญี่ปุ่น
6	-	10	มิถุนายน	2558

35 Regional Consultation Workshop on Draft of the  
Social Impact Monitoring and Vulnerabil ity  
Assessment	 (SIMVA)	 2014:	 Shocks	 and	 Trends	 
Regional Technical Report

1 ราชอาณาจักรกัมพูชา
19	มิถุนายน	2558

36 International	 Workshop	 on	 Statist ical	 Geo- 
Information (GIS)

2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
24	-	26	มิถุนายน	2558

37 The	 Joint	 Meeting	 of	 the	 2nd	 Project	 Steering 
Committee	 and	 9th	 Sub-committee	 on	 Planning	 
and	Coordination	back-to-back	with	 the	Workshop	 
on Snapshot Tool for ACSS Code of Practice Section  
A	 (Institutional	 Environment)	 Implementation	 
Measure

3 ประเทศอินโดนีเซีย
28	-	30	กรกฎาคม	2558

38 The	37th IATUR Conference on Time Use Research 1 ประเทศตุรกี
5	-	7	สิงหาคม	2558

39 Multidimensional	Poverty	Analysis 1 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
19	-	26	สิงหาคม	2558

40 The	 10th Meeting of the Working Group on Data 
Sharing, Analysis, Dissemination and Communication 
of Statistics

2 ประเทศอินโดนีเซีย
24	สิงหาคม	2558		

41 Training of Trainers (ToT) on Public Relations &  
Statistics (PR&S)

3 ประเทศอินโดนีเซีย
25	-	27	สิงหาคม	2558		
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ล�าดับ
ที่

การประชุม	/	อบรม	/	สัมมนา
จ�านวน	
(คน)

ประเทศ	/	ระยะเวลา

42 International	Seminar	on	Sustainable	Development	
Goals Indicators: Challenges for National Statistical 
System 

2 สาธารณรัฐเกาหลี	
16	-	17	กันยายน	2558

43 The	12th	China-ASEAN	Expo	(CAEXPO) 4 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
18	-	19	กันยายน	2558

 

5.	การให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตและนักศึกษา

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	จ�านวน	31	คน	จาก	11	สถาบันการศึกษา
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    ภาพกิจกรรมส�าคัญในรอบปี
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นายวิบูลย์ทัต	 
สุทันธนกิตติ์	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 น�าคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท	 ทูลเกล้าฯ	 
ถวายพระไพรพิีนาศทองค�า	ในโอกาสครบ	52	ปี	การก่อตัง้ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจติรลดา	 
เมื่อวันที่	30	กันยายน	2558

	 ข้าราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	2558	ณ	พระบรมมหาราชวัง	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2558

	 นายวิบูลย์ทัต	 สุทันธนกิตติ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 น�าข้าราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 
ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ	ณ	สโมสรทหารบก	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2558
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	 นายวิบูลย์ทัต	สุทันธนกิตติ์	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	น�าคณะผู้บริหารร่วมลงนาม 
ถวายพระพร	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ	 5	 รอบ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2558

	 นางสาววันเพ็ญ	พูลวงษ์	ผู้ตรวจราชการกรม	ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล 
สมเด็จพระราชปิตุลา	 บรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์	 กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช	 อธิบดีผู้ส�าเร็จ 
ราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรกเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2558

	 นายอุดม	ภญิโญ	รองผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิและคณะ 
ร่วมลงนามถวายพระพร	 ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ณ	พระบรมมหาราชวัง	 เมื่อวันที่	 
12	สิงหาคม	2558
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	 นายวบิลูย์ทตั	สทุนัธนกติติ	์ผูอ้�านวยการส�านกังานสถิติแห่งชาติ	เป็นประธานเปิดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	 
เรื่อง	 การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดท�าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	 ฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2559	 -	 2563)	 
ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	6	โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	 
19	พฤศจิกายน	2557

	 นายวบูิลย์ทตั	สทุนัธนกิตติ	์ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิเป็นประธานเปิดการสมัมนาโครงการศกึษา 
และพฒันาต้นแบบระบบการบรหิารจดัการแผนทีข่อบเขตการแจงนบั	ระดับสถติิจงัหวดั	76	จงัหวดั	และผูเ้กีย่วข้อง 
ในส่วนกลาง	 ระหว่างวันที่	 22	 -	 23	 มกราคม	 2558	ณ	 ห้องออดิทอเรียม	 ชั้น	 3	 อาคาร	 Software	 Park	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	จังหวัดนนทบุรี
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	 นางปัทมา	 อมรสิริสมบูรณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นประธาน 
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	การพัฒนาสถิติยุคใหม่	แก่ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมทั้ง 
ผู้เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการท�างาน	ตามภารกิจของส�านักงาน 
สถิติแห่งชาติ	ระหว่างวันที่	29	–	30	มกราคม	2558	ณ	โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก

	 นายวิบูลย์ทัต	สทุนัธนกิตติ	์ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิเป็นประธานเริม่ด�าเนนิงานโครงการศกึษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ ่งราบเจ้าพระยา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอรายละเอียด 
แนวทางการด�าเนินงานโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ ่งราบเจ้าพระยา	 
ณ	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2558
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	 นายประเสริฐ	 ศรีพนารัตนกุล	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การประยุกต์ใช้	 Microsoft	 Excel	 ส�าหรับการน�าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร	 รุ่นที่	 1	 ส�าหรับหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน	 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	 ระหว่างวันที	่ 
17	-	19	สิงหาคม	2558	ณ	โรงแรมซีบรีซจอมเทียน	รีสอร์ท	พัทยา	จังหวัดชลบุรี

	 นางสาวมาลี	 วงศาโรจน์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และการสื่อสารข้อมูลสถิติ	 เพื่อสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงและ 
บรูณาการข้อมลูสถติ	ิร่วมกบั	PMOC-MOC-DOC-POC	อย่างมมีาตรฐาน	ระหว่างวนัที	่29	กนัยายน	-	3	ตลุาคม	2557	 
ณ	โรงแรม	ทีเค	พาเลซ	กรุงเทพฯ
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	 นายวิบูลย์ทัต	 สุทันธนกิตติ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก 
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน	 เข้าศึกษาดูงาน	 เรื่อง	 Statistical	 Methodology	 ระเบียบวิธีสถิติในการ 
เก็บรวบรวม	 การประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการโครงการด้านสถิติ	 ระหว่างวันที	่ 
13	-	17	ตุลาคม	2557	ณ	ส�านักพัฒนาบุคลากร	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 นางปัทมา	 อมรสิริสมบูรณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ให้การต้อนรับ 
คณาจารย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต	จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เข้าศึกษาดูงาน	 
เรื่อง	 การส�ารวจและส�ามะโนเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากร	 เมื่อวันท่ี	 14	 พฤศจิกายน	 2557	ณ	 ห้องอบรม	 4	 
ส�านักพัฒนาบุคลากร	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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	 นางปัทมา	 อมรสิริสมบูรณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ให้การต้อนรับ	 
คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 และเจ้าหน้าท่ีจากส�านักสิริพัฒนา	 สถาบันบัณฑิตพัฒน		 
บริหารศาสตร์	 เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดท�าฐานข้อมูลสถิติของส�านักงานสถิต ิ
แห่งชาติ	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2558	ณ	ห้องอบรม	1	ส�านักพัฒนาบุคลากร	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก	 “ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ”	 กับ	 บริษัท	 ธนารักษ์พัฒนา 
สินทรัพย์	 (ธพส)	 เพ่ือให้เด็ก	 ๆ	 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ	 ณ	 ลานอเนกประสงค์ชั้น	 2	 อาคารรัฐประศาสนภักด	ี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ	เมื่อวันที่	10	มกราคม	2558

	 ชาวส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิร่วมรดน�า้ขอพรนายวบิลูย์ทตั	สุทนัธนกติต์ิ	ผู้อ�านวยการส�านกังานสถิตแิห่งชาต ิ
และคณะผู้บริหาร	 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์	 ณ	 ลานอเนกประสงค์	 ชั้น	 4	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 
เมื่อวันที่	8	เมษายน	2558
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	 นายวิบูลย์ทัต	สุทันธนกิตติ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ 
องค์ท้าวมหาพรหม	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์	 พร้อมถวาย 
ปัจจัยเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่ประสงฆ์	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อต้ังส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ 
ปีที่	52	วันที่	23	พฤษภาคม	2558	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	และบุคลากร	โดยมีหน่วยงาน 
ต่าง	ๆ	เข้าร่วมแสดงความยินดี

	 นางสาวรวมพร	ศิริรัตน์ตระกูล	ผู้อ�านวยการส�านักสถิติพยากรณ์	น�าชาวส�านักงานสถิติแห่งชาติ	มอบเงิน 
เข้าโครงการอาหารม้ือเช้าให้น้องอิ่ม	 หนังสือเรียน	 หนังสืออ่านเล่น	 หนังสือส�าหรับเด็กเติมเต็มห้องสมุดและ 
อปุกรณ์แก่เด็ก	ในกจิกรรม	สสช.	แบ่งปันสิง่ดี	ๆ 	เพ่ือน้อง	เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	 5	 รอบ	 ณ	 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก	 ต�าบลแก้มอ้น	 
อ�าเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2558
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	 นายวิบูลย์ทัต	สุทันธนกิตติ์	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	น�าคณะจัดโครงการ	สสช.	ปันรัก	ปันสุข	 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อต้ังส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ปีที่	 52	 	 ในวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2558	 โดยเลี้ยง 
อาหารกลางวันและมอบของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น	 ณ	 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 
เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2558

	 นางนวลนภา	ธนศักดิ์	รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พร้อมคณะ	ร่วมไถ่ชีวิตโค	เพื่อเกษตรกร	 
ตามพระราชด�าริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา	12	สิงหาคม	2558	ณ	โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี	เมื่อวันที่	 
25	สิงหาคม	2558
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ภาคผนวก

ส่วนที่
4
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หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถิติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถิติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถิติ”  หมายความวา  ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได 
“การสํารวจ”  หมายความวา  การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนอยูจริงเพื่อใหไดมาซ่ึงสถิติ 
“สํามะโน”  หมายความวา  การสํารวจโดยการแจงนับจากทุกหนวยที่เก่ียวกับขอมูลนั้น  ๆ 
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“การสํารวจตัวอยาง”  หมายความวา  การสํารวจโดยการแจงนับจากหนวยที่เก่ียวกับขอมูลนั้น  ๆ  
เพียงบางหนวยที่เลือกเปนตัวอยาง  

“หนวยงาน”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ  เปนหนวยงานกลางของรัฐ  ในการดําเนินการ

เก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ 
มาตรา ๖ สํานักงานสถิติแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) จัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 
(๓) สงเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 
(๔) จัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง  หรืออํานวยการใหมีการสํารวจดานตาง ๆ   ของประเทศ 
(๕) ประสานงานและหารือรวมกับหนวยงานเพื่อจัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม  (๑) 
(๖) แนะนํา  ใหคําปรึกษา  หรือความชวยเหลือแกหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน  และ

ระเบียบวิธีในการจัดเก็บขอมูล  ตลอดจนการประมวลผล  และการวิเคราะหผลสถิติ 
(๗) ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ  เพื่อใหไดมาซ่ึงฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ  

และเปนปจจุบันของประเทศ 
(๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน  องคกรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
(๙) เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเก่ียวกับสถิติ 

(๑๐) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด  และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๗ ในการจัดทําแผนแมบทตามมาตรา  ๖  (๑)  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติประสานกบั

หนวยงานที่ เกี่ ยวของและจัดทําใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศและ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๘ หนวยงานตองจัดทําสถิติใหเปนไปตามแผนกําหนดความรับผิดชอบตามมาตรา  ๖  (๕)  
และดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานสถิติ 

หนวยงานใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานคณะรัฐมนตรี  เพื่อส่ัง
การตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๙ เมื่อหนวยงานจะมีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางที่ประสงคจะ
กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองใหขอมูล  ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  กฎกระทรวงนั้น
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค 
(๒) ระยะเวลา 
(๓) เขตทองที่ 
(๔) บุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลและวิธีการใหขอมูล 
(๕) หนวยงานที่รับผิดชอบ 
มาตรา ๑๐ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙  แลว  ใหผูอํานวยการประกาศรายละเอียด

เก่ียวกับวิธีดําเนินการในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางในเร่ืองดังตอไปนี้ 
(๑) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
(๒) คําถามที่บุคคลจะตองใหขอมูลหรือรายละเอียดของแบบสอบถามที่บุคคลจะตองกรอกขอมูล  

และวิธีการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม 
(๓) ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถามหรือสงแบบสอบถาม 
(๔) ระยะเวลาที่บุคคลซ่ึงตองกรอกแบบสอบถามจะตองสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอก

รายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่ 
(๕) ขอมูลอื่นที่ประชาชนสมควรทราบ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสหรือ

ส่ือประเภทอื่น 
มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๑๐  แลว  บุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลตามที่กําหนดไว 

ในมาตรา  ๙  (๔)  มีหนาที่ใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถามตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๐  (๒)   
ใหถูกตองตามความเปนจริง 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๑๐  แลว  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในอาคาร
หรือที่ทําการของบุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตก  หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลนั้นไดแจงใหทราบ  เพื่อสอบถามขอมูล  หรือดําเนินการกรอก
แบบสอบถาม  หรือเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ในการนี้บุคคลดังกลาวตองอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมพบบุคคลผูซ่ึงจะใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล 
มาตรา ๑๔ ใหหนวยงานมีหนาที่ใหความรวมมือแกสํานักงานสถิติแหงชาติเพื่อประโยชน 

ในการจัดสรางเครือขายสถิติและพัฒนาฐานขอมูลที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ 
ในกรณีที่สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองใชขอมูลจากการสํารวจ  หรือขอมูลจากบันทึก  

ทะเบียน  รายงาน  หรือเอกสารอื่นใดที่อยูในความครอบครองของหนวยงานใด  เพื่อการจัดทําสถิติ 
ที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ใหหนวยงานนั้นจัดสงขอมูลดังกลาวใหสํานักงานสถิติ
แหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ขอมูลที่หนวยงานตองจัดสงใหตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองตองไมระบุหรือเปดเผยวาเปนขอมูล
ของบุคคลใด  เวนแตบุคคลนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือหรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอประชาชน  
หรือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดอยูแลว 

มาตรา ๑๕ บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ตองถือเปน
ความลับโดยเครงครัด  หามมิใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบญัญัตินี้หรือผูมีหนาที่เก็บรักษา  เปดเผย
ขอมูลนั้นแกบุคคลใดซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 

(๑) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) เปนการเปดเผยตอหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการจัดทําสถิติ  วิเคราะหหรือวิจัย  ทั้งนี้  
เทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล  และตองไมระบุหรือเปดเผยถึงเจาของขอมูล 
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานหรือ
สํานักงานสถิติแหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูลไดใหไว 
หรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทําสถิติ  วิเคราะหหรือวิจัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาขอมูลที่อาจเปดเผยได  สํานักงานสถิติแหงชาติอาจใหบริการขอมูลนั้น 
ตอบุคคลทั่วไปได  โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายเทาที่จําเปนในการใหบริการขอมูลนั้น  ตามหลักเกณฑ
และอัตราที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด  

มาตรา ๑๘ ผูใดไมใหขอมูล  หรือไมกรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กําหนดในประกาศ 
ตามมาตรา  ๑๐  หรือไมสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่  หรือหนวยงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศตามมาตรา  ๑๐  (๔)  หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 

มาตรา ๑๙ ผูใดซ่ึงมีหนาที่ใหขอมูลตามมาตรา  ๑๑  แตจงใจใหขอมูลเปนเท็จตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๑ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหคงมีผล
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  
หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติสถิติ  พ.ศ.  ๒๕๐๘  
ไดใชบังคับมานาน  และมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันอันมีผลทําใหการ
ดําเนินการของสํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางดานงานสถิติของรัฐไมมีความชัดเจน  รวมทั้ง
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสถิติไมมีความคลองตัวเพราะขั้นตอนกอนเริ่ม
ดําเนินการใชระยะเวลานาน  ทําใหไดขอมูลท่ีไมทันตอเหตุการณปจจุบัน  ประกอบกับขอมูลทางสถิติท่ีจัดทํา
ขึ้นนั้นมีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐดานตาง ๆ   ซ่ึงควรจะมีการ
กําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพของสถิติ  นอกจากนี้  เพื่อใหได
ขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงและเปนหลักประกันมิใหเกิดความเสียหายแกผูซ่ึงตองใหขอมูลจึงตองกําหนด
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยตองถือเปนความลับอยางเครงครัด  
และกําหนดโทษสําหรับผูซ่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบันดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่   ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ให สํานักงานสถิติแหงชาติ   มีภารกิจในฐานะเปนหนวยงานกลางของรัฐ   
ในการดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ  และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถิติ  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
(๒) จัดทําแผนแมบทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อใหความเห็นชอบ  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มีการใชมาตรฐานสถิติตามหลักสากล 

(๔) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล
ที่แตละหนวยงานตองรับผิดชอบ 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ในระดับมหภาค 
ดวยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง  และใหบริการขอมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

(๖) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐและขอมูล
สถิติที่สําคัญที่ไมมีหนวยงานใดจัดทํา  รวมทั้งประสานและใหคําปรึกษาในการจัดทําขอมูลสถิติของ
หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๗) ประสานงานกับองคการระหวางประเทศในดานวิชาการสถิติ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
 (๑) สํานักบริหารกลาง 
 (๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 (๓) ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 
 (๔) สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 
 (๕) สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ 
 (๖) สํานักสถิติพยากรณ 
 (๗) สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
 (๘) สํานักสถิติสาธารณมติ 
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 สํานักงานสถิติจังหวัด 
ขอ ๔ ในสํานักงานสถิติแหงชาติ  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน
ข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕ ในสํานักงานสถิติแหงชาติ  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่ในการ
พัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รับผิดชอบงานข้ึนตรง
ตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติเก่ียวกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการ  พัฒนา  และจัดทําเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานชวยอํานวยการ  

และงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการวางแผนกําลังคน  จัดระบบงานบริหารงานบุคคล  และการเสริมสรางวินัย 

และระบบคุณธรรม 
(๓) พัฒนาบุคลากรและบริหารองคความรูของสํานักงานใหแกขาราชการของสํานักงาน 

และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
(๔) ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน  การบัญชี  การบริหาร  การงบประมาณ   

การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพง

และอาญา  การดําเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  และคดีปกครอง 
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรผลการปฏิบัติงานและ

ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานของสํานักงาน 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนการปฏิบัติราชการ  และการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และวิเคราะหระดับความสําเร็จของงาน 
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  กํากับ  ดูแล  สนับสนุน  สงเสริม  และติดตามการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบสารสนเทศสถิติ 
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เพื่อการประมวลผลขอมูล  ระบบงานสารสนเทศ 

เพื่อการบริหาร  ระบบคลังขอมูลและสถิติ  และบริหารจัดการฐานขอมูลสํานักงาน 
(๓) จัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
(๔) จัดเตรียมขอมูลจากสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง  จัดทําการบรรณาธิกรลงรหัส  

บันทึกขอมูล  และจัดทําการประมวลผลขอมูล 
(๕) ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
(๖) ประสานเครือขายการใหบริการและแลกเปล่ียนขอมูลและสถิติระหวางหนวยงานทั้งใน

และตางประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๘ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล

ที่แตละหนวยงานในภาครัฐตองรับผิดชอบ 
(๒) บริหารจัดการระบบขอมูลใหครอบคลุมและครบถวนในมิติงานทั้ง  ๓  ดาน  คือ   

ขอมูลดานนโยบายของรัฐบาล  ขอมูลจากการบริหารงานของแตละหนวยงานในภาครัฐ  และขอมูล 
ในระดับพื้นที่ 

(๓) จัดสรางและพัฒนามาตรฐานการแลกเปล่ียนและการเชื่อมโยงขอมูลสถิติสําหรับ
หนวยงานภาครัฐและสอดคลองกับกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ 

(๔) ประสานงานกับหนวยงานในภาครัฐที่เก่ียวของ  เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล 
ยุทธศาสตรของประเทศ 

(๕) วิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายในการบริหารประเทศ 
(๖) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศ

แกหนวยงานในภาครัฐ 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาครัฐที่เก่ียวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) ประสานงาน  และหารือรวมในการจัดทําสถิติของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบท

เก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  และใหสอดคลองกับแผนกําหนดความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม  (๑) 

(๓) จัดทําแผนสถิติ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงาน 
(๔) จัดทํา  ประสานการจัดทํา  และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 
(๕) ศึกษา  พัฒนา  และสงเสริม  วิชาการสถิติ  สําหรับการนําไปประยุกตใช 
(๖) กําหนดกระบวนการสุมตัวอยางและวิธีประมาณคาสถิติที่เหมาะสม 
(๗) วิเคราะหและประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ 
(๘) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจัดทําแผนที่สถิติสําหรับการจัดเก็บขอมูล 
(๙) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ 
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บขอมูล 
(๒) บริหารจัดการ  ปรับปรุงแกไข  จัดทําแผนที่สถิติ  และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่

ของประเทศ  เพื่อใชในสํามะโน  การสํารวจตัวอยาง  และการบริหารจัดเก็บขอมูล 
(๓) บริหารจัดเก็บขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ  สังคม  และความคิดเห็นของประชาชนตอ

นโยบายหรือโครงการภาครัฐ 
(๔) ประสานสถิติกับเครือขายภาครัฐและเอกชน 
(๕) ควบคุมคุณภาพขอมูลโครงการสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง 
(๖) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และชวยเหลือในดานการจัดเก็บขอมูลแกหนวยงาน 
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หนา   ๖ 
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักสถิติพยากรณ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน  ติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ 
(๒) จัดทําดัชนี  เคร่ืองชี้วัด  ขอมูลแนวโนม  และคาดการณภาวะดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๓) วิเคราะห  พัฒนา  และสงเสริมการใชขอมูลและสถิติแนวโนม  และการคาดการณ 
(๔) รวบรวมและบูรณาการขอมูลและสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมจากหนวยงาน 
(๕) จัดทําการนําเสนอขอมูลและสถิติในรูปแบบตาง ๆ 
(๖) เผยแพรและใหบริการขอมูลและสถิติแกผูใชทั้งภายในประเทศและตางประเทศรวมท้ัง

งานหองสมุด 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๒ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค  ดวยวิธีสํามะโนหรือ 

การสํารวจตัวอยาง  เพื่อใชในการวางแผน  ติดตาม  และประเมินผล 
(๒) พฒันาการจัดทําสถิติ  และสงเสริมการใชสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมสาขาตาง ๆ 
(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน  ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางดาน

เศรษฐกิจและสังคม 
(๔) ประสานและใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและหนวยงานภายนอก   

ในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางดานเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักสถิติสาธารณมติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) จัดทํา  ประมวลผล  วิเคราะห  และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรตาง ๆ  เพื่อเปนขอมูลใหรัฐใชในการวางแผน  ติดตาม  
ประเมินผล  และตัดสินใจ 

(๒) จัดทํา  ประมวลผล  วิเคราะห  และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
ตามความตองการของหนวยงานเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและการบริหารงาน 

(๓) พัฒนา  สงเสริม  และใหคําปรึกษาแกหนวยงาน  องคกรเอกชน  และบุคคลท่ัวไป  
เก่ียวกับการจัดทําโครงการสํารวจตัวอยาง  การประมวลผล  และการวิเคราะหขอมูล 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักงานสถิติจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติในระดับพื้นที่ 
(๒) บริหารจัดการในการจัดเก็บขอมูล  การจัดทําสํามะโน  และการสํารวจตัวอยางในระดับพื้นที ่
(๓) สงเสริมวิชาการ  มาตรฐาน  และควบคุมคุณภาพของขอมูลและสถิติ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยขอมูลและสถิติระดับพื้นท่ี 
(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา  เผยแพร  และใหบริการขอมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มั่น  พธัโนทัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการ 
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยจัดตั้งศูนย
สารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ  เพ่ือทําหนาท่ีจัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบ 
และขอบเขตของขอมูลท่ีแตละหนวยงานภาครัฐตองรับผิดชอบ  และปรับปรุงสํานักงานเลขานุการกรมเปน 
สํานักบริหารกลาง  กองบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติเปนสํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ  และกองสถิติประชามติ 
เปนสํานักสถิติสาธารณมติ  รวมท้ังปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนภายในสํานักงานสถิติแหงชาติ   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ท่ี เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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สถานที่ติดต่อส�านักงานสถิติแห่งชาติ
และส�านักงานสถิติจังหวัด
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ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ส่วนกลำง)
เบอร์โทรศัพท์กลำง  0 2141 1234, 0 2141 7486

ชื่อ - สกุล สำยตรง เบอร์ภำยใน โทรสำร

ส�ำนักบริหำรกลำง 0 2141 7295 17295 0 2143 8109

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 0 2141 7334 17334 0 2143 8115

ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ 0 2141 7393 17393 0 2143 8117

ส�ำนักนโยบำยและวิชำกำรสถิติ 0 2141 7413 17413 0 2143 8119

ส�ำนักบริหำรจัดกำรระบบสถิติ 0 2141 7437 17437 0 2143 8121

ส�ำนักบริหำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ 0 2142 1309 21309 0 2143 8123

ส�ำนักสถิติพยำกรณ์ 0 2141 7482 17482 0 2143 8130

ส�ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 0 2142 1232 21232 0 2143 8134

ส�ำนักสถิติสังคม 0 2142 1252 21252 0 2143 8136

ส�ำนักสถิติสำธำรณมติ 0 2142 1268 21268 0 2143 8138

ส�ำนักพัฒนำบุคลำกร 0 2142 1281 21281 0 2143 8140

ส�ำนักภูมิสำรสนเทศสถิติ 0 2141 7410 17410 0 2143 7935

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 0 2141 7282 17282 0 2143 8105-6 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 0 2141 7290 17290 0 2143 8108
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ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคกลำง

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

นนทบุรี ศำลำกลำงจังหวัด อำคำร 3 ชั้น 3
ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5800720 02-5800749 14213 
14212

nontburi@nso.go.th

ปทุมธำนี ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเดิม)
ชั้น 2 ถ. ปทุม-สำมโคก ต.บำงปรอก 
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000

02-5816772 02-5817156 13611 
13610

ptthani@nso.go.th

สมุทรปรำกำร อำคำรศูนย์เบญจบูรพำสุวรรณภูมิ 
ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร 10280 

02-3232110-1
ต่อ 13

02-3232110-3 
ต่อ 15

- smprakan@nso.go.th

นครปฐม 95-97 ถ.หน้ำพระ ต.ห้วยจรเข้
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-241683 034-258424 - nkpathom@nso.go.th

สมุทรสำคร ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสำคร 
(หลังใหม่) ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 
ต.มหำชัย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 
74000

034-412601 034-422072 62367
62368

smsakhon@nso.go.th

พระนครศรอียธุยำ ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 
ถ.สำยเอเชีย อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000  

035-336585 035-336584 10467 ayuttaya@nso.go.th

อ่ำงทอง ศำลำกลำงจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น 3 
ต.บำงแก้ว อ.เมือง จ.อ่ำงทอง 14000  

035-611254 035-620050 11749 
11748

angthong@nso.go.th

ลพบุรี ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 3 ต.ทะเลชุบศร 
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  

036-770130 036-770138 19182  
18856 
18857

lopburi@nso.go.th

สิงห์บุรี ศำลำกลำงจังหวัด (อำคำร 1) ชั้น 3 
ถ.สิงห์บุรี-บำงพำน ต.บำงมัญ 
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

036-507191 036-507192 11176 
11177

singburi@nso.go.th

ชัยนำท ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 
อ.เมือง จ.ชัยนำท 17000

056-411663 056-413037 18652 
18653

chainat@nso.go.th

สระบุรี อำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(เดิม) ชั้น 3 ถ.พิชัยรณรงค์สงครำม 
ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

036-211618 036-212528 13013
13012

saraburi@nso.go.th

ชลบุรี อำคำรศำลำประชำคม “รวมใจชน” 
ชั้น 4 ถ.ต�ำหนักน�้ำ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000

038-791895 038-791895 - chonburi@nso.go.th

ระยอง อำคำรศูนย์รำชกำร ชั้น 2 ต.เนินพระ 
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

038-694057 038-694056 34185 Rayong@nso.go.th

จันทบุรี ศำลำกลำงจังหวัด อำคำร 2 ชั้น 2 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-311510 039-330122 34787 
34788

chtburi@nso.go.th

ตรำด ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) ชั้น 2 
ถ.รำษฎร์นิยม ต.บำงพระ อ.เมือง 
จ.ตรำด  23000

039-511262 039-512862 35314 
35376

trat@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

ฉะเชิงเทรำ ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) ชั้น 2 
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรำ 24000

038-511009 038-516104 33011 
33010

chchsao@nso.go.th

ปรำจีนบุรี ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) อ.เมือง 
จ.ปรำจีนบุรี 25230

037-454060 037-454061 31827 
31791

pchburi@nso.go.th

นครนำยก ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 ต.ท่ำช้ำง 
อ.เมือง จ.นครนำยก 26000

037-311259 037-311234 - nknayok@nso.go.th

รำชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ  ต.หน้ำเมือง 
อ.เมือง จ.รำชบุรี 70000

032-337404 032-322354 61768
61767

ratburi@nso.go.th

กำญจนบุรี ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000

034-515109
034-512996

034-515109
034-512996

61152 kcnburi@nso.go.th

สุพรรณบุรี ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3 
ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนำท ต.สนำมชัย 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

035-535421 035-535422 12349 suphan@nso.go.th

สมุทรสงครำม ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) ชั้น 1 
ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง 
จ.สมุทรสงครำม 75000

034-711001 034-714990 63007 smskhram@nso.go.th

เพชรบุรี ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 ต.คลอง
กระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

032-425300 032-424102 63567 
63569

phetburi@nso.go.th

ประจวบคีรีขันธ์ ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่)  ชั้น 4 
ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77000

032-611310 032-611435 64162 
64183

pchkkhan@nso.go.th

สระแก้ว ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 1 ถ.สุวรรณศร 
ต.ท่ำเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

037-425064-5 037-425065 32386 
32388

sakaeo@nso.go.th
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ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

เชียงใหม่ ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนำ 
ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

053-112492 053-112493 25504 
25503

chmai@nso.go.th

ล�ำพูน 81/2  ม.1 ถ.ล�ำพูน-ป่ำซำง ต.ต้นธง   
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000   

053-534363 053-511171 27987 lamphun@nso.go.th

ล�ำปำง ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 ถ.วชิรำวุธ
ด�ำเนิน ต.พระบำท อ.เมือง 
จ.ล�ำปำง 52000

054-265066 054-265161 28567 lampang@nso.go.th

อุตรดิตถ์ ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3
ถ.ประชำนิมิต ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง          
จ.อุตรดิตถ์ 53000 

055-411936 - 21951 
21922

utradit@nso.go.th

แพร่ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 4 ถ.ไชยบูรณ์           
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

054-511234 054-511711 21781 
21784

phrae@nso.go.th

น่ำน ศูนย์รำชกำรจังหวัดน่ำน ชั้น 4          
ต.ไชยสถำน อ.เมือง จ.น่ำน 55000

054-710910 054-710160 21169 
21163

nan@nso.go.th

พะเยำ ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1                           
ถ.พหลโยธิน ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง       
จ.พะเยำ 56000

054-449620 054-449621 26809 
26810

phayao@nso.go.th

เชียงรำย ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่)  ชั้น 2
ถ.แม่ฟ้ำหลวง ต.ริมกก อ.เมือง 
จ.เชียงรำย  57100 

053-177361 053-744224 26202 chrai@nso.go.th

แม่ฮ่องสอน ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2            
ต.จองค�ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
58000

053-611293 053-611188 26994
26990  
26991

maehson@nso.go.th

นครสวรรค์ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 4 ถ.สวรรค์วิถี               
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

056-803579 056-803580 15049 
15552 
15053

nksawan@nso.go.th

อุทัยธำนี ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3              
ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง 
จ.อุทัยธำนี 61000

056-511312 056-513051 17532 
17995

uthai@nso.go.th

ก�ำแพงเพชร ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่)              
ต.หนองปลิง อ.เมือง 
จ.ก�ำแพงเพชร 62000

055-705009 055-705010 16191 
16182

kpphet@nso.go.th

ตำก ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2                
ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง     
จ.ตำก 63000

055-511298 055-512705 23534 
23531

tak@nso.go.th

สุโขทัย ศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 4          
ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย 
64000

055-611793 055-610939 22982 
22696
22693

skhothai@nso.go.th

พิษณุโลก ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 6  
ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง           
จ.พิษณุโลก 65000

055-251943 055-242038 20491 
20691

psnulok@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

พิจิตร ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่)  ชั้น 2    
ต.ท่ำหลวง  อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

056-611085 056-613665 16776 
16777

phichit@nso.go.th

เพชรบูรณ์ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 4                 
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

056-729773 056-729774 17377
17378

phchabun@nso.go.th
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ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

นครรำชสีมำ ศำลำกลำงจังหวัด ถ.มหำดไทย ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000

044-242985 044-256406 36054
36427

nkrat@nso.go.th

บุรีรัมย์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

044-666510 044-666511 37184
37185

buriram@nso.go.th

สุรินทร์ 2/5-6  ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.สุรินทร์ 32000

044-511931 044-516062 37812 surin@nso.go.th

ศรีสะเกษ ศำลำกลำงจังหวัด (ตึกใหม่) ชั้น 2  
ถ.เทพำ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000

045-612754 045-611995 38373
38352

sisaket@nso.go.th

อุบลรำชธำนี ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท 
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 
34000

045-344596 045-344597 38975
38976
38977

ubon@nso.go.th

ยโสธร ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท       
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-712703 045-713059 43563
43567

yasothon@nso.go.th

ชัยภูมิ ศำลำกลำงจังหวัด ต.ในเมือง               
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

044-811810 044-822507 42982
42983

chyaphum@nso.
go.th

ขอนแก่น ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 5 
ถ.ศูนย์รำชกำร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000

043-246639 043-246183 40654
40653

khkaen@nso.go.th

อุดรธำนี ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 7 ถ.อธิบดี          
ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 
41000

042-222466 042-240967 45653
45554

udon@nso.go.th

เลย ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 4 ถ.มลิวรรณ       
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

042-811162 042-813070 46781
46782
46414
46415

loei@nso.go.th

หนองคำย ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 3 ต.หนองกอม
เกำะ อ.เมือง จ.หนองคำย  43000

042-411068 042-442847 45996
45997

nongkhai@nso.go.th

มหำสำรคำม ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 3 อ.เมือง           
จ.มหำสำรคำม  44000

043-777446 043-777119 41770
41771

sarakham@nso.go.th

ร้อยเอ็ด ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 3 ถ.เทวำภิบำล        
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

043-511280 043-511280 42368
42367

roiet@nso.go.th

กำฬสินธุ์ ศำลำกลำงจังหวัด  ชั้น 4 ถ.กำฬสินธุ์                 
อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 46000

043-811747 043-812051 41182 kalasin@nso.go.th

สกลนคร ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเดิม)  ชั้น 2          
ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
47000

042-711200 042-714955 48616
48606

sakonnk@nso.go.th

นครพนม ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 4 ถ.อภิบำล
บัญชำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 
48000

042-511206 042-513284 48021
48011

nkphanom@nso.
go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

มุกดำหำร ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 
ถ.วิวิธสุรกำร ต.มุกดำหำร อ.เมือง 
จ.มุกดำหำร 49000

042-611558 042-613039 48915
49215

mukdahan@nso.go.th

หนองบัวล�ำภู ศำลำกลำงจังหวัด ถ.หนองบัวล�ำภู-เลย 
ต.ล�ำภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000

042-316736 042-316737 47371 nblamphu@nso.go.th

อ�ำนำจเจริญ ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 3 
ถ.ชยำงกูร ต.โนนหนำมแท่ง 
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000

045-523040 045-523120 44178 amnatchr@nso.go.th

บึงกำฬ ศำลำกลำงจังหวัดบึงกำฬ ชั้น 2 
ต.บึงกำฬ อ.เมือง จ.บึงกำฬ 38000

042-491179 042-491197 - bungkan@nso.go.th

_16-0325(157-180)2.indd   178 12/14/59 BE   10:33 AM



รายงานประจ�าปี 2558
ส�า นักงานสถิติ แห ่ งชา ติ

179

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดภำคใต้

จังหวัด ที่ตั้งส�ำนักงำน โทรศัพท์ โทรสำร Hot line e-mail address

สงขลำ ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) 
ถ.รำชด�ำเนิน ต.บ่อยำง อ.เมือง 
จ.สงขลำ 90000  

074-311558 074-311558
ต่อ 15 

73094 
73194

songkhla@nso.go.th

สตูล ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2
ถ.สตูลธำนี ต.พิมำน อ.เมือง
จ.สตูล 91000

074-711161 074-711161 73788 
73789

satun@nso.go.th

ตรัง ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4
ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 
จ.ตรัง 92000

075-218376 075-214104 71960 
71961

trang@nso.go.th

พัทลุง ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) ชั้น 1         
ถ.รำเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมือง     
จ.พัทลุง 93000

074-613181 074-611271 71376 
71375 

phatlung@nso.go.th

ปัตตำนี ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 ถ.เดชำ     
อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000

073-349443 073-331084 74823 
74768

pattani@nso.go.th

ยะลำ ศำลำกลำงจังหวัดอำคำร 1 ชั้น 1          
ถ.สุขยำงค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลำ 
95000

073-212703 
073

073-222012 75319 yala@nso.go.th

นรำธิวำส ศำลำกลำงจังหวัด ถ.ศูนย์รำชกำร          
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นรำธิวำส 
96000

073-642624 073-642624   
ต่อ 18

76087 naratwat@nso.go.th

นครศรีธรรมรำช ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 5 
ถ.รำชด�ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมรำช 80000 

075-356452 075-356452 70054
70154

nksitham@nso.go.th

กระบี่ ศำลำกลำงจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5               
ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-620066 075-620067 71182 
71183

krabi@nso.go.th

พังงำ 73/42-43  ถ.เทศบำลบ�ำรุง           
ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ 82000

076-460749
076-460648
076-460649

076-460648 - phangnga@nso.go.th

ภูเก็ต 22/37-38 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลำดใหญ่ 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

076-211594 076-220500 - phuket@nso.go.th

สุรำษฎร์ธำนี อำคำรส�ำนักงำนส่วนรำชกำร ชั้น 3 
ถ.ดอนนก ต.มะขำมเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000

077-283044 077-283044 65482 
65491

surat@nso.go.th

ระนอง ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 5 ถ.เพชรเกษม 
ต.บำงริ้น  อ.เมือง จ.ระนอง 85000

077-800158 077-800159 - ranong@nso.go.th

ชุมพร ศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 1 
ถ.ไตรรัตน์ ต.นำชะอัง อ.เมือง 
จ.ชุมพร 86000

077-511701 077-503665 66148 chumphon@nso.go.th
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รำยชื่อคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือรำยงำนประจ�ำปี 2558

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

 นำงสำวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล ประธำนคณะท�ำงำน

 นำงสำวลัคนำ ตันติวัฒน์ คณะท�ำงำน

 นำงมณีรัตน์ เดชะเทศ คณะท�ำงำน

 นำงสำวธัญลักษณ์ มณีวัฒนำ คณะท�ำงำน

 นำงมุ่ยฟ้ำ วัฒนศักดิ์ คณะท�ำงำน

 นำงสำวปฐมพร ฐิตะฐำน คณะท�ำงำน

 นำงอุมำพร ดีบุกค�ำ คณะท�ำงำน

 นำงเพชรธิดำ ตรีภพนำรถ คณะท�ำงำน

 นำงเยำวลักษณ์ โมสิกมำศ คณะท�ำงำน

 นำงสำวสุภิญญำ ค�ำมั่น คณะท�ำงำน

 นำงสำวภัสธำรีย์ ปำนมี คณะท�ำงำน

 นำงสำวอำรี       วงษ์สุวรรณ์ คณะท�ำงำน

 นำงสำวดวงสมร วัฒนศฤงคำร คณะท�ำงำน

 นำยณัฐกิตติ์ จิตต์ประสำร คณะท�ำงำน

 นำงสำวนรีกำนต์ มณีอินทร์ คณะท�ำงำน

 นำงสำววิลำวัลย์ รุ่งเรือง คณะท�ำงำน

 นำงวรรณี คมปรียำรัตน์ คณะท�ำงำน

 นำงกุลพรภัสร์ จิระประไพ คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร

 นำงสำวบุญศิริ จึงจรัสทรัพย์ คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

 นำงสำวอำภำกร ช้ำงสีสังข์ คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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