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ในหลวงรัชก�ลที่ 9 กับง�นสถิติ
	 งานสถิตเิป็นงานทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 
จักรีนฤบดินทร	สยามมินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	
ทรงให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	ทรงมีพระราชด�าริ
ว่าต้องใช้ข้อมูลสถิตใินการวางแผน	พฒันา	ต้องเอา
สถิติมาใช้ประเมินผล	 วิเคราะห์นโยบาย	ก�าหนด
ทศิทางในการพฒันาประเทศ	ทรงเห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ	และสถิติศาสตร์
ศึกษา	 เพื่อให้วงวิชาการสถิติมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ	โดยในเดือนกมุภาพนัธ์	2505	พระองค์ทรง
มีพระราชกระแสรบัส่ังต่อ	Dr.	David	Rockefeller	ว่า	
พระองค์ท่านทรงเห็นว่างานสถิติเป็นเรื่องส�าคัญ
ทีสุ่ดเรือ่งหน่ึงของไทยในขณะน้ัน	และจ�าเป็นต้องได้รบั
การพัฒนาอย่างเร่งด่วน	Dr.	David	Rockefeller	 
จึงได้รบัสนองพระราชกระแสรบัส่ังดังกล่าว	โดยเม่ือ
วันที	่15	พฤศจิกายน	2505	ได้จัดส่งนักวชิาการสถิติ

ชัน้น�าของโลกชาวอเมรกินัชือ่	Dr.	Stacy	May	เข้ามา
เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานสถิติแก่รัฐบาลไทย	
รฐับาลไทยในขณะน้ันได้มอบหมายให้ส�านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตริบัไปด�าเนินการ	หลังจาก
นั้นอีก	6	เดือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติจึงถูกตั้งขึ้น
เม่ือวันที	่23	พฤษภาคม	2506	มีสถานะเป็นหน่วยงาน
ระดับกรม	สังกดัส�านักนายกรฐัมนตร	ี
	 ทกุคร้ังทีมี่การจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ		
ส�านักงานสถิตแิห่งชาตจิะได้รบัพระมหากรณุาธคุิณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพติร	พระราชทานวโรกาสให้คณะผู้บรหิาร
ของส�านกังานสถิติแห่งชาติเข้าเฝ้ากราบทูลรายงาน
การท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ	และขอพระราชทาน
พระราชด�าริเกี่ยวกับการจัดท�าส�ามะโนประชากรและ
เคหะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายอัมพร	อรุณรังษี	เลขาธิการสถิติแห่งชาติ	น�าคณะผู้บริหาร
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ขอพระราชทาน
สัมภาษณ์ในการจัดท�าโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ	พ.ศ.	
2523	เมื่อวันที่	14	เมษายน	พ.ศ.	2523	ณ	พระต�าหนักจิตรลดา
รโหฐาน	พระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้นางเพ็ญศรี	 สุวรรณสิงห์	 เลขาธิการสถิติแห่งชาต	ิ 
น�าคณะผู้บริหารส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	
ขอพระราชทานสัมภาษณ์ในการจัดท�าโครงการส�ามะโนประชากร 
และเคหะ	พ.ศ.	2533	เม่ือวันที	่20	มีนาคม	พ.ศ.	2533	ณ	พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	
ให้นางสาวเอี่ยมจันทร์	 เปรมโยธิน	 เลขาธิการสถิติแห่งชาติ	 
น�าคณะผู้บริหารส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	
ขอพระราชทานสัมภาษณ์ในการจัดท�าโครงการส�ามะโนประชากร 
และเคหะ	พ.ศ.	2543	เม่ือวันที	่19	เมษายน	พ.ศ.	2543	ณ	พระต�าหนัก
เปี่ยมสุข	วังไกลกังวล	หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ในหลวงรัชกาลที่	9	ท่านทรงน�าสถิติหรือ
ข้อมูล	ไปใช้ในทุกๆ	เรื่อง	ดังจะเห็นได้จาก	23	หลัก
การทรงงานข้อหนึ่งที่บอกว่า	“จะท�าอะไรต้องศึกษา
ข้อมูลให้เป ็นระบบ”	 ซ่ึงท่านทรงศึกษาข้อมูล 
รายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น	 
ทัง้เอกสาร	แผนที	่สอบถามจากเจ้าหน้าที	่นักวิชาการ	
และราษฎรในพื้นที่ ให ้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง	 
เพือ่น�าข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์ได้จรงิอย่างถูกต้อง	
รวดเร็ว	และตรงตามเป้าหมาย
	 อีกหน่ึงหลักการที่ในหลวงรัชกาลที่	9	ทรง
เอาพระทัยใส่ในการใช้ข้อมูล	โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้
จากการทดลอง	คือ	หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	
(Sufficiency	Economy	Philosophy	:	SEP)	ซ่ึงกว่า
จะได้มาซ่ึงหลักปรัชญาดังกล่าว	ท่านทรงศึกษา	
ค้นคว้า	 วิเคราะห์และวิจัย	 เพื่อสร้างองค์ความรู ้

ให้ม่ันใจว่าได้ผลก่อนทีจ่ะน�าไปปฏิบตัจิรงิ	จากน้ันจึงน�า
ผลการศึกษาดังกล่าวมาทดลองจนได้ผลจรงิภายใต้
ห้องทดลองขนาดใหญ่	คือ	พระต�าหนักจิตรลดา
รโหฐาน	เมื่อทรงมั่นพระทัยว่าได้ผลจริง	สามารถน�า
ไปปฏิบัติได้จริง	จึงทรงเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป
	 SEP	 เป็นหลักปรัชญาที่คิดค้นและน�าไป
ปฏบิัติมานานกว่า	20	ปี	ดงันัน้	เพื่อเป็นการสานต่อ
และสนองหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่	 9	
ส�านักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดท�าโครงการส�ารวจ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง	 (ส�ารวจทดลอง)	 เพื่อศึกษา
ข้อมูลชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชน	 ในด้าน
เศรษฐกิจ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	สุขภาพ	ความสุข	 
การเรียนรู้	และวัฒนธรรม	เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ด�ารงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน
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	 มุมมองเรือ่งข้อมูลในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก	แนวโน้ม
เกีย่วกบัข้อมูลทวีความส�าคัญเพิม่ข้ึนทกุวัน	โดยเฉพาะในช่วง	
5	ปีที่ผ่านมา	ค�าว่า	“Data	Revolution”	เป็นค�าค้นที่ทั่วโลก
ให้ความสนใจ	การปฏิวัติข้อมูลจากอดีตที่มีข้อจ�ากัดต่างๆ
มากมาย	ทั้งในเรื่องการจัดเก็บ	พื้นที่ส�าหรับเก็บข้อมูล	 
การเผยแพร่	การน�าเสนอ	ฯลฯ	และจากเดิมทีเ่คยให้ผู้ผลิตข้อมูล
ท�าหน้าที่จัดเก็บและน�าเสนอ	เปล่ียนข้ัวเป็นผู้ผลิตมีหน้าที่แค่
เตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะน�าข้อมูล
ต่างๆ	มาวิเคราะห์	น�าเสนอข้อมูลตามมติแิละความต้องการของ
ผู้ใช้เองได้สะดวก	ซ่ึงส่ิงต่าง	ๆ 	เหล่าน้ีถูกตอบโจทย์ด้วย	“Digital	
Transformation”  

สารผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 ปี	2560	ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังคงมุ่งม่ันพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง	โดยเฉพาะภารกิจด้านการผลิต
ข้อมลูทีใ่ห้ความร่วมมือกบัรฐับาลในการส�ารวจความต้องการของผู้มีรายได้น้อย	ซ่ึงเป็นการจัดท�าข้อมูลเพือ่ตอบ
โจทย์นโยบายรฐับาลในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ	แก่ผู้มีรายได้น้อยได้ตรงจุดมากยิง่ข้ึน	การพฒันา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลโดยการสอบถามประชาชนโดยตรงก�าลังจะถูกเปล่ียนเป็น 
การรวบรวมข้อมูลภายใต้แนวคิด	Register	Base	ซ่ึงก�าลังอยูใ่นระหว่างการศึกษาและคาดว่าจะน�ามาใช้กบัการจัดท�า
ส�ามะโนประชากรและเคหะ	ปี	2563	(Register	Base	Census)	ภารกิจอีกด้านที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง	คือ	ภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ	ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้รับโจทย์ส�าคัญให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร	Management	Information	System	หรือ	MIS	โดยจะต้อง 
บรูณาการแลกเปล่ียน	และเชือ่มโยงข้อมูลของภาครฐัเข้าด้วยกนั	เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกนัได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
	 งานที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติด�าเนินการข้างต้นจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าขาดการเผยแพร่	(Disseminate)	 
ขาดการให้บรกิารทีดี่	ซ่ึงภารกจิด้านการให้บรกิารกเ็ป็นอกีบทบาทหน่ึงทีต้่องด�าเนินการ	การมีช่องทางทีห่ลากหลาย
ส�าหรับให้บริการถือเป็นงานล�าดับแรกที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติให้ความส�าคัญ	โดยเฉพาะในยุคที่ดิจิทัลเข้ามา 
มีบทบาทท�าให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวก	รวดเร็ว	เท่าเทียมกัน	ช่องทางหลักที่ให้บริการ	คือ	เว็บไซต์ของส�านักงานฯ	
www.nso.go.th	ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้ใช้งานสะดวก	ค้นหาข้อมูลต่างๆ	ได้ง่ายยิ่งข้ึน	และที่ก�าลังจะเปิดให้
บริการช่วงต้นปี	2561	คือ	Mobile	Application	ภายใต้ชื่อ	“THAI	STAT”	ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติมอบให้ผู้ใช้บริการทุกคน	ส�าหรับในกรณีที่ต้องการสอบถามรายละเอียดที่ชัดเจนก็สามารถติดต่อ
โดยตรงที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	80	พรรษา	(อาคารบี)	หลักสี่	กทม.	ในวันและ
เวลาราชการ
	 ภารกจิต่างๆ	ของส�านักงานสถิตแิห่งชาตสิ�าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายทีว่างไว้	ส่วนหน่ึงเกดิจากแรงขับเคล่ือน
ของบุคลากรในองค์กร	และจากความร่วมมือ	และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	
สื่อมวลชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี	ส�านักงานสถิติแห่งชาติจึงขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายภุชพงค์		โนดไธสง
	 	 	 	 	 	 	 	 		ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ									
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วิสัยทัศน์

	 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

พันธกิจ

	 1.	บรหิารจัดการสถิตแิละสารสนเทศของชาตใิห้เป็นระบบ	เพือ่สนับสนุนการพฒันา
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
	 2.	จัดท�าส�ามะโนหรือส�ารวจด้วยตัวอย่าง	หรืออ�านวยการ	เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทาง
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และอื่นๆ	ของประเทศ
	 3.	บรกิารด้านข้อมูล	องค์ความรู	้วิชาการด้านสถิต	ิและสารสนเทศแก่ผู้ใช้ทกุภาคส่วน
	 4.	พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
	 5.	ร่วมมือและประสานงานกบัต่างประเทศ	และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกีย่วกบั
สถิติ

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 :	บูรณาการ	เชื่อมโยง	และแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติที่ส�าคัญ	และ
จ�าเป็นของประเทศให้มีคุณภาพ	และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 :	พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 :	พัฒนาบุคลากรทางด ้ านสถิติของประเทศให ้ มีความรู 	้ 
ความช�านาญ	เป็นมืออาชีพ
	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 :	ส่งเสรมิการน�าข้อมูลสถิตแิละสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ

วัฒนธรรมองค์กร

	 ยึดหลักวิชา	พร้อมหาส่ิงใหม่	ใส่ใจลูกค้า	ศรัทธาองค์กร	เอื้ออาทรต่อกัน	รักม่ัน	
สสช

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ



รายงานประจำาปี  2560               

10

นายภุชพงค์  โนดไธสง
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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นางนวลนภา  ธนศักดิ ์
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางอรวรรณ  สุทธางกูร
ผู้ตรวจราชการกรม
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สำ�นักบริห�รกล�ง

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

	 1.	 นางสาวกฤษณา		จิรวัฒน์สถิตย์

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

	 2.	 นางมณีรัตน์		เดชะเทศ

	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสารบรรณ

	 3.	 นางปริศนา		วาณิชย์เจริญการ

	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ

	 4.	 นายสุริยา		บัวเนียม

	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่	

5.	นายก�าชัย		เงินศรีสิทธิ์

				ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ

6.	นางสาวสุกัญญา		อรัณยกานนท์

				ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง

7.	นางสาวปาริชาต		นันทวิสูตร

				ผู้อ�านวยการกลุ่มพัสดุ

8.	นางสาวขจิตรัตน์		ปรีชาไพศาลจิต

				ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์	

1.	 นายธารธรรม		อปุระวงศา

	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2.	 นางสุวรรณ	ี	เนตรลือชา

	 หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป

3.	 นางนภารตัน์		ช่วยณรงค์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยและพฒันา

4.	 นายธเนส		โกมลวิภาต

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพฒันาระบบเครือ่งคอมพวิเตอร์

	 และเครอืข่าย	

5.	นางศิรพิร		กลุบญุเยีย่ม

				ผู้อ�านวยการกลุ่มพฒันาระบบงานจัดเกบ็ข้อมูล

6.		นายบญุสม		สุวรรณโคตร

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพฒันาระบบงานประมวลผลข้อมูล

7.	 นางสาวกอแก้ว		วัฒนสินบ�ารงุ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ

8.	 นายสัมฤทธิ	์	อนิทศร

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบรกิารและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์

9.	 นายสุทธรัิกษ์		กรรณล้วน

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มเตรยีมข้อมูล	

10.	–	ว่าง	–

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพฒันาระบบคลังข้อมูลสถิติ
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ศูนย์ส�รสนเทศยุทธศ�สตร์ภ�ครัฐ

1.	 นางสาวสุพาพร		อรุณรักษ์สมบัติ

	 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศยทุธศาสตร์ภาครฐั

2.	 นางสาวจันทร์เพ็ญ		จันทร์หอม

	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.	 นางสาวทวีทรัพย์		ศรีขวัญ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ

4.	 นางสาวนงลักษณ์		โงวิวัฒน์ชัย

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานและตดิตามสารสนเทศ

5.	 นางสาววิไลรัตน์		อนันตพฤทธิ์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ

6.	 นายเชิดชัย		สุพร

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ

7.		นายสุรชัย		นิลแสง

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ

1.	 นางสาวบงกช		วิบลูย์ธนานันต์

	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและวิชาการสถิติ

2.	 นางสาวมาลิดา		ปานทวีเดช

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสรมิวิชาการ

3.	 นางหทยัชนก		พรรคเจริญ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มระเบยีบวธิสีถิติ

4.	 นางครองสุข		ฉายากลุ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผลข้อมูลสถิติ

สำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รสถิติ
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สำ�นักบริห�รจัดก�รระบบสถิติ

สำ�นักบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ

1.	 นางสาวกุลลักษณ์		เลิศภัทรพงศ์

	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการระบบสถิติ

2.	 นางอรทัย		สงวนพงษ์

	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.	 นางสาวอารีรัตน์		กิตติสมบูรณ์สุข

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การ

	 พัฒนาระบบสถิติ

4.	 นางอุมาพร		ดีบุกค�า

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานสถิติด้านเศรษฐกิจ	

5.	 นางกาญจนา		ภู่มาลี

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานสถิติ

6.	 –ว่าง	–	

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานสถิติด้านสังคม

7.	 –	ว่าง	–		

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินคณุภาพสถิตทิางการ

1.	นางสาวลัคนา		ตนัตวัิฒน์

				ผู้อ�านวยการส�านักบรหิารจัดเกบ็ข้อมูลสถิติ

2.	นางจินตนา		ป้ันอ�านวยทรพัย์

				หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป

3.	นางเบญจมาศ		ภู่ระหงษ์

				ผู้อ�านวยการกลุ่มวางแผนและเตรยีมงาน

4.	นางรวีวรรณ		เนียมแสง

				ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานและควบคุมคุณภาพข้อมูล	

	5.	นายภาณวัุฒน์		กรัณย์รชัต์ธร

				ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารสถิตพิืน้ที	่1

6.	นางเยาวลักษณ์		โมสิกมาศ

				ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารสถิตพิืน้ที	่2

7.	–	ว่าง	–

				ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารสถิตพิืน้ที	่3
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สำ�นักสถิติพย�กรณ์

สำ�นักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

1.	 นางสาวรวมพร		ศิริรัตน์ตระกูล

	 ผู้อ�านวยการส�านักสถิติพยากรณ์

2.	 นางภาวิตา		ทรงกลดสกุล

	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.	 นางกุลพรภัสร์		จิระประไพ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

4.	 นางสาวเสาวลักษณ์		อินทร์บ�ารุง

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติ

	 เชิงเศรษฐกิจ	

5.	 นางโสนน้อย		บุราเจริญ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล

6.	 นางมุ่ยฟ้า		วัฒนศักดิ์		

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ

7.	 นางสาวพรพรรณ		แก้วศรีงาม

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มคลังข้อมูลสถิติ

8.	 –	ว่าง	–	

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติ

	 เชิงสังคม

1.	 นายอานนท์		จันทวิช

	 ผู้อ�านวยการส�านักสถิตเิศรษฐกจิและสังคม

2.	 นางพศิมัย		แรงกศุล

	 หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป

3.	 นางสาวสีวลี		เก้าเอีย้น

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตสิถานประกอบการ

4.	 นางสาวสกลุกานต์		ขันแข็ง

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตสิถานประกอบการ	2		

5.	 นางธริดา		ชยัเดชอคัรกลุ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตแิรงงาน

6.	 นางสาวอรนุช		หุตะชาต

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตเิทคโนโลยสีารสนเทศ

	 และการส่ือสาร
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สำ�นักสถิติสังคม

สำ�นักสถิติส�ธ�รณมติ

1.	 นางปัทมา		อมรสิริสมบูรณ์

	 ผู้อ�านวยการส�านักสถิติสังคม

2.	 นางสาวพรรณี		พัฒนประดิษฐ์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติประชากร

3.	 นางวิจิตรา		ผองวิริยาทร

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติสังคม	

4.	 นางศิริวรรณ		บุญศรีภิรัตน์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย

5.	 นางภัทรวดี		สิงคเสลิต

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิติการเกษตร

	6.	–	ว่าง	–	

	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.	 นางสาวสุวรรณ	ี	วังกานต์

	 ผู้อ�านวยการส�านักสถิตสิาธารณมติ

2.	 นางสาวอาร	ี	วงษ์สุวรรณ์

	 หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป

3.	 นางสาวนพรตัน์		วิรชั

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตเิพือ่การบรหิารงานภาครฐั	1

	4.	นางสาวณฐัภัสสร		นิธปิระภาวัฒน์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตเิพือ่การบรหิารงานภาครฐั	2	

5.	 นางไพเราะ		สิมเสมอ

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตเิพือ่ตดิตาม

	 และประเมินผลนโยบายภาครฐั	1

6.	 –	ว่าง	–	

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มสถิตเิพือ่ตดิตาม

	 และประเมินผลนโยบายภาครฐั	2
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สำ�นักพัฒน�บุคล�กร

กลุ่มขึ้นตรงผู้บริห�ร

สำ�นักภูมิส�รสนเทศสถิติ
1.	 นางสาวจินตนา		ศิลป์วุฒิ

	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร

2.	 นางนิตยา		กิจสนาพิทักษ์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

3.	 นางสาวรวยริน		กกกนทา

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์	

1.	 นางสมนึก		วงษ์จันทร์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

2.	 นางสาวณัฎฐนันท์		วิสุชาติพงศ์

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1.	 นางน�า้ผ้ึง		เชดิชพูงษ์

	 ผู้อ�านวยการส�านักภูมิสารสนเทศสถิติ

2.	 นางหทยัรัตน์		โพธิแ์จ้ง

	 หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป

	3.	นางสาวสายสุข		วัชรเสรี

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบรหิารแผนทีส่ถิตภูิมิภาค	1

4.	 นายสมศักด์ิ		พฒันสุชยั

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบรหิารแผนทีส่ถิตภูิมิภาค	2

5.	 –	ว่าง	–	

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ

6.	 –	ว่าง	–	

	 ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานแผนทีส่ถิต	ิ



สถิติจังหวัด
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ภ�คกล�ง

1.	 นางสาวสุทธิยา		ทองสาย	

	 สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

2.	 นางสิดารัศม์ิ		ธาราสมบัติ

	 สถิติจังหวัดจันทบุรี

3.	 นางศรีฟ้า		คุ้มวงศ์ดี

	 สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

4.	 นายบริสุทธิ์		หิรัญวรรณ

	 สถิติจังหวัดชลบุรี	

5.	 นางมณฑา		เอี่ยมวิจารณ์

	 สถิติจังหวัดชัยนาท

6.	 นางธีราพร		วิจิตปัญญา

	 สถิติจังหวัดตราด

7.	 นางนาตยา		เมฆอรุณ

	 สถิติจังหวัดนครนายก

8.	 –	ว่าง	–

	 สถิติจังหวัดนครปฐม

1.	 นายพินิจ		กัลยาณมณีกร

	 สถิติจังหวัดนนทบุรี

2.	 นายจ�าลอง		เก่งตรง

	 สถิติจังหวัดปทุมธานี

3.	 นางพรทิพย์		โพธิครูประเสริฐ

	 สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.	 นางขนิษฐา		วรรณภักดี

	 สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

5.	 นายชุติชาติ		บุญชูวิทย์

	 สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6.	 นางอรอนงค์		พัฒนสุชัย

	 สถิติจังหวัดเพชรบุรี

7.	 นางวรรณา		ขอบอรัญ

	 สถิติจังหวัดระยอง

8.	 นางสาวศิริญาพร	รุ่งสุข

	 สถิติจังหวัดราชบุรี
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1.	 นางสาวรัชนี		วงศ์รัชตนันท์

	 สถิติจังหวัดลพบุรี

2.	 นางอรธัญญา		หุ่นดี

	 สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

3.	 นางศุภกานต์		พรหมน้อย

	 สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

4.	 นายกฤษณะพงศ์		นิพัทธโชติ

	 สถิติจังหวัดสมุทรสาคร

5.	 นางจิราภรณ์		สุนทรานนท์

	 สถิติจังหวัดสระบุรี

6.	 นายสรรชาย		ช่วงโชติ

	 สถิติจังหวัดสระแก้ว

7.	 นางแสงอรุณ		บุญศรี

	 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

8.	 นายชูเกียรติ		ธีระประภา

	 สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

9	.	นายโยธิน		เมฆอรุณ

	 สถิติจังหวัดอ่างทอง

ภ�คเหนือ

1.	 นางปราสัย		อ�าพันฉาย

	 สถิติจังหวัดก�าแพงเพชร

2.	 นางศิริวรรณ		บุนนาค

	 สถิติจังหวัดเชียงราย

3.	 นายวิชัย		ประทีปทิพย์

	 สถิติจังหวัดเชียงใหม่

4.	 นายนิพนธ์		เกตุแก้ว

	 สถิติจังหวัดตาก

5.	 นางสาวนิตยา		จุ้ยศิริ

	 สถิติจังหวัดนครสวรรค์

6.	 นายภาณุพันธุ์		พิลึก

	 สถิติจังหวัดน่าน

7.	 นางสมปอง		สายแดง

	 สถิติจังหวัดพะเยา

8.	 นายอดุลย์		บรรจงจัด

	 สถิติจังหวัดพิจิตร
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1.	 นายกษม		เหรัญ

	 สถิติจังหวัดพิษณุโลก

2.	 นายสมศักด์ิ		แก้วสอน

	 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

3.	 นางเมตตา		อนุศาสนกุล

	 สถิติจังหวัดแพร่

4.	 นายชนกันต์		จุลทอง

	 สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.	 นางพรรณทิพา		เลาหะทองทิพย์

	 สถิติจังหวัดล�าปาง

6.	 นางเกื้อพร		รัตนค�า

	 สถิติจังหวัดล�าพูน

7.	 นายรังสรรค์		ธรรมชัย

	 สถิติจังหวัดสุโขทัย

8.	 นายจิรพล		รอดบาง

	 สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

9.	 นางสาวสุพินดา		สัตยพงศ์

	 สถิติจังหวัดอุทัยธานี

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

1.	 นางสาวพัชราภรณ์		สิริวรเวชยางกูล

	 สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

2.	 นายประภัทร		ประพันธ์พจน์

	 สถิติจังหวัดขอนแก่น

3.	 นายเชาวลิต		ทองมาก

	 สถิติจังหวัดชัยภูมิ

4.	 นางรัดดา		กลางบุญเรือง

	 สถิติจังหวัดนครพนม

5.	 นางจิราพร		กุลชาติวิชิต

	 สถิติจังหวัดนครราชสีมา

6.	 นายสถิตย์		กระต่ายอินทร์

	 สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

7.	 นางอาฑิตยา		ยิ่งสูง

	 สถิติจังหวัดมหาสารคาม

8.	 นายสถาพร		ภู่พันธ์เจริญสุข

	 สถิติจังหวัดมุกดาหาร
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1.	 นางนิสรา		เพชร์ทวี

	 สถิติจังหวัดยโสธร

2.	 นายจรุพล		วรวิทยกิจ

	 สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

3.	 นางวิลาวรรณ์		แสนจันทร์

	 สถิติจังหวัดเลย

4.	 นางทัศนีย์		เพ็ญแสง

	 สถิติจังหวัดศรีสะเกษ

5.	 นางสุทิน		โรจนาปิยาวงศ์

	 สถิติจังหวัดสกลนคร

6.	 นายบุญเลิศ		สุวรรณรัตน์

	 สถิติจังหวัดสุรินทร์

7.	 นางศิริลักษณ์		อาจอาษา

	 สถิติจังหวัดหนองคาย

8.	 นางฐิตราภรณ์		ภาษาเวทย์

	 สถิติจังหวัดหนองบัวล�าภู

1.	 นายพิพัฒน์		เพ็ชรกระจ่าง

	 สถิติจังหวัดอุดรธานี

2.	 นายวัชรินทร์	 เจิมประไพ

	 สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

3.	 นายราชศักดิ์		ยีรัมย์

	 สถิติจังหวัดอ�านาจเจริญ

4.	 นายนพดล		เป๋าอยู่สุข

	 สถิติจังหวัดบึงกาฬ
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ภ�คใต้

1.	 นายวัฒนทิน		สุทิน

	 สถิติจังหวัดกระบี่

2.	 นายวัฒนา		ทองนาค

	 สถิติจังหวัดชุมพร

3.	 นางสาวทิพยรัตน์		ตันสิริวัณณะ

	 สถิติจังหวัดตรัง

4.	 นายสมจิต		รัตนพันธ์

	 สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.	 นายธนู		สุวรรณโน

	 สถิติจังหวัดนราธิวาส

6.	 นางกอตีเย๊าะ		ซีเดะ

	 สถิติจังหวัดปัตตานี

7.	 นางสาวประไพ		พุกงาม

	 สถิติจังหวัดพังงา

8.	 นางสาวอุบล		หนูเจริญ

	 สถิติจังหวัดพัทลุง

1.	 นายดนุช		กัจฉปะรักษ์

	 สถิติจังหวัดภูเก็ต

2.	 นายสิทธิชัย		ตัณฑ์ศิริ

	 สถิติจังหวัดยะลา

3.	 นางพิลาภ		รักไทย

	 สถิติจังหวัดระนอง

4.	 นายวิโรจน์		เลื่อนราม

	 สถิติจังหวัดสงขลา

5.	 นางนูรไอนี		สูเด็น

	 สถิติจังหวัดสตูล

6.	 นางสาวละอองดาว		คมสัน

	 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ประวัติคว�มเป็นม�
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ  
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1 เมษายน พ.ศ. 2458 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรม

ส ถิ ติ พย า ก ร ณ์ ”  ข้ึ น ใ น ก ร ะ ท ร ว ง

พร ะ คลั ง มห า สมบั ติ  โ ด ยมีพร ะ ร า ช 

วรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  

ทรงดำารงตำาแหน่งอธิบดี

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรม

ราชโองการให้โอนกรมสถิติพยากรณ์สาธารณะ  

มาสังกัดกรมบัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ

เรียกชื่อว่า “กรมสถิติพยากรณ์” โดยมีชาวต่าง

ประเทศ ชื่อ นายทรัสแตรม เป็นเจ้ากรม

พฤษภาคม พ.ศ. 2476

กรมสถิติพยากรณ์ โอนไปสังกัดกรม

พาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ และลดฐานะ

เป็น “กองสถิติพยากรณ์” โดยมีหม่อมเจ้า

อธิพรพงศ์ เกษมศรี ทรงดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้ากอง

พ.ศ. 2478 

“กองสถิติพยากรณ์” โอนไปเป็น “กอง

ประมวลสถิติพยากรณ์” สังกัดกรม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีสำานักงานต้ังอยู่

ท่ีศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี

หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ เกษมศรี ทรงดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้ากอง

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ์ 

พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับ

งานสถิติฉบับแรก

พฤษภาคม พ.ศ. 2485

กองประมวลสถิติพยากรณ์โอนไป

สังกัดกรมการสนเทศ กระทรวง

พาณิชย์

พฤษภาคม พ.ศ. 2486

กองประมวลสถิติพยากรณ์โอนกลับมา

สังกัดกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานัก

นายกรัฐมนตรี

1 กันยายน พ.ศ. 2458

กรมสถิติพยากรณ์ เปลี่ยนชื่อ เป็น  

“กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์” 

ตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็น

สมควรขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ไปทางด้านการพาณิชย์ด้วย

20 สิงหาคม พ.ศ. 2463

กรมพาณิชย์ และสถิติพยากรณ์ ได้ รับ

การยกฐานะ ข้ึนเป็นกระทรวงพาณิชย์ 

สำาหรับส่วนงานสถิติมีฐานะเป็นกรมชื่อ  

“กรมสถิติพยากรณ์สาธารณะ” (General 

Statistics) สังกัดกระทรวงพาณิชย์



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

27

พ.ศ. 2502

ยกเลิกสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ และจัดตั้งสำานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติข้ึนในสำานักนายก

รัฐมนตรีแทน เป็นผลให้สำานักงานสถิติกลางสังกัด

ในสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและ 

ได้ปรับปรุงขยายงานตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี 

เ ร่ือง การแบ่งส่วนราชการของสำ านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ลงวันที่ 6 กันยายน 

พ.ศ. 2506

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506

สำานักงานสถิติกลางแยกส่วนราชการออก

จากสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

แห่งชาติ (ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นสำานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ) และยกฐานะข้ึนเป็นกรม สังกัด

สำานักนายกรัฐมนตรี ใช้ชื่อว่า “สำานักงาน

สถิติแห่งชาติ” โดยมี นายบัณฑิต กันตะบุตร  

เ ป็ น เ ล ข า ธิ ก า ร สถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ ค น แ รก  

โ ด ย มี ที่ ตั้ ง อ ยู่ ที่  ถ น น ห ล า น ห ล ว ง  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545

มี ก า รปฏิ รู ป ร ะ บบร า ชก า รทั่ ว

ประเทศ สำานักงานสถิติแห่งชาติได้

ย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และแบ่ง

สว่นราชการออกเปน็ราชการบรหิาร

ส่วนกลางและราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค

พ.ศ. 2493  

กองประมวลสถติพิยากรณโ์อน

ไปอยู่ ในความรับผิดชอบของ

สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตสิถติ ิพ.ศ. 2550 

เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถิติคร้ังที่ 

3 และเปลีย่นชื่อเรียกหวัหนา้สว่นราชการจาก 

“เลขาธิการสถิติแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวย

การสำานักงานสถิติแห่งชาติ”

ธันวาคม พ.ศ. 2493

ใ ห้มีการจัดต้ัง “สำานักงานสถิติกลาง”  

(Central Stat ist ical Off ice) ข้ึนใน

สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมีหม่อมเจ้ า 

อธิพรพงศ์ เกษมศรี ทรงดำารงตำาแหน่ง 

ผูอ้ำานวยการสำานกังานสถติกิลางเปน็คนแรก

5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สำานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดโครงสร้างใหม่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น  

1 สำานัก 6 กอง 2 ศูนย์ และสำานักงานสถิติ

จังหวัดทุกจังหวัด

31 มกราคม พ.ศ. 2495

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 

2495 เป็นการปรับปรุงกฎหมาย 

ว่าด้วยสถิติคร้ังที่ 1 เป็นพระราช

บัญญัต ิสถิติฉบับที่ 2

ลำาดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการกำาเนิด

สำานักงาน

สถิติแห่งชาติ
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เลข�ธิก�รสถิติแห่งช�ติและผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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
	 ต.ค.	 2558	 –	พ.ย.	2559	 	 นางสาววิไลลักษณ์	ชุลีวัฒนกุล
	 ก.ค.	 2560	 –	ถึงปัจจุบัน	 	 นายภุชพงค์	โนดไธสง
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อำ�น�จหน้�ที่
โครงสร้�ง

 และภ�รกิจหลัก
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 หน้�ทีต่�มพระร�ชบญัญัติสถติิ พ.ศ. 2550

 มาตรา 5 ให้ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิเป็นหน่วยงาน
กลางของรัฐ	ในการด�าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลัก
วิชาการ
 มาตรา 6	ส�านักงานสถิตแิห่งชาตมีิอ�านาจหน้าที่	
ดังต่อไปน้ี
	 1.	จัดท�าแผนแม่บทสถิตเิกีย่วกบัการด�าเนินงาน
ทางสถิตขิองรัฐ
	 2.	จัดท�ามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพือ่ให้ความเห็นชอบ
	 3.	ส่งเสรมิและพฒันางานสถิตขิองรฐัและเอกชน
	 4.	จัดท�าส�ามะโนหรือการส�ารวจตัวอย่าง	หรือ
อ�านวยการให้มีการส�ารวจด้านต่าง	ๆ	ของประเทศ
	 5.	ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อ
จัดท�าแผนก�าหนดความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน 
ทางสถิต	ิตามแผนแม่บทตาม	(1)
	 6.	แนะน�า	ให้ค�าปรกึษา	หรอืความช่วยเหลือแก่
หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานและระเบียบวิธีใน
การจัดเกบ็ข้อมูล	ตลอดจนการประมวลผล	และการวิเคราะห์
ผลสถิติ
	 7.	ประสานกบัหน่วยงานในการสร้างเครอืข่ายสถิติ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงฐานข้อมูลสถิติที่ส�าคัญและเป็นปัจจุบัน
ของประเทศ
	 8.	ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน	องค์กรเอกชน	
และบคุคลทัว่ไป
	 9.	เผยแพร่สถิตแิละจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชา
ความรูเ้กีย่วกบัสถิติ
	 10.	ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศในงานเกีย่วกบัสถิติ
	 11.	ปฏิบตักิารอืน่ตามทีมี่กฎหมายก�าหนด	และ
ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย

 หน้�ที่ต�มกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�ร 
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

	 ให้ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิมีภารกจิในฐานะเป็น
หน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนินการเกี่ยวกับสถิติ
ตามหลักวิชาการ	และจัดท�าสถิตเิพือ่ตดิตาม	ประเมินผล	
และสนับสนุนการด�าเนินการตามนโยบายและแผนงาน
ของรฐั	โดยให้มีหน้าทีแ่ละอ�านาจ	ดังต่อไปน้ี
	 (1)	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ	และ
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
	 (2)	จัดท�าแผนแม่บทเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ทางสถิตขิองรัฐ
	 (3)	เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดท�า
มาตรฐานทางสถิตเิสนอคณะรฐัมนตร	ีเพือ่ให้ความเห็นชอบ	
รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิตติามหลักสากล
	 (4)	บรหิารจัดการข้อมูลสถิตทิางการของประเทศ	
และการเชือ่มโยงแลกเปล่ียนข้อมูล	เพือ่ให้ทกุภาคส่วน
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั
	 (5)	จัดท�าแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ
ในการก�าหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูลทีแ่ต่ละหน่วยงาน
ต้องรบัผิดชอบ
	 (6)	ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิตพิืน้ฐานทางด้าน
เศรษฐกจิและสังคมในระดับมหภาคด้วยวิธกีารจัดท�าส�ามะโน
หรอืการส�ารวจตวัอย่าง	หรอืจัดหาข้อมูลสถิตด้ิวยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละวิธกีารอืน่ทีเ่หมาะสม	และให้
บรกิารข้อมูลสถิตทิกุสาขาของประเทศ
	 (7)	ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการ
สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรฐัและข้อมูลสถิตทิีส่�าคัญ
ทีไ่ม่มีหน่วยงานใดจัดท�า	รวมทัง้ประสานและให้ค�าปรกึษา
ในการจัดท�าข้อมูลสถิตขิองหน่วยงานต่าง	ๆ	ทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน
	 (8)	พฒันาตวัชีวั้ดและชดุข้อมูลสถิตสิารสนเทศ	
เพือ่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ภาวการณ์
ต่าง	ๆ	ของประเทศ
	 (9)	ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศใน
ด้านวิชาการสถิติ
	 (10)	ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้
เป็นหน้าที่และอ�านาจของส�านักงานหรือตามที่รัฐมนตรี
หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
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โครงสร้�งสำ�นักง�นสถติิแห่งช�ติ

	 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 
พ.ศ.	2560	ลงวันที	่5	ตลุาคม	พ.ศ.	2560	เพือ่ให้การ
ปฏิบัติราชการของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย	มีประสิทธภิาพ	เกดิความคล่องตวัในการ
ปฏิบัติงาน	และสอดคล้องกับภารกิจที่เปล่ียนแปลง 
จึงแบ่งโครงสร้างเป็นการภายในส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิ
ดงันี้

ข้อมูล	ณ	วันที	่5	ตลุาคม	2560

ผู้อำ�นวยก�ร

รองผู้อำ�นวยก�ร

กลุม่พฒัน�ระบบบริห�ร
ผู้ตรวจร�ชก�รกรม

กลุม่ตรวจสอบภ�ยใน

ร�ชก�รบริห�รส่วนกล�ง

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

กองสถติิพย�กรณ์

กองสถติิสงัคม

กองนโยบ�ยและวชิ�ก�รสถติิ

กองสถติิเศรษฐกจิ

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสือ่ส�ร

กองบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถติิ

กองสถติิส�ธ�รณมติ

ศูนย์ส�รสนเทศยุทธศ�สตร์

ภ�ครัฐ

ร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�ค

สำ�นักง�นสถติิจังหวดั 76 จังหวดั
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อัตร�กำ�ลัง สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน

รวมบุคลากร 
(ตามกรอบ)

ข้าราชการ
ตามกรอบ
(ต�าแหน่ง)

ข้าราชการ
ตามที่มีอยู่จริง

(ต�าแหน่ง)

ลูกจ้าง
ประจ�า
(อัตรา)

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

ส่วนกลาง	(ผู้บรหิาร	ผู้ตรวจราชการกรม	
และผู้เชี่ยวชาญขึ้นตรง	ผสช.)	

8 8 6 - -

ส�านักงานเลขานุการกรม 190 75 71 24 68

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 151 76 61 - 57

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 157 47 38 - 71

กองสถิติพยากรณ์ 93 41 39 - 37

กองสถิติเศรษฐกิจ 80 25 22 - 38

กองสถิติสาธารณมติ 32 25 22 - 5

กองสถิติสังคม 64 26 24 - 34

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 178 93 84 - 68

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 46 23 19 - 12

กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 5 4 - 1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7 4 4 - 1

ส่วนภูมิภาค
(ส�านักงานสถิติจังหวัด	76	จังหวัด)

1,632 394 369 - 824

รวม 2,645 842 763 24 1,216

หม�ยเหตุ	ข้อมูล	ณ	วันที	่8	พฤศจิกายน	2560
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 โครงสร้�งอ�ยุข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นสถติิแห่งช�ติทัง้หมด 

แผนภูมิโครงสร้�งอ�ยุข้�ร�ชก�รของสำ�นักง�นสถติิแห่งช�ติ

         อายเุฉล่ีย	=	43.80	ปี

 จากแผนภูมิที	่1	ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิมีข้าราชการทัง้ส้ิน	792	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที	่1	ตลุาคม	2560)	 
เม่ือพจิารณาโครงสร้างอายขุ้าราชการของส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	พบว่าข้าราชการส�านักงาน
สถิตแิห่งชาตมีิอายเุฉล่ีย	คือ	43.80	ปี	(จ�านวนข้าราชการ	792	คน)	โดยมีข้าราชการทีอ่ายนุ้อยกว่า	35	ปี	จ�านวน	148	คน	
หรอืร้อยละ	23.74	อาย	ุ35	-	49	ปี	จ�านวน	339	คน	หรอืร้อยละ	42.80	และอายตุัง้แต่	50	-	54	ปี	จ�านวน	123	คน	
หรือร้อยละ	15.53		ทัง้น้ีมีข้าราชการทีมี่อายตุัง้แต่	55	ปีข้ึนไปจ�านวน	142	คน	หรอืร้อยละ	15.93	ส�าหรบัช่วงอาย ุ
ทีมี่จ�านวนข้าราชการมากทีสุ่ดคือ	ช่วงอาย	ุ55	ปีข้ึนไป	จ�านวน	142	คน	หรอืร้อยละ	15.93
	 ส�านักงาน	ก.พ.	ได้วิเคราะห์ข้อมูลก�าลังคนของภาคราชการไทย	พบว่าข้าราชการมีอายุเฉล่ีย	42.69	ปี	 
โดยก�าหนดให้ส่วนราชการทีมี่สัดส่วนข้าราชการทีมี่อายมุากกว่า	50	ปีข้ึนไป	เกนิร้อยละ		40	ถือว่าอยูใ่นข้ันวิกฤต	ิ 
และเกนิร้อยละ	20	แต่ไม่ถึงร้อยละ	40	ให้อยูใ่นสถานะเฝ้าระวัง	จากข้อมูลดังกล่าว	ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิมีข้าราชการ
ทีมี่อายตุัง้แต่	50	ปีข้ึนไป	จ�านวน	265	คน	หรอืร้อยละ	31.44		ซ่ึงอยูใ่นสถานะต้องเฝ้าระวัง	และมีปัญหาโครงสร้างอายุ
ของข้าราชการในส่วนราชการ	เน่ืองจากมีอายบุคุลากรเฉล่ีย	43.80	ปี	ซ่ึงในอนาคตหากไม่มีการวางแผนเตรยีมก�าลังคน
อย่างเหมาะสมอาจจะก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารทรพัยากรบคุคลด้านต่างๆ	อนัเกดิจากปัญหาการสูญเสียก�าลังคน 
จ�านวนมากเน่ืองจากการเกษียณอายรุาชการ	ปัญหาการขาดแคลนก�าลังคนรุน่ใหม่	และปัญหาก�าลังคนสูงอายซ่ึุงจะมี
มากข้ึนในอกีช่วง	10	ปีข้างหน้า	ซ่ึงอาจส่งผลให้เกดิช่องว่างระหว่างวัยในการท�างาน	(Generation	Gap)	เป็นต้น
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งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน
0.06%

งบรายจ่ายอื่น
39%

งบด�าเนินการ
11.34%

งบลงทุน
0.08%

งบบุคลากร
49.52%รวม 1144.0484 ล้�นบ�ท

ภ�รกจิหลัก
 
 1. งานผลิตข้อมูลสถิติ
	 	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 จัดท�าโครงการ
ส�ามะโน/ส�ารวจ	เป็นประจ�าทกุปีๆ	ละประมาณ	20	โครงการ	
นอกจากน้ียงัได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ต่อนโยบายหลักของรัฐบาล	เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการด�าเนินนโยบายของภาครัฐอีกปีละ
ประมาณ	10	โครงการ	พร้อมทัง้ท�าการวิเคราะห์	จัดท�า
ดัชนี	เครือ่งชีว้ดั	ข้อมูลแนวโน้ม	และการคาดการณ์ภาวะ
ด้านเศรษฐกจิสังคมและส่ิงแวดล้อม
 2. งานให้บรกิารด้านสถิติ
	 		 ส�านักงานสถิตแิห่งชาตใิห้บรกิารข้อมูลสถิติ
แก่ผู้ใช้ข้อมูลในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	ข้อมูลสถิติที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ให้บรกิารน้ัน	ประกอบด้วย	ข้อมูลทีส่�านักงานสถิตแิห่งชาติ
ผลิตเอง	และข้อมูลสถิตทิีร่วบรวมมาจากหน่วยงานอืน่	
ซ่ึงส�านักงานสถิตแิห่งชาตไิด้รวบรวมอยูเ่ป็นประจ�า	นับว่า
ส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของ
ประเทศ	และส�านักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลของ
จังหวัด

	 นอกจากน้ี	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ยังให้ 
ค�าปรกึษาแนะน�าทางด้านวิชาการสถิต	ิแก่หน่วยงานต่างๆ	
ทั้งภาครัฐและเอกชน	และจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งด้าน 
วิชาสถิต	ิและวิชาการประมวลผลด้วยระบบคอมพวิเตอร์	 
แก่เจ้าหน้าทีข่องส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิและเจ้าหน้าทีข่อง
กระทรวง	กรม	และรัฐวิสาหกิจต่างๆ	เป็นประจ�าทุกป	ี 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความรู้	ความสามารถ	และ
ประสบการณ์ในการท�างานด้านสถิตทิีถู่กต้องตามหลัก
วิชาให้แก่ผู้เข้ารบัการอบรม
 3. ง�นบริห�รจัดก�รระบบข้อมูลสถิติและ
ส�รสนเทศ  
	 	 พระราชบญัญตัสิถิต	ิพ.ศ.	2550	ก�าหนดให้
ส�านักงานสถิตแิห่งชาตมีิหน้าทีจั่ดท�าแผนแม่บทเกีย่วกบั
การด�าเนินงานทางสถิติของรัฐ	 โดยมีเป้าหมายหลัก 
ให้ประเทศมีสถิติที่ส�าคัญ	จ�าเป็นต่อการวางแผน	และ
ประเมินผลการพฒันาประเทศ	รวมทัง้สนับสนุนให้หน่วย
สถิติภาครัฐ	 มีสมรรถนะในการจัดท�าข้อมูลสถิติที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ	สามารถน�ามาใช้ประกอบ 
การตดัสินใจของผู้บรหิารทกุระดับ	รวมทัง้การใช้ประโยชน์
ร่วมกนัของทกุภาคส่วน



บุคคลที่ได้รับ
ก�รยกย่อง
ประจำ�ป ี2560
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ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี 2560

บุคคลที่่ได้รับก�รยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ประจำ�ปี 2560

ชื่อ	 :	 นางสาวนภัสสร		หอมวงศ์
ต�าแหน่ง	 :	 นักวิชาการสถิติช�านาญการ
สังกัด		 :	 กองสถิติสังคม

	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	มอบเกยีรตบิตัรยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่	นางสาวสีวลี		เก้าเอีย้น	ว่าเป็นผู้ประพฤตปิฏิบตัติน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ประจ�าปี	2560

ชื่อ	 :	 นางนิรันดร		รอดย้อย
ต�าแหน่ง	 :	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
สังกัด		 :	 ส�านักงานเลขานุการกรม



ส่วนที่ 2
การพัฒนาระบบราชการ
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ก�รประเมินส่วนร�ชก�รต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร (ม�ตร� 44)

 • การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการประเมินฯ จากปี 2559 มาสู่ ปี 2560

• ที่มา
 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	44	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	
2557	หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ได้ออกค�าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	5/2559	เรื่อง	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน	มีผลบังคับใช้	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2559
 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 
	 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรอืนในความรบัผิดชอบของฝ่ายบรหิารและแบบประเมิน
ส่วนราชการ	ตามค�าส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่5/2559	และให้น�าแบบประเมินฯ	น้ีไปใช้ในการประเมิน
ข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558

องค์ประกอบก�รประเมิน ปี 2559

มิติภายนอก

การประเมิน
ประสิทธิผล

1.	ตวัชีว้ดัภารกจิหลักของกระทรวง/
แผนยทุธศาสตร์กระทรวง	และตวัชีวั้ด
ระหว่างกระทรวงทีมี่เป้าหมายร่วมกนั	
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

การประเมิน
คุณภาพ

2.	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มิติภายใน

การประเมิน
ประสิทธิภาพ

3.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

4.	การประหยัดพลังงาน

5.	การประหยัดน�้า

6.	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

การพัฒนา
องค์การ

7.	การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

8.	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�าเนินงานของหน่วยงาน

องค์ประกอบการประเมิน น้�าหนัก จ�านวน

1.	ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน	
งานประจ�าตามหน้าทีป่กต	ิหรอืงานตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
หลัก	งานตามกฎหมาย	กฎนโยบายของรฐับาล	หรอืมตคิณะ
รัฐมนตรี	(Functional	Based)	(บังคับประเมิน)

100 ไม่เกิน
5	ตัวชี้วัด

2.		ประสิทธภิาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกจิยทุธศาสตร์	
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ	นโยบายเร่งด่วน	หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ	(Agenda	Based)	(ถ้าไม่มีภารกจิน้ีไม่
ต้องประเมิน)

100 ไม่เกิน
3	ตัวชี้วัด

3.	ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ 
ท้องถ่ิน	ภูมิภาค	จังหวัด	กลุ่มจังหวัด	(Area	Based)	(ถ้าไม่มี
ภารกิจนี้	ไม่ต้องประเมิน)

100 ไม่เกิน
3	ตัวชี้วัด

4.	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบรหิารจัดการระบบงาน	งบประมาณ	ทรพัยากรบคุคล	
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ	(Innova-
tion	Based)	(บังคับประเมิน)

100 ไม่เกิน
3	ตัวชี้วัด

5.	 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่ มีความส�าคัญ 
เชงิยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาประเทศ	ตามแผนหรอืนโยบาย
ระดับชาต	ินโยบายของรฐับาล	(Potential	Based)		ประกอบ
กับผลการประเมินโดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ	
(บังคับประเมิน)

100 ไม่เกิน
1	ตัวชี้วัด

องค์ประกอบก�รประเมิน ปี 2560
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สรุปผลก�รประเมินตนเองตัวชี้วัดต�มม�ตรก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�ร (ม�ตร� 44)
ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ  ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

สรุปตัวชี้วัดของ สสช. เป้าหมาย (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) ผลการด�าเนินงาน ผลการ
ประเมิน

องค์ประกอบที่	1	Function	Base

1.	ความส�าเร็จในการเตรียมข้อมูลชุดตัวช้ีวัด	IMD	ด้าน	
Economic	Performance	ด้าน	Government	Efficiency	
และด้าน	Business	Efficiency

รวบรวมรายละเอียดตัวช้ีวัด	ได้ร้อยละ	
60	ของรายการตัวชี้วัด	3	ด้าน	

รวบรวมรายละเอียดตัวช้ีวัด	
ได้ร้อยละ	60	ของรายการ

ตัวชี้วัด	3	ด้าน

ผ่าน

2.	ความส�าเร็จของการจัดท�าข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีต้องการเผยแพร่ต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในปีงบประมาณ	

2.1	จ�านวนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการเผยแพร่
ต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

24	เรื่อง	 24	เรื่อง ผ่าน

2.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ	85 ร้อยละ	88.42 ผ่าน

3.ร้อยละของชุดข้อมูลตามตัวชี้วัด	SDGs	ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดเก็บมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันสมัย

ร้อยละ	80 ร้อยละ	84.61
(จ�านวน	11ตัวช้ีวัด	จาก	
13	ตัวชี้วัด	ที่	สสช.	

รับผิดชอบ)	

ผ่าน

4.	ความส�าเร็จในการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

4.1	ร้อยละของข้อมูลสถิติทางการท่ีส�าคัญ	จ�าเป็นของประเทศ	
ท่ีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันสมัย

ร้อยละ	80 ร้อยละ	79.97 ไม่ผ่าน

4.2	ร้อยละของข้อมูลสถิติระดับจังหวัดท่ีมีความถูกต้อง	
ครบถ้วน	ทันสมัย

ร้อยละ	80	ของ	76	จังหวัด ร้อยละ	85	ของ	
76	จังหวัด

ผ่าน

องค์ประกอบที่	2	Agenda	Base

1.	การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

1.1	ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

ด�าเนินการตามแผนระหว่าง
เดือน	ก.ย.	59	–	ต.ค.60 

ได้	100%

ด�าเนินการตามแผน
ระหว่างเดือน	

ก.ย.	59	-	ต.ค.60 
ได้	100%

ผ่าน

1.2	ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส�าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์	(ถ้ามี) สสช.	ไม่มีสถานการณ์ที่ต้องชี้แจง

2.	ความส�าเร็จของการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ	
บริหาร	(Management	Information	System	:	MIS)

สารสนเทศเพื่อการบริหาร	จ�านวน	
3	เรื่อง

สารสนเทศเพื่อการบริหาร	
จ�านวน	4	เรื่อง

ผ่าน

องค์ประกอบที่	3	Area	Base ส�านักงานสถิติแห่งชาติไม่มีตัวชี้วัดนี้

องค์ประกอบที่	4	Innovation	Base

1.	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ	96 ร้อยละ	96.56 ผ่าน

2.	ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ

2.1	ระบบการน�าเสนอเพื่อการตัดสินใจเชิงพื้นที่ ไม่มีการประเมินผลในรอบ	12	เดือน

2.2	ระบบสลิปเงินเดือน ไม่มีการประเมินผลในรอบ	12	เดือน

องค์ประกอบที่	5	Potential	Base

1.	การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ด�าเนินการตามแผนฯ	ถึง
เดือน	ต.ค.	60	

ได้ครบถ้วน	ร้อยละ	100

ด�าเนินการตามแผนฯ	ถึง
เดือน	ต.ค.	60	

ได้ครบถ้วน	ร้อยละ	100

ผ่าน

สรุปผลการประเมิน ระดับมาตรฐาน 
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ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	and	Transparency	
Assessment	-	ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	มีวัตถุประสงค์	เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด�าเนินงาน	การให้ข้อเสนอแนะแนวทาง	การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม	ความโปร่งใสการด�าเนินงาน
ให้น�าไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้	การทุจริต	(CPI)	ของประเทศไทย	โดยประเมินจาก	3	แหล่งข้อมูล	คือ	 
1)	กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ	(External)	
จ�านวน	100	คน		2)	กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ	(Internal)	จ�านวน	100	คน	และ	3)	หลักฐาน	
เชิงประจักษ์	(Evidence-Based)	ดัชนีที่ท�าการประเมิน	มี	5	ดัชนี	คือ	1)	ดัชนีความโปร่งใส		2)	ดัชนีความพร้อม
รับผิด	3)	ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	4)	ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	และ	5)	ดัชนี
คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน	ส�าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน	สรุปผลได้ดังนี้		
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน 
	 	 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน	โดยภาพรวมได้คะแนน	เท่ากับร้อยละ	
88.36	ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานระดับสูงมาก 
	 	 ดัชนีความโปร่งใส	ได้คะแนนสูงสุด	เท่ากับร้อยละ		93.29	
	 	 ดัชนีทีไ่ด้คะแนนต�า่กว่าดัชนีอืน่ๆ	คือ	ดัชนีคณุธรรมในการท�างานในหน่วยงาน	ได้คะแนน	เท่ากบัร้อยละ		83.01
	 	 ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่	1	และตารางที่	1

ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน

คะแนน	ITA	=	88.36
(ถ่วงน้�าหนัก)

ระดับผล
การประเมิน

สูงมาก

ดัชนี คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)

ระดับผล
การประเมิน

ความโปร่งใส 93.29 สูงมาก

ความพร้อมผิด 84.07 สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริต	
ในการปฏิบัติงาน

92.98 สูงมาก

วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร

84.86 สูงมาก

คุณธรรมการท�างานใน
หน่วยงาน

83.01 สูงมาก

หมายเหตุ	:	1.	คะแนน	ITA	หมายถึง	ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน�้าหนักแล้ว	
																2.	คะแนนดัชนีเป็นการค�านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค�าถามจากทุกแบบส�ารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน�้าหนักส�าหรับ

	 	การเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

93.29
ความโปร่งใส

84.07
ความพร้อม
รับผิด

92.98
ความปลอดจากการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน

84.86
วัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กร

83.01
คุณธรรม
การท�างาน
ในหน่วยงาน
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	 	 ตารางที่	1	สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ�าแนกตามดัชนี

ล�าดับที่ ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ค่าน้�าหนัก 
(ร้อยละ)

คะแนนที่ได้
คะแนน
หลังถ่วง
น้�าหนัก

1 ความโปร่งใส 26.00 93.29 24.26

1.1	การให้	เปิดเผย	และเข้าถึงข้อมูล 96.65

1.2	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 89.93

2 ความพร้อมรับผิด 18.00 84.07 15.13

2.1	ความพร้อมรับผิด 80.83

2.2	เจตจ�านงสุจริต 87.31

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22.00 92.98 20.46

3.1	การถูกชี้มูลความผิด 100.00

3.2	การทุจริตต่อหน้าที่ 90.65

3.3	ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 88.30

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16.00 84.86 13.58

4.1	การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 78.61

4.2	การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 88.49

4.3	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 87.48

5 คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 18.00 83.01 14.94

5.1	มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 91.80

5.2	คุณธรรมในการบริหารงาน 74.22

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานโดยรวม 100.00 88.36
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ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 

	 เป็นกลไกที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	จัดให้มีขึ้น
เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการปฏิบัติภารกิจต่าง	ๆ	ของหน่วยงาน	 โดยให้
ครอบคลุมทกุกลุ่มของผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
เกีย่วกบัข้อร้องเรยีน	ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	และค�าชมเชย
 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
 1) ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  
							 	 ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่	
นายทะเบียนลับ	ประจ�าส�านักงานสถิติแห่งชาติ	กลุ่ม
สารบรรณ	ส�านักบริหารกลาง	หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้
มีหน้าทีร่บัเรือ่งร้องเรยีน	ประจ�า	ศูนย์/ส�านัก	กลุ่มข้ึนตรง
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	หรือส่งเรื่อง 
ทางไปรษณีย์	ถึงผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ
หรือส่งทางตูร้บัเรือ่งร้องเรยีน	ซ่ึงตดิตัง้อยูต่ามจดุต่าง	ๆ	
ณ	ที่ท�าการของส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิหรือร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์

 2) ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการ
				 			 (1)	กลุ่มนิตกิาร	ส�านักบรหิารกลาง	ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ	รับผิดชอบในการวิเคราะห์แยกประเภท	
และด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	เพื่อสรุปเรื่องและ
รายงานผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
						 	 (2)	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	รับผิดชอบในการดูแล
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	
 3) ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติ
						 	 ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ
ด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	พ.ศ.	2555	ผ่านทาง
เว็บไซต์	www.nso.go.th								ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ													 
								ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด�าเนิน
การต่อเรื่องร้องเรียน	

Click	ที่ระเบียบส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการด�าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	

พ.ศ.	2555

    www.nso.go.th            ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ



ส่วนที่ 3 ผลงานที่ส�าคัญในรอบปี



รายงานประจำาปี  2560             

44

การผลิตข้อมูลสถิติ
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โครงก�รสำ�มะโน/สำ�รวจที่สำ�คัญในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

รายชื่อ ด�าเนินการ เผยแพร่

1 ส�ามะโนอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2560  
(การเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน)

2 ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน	พ.ศ.	2560 

3 ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  

4 ส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ  

5 ส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร	พ.ศ.	2560 

6 ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร	พ.ศ.	2559/2560 

7 ส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร	พ.ศ.	2560  
(ปี	2559)

8 ส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร	พ.ศ.	2560  

9 ส�ารวจแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	2560  

10 ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	พ.ศ.	2560  

11 ส�ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย	พ.ศ.	2560		(ในรอบปี	2559)  

12 ส�ารวจยอดขายรายไตรมาส	พ.ศ.	2559/2560 

13 ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ	
พ.ศ.	2560

 
(ปี	2559)

14 ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	พ.ศ.	2560 

15 ส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร	พ.ศ.	2560 

16 ส�ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน	พ.ศ.	2560 

17 ส�ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า	พ.ศ.	2560 

18 ส�ารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร	พ.ศ.	2561	(ทดลอง) 

19 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	พ.ศ.	2559/2560  
(ปี	2559)

20 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	พ.ศ.	2560 

21 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล	
พ.ศ.	2561

 

22 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล	พ.ศ.	2561  

23 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	(มีนาคม	และสิงหาคม	2560)

 

24 ส�ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  

25 ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	พ.ศ.	2558		-	2559 

26 ส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร	พ.ศ.	2558	-	2559 

27 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)	
พ.ศ.	2560

 

28 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ	3	ปี 
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แผนภูมิ 1  รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน   
             และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน             
             (ป 2550 – 2560*)

แผนภูมิ  2  รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 
               รายภาค (ป 2550 – 2560*)          

แผนภูมิ  3  รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ
              และนอกระบบ (ป 2550 – 2560*)          

ป         

แผนภูมิ 4 รอยละของครัวเรือน
            จำแนกตามการมีหนี้สิน
            จำแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม             
            (ป 2550 – 2560*)

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
(ในชวง 6 เดือนแรก ของป 2560)

      สำนักงานสถิติแหงชาติ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2560) จากครัวเรือนตัวอยาง 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล สรุปผลการสำรวจเบื้องตน 
เพื่อนำเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสำรวจ 6  เดือนแรก (มกราคม  
มิถุนายน 2560) จำนวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 26,000 ครัวเรือน 

แผนภูมิ 1  รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน   
             และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน             
             (ป 2550 – 2560*)

แผนภูมิ  2  รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 
               รายภาค (ป 2550 – 2560*)          

แผนภูมิ  3  รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ
              และนอกระบบ (ป 2550 – 2560*)          

ป         

แผนภูมิ 4 รอยละของครัวเรือน
            จำแนกตามการมีหนี้สิน
            จำแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม             
            (ป 2550 – 2560*)

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
(ในชวง 6 เดือนแรก ของป 2560)

      สำนักงานสถิติแหงชาติ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2560) จากครัวเรือนตัวอยาง 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล สรุปผลการสำรวจเบื้องตน 
เพื่อนำเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสำรวจ 6  เดือนแรก (มกราคม  
มิถุนายน 2560) จำนวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 26,000 ครัวเรือน 

แผนภูมิ 1  รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน   
             และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน             
             (ป 2550 – 2560*)

แผนภูมิ  2  รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 
               รายภาค (ป 2550 – 2560*)          

แผนภูมิ  3  รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ
              และนอกระบบ (ป 2550 – 2560*)          

ป         

แผนภูมิ 4 รอยละของครัวเรือน
            จำแนกตามการมีหนี้สิน
            จำแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม             
            (ป 2550 – 2560*)

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
(ในชวง 6 เดือนแรก ของป 2560)

      สำนักงานสถิติแหงชาติ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2560) จากครัวเรือนตัวอยาง 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล สรุปผลการสำรวจเบื้องตน 
เพื่อนำเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสำรวจ 6  เดือนแรก (มกราคม  
มิถุนายน 2560) จำนวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 26,000 ครัวเรือน 

แผนภูมิ 1  รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน   
             และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน             
             (ป 2550 – 2560*)

แผนภูมิ  2  รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 
               รายภาค (ป 2550 – 2560*)          

แผนภูมิ  3  รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ
              และนอกระบบ (ป 2550 – 2560*)          

ป         

แผนภูมิ 4 รอยละของครัวเรือน
            จำแนกตามการมีหนี้สิน
            จำแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม             
            (ป 2550 – 2560*)

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
(ในชวง 6 เดือนแรก ของป 2560)

      สำนักงานสถิติแหงชาติ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2560) จากครัวเรือนตัวอยาง 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล สรุปผลการสำรวจเบื้องตน 
เพื่อนำเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสำรวจ 6  เดือนแรก (มกราคม  
มิถุนายน 2560) จำนวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 26,000 ครัวเรือน 

แผนภูมิ 1  รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน   
             และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน             
             (ป 2550 – 2560*)

แผนภูมิ  2  รายไดทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 
               รายภาค (ป 2550 – 2560*)          

แผนภูมิ  3  รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ
              และนอกระบบ (ป 2550 – 2560*)          

ป         

แผนภูมิ 4 รอยละของครัวเรือน
            จำแนกตามการมีหนี้สิน
            จำแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม             
            (ป 2550 – 2560*)

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560
(ในชวง 6 เดือนแรก ของป 2560)

      สำนักงานสถิติแหงชาติ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2560) จากครัวเรือนตัวอยาง 
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อสนองความตองการของผูใชขอมูล สรุปผลการสำรวจเบื้องตน 
เพื่อนำเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสำรวจ 6  เดือนแรก (มกราคม  
มิถุนายน 2560) จำนวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 26,000 ครัวเรือน 

ถึง
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สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560
      สำนักงานสถิติแหงชาติ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลดานอนามัยและสวัสดิการอยางตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ. 2517 ซึ่งในป 
พ.ศ. 2560 นับเปนการสำรวจครั้งที่ 20 โดยดำเนินการสำรวจในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จากครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยาง
ประมาณ 27,960 ครัวเรือน โดยสรุปผลสำคัญ ดังภาพ

แผนภูมิ 1  รอยละของประชากร จำแนกตาม
             การมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
             (ป 2549 - 2560)

แผนภูมิ 2 รอยละของประชากรที่มีสวัสดิการ
             คารักษาพยาบาล จำแนกตามประเภท  
             ของสวัสดิการฯ ที่มี (ป 2560)

1/

ตาราง 1 จำนวนและอัตรารอยละของประชากร 
           จำแนกตามการเจ็บปวย และเพศ (ป 2560)

ตาราง 2 จำนวนและอัตรารอยละของประชากร 
           จำแนกตามการรับบริการดานสุขภาพ
           ในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
           และเพศ (ป 2560)

8.1 9.6

แผนภูมิ 4 อัตราการรับบริการดานสุขภาพ 
             ในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
             (ป 2549-2560)

แผนภูมิ 3 อัตราการเจ็บปวย จำแนกตามประเภทของ
            การเจ็บปวย (ป 2549 - 2560)

ที่มา : สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

1/ ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ

1/  ผูปวย หมายถึง  ผูที่มีลักษณะของการเจ็บปวยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
     หรือหลายลักษณะรวมกัน ไดแก การมีอาการปวย/รูสึกไมสบาย 
     การไดรับอุบัติเหตุ/ถูกทำรายและการมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว

1/
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สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560 

!

ประชาชนใหค้ะแนนความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 
ต่อการบริหารงานโดยรวมของรัฐบาล (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

พึงพอใจ 
7.45 คะแนน 

เชื่อมั่น 
7.44 คะแนน 

!

!

!

86.5% ประชาชนติดตามขอ้มูลข่าวสาร              
    การบรหิารงานของรัฐบาล และ คสช. !

 53.9% 

!

18.6% 

โทรทัศน์ฟรทีีว ี

!

โทรทัศนจ์านดาวเทียม/เคเบิ้ลทีว ี สื่ออินเทอร์เน็ต 

!
การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน  

          (7.60 คะแนน) 
!

!
การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์        

(7.55 คะแนน)  

!การปราบปรามขบวนการทำลายทรัพยากรป่าไม ้
(7.57 คะแนน) 

  3 อันดับแรก ดังน้ี 
1.!การควบคุมสินค้าอุปโภค/บริโภคไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 62.2)!
2.!การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้มีราคาตกต่ำ/พยุงราคา (ร้อยละ 49.8) !
3.!การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน (ร้อยละ 33.5)!

ข้อเสนอแนะ                 
    

 ต่อการบริหารงานของรัฐบาล 

!

1 
2 3 

เรื่องที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา 3 อันดับแรก!
 

แหล่งที่ติดตาม    
3 อันดับแรก 

 

อันดับ 1     
 

การแก้ปัญหาสินค้าอุปโภค/บริโภคไม่ให้มรีาคาแพง 

!60.5% 
การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน 

!

อันดับ 3     
 

การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้มีราคาตกต่ำ/พยุงราคา 

34.3% 
อันดับ 2   

 35.3% 
!

ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการมากที่สุดใน  3  อันดับแรก 
!

!
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล                

(7.60 คะแนน) 
!

อันดับ 1            
!

อันดับ 2            
!

อันดับ 3            
!

การติดตามข้อมูลข่าวสารการบริหารงานของรัฐบาล และ คสช. 

37.2% 

ที่มา : ดำเนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ  จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 5,000 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2559  
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สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560 

!

ประชาชนใหค้ะแนนความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 
ต่อการบริหารงานโดยรวมของรัฐบาล (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

พึงพอใจ 
7.45 คะแนน 

เชื่อมั่น 
7.44 คะแนน 

!

!

!

86.5% ประชาชนติดตามขอ้มูลข่าวสาร              
    การบรหิารงานของรัฐบาล และ คสช. !

 53.9% 

!

18.6% 

โทรทัศน์ฟรทีีว ี

!

โทรทัศนจ์านดาวเทียม/เคเบิ้ลทีว ี สื่ออินเทอร์เน็ต 

!
การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน  

          (7.60 คะแนน) 
!

!
การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์        

(7.55 คะแนน)  

!การปราบปรามขบวนการทำลายทรัพยากรป่าไม ้
(7.57 คะแนน) 

  3 อันดับแรก ดังน้ี 
1.!การควบคุมสินค้าอุปโภค/บริโภคไม่ให้มีราคาแพง (ร้อยละ 62.2)!
2.!การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้มีราคาตกต่ำ/พยุงราคา (ร้อยละ 49.8) !
3.!การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน (ร้อยละ 33.5)!
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ที่มา : ดำเนินการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ  จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 5,000 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2559  

ท่ีมา : ดำาเนินการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปท่ัวประเทศ  จำานวนตัวอย่างท้ังส้ิน 5,000 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 – 12 พฤศจิกายน 2559 

ต่อการบริหารงานของรัฐบาล
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จริงจังในคดีล่วงละเมิดทางเพศ



รายงานประจำาปี  2560               
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ประชาชนพบเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านมากที่สุด 3 อันดับแรก ความเดือดร้อนที่ได้รับจากปัญหายาเสพติด 3 อันดับแรก

เมือ่สอบถามผูท้ีพ่บเห็น/ทราบวา่ชุมชน/
หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ในเดือน
มีนาคม 2560 เปรียบเทีียบ กับเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2559 ปรากฎว่า

15-19 ปี 20-24 ปี 25-30 ปี
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ที่มา : ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศ จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 5,800 รำย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันท่ี 19 – 30 มิถุนำยน 2560 

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 

 

 

 

 

รายการ/ขอ้มูลข่าวสารของรฐับาลท่ีประชาชนติดตาม 
 

ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานในภาพรวมของรฐับาล 
 

เรื่องท่ีตอ้งการใหร้ฐับาลด าเนินการอยา่งเรง่ดว่นในขณะน้ี 5 อนัดบัแรก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจเลย 

54.5% 
26.8% 

0.3% 
13.6% 1.0% 3.8% 

 
 

 
   

 

 

 

 

อันดับ 1 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   97.1% 
 
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย   95.3% 
 
การรักษาความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 94.3% 
 
การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 92.7% 
 
การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง   92.3% 
 

การปราบปรามขบวนการท าลายทรพัยากรธรรมชาติฯ  60.3% 
 
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย   55.5% 
 
โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพี่น้องประชาชน   54.3% 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 54.0% 
 
การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน   52.7% 
 

 

1. กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดีกว่ำน้ี  (23.4%) 
2. กำรแก้ปญัหำผลผลติทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ ำ  (21.1%) 
3. กำรแก้ปัญหำยำเสพตดิอย่ำงจริงจัง  (16.2%) 
4. กำรประชำสัมพันธโ์ครงกำร/นโยบำยต่ำง  ๆ 

 ให้ประชำชนรับทรำบ  (13.4%) 
5. กำรแก้ปัญหำหน้ีสิน  (11.4%) 

 

 

ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของรฐับาล การทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีผา่นมาของรฐับาล  
5 อนัดบัแรก 

กรุงเทพมหานคร   6.56  คะแนน 
กลาง  7.22  คะแนน 
เหนือ  6.92  คะแนน 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  6.86  คะแนน 
ใต้  7.46  คะแนน 

คะแนนเฉล่ียรายภาค 
 

ข่าวสารของรัฐบาล 
(รายการข่าวทางโทรทัศน์  

หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) 
 

 

ศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(รายการคืนความสุขให้คนในชาติ  

ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์ เวลา 20.00 น.) 

 

 

 

 
 

 
 

 

การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค 
ไม่ให้มีราคาแพง  63.6% 

การแก้ปัญหา 
ยาเสพติด 40.3% 

การแก้ปัญหาผลผลิตทางการ
เกษตรราคาตกต่ า 37.5% 

 

การแก้ปัญหา 
หนี้สิน 29.3% 

 

การปรับขึ้นค่าแรง 
ให้เพียงพอกับค่าครองชีพ 23.1% 

     

 คะแนนเฉล่ีย 7.01 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
01 
 

ทัว่ประเทศ 
 

 

 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
ต่อการบริหารงาน 

ของรัฐบาล 5 อันดับแรก 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน/นโยบำยของรัฐบำลเพิ่มมำกข้ึน            

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเข้ำมำควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ือง 

เช่น กำรควบคุมรำคำสินค้ำอุปโภค บริโภค  มำตรกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย
กำรปรับขึ้นค่ำแรงให้เพียงพอกับค่ำครองชีพ เป็นต้น 

3. ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง รวดเร็ว และต่อเน่ือง เช่น กำรแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด กำรแก้ปัญหำทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น   

4. หน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรท ำงำนเชิงรุก เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 
 

 อยูใ่นระดบัมาก - มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 

เป็นประจ า 16.7% 
เป็นบางครั้ง 62.6% 
ไม่ได้ติดตาม 20.7% 

เดินหน้าประเทศไทย 
(ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00 น.) 

เป็นประจ า 15.8% 
เป็นบางครั้ง 64.0% 
ไม่ได้ติดตาม 20.2%  

 

เป็นประจ า 22.6% 
เป็นบางครั้ง 66.2% 
ไม่ได้ติดตาม 11.2% 

 

 
 

่

่
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สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด                                 

(สิงหาคม พ.ศ. 2560)

 

โดยดำเนินการสัมภาษณประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ตัวอยาง จำนวน 47,000 ราย     

อันดับ 2 

 10.4%

อันดับ 1 

 12.4%

การใชกฎหมายลงโทษผูเกี่ยวของ
กับยาเสพติดอยางเด็ดขาด

      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ไดรวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)            

ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขึ้น โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่         

26 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560

ไมพบเห็น
แตทราบวา
มีปญหา
ยาเสพติด

พบเห็นผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติการณการใชยาเสพติดพบเห็นการซื้อขายยาเสพติด

00

20

40

60

80

100

พบเห็น ไมพบเห็น
แตทราบวา
มีผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติิดฯ

00

20

40

60

80

100

พบเห็น

ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ�ป�ญหายาเสพติดในชุมชน/หมู�บ�าน

5.1%

42.1%
52.8%

4.3%

41.5%

54.2%

ไมพบเห็น
แตทราบวา
มีการซื้อขาย
ยาเสพติด

00

20

40

60

80

100

พบเห็น
การซื้อขาย

ไดงาย

2.2%

31.7%

65.4%

พบเห็น
การซื้อขาย

ไดยาก

0.7%

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในชุมชน/หมูบานมากที่สุด 3 อันดับแรก

อันดับ 1
20 - 24 ป

อันดับ 2
15 - 19 ป อันดับ 2 รับจางทั่วไป อันดับ 3 นักเรียน/นักศึกษาอันดับ 1 วางงาน/ไมมีงานทำ

46.3%51.4% 33.9%

 

30.2%42.0%51.3%

การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย การสงเสียงดังกอความรำคาญ แก็งคมอเตอรไซคซิ่ง

อันดับ 3 

  9.0%

ปราบปรามอยางจริงจังและตอเนื่อง

อันดับ 2 (48.2%) อันดับ 3 (26.6%)

ประชาชนใหคะแนน ความพึงพอใจ และ ความเชื่อมั่น ตอผลการดำเนินงานของรัฐบาล  
ในการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ขอเสนอแนะ
แนวทางการปองกันปญหา
ยาเสพติด 3 อันดับแรก

ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น

7.26
คะแนน

7.28
คะแนน

อันดับ 1 (56.0%)

พบเห็นปญหายาเสพติด

1.ชวงอายุ 2.กลุมอาชีพ

ที่มา  : สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2560)  สำนักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม      

อันดับ 3
25 - 29 ป

22.7%65.9%

11.4%

ไมไดรับ      

ความเดือดรอน
ไดรับความ
เดือดรอน

ไมทราบ/ ไมแนใจ

เรื่อง ที่ไดรับความเดือดรอน

การไดรับความเดือดรอนและเรื่องที่ไดรับความเดือดรอนจากปญหายาเสพติดในชุมชน/หมูบาน 3 อันดับแรก

ไมพบเห็น
และไมทราบวา
มีผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติิดฯ

ไมพบเห็น
และไมทราบวา
มีการซื้อขาย
ยาเสพติด

ไมพบเห็น
และไมทราบวา

มีปญหา
ยาเสพติด

(เฉพาะผูที่ระบุวาพบเห็นและผูที่ไมพบเห็นแตทราบวาชุมชน/หมูบานมีปญหายาเสพติด)

หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ

การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด
เพื่อเฝาระวังในชุมชน/หมูบาน

1/

(เฉพาะผูที่ระบุวาพบเห็นและผูที่ไมพบเห็นแตทราบวาชุมชน/หมูบานมีปญหายาเสพติด)

1/

1/ 1/
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	 โครงการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	2559	ด�าเนินการส�ารวจโดย
ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2558	
ถึง	มีนาคม	2559	โดยได้รับการสนับสนุนหลักในด้าน
วิชาการและงบประมาณจากองค์การยนิูเซฟประเทศไทย	
การส�ารวจครั้งน้ีท�าให้ได้ข้อมูลล่าสุดที่ส�าคัญด้าน
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	ข้อมูลที่ได้จาก
การส�ารวจถูกน�าเสนอในมุมมองด้านความเสมอภาค	
จ�าแนกตามเพศ	พื้นที่	ภาค	การศึกษา	มาตรฐานการ
ด�ารงชีวิต	และคุณลักษณะอื่นๆ	ข้อมูลจากการส�ารวจ
ครั้งน้ีมีพื้นฐานมาจากครัวเรือนตัวอย่างที่สัมภาษณ์ได้
สมบูรณ์จ�านวนทั้งหมด	28,652	ครัวเรือน	ให้ภาพรวม
ของผู้หญิง	ผู้ชาย	และเด็กใน	5	ภาคของประเทศไทย	
สรุปผลการส�ารวจได้ดังนี้

ภาวะโภชนาการและการกินนมแม่
 ภาวะโภชนาการ
	 เด็กอายตุ�า่กว่า	5	ปีในประเทศไทยมีภาวะน�า้หนัก
ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลางหรอืรนุแรงร้อยละ	6.7	
โดยพบสัดส่วนสูงสุด	(ร้อยละ	11.6)	ในเด็กอาย	ุ0-5	เดือน	
และพบว่า	1	ใน	10	ประสบภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง 
ปานกลางหรือรุนแรง	 (เตี้ย/แคระแกร็น)	 และพบ 
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน	 (ผอม)	ร้อยละ	5.4	 
โดยพบสูงสุดในเด็กอาย	ุ0-5	เดือน	(ร้อยละ	12.4)	อกีทัง้
ยังพบว่า	1	ใน	12	หรือร้อยละ	8.2	มีภาวะอ้วน

แผนภูมิ 1	ร้อยละของเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	ที่มีน�้าหนักต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน	ภาวะทพุโภชนาการ-เรือ้รงั	ภาวะทพุโภชนาการ
เฉียบพลัน	และภาวะอ้วน	

		 และเม่ือพจิารณาตามฐานะของครวัเรอืน	พบว่า
เด็กในครัวเรือนที่ยากจนมากมีภาวะน�้าหนักต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานและภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังในระดับ
ปานกลางหรอืรนุแรงสูงกว่าเด็กฐานะอืน่ๆ	คือ	ร้อยละ	9.9	
และร้อยละ	13.1	ตามล�าดับ	

ตาราง 1 ร้อยละของเด็กอายตุ�า่กว่า	5	ปี	จ�าแนกตามตวัชีว้ดัของ

ภาวะโภชนาการและฐานะของครัวเรือน

 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	 เด็กแรกเกดิเกอืบทัง้หมด	ร้อยละ	97.4	เคยกนิ
นมแม่	แต่มีเพียงร้อยละ	39.9	เท่านั้นที่ได้กินนมแม่ใน
เวลาทีเ่หมาะสม	(ภายใน	1	ชัว่โมงหลังคลอด)	และมีร้อยละ	77.9	
ที่กินนมแม่ภายในวันแรกหลังคลอดโดยพบว่า	เด็กใน
ภาคเหนือมีสัดส่วนของการกนินมแม่ภายในชัว่โมงแรก
หลังคลอดสูงสุด	คิดเป็น	6	ใน	10	หรอืร้อยละ	58.6	ในขณะ
ทีก่รงุเทพมหานครพบเพยีง	3	ใน	10	หรอืร้อยละ	27.9	

แผนภูมิ 2	ร้อยละของผู้หญิงที่ให้นมบุตรภายในชั่วโมงแรกและ
วันแรกหลังคลอด

สำ�รวจสถ�นก�รณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559

ดัชนี

ความมั่งคั่ง

น�้าหนักเทียบอายุ ความสูงเทียบอายุ น�้าหนักเทียบความสูง
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	 นอกจากน้ียงัพบว่ามากกว่าครึง่หน่ึงหรอื	ร้อยละ	53.0	
ของเด็กในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมาก	กินนมแม่
ภายในชัว่โมงแรกหลังคลอด	ในขณะทีค่รวัเรอืนทีร่�า่รวย
มากมีเพียงร้อยละ	27.2	เท่านั้น

อนามัยเจริญพันธุ์
	 อตัราเจรญิพนัธุร์วมซ่ึงเป็นตวัวัดภาวะเจรญิพนัธุ์
ปัจจุบันมีค่าเท่ากับเด็ก	1.5	คนต่อผู้หญิง	1	คน	โดย
ภาวะเจริญพันธุ์ส�าหรับนอกเขตเทศบาลมีค่าสูงกว่า 
ในเขตเทศบาลเล็กน้อย

แผนภาพ 1	อัตราเจริญพันธุ์รวม

	 นอกจากน้ีพบว่า	ผู้หญงิอาย	ุ20-24	ปี	ร้อยละ	9.4	
มีบุตรก่อนอายุ	18	ปี	สัดส่วนนี้พบสูงสุดในผู้หญิงที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา	คือ	ร้อยละ	20.9

แผนภูมิ 3	ร้อยละของผู้หญงิอาย	ุ20-24	ปีทีมี่บตุรก่อนอาย	ุ18	ปี	
จ�าแนกตามระดับการศึกษา

	 ส�าหรับการคุมก�าเนิด	พบว่า	ผู้หญิงที่ปัจจุบัน
สมรสหรอือยูก่นิกบัผู้ชาย	ร้อยละ	78.4	ก�าลังคุมก�าเนิด
ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง	โดยวิธีคุมก�าเนิดที่เป็นที่นิยมที่สุด	
คือ	 การใช ้ยาเม็ด	 ร ้อยละ	 32.8	 รองลงมา	 คือ	 
การท�าหมันหญงิ	ร้อยละ	24.3	การใช้ยาฉดี	ร้อยละ	14.0	
และวิธีอื่นๆ	ร้อยละ	7.3	ตามล�าดับ

แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้หญิงอายุ	15-49	ปีที่ปัจจบุนัสมรสหรอื

อยูก่นิกบัผู้ชายจ�าแนกตามการคุมก�าเนิด

การรู้หนังสือและการศึกษา
	 ร้อยละ	95.4	ของผู้หญิงอายุน้อย	(15-24	ปี)	
และร้อยละ	94.7	ของผู้ชายอายนุ้อยในประเทศไทยเป็น
ผู้รู ้หนังสือ	ความพร้อมของเด็กในการเข้าโรงเรียน	 
(ร้อยละของเด็กที่ก�าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 
ซ่ึงปีทีแ่ล้วเข้าเรยีนในระดับอนุบาล)	คิดเป็นร้อยละ	98.7

แผนภาพ 2	ร้อยละของการรู้หนังสือในกลุ่มอายุ	15-24	ปี	และ
ร้อยละความพร้อมของเด็กในการเข้าโรงเรียน	จ�าแนกตามเพศ

นอกเขตเทศบาล

1.7ในเขตเทศบาล
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อัตราเจริญพันธุ์รวม
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	 ส�าหรับเด็กวัยเริ่มเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
ในประเทศไทยพบว่าร้อยละ	75.7	ก�าลังเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที	่1	(อตัราการแรกเข้าเรยีนสุทธ)ิ	อย่างไรกต็ามพบว่า
สัดส่วนน้ีมีค่าต�า่ในเด็กทีแ่ม่ไม่มีการศึกษา	คือ	ร้อยละ	66.0	
และเด็กในครัวเรือนที่ยากจนมาก	คือ	ร้อยละ	66.9	 
อตัราการเข้าเรยีนสุทธริะดับประถมศึกษา	(ปรบัแล้ว)	เท่ากบั 
ร้อยละ	94.8	ส�าหรับเด็กกลุ่มทีเ่หลือ	พบว่า	ร้อยละ	4.1	 
ก�าลังเรยีนในระดับอนุบาล	และร้อยละ	1.0	ไม่ได้ก�าลังเรียน 
ในระดับใดๆ	สัดส่วนของเด็กที่ไม่ได้ก�าลังเรียนในระดับ 
ใดๆ	พบสูงสุดในเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษา	(ร้อยละ	6.2)	

ตาราง 2 อัตราการแรกเข้าเรียนสุทธิ	อัตราการเข้าเรียนสุทธ ิ
ทีป่รบัแล้ว	ร้อยละของเด็กที่ไม่ได้ก�าลังเรียนระดับใด	และร้อยละ
ของเด็กที่ก�าลังเรียนในระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

อัตราการแรก

เข้าเรียนสุทธิ

อัตราการ

เข้าเรียน

สุทธิ

(ปรับแล้ว)

เด็กที่ไม่ได้

ก�าลังเรียน

ระดับใด

เด็กที่

ก�าลังเรียน

ระดับ

อนุบาล

เด็กที่

ตกหล่น

ยอดรวม

เพศ

  ชาย

  หญิง

การศึกษาของแม่

  ไม่มีการศึกษา
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  มัธยมศึกษา

  สูงกว่ามัธยมศึกษา

กลุ่มดัชนีความมั่งคั่ง
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	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ด�าเนินการส�ารวจ 
การเปล่ียนแปลงของประชากร	พ.ศ.	2558	-	2559	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระดับอัตราเกิด	อัตราตาย	
อัตราเพิ่มของประชากร	และอัตราเจริญพันธุ ์ต่างๆ	
เป ็นการด�าเนินการจัดท�าในช่วงกึ่งกลางระหว ่าง 
การจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ	โดยการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลของประชากรทุกครัวเรือน	เป้าหมายที่อยู่ในเขต
แจงนับตัวอย่างประมาณ	223,700	ครัวเรือน	โดยแบ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น	3	รอบ	แต่ละรอบห่างกัน	 
6	เดือน	คือ	การส�ารวจรอบที	่1	เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูล
ประชากรฐาน	ส่วนรอบที่	 2-3	 เป็นการเก็บข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงเรื่องการเกิด	การตาย	และการย้ายถิ่น
ของประชากรในครัวเรือนที่ได้สัมภาษณ์ไว้ในรอบที่	1	
1. อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มของประชากร
	 	 ในปี	2558	-	2559	พบว่า	อัตราเกิดของ
ประชากรในประเทศไทยประมาณ	10.0	ต่อประชากรพนัคน	
เม่ือเปรียบเทียบอัตราเกิดกับปีการส�ารวจที่ผ่านมา	 
พบว่า	อัตราเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่าง 
ต่อเน่ือง	(จาก	35.6	เป็น	23.9,	17.9,	10.9	และ	10.0	ต่อ
ประชากรพันคน	ตามล�าดับ)	ในขณะที่อัตราตายของ
ประชากรมีแนวโน้มเพิม่ข้ึน	โดยในปี	2558	-	2559	อตัรา
ตายเพิ่มขึ้นจาก	6.8	ในปี	2548	-	2549	เป็น	7.1	ต่อ
ประชากรพันคน	ท�าให้อัตราเพิ่มตามธรรมชาติซ่ึงเป็น
ผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายเป็นร้อยละ	0.3	
(แผนภูมิ	1)

แผนภูมิ 1 อัตราเกิด	อัตราตาย	และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ

 

2. อัตราส่วนระหว่างเพศเมื่อแรกเกิด
	 	 จากการส� ารวจการ เป ล่ียนแปลงของ
ประชากรพบว่า	อัตราส่วนระหว่างเพศเม่ือแรกเกิด
เท่ากบั	103.9	ซ่ึงหมายถึง	มีจ�านวนเด็กทีเ่กดิเป็นเพศชาย
ประมาณ	104	คน	ต่อเพศหญิง	100	คน	

3. อัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล
	 	 อัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล	หมายถึง	จ�านวน
บุตรโดยเฉล่ียที่สตรี	1	คน	สามารถให้ก�าเนิดบุตรได้
ตลอดวัยเจริญพันธุ์	ผลการส�ารวจ	พบว่า	อัตราเจริญ
พันธุ์ทั้งมวลยังคงลดลงต�่ากว่าระดับทดแทน	คือ	1.61	
คนต่อสตร	ี1	คน	โดยในเขตเทศบาลมีอตัราเจรญิพนัธุ์
ทัง้มวลต�า่กว่านอกเขตเทศบาล	คือ	1.33	และ	1.87	คน
ต่อสตรี	1	คน	ตามล�าดับ	(ตาราง	1)

ตาราง 1	อัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล	จ�าแนกตามเขตการปกครอง	
และภาค	พ.ศ.	2558-2559,	2548-2549	และ	2538-2539

	 อตัราเจรญิพนัธุท์ัง้มวลลดลงจาก	4.90	คนต่อ
สตรี	1	คน	ในปี	2517-19	เป็น	2.73	และ	2.02	คนต่อ
สตรี	1	คน	ในปี	2528-29	และปี	2538-39	ตามล�าดับ	
จากน้ันอัตราเจริญพันธุ ์ทั้งมวลลดลงต�่ากว่าระดับ
ทดแทน	คือ	ลดลงเหลือ	1.47	และ	1.61	คนต่อสตร	ี1	คน	
ในปี	2548-49	และปี	2558-59	ตามล�าดับ	(แผนภูมิ	2)

สำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงของประช�กร พ.ศ. 2558 - 2559

ภาคและเขตการปกครอง
ปีที่ส�ารวจ

2558-2559 2548-2549 2538-2539

ทั่วราชอาณาจักร 1.61 1.47 2.02

ในเขตเทศบาล 1.33 1.03 1.33

นอกเขตเทศบาล 1.87 1.73 2.28

ภาค

กรุงเทพมหานคร 0.86 0.88 1.26

กลาง 1.33 1.19 1.66

เหนือ 1.79 1.57 1.89

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.78 2.04 2.44

ใต้ 1.78 1.52 2.85
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แผนภูมิ 2 อัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล	จ�าแนกตามปีที่ส�ารวจตั้งแต่
ปี	2517-2519	ถึง	2558-2559

4. อัตราเจริญพันธุ์ตามกลุ่มอายุ
	 	 เม่ือพิจารณาตามกลุ ่มอายุของสตรีใน 
วัยเจริญพันธุ์อายุ	15-49	ปี	พบว่า	อัตราเจริญพันธุ์
สูงสุดอยูใ่นกลุ่มสตรอีาย	ุ25-29	ปี	และอตัราเจรญิพนัธุ์
ต�่าสุดอยู่ในกลุ่มสตรีอายุ	45-49	ปี	(แผนภูมิ	3)

แผนภูมิ 3	อัตราเจริญพันธุ์ตามกลุ่มอายุของสตรี	จ�าแนกตาม

เขตการปกครอง	พ.ศ.	2558-2559                   
 

	 เม่ือเปรยีบเทยีบอตัราเจรญิพนัธุต์ามกลุ่มอายุ
ของสตรีกับปีส�ารวจที่ผ่านมา	พบว่า	อัตราเจริญพันธุ์
สูงสุดในปี	2538-2539	และปี	2548-2549	เปล่ียนแปลง
จากกลุ่มอายุ	20-24	ปี	 เป็นกลุ่มอายุ	25-29	ปี	ในปี	
2558-2559	(ตาราง	2)

ตาราง 2 อัตราเจริญพันธุ์ตามกลุ่มอายุ	จ�าแนกตามปีที่ส�ารวจ	
พ.ศ.	2558-2559,	2548-2549	และ	2538-2539

5. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจดทะเบียนการเกิด
และการตาย
	 	 ผลการส�ารวจ	พบว่า	มีการแจ้งเกดิและได้รบั
ใบสูติบัตรแล้ว	ร้อยละ	99.4	สูงกว่าผลการส�ารวจในป	ี
2548-2549	ซ่ึงมีร้อยละ	96.7	ส�าหรับการแจ้งตายผล
การส�ารวจ	พบว่า	มีการแจ้งตายและได้รับใบมรณบัตร
แล้ว	ร้อยละ	99.3	สูงกว่าผลการส�ารวจในปี	2548-2549	
ซ่ึงมีร้อยละ	95.2	แสดงให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียน
การเกิดและการตายของประเทศไทยค่อนข้างสมบูรณ์	
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ประชากรดีขึ้น	(แผนภูมิ	4)

แผนภูมิ 4	ร้อยละของความสมบรูณ์ของการจดทะเบยีนการเกดิ
และการตาย1/	พ.ศ.	2548-49	และ	2558-59
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	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการส�ารวจ
การย้ายถ่ินของประชากรเป็นประจ�าทุกปี	 โดยในปี	 
พ.ศ.	2559	เกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างตลุาคม	-	ธนัวาคม	
จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งส้ิน	83,880	ครัวเรือน	เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรและสังคมของ 
ผู้ย้ายถ่ิน	ส�าหรับน�าไปใช้ในการติดตามสถานการณ์ 
การย้ายถ่ินของประชากร	ซ่ึงผลการส�ารวจทีส่�าคัญสรปุ
ได้ดังนี้
1. จ�านวนและอัตราการย้ายถิ่น 
	 ผู้ย้ายถ่ินในปี	2559	มีทัง้ส้ิน	7.73	แสนคน	หรอื
คิดเป็นอัตราการย้ายถ่ินร้อยละ	1.1	ของประชากร 
ทั้งประเทศ	(67.51	ล้านคน)	 	 โดยจ�านวนผู้ย้ายถ่ิน
กระจายอยู่ในภาคกลางมากที่สุดคือ	2.94	แสนคน	 
(ร้อยละ	38.0)	และอยูใ่นกรงุเทพมหานครน้อยทีสุ่ดคือ	
2.45	หมื่นคน	(ร้อยละ	3.2)

เปรียบเทียบจ�านวนของผู้ย้ายถ่ิน	จ�าแนกตามภาคที่อยู ่ใน
ปัจจุบัน	พ.ศ.	2556	-	2559

	 เม่ือพิจารณาตามอัตราการย้ายถ่ิน	พบว่า	 
ภาคกลางและภาคใต้มีอตัราการย้ายถ่ินเท่ากนัและสูงทีสุ่ด	
คือ	ร้อยละ	1.5	รองลงมา	ภาคเหนือ	ร้อยละ	1.2	 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	ร้อยละ	1.0	และกรงุเทพมหานคร	
ร้อยละ	0.3

จ�านวนและอัตราการย้ายถิ่นรายภาค 

2.  เพศและอายุ
	 จากตาราง	2	เม่ือพิจารณาอัตราการย้ายถ่ิน
ระหว่างเพศ	พบว่า	 เพศชายมีอัตราการย้ายถ่ิน													
ร้อยละ	1.2	เพศหญิงมีอัตราการย้ายถิ่นร้อยละ	1.1

อัตราการย้ายถิ่นจ�าแนกตามเพศ

	 เม่ือพจิารณาตามกลุ่มอายขุองผู้ย้ายถ่ิน	พบว่า	
กลุ่มที่มีการย้ายถิ่นมากที่สุด	คือ	กลุ่มอายุ	25	-	59	ปี	
(วัยผู้ใหญ่)	 ซ่ึงมีร้อยละ	54.5	ของผู้ย้ายถ่ินทั้งส้ิน	 
รองลงมาคือ	กลุ่มอาย	ุ15	–	24	ปี	(วยัเยาวชน)	ร้อยละ	30.1	
กลุ่มอายุ	0-14	ปี	(วัยเด็ก)	ร้อยละ	11.8	และน้อยที่สุด
ในกลุ่มอายุ	60	ปีขึ้นไป	(วัยสูงอายุ)	ร้อยละ	3.6	

สำ�รวจก�รย้�ยถิ่นของประช�กร พ.ศ. 2559

ภาค
พ.ศ.

2556 2557 2558 2559

จ�านวน (แสนคน)

ทั่วราชอาณาจักร 11.81 8.99 9.34 7.73

กรุงเทพมหานคร 0.42 0.76 0.63 0.25

กลาง 3.23 2.76 3.39 2.94

เหนือ 2.15 1.30 1.61 1.36

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.42 2.96 2.21 1.82

ใต้ 1.60 1.21 1.50 1.36

อัตราการย้ายถิ่น (ร้อยละ)

ทั่วราชอาณาจักร 1.7 1.3 1.4 1.1

กรุงเทพมหานคร 0.6 0.9 0.7 0.3

กลาง 2.0 1.4 1.8 1.5

เหนือ 1.7 1.1 1.4 1.2

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.9 1.6 1.2 1.0

ใต้ 1.6 1.3 1.6 1.5

เพศ
จ�านวนผู้ย้ายถิ่น อัตราการย้ายถิ่น

(พันคน) (ร้อยละ)

รวม 773.0 1.1

ชาย 398.9 1.2

หญิง 374.1 1.1
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อัตราการย้ายถิ่นตามพื้นที่	=	
จ�านวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละพื้นที่		x		100

	ประชากรทั้งสิ้นในแต่ละพื้นที่

อัตราการย้ายถิ่นตามเพศ			=	
			จ�านวนผู้ย้ายถิ่นแต่ละเพศ				x		100

	ประชากรทั้งสิ้นในแต่ละพื้นที่
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อัตราการย้ายถิ่น	จ�าแนกตามกลุ่มอายุ 
            

3.  ระดับการศึกษา
	 เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษาที่ส�าเร็จของ 
ผู้ย้ายถิ่นที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไป	พบว่า	ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่
เป็นผู้ส�าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากทีสุ่ด	
1.83	แสนคน	(หรอืคิดเป็นอตัราการย้ายถ่ินร้อยละ	2.1)	
รองลงมา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	1.53	แสนคน	 
(ร้อยละ	1.5)	ระดับประถมศึกษา	1.37	แสนคน	(ร้อยละ	1.2)	
ระดับอุดมศึกษา	 1.26	 แสนคน	 (ร ้อยละ	 1.3)	 
ระดับต�่ากว่าประถมศึกษา	5.35	หมื่นคน	(ร้อยละ	0.4)	
และไม่มีการศึกษา	2.93	หมื่นคน	(ร้อยละ	1.2)

จ�านวนและอตัราการย้ายถ่ิน	จ�าแนกตามระดับการศึกษาทีส่�าเรจ็	

4.  สถานภาพสมรส
	 ผู้ย้ายถ่ินที่มีอายุ	15	ปีข้ึนไป	 เป็นผู้ที่สมรส	 
ร้อยละ	51.6	โสด	ร้อยละ	39.1	ส่วนที่เหลือร้อยละ	9.3	
เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ	 ได้แก่	 แยกกันอยู	่ 
ร้อยละ	4.0	ม่าย	ร้อยละ	3.4	หย่า	ร้อยละ	1.8	และ	เคยสมรส
แต่ไม่ทราบสถานภาพ	ร้อยละ	0.1

ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น	จ�าแนกตามสถานภาพสมรส 

5. สาเหตุของการย้ายถิ่น
	 สาเหตุของการย้ายถ่ินที่มีอัตราสูงสุด	 คือ 
ด้านการงาน	ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินเน่ืองจากต้องการหางานท�า	
และย้ายเพราะหน้าที่การงาน	(ร้อยละ	14.3	และ	13.3)	
รองลงมาด้านครอบครัว	ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินด้วยสาเหตุ
ตดิตามครอบครวั	และกลับภูมิล�าเนาสูง	(ร้อยละ	18.2	และ	
14.1)	ส�าหรบัด้านอืน่ 	ๆเป็นการย้ายทีอ่ยูอ่าศัย	ร้อยละ	17.5	 
ส่วนที่เหลือเป็นเหตุผลด้านอื่นๆ

ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น	จ�าแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น

วัยสูงอายุ60 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ
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ร้อยละ
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= x	100จ�านวนผู้ย้ายถิ่นในแต่ละระดับการศึกษาที่ส�าเร็จ

ประชากรทั้งสิ้นในแต่ละระดับการศึกษาที่ส�าเร็จ
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	 แรงงานนอกระบบ	หมายถึง	ผู้มีงานท�าที่ไม่ได้
รับความคุ้มครอง	หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจาก
การท�างาน	ซ่ึงผลการส�ารวจในปี	2559	สรปุสาระ	ส�าคัญ	
ได้ดังนี้

1. จ�านวนแรงงานนอกระบบ
	 ผลการส�ารวจในปี	2559	พบว่า	ในจ�านวนผู้มี
งานท�าทั้งส้ิน	38.3	ล้านคน	 เป็นผู้ท�างานที่ไม่ได้รับ 
ความคุ้มครอง	หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ
ท�างาน	เรียกว่าแรงงานนอกระบบ	21.3	ล้านคน	หรือ
ร้อยละ	55.6	และทีเ่หลือเป็นแรงงานในระบบ	17.0	ล้านคน	
หรอืร้อยละ	44.4	ส�าหรบัแรงงานนอกระบบเม่ือพจิารณา
ตามเพศ	พบว่า	เพศชายมีจ�านวนมากกว่าเพศหญงิเล็ก
น้อย	คือ	เพศชาย	11.7	ล้านคน	หรือร้อยละ	54.9	และ
เพศหญิง	9.6	ล้านคน	หรือร้อยละ	45.1	ของแรงงาน
นอกระบบทัง้หมด	นอกจากน้ันแรงงานนอกระบบท�างาน
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดร้อยละ	35.5		
รองลงมาเป็นภาคกลางร ้อยละ	 22.6	ภาคเหนือ 
ร้อยละ	21.0	ภาคใต้ร้อยละ	13.9	และกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ	7.0	ตามล�าดับ

2. ระดับการศึกษาทีส่�าเรจ็ของแรงงานนอกระบบ
	 ส�าหรบัระดับการศึกษาทีส่�าเรจ็ของแรงงานนอก
ระบบ	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและต�า่กว่า	13.2	ล้านคน	หรอืร้อยละ	61.9	
รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา	6.1	ล้านคน	หรือ 
ร้อยละ	29.0	และระดับอุดมศึกษา	1.9	ล้านคน	หรือ 
ร้อยละ	9.1	จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีการศึกษาในระดับที่ไม่สูงนัก	เม่ือเทียบกับแรงงาน 
ในระบบ	ดังน้ันหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องควรมีการ 
ส่งเสริม	สนับสนุนด้านการศึกษาแก่แรงงานนอกระบบ
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับสถานภาพ 
การท�างานของแรงงานนอกระบบให้ดีขึ้น

สำ�รวจแรงง�นนอกระบบ พ.ศ. 2559

ผู้มีงานทำา

38.3 ล้านคน

แรงงานในระบบ

17.0 ล้านคน (44.4%)

แรงงานนอกระบบ

21.3 ล้านคน (55.6%)

ชาย

11.7 ล้านคน

หญิง

9.6 ล้านคน

จ�านวนแรงงานนอกระบบ จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ�าแนกตามภาค พ.ศ. 2559

ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ
จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่ส�าเร็จ พ.ศ. 2559

ร้อยละ
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0.0
ไม่มีการศึกษา

และตำ่ากว่า

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

อุดมศึกษา ระดับการ

ศึกษา

แรงงานนอกระบบ

34.9

10.9

27.0

16.5
15.3

17.7

13.7

19.5

9.1

35.4

แรงงานในระบบ

ร้อยละ

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

7.0

22.6
21.0

35.5

13.9

ภาค
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3. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอก
ระบบ
	 เม่ือพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิ	พบว่า	แรงงานนอกระบบมากกว่าครึง่หน่ึง
ท�างานในภาคเกษตรกรรม	โดยมีจ�านวนถึง	11.7	ล้านคน	
หรือร้อยละ	54.8	รองลงมาท�างานในภาคการค้าและ 
การบริการร้อยละ	34.0	และภาคการผลิตร้อยละ	11.2	
ตามล�าดับ

4. การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างาน
	 ส�าหรับการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก 
การท�างานของแรงงานนอกระบบในปี	2559	มีจ�านวน	
3.3	ล้านคน	โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหรือ 
บาดเจ็บเกิดจากการถูกของมีคมบาดมากที่สุดร้อยละ	
65.0	รองลงมาเป็น	พลัดตกหกล้มร้อยละ	17.9	การชน
และกระแทกโดยวัสดุร้อยละ	6.2	ไฟไหม้หรือน�า้ร้อนลวก
ร้อยละ	6.1	อุบัติเหตุจากยานพาหนะร้อยละ	2.5	ได้รับ
สารเคมีเป็นพิษร้อยละ	1.7	และไฟฟ้าช็อตร้อยละ	0.4	

5. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
	 จากผลการส�ารวจแรงงานนอกระบบต่อปัญหา
ต่าง	ๆ	จากการท�างานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา	พบว่า	ปัญหาจาก 
การท�างานที่แรงงานนอกระบบต้องการให้ภาครฐัช่วย
เหลือมากทีสุ่ด	คือ	ปัญหาเกีย่วกบัค่าตอบแทน	ร้อยละ	52.8	
รองลงมาเป็นการท�างานหนักร้อยละ	17.1	และงานที่ท�า
ไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	16.6	ที่เหลือเป็น
อืน่ๆ	เช่น	ไม่มีสวัสดิการ	ไม่มีวันหยดุ	ท�างานไม่ตรงเวลา
ปกติ	ชั่วโมงท�างานมากเกินไป	และลาพักผ่อนไม่ได้	
เป็นต้น	
	 ส�าหรบัปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท�างาน	
ที่แรงงานนอกระบบประสบมากที่สุด	คือ	อิริยาบถใน 
การท�างาน	(ไม่ค่อยได้เปล่ียนลักษณะท่	าทางในการท�างาน)	
ร้อยละ	46.8	มีฝุ่น	ควัน	กล่ินร้อยละ	23.8	และมีแสงสว่าง
ไม่เพียงพอร้อยละ	13.9			
	 ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการท�างาน	 
ส่วนใหญ่	ได้รบัสารเคมีเป็นพษิร้อยละ	60.6	เครือ่งจักร	
เครือ่งมือทีเ่ป็นอนัตรายร้อยละ	22.1	และได้รบัอนัตราย
ต่อระบบหู	/	ระบบตาร้อยละ	4.6

ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ
จ�าแนกตามกลุ่มทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2559

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ�าแนกตามปัญหาที่เกิด
จากการท�างานที่ส�าคัญ พ.ศ. 2559

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ จ�าแนกตามการได้รับบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุจากการท�างาน พ.ศ. 2559

ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง

65.0%

3.3 ล้านคน

พลัดตกหกล้ม 17.9%
การชน/กระแทก 

โดยวัสดุ 17.9%

ถูกไฟ/

น�้าร้อนลวก 

6.1% อุบัติเหตุจาก

ยานพาหนะ 

2.50%

ได้รับสารเคมี

เป็นพิษ 1.7%
ไฟฟ้าช็อต 

0.4%

อื่น ๆ 

0.4%

16.6 งานขาดความต่อเนื่อง 

13.9 แสงสว่างไม่เพียงพอ

4.6 ได้รับอันตรายระบบหู/ระบบตา

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
ร้อยละ

17.1 งานหนัก

23.8 ฝุ่น ละออง ควัน กลิ่น
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60.6 ได้รับสารเคมีเป็นพิษ
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ร้อยละ
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6. เปรยีบเทยีบการเปล่ียนแปลงของแรงงานนอกระบบ
ในช่วงปี 2554-2559
 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่	ปี	2554	จนถึง 
ปี	2559	พบว่า	ในช่วงปี	2554	–	2556	แรงงานนอกระบบ
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	62.6	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	64.3	
ในปี	2556	และมีแนวโน้มลดลงจนถึงปี	2559	โดยลดลง
จากร้อยละ	57.6	ในปี	2557	และร้อยละ	55.6	ในปี	2559	
เน่ืองจาก	แนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดัน 
ผู้ท�างานในตลาดแรงงานจากผู้ท�างานทีเ่ป็นแรงงานนอก
ระบบให้เข้าสู่ในระบบ	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า	ตั้งแต่ปี	2557	
เป็นต้นไป	จ�านวนแรงงานในระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
	 ส�าหรับระดับการศึกษาที่ส�าเร็จของแรงงาน 
นอกระบบ	ในช่วงที่ผ่านมา	พบว่า	แรงงานนอกระบบ
กลุ่มใหญ่ยงัเป็นผู้ทีไ่ม่มีการศึกษาและต�า่กว่าประถมศึกษา	
รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	และอุดมศึกษา	ตามล�าดับ
	 อน่ึงเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงปี	2554	ถึงปี	
2559	แรงงานนอกระบบทีส่�าเรจ็การศึกษาตัง้แต่ประถม
ศึกษาข้ึนไปมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน	แต่อย่างไรก็ตามระดับ 
การศึกษาของแรงงานนอกระบบกย็งัอยูใ่นกลุ่มของผู้มี
การศึกษาไม่สูงนัก	
 

  เปรียบเทียบร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ 
พ.ศ. 2554-2559

เปรียบเทียบร้อยละของแรงงานนอกระบบ 
จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่ส�าเร็จ พ.ศ. 2554-2559

ร้อยละ
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	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	 (ททท.)	ท�าการส�ารวจพฤติกรรม 
การเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยข้ึนเป็นครั้งแรก	 
ในปี	2552	และปี	2560	เป็นครัง้ที	่9	โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาวไทยในรอบปีทีผ่่านมา	(ปี	2559)	ทัง้ในเรือ่งการ
เดินทางท่องเทีย่ว	ลักษณะการเดินทาง	วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง	กิจกรรมที่ท�าระหว่างการเดินทาง	ลักษณะ
การจัดการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	การเดินทาง
ท่องเทีย่วต่างประเทศ	รวมทัง้ความคิดเห็นเกีย่วกบัการ
ท่องเที่ยว	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม	-	
กุมภาพันธ์	2560	จากประชากรที่มีอายุ	15	ปีข้ึนไป	 
ที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ	จ�านวน	63,060	ราย
 ผลจากการส�ารวจสรุปได้ดังนี้
 1. การเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด
  1.1 การเดินทางและลักษณะการเดินทาง
		 	 	 ผลการส�ารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวของประชากรที่มีอายุ	15	ปีข้ึนไปทั่วประเทศ	
เกีย่วกบัการเดินทางจากทีอ่ยูอ่าศัยประจ�าในจังหวัดหน่ึง
ไปยงัสถานทีอ่ยูใ่นอกีจังหวัดหน่ึงเป็นการชัว่คราว	โดย
มีจุดประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว	พกัผ่อน	เยีย่มครอบครวั/
ญาติมิตร	ประชุมหรือสัมมนา	เล่นหรือดูกีฬา	ประกอบ
พิธีทางศาสนา	รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษา
ตัวหรือประกอบภารกิจอื่น	ๆ	 ไม่รวมการเดินทางไป
ท�างานหรือไปศึกษาเป็นประจ�า	และการเดินทางไปซ้ือ
สินค้ามาจ�าหน่าย	 ซ่ึงจากการส�ารวจพบว่า	 ในรอบปี	
2559	มีผู้เดินทางท่องเที่ยวลดลงเป็น	ร้อยละ	63.3	
(จากร้อยละ	65.2)	(แผนภูมิ	1)

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไป	จ�าแนกตาม
การเดินทางท่องเที่ยว	ในรอบปี	2555-2559

 

 

หมายเหตุ : 1/  ไม่เดินทาง ในที่นี้ หมายถึง ไม่มีการเดินทางข้ามจังหวัด

	 ส�าหรับกลุ่มผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในรอบป	ี
2559	พบว่า	 มีลักษณะการเดินทางแบบพักค้างคืน 
อย่างน้อย	1	คืน	ร้อยละ	47.3	ส่วนผู้เดินทางที่มีลักษณะ
การเดินทางแบบไม่พกัค้างคืนซ่ึงถือว่าเป็นนักทศันาจร
ประมาณ	ร้อยละ	37.1	และผู้ที่เดินทางทั้ง	2	ลักษณะ 
คือ	ทัง้พกัและไม่พกัค้างคืน	ร้อยละ	15.6	(แผนภาพ	1)

แผนภาพ 1 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไปที่เดินทาง

ท่องเที่ยว	จ�าแนกตามลักษณะการเดินทาง	ในรอบปี	2559

	 ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวในรอบป	ี
2559	ได้ให้เหตผุลทีไ่ม่เดินทาง	5	อนัดับแรก	ได้แก่	ไม่มี
เวลาว่าง	ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอส�าหรับการเดินทาง	ไม่
ชอบเดินทาง	สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี	และมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ

สำ�รวจพฤติกรรมก�รเดินท�งท่องเที่ยวของช�วไทย พ.ศ. 2560 (ในรอบปี 2559)
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42.2

35.3 35.1 34.8 36.7

2556 2557 2558 2559

(เดินทาง) (ไม่เดินทาง1/)

พักค้างคืน

47.3%

ไม่พักค้างคืน

37.1%

เดินทางทั้ง 2 ลักษณะ

15.6%

รอบปี

ร้อยละ
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	 เม่ือพจิารณาภาคทีป่ระชากรเดินทางไปท่องเทีย่ว
ในรอบปี	พบว่า	ประชากรเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด	ร้อยละ	30.3	รอง
ลงมาเป็นภาคกลาง	 ร ้อยละ	 29.1	 และภาคเหนือ	 
ร้อยละ	22.5	(แผนภาพ	2)

แผนภาพ 2 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไปที่เดินทาง
ท่องเทีย่ว	จ�าแนกตามภาคทีเ่ดินทางไปท่องเทีย่ว	ในรอบปี	2559

 

  1.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง 
ท่องเที่ยวครั้งล่าสุด
	 	 	 วัตถุประสงค ์หลักในการเดินทาง 
ท่องเทีย่ว	5	อนัดับแรก	ได้แก่	เยีย่มครอบครวั/ญาต/ิเพือ่น	
ร้อยละ	33.1	ท่องเที่ยว/ต้องการพักผ่อน	ร้อยละ	20.2	
ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม	ร้อยละ	11.7	ตั้งใจหรือแวะไปรับ
ประทานอาหาร	ร้อยละ	9.0	และซื้อของ/ช้อปปิ้ง	ร้อยละ	
8.9	(แผนภาพ	3)

แผนภาพ 3 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไปที่เดินทาง
ท่องเทีย่ว	จ�าแนกตามวตัถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเทีย่ว	
5	อันดับแรก	ในรอบปี	2559

 

  1.3 กิจกรรมที่ท�าระหว่างการเดินทาง 
ท่องเทีย่วครั้งล่าสุด
			 		 	 ส�าหรบักจิกรรมทีท่�าระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว	5	อันดับแรก	ได้แก่	ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน
หย่อนใจ	ร้อยละ	42.3	ท่องเทีย่วเชงิศาสนา	ร้อยละ	30.1	
พกัผ่อนในทีพ่กั/ไม่ท�ากจิกรรม	ร้อยละ	26.2	ท่องเทีย่ว
เชงิศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	17.8	และท่องเทีย่วเชงินิเวศ	
ร้อยละ	9.3	(แผนภาพ	4)

แผนภาพ 4 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไปที่เดินทาง
ท่องเที่ยว	จ�าแนกตามกิจกรรมที่ท�าระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว	

5	อนัดับแรก	ในรอบปี	2559

เหนือ 22.5%

กลาง 29.1%
ตะวันออก 16.2%

กรุงเทพมหานคร 16.1%

ใต้ 12.1%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

30%

หมายเหตุ: ภาคที่เดินทางไปท่องเที่ยวตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ

หมายเหตุ: กิจกรรมตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ

ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน

หย่อนใจ 42.3%

30.1%

26.2%

17.8%
9.3%

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา

พักผ่อนในที่พัก/

ไม่ทำากิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน

33.1%

ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร 

9.0%

ซื้อของ/ช้อปปิ้ง

8.9%

ท่องเที่ยว/พักผ่อน

20.2%

ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม

11.7%

1 2 3
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 2. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางครั้งล่าสุด
	 	 ผู ้ เดินทางท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วย
รถยนต์ส่วนตวั	ร้อยละ	65.7	รองลงมารถโดยสาร	รถตู้	
ร้อยละ	16.4	รถเช่าต่าง	ๆ 	เช่น	รถตู	้รถบสั	ร้อยละ	13.9	
รถไฟและเครื่องบิน	ร้อยละ	4.0	(แผนภูมิ	2)

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ	15	ปีข้ึนไปที่เดินทาง
ท่องเทีย่ว	จ�าแนกตามพาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง	ในรอบปี	2559

 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งล่าสุด
	 	 ส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเทีย่วต่อ
ครั้งต่อคนของผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว	พบว่า	อยู ่ที่
ประมาณ	2,753	บาทต่อคน	หากเป็นการเดินทางแบบ
ไม่พกัค้างคืน	1,298	บาทต่อคน	แบบพกัค้างคืน	3,842	
บาทต่อคน
	 	 หากพจิารณาตามภาคทีอ่ยูอ่าศัย	พบว่า	คน
กรุงเทพมหานครใช้เงินในการเดินทางท่องเที่ยวเฉล่ีย
ต่อคนสูงสุดคือ	4,289	บาทต่อคน	รองลงมาภาคตะวัน
ออก	3,136	บาทต่อคน	ภาคใต้	3,041บาทต่อคน	ภาค
กลาง	2,334	บาทต่อคน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
2,217	บาทต่อคน	และต�่าสุดคือ	ภาคเหนือ	2,160	บาท
ต่อคน	(ตาราง	1)

ตาราง 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งต่อคน	จ�าแนกตาม
ลักษณะ	การเดินทาง	และภาคที่อยู่อาศัย	ในรอบปี	2559

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 1/ (บาท)

ภาคที่อยู่อาศัย รวม

   ลักษณะการเดินทาง

ไม่พัก 

ค้างคืน

พัก 

ค้างคืน

รวม 2,753 1,298 3,842

กรุงเทพมหานคร 4,289 1,866 5,397

กลาง 2,334 1,060 3,440

ตะวันออก 3,136 1,406 4,206

เหนือ 2,160 1,188 2,991

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,217 1,293 3,090

ใต้ 3,041 1,363 4,089

หมายเหตุ :  1/ เฉพาะผู้ที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รถไฟ/เครื่องบิน 4.0%

รถเช่าต่าง ๆ 13.9%

รถโดยสาร/รถตู้ 16.4%พาหนะส่วนตัว/รถยนต์

65.7%
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		 การส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในครวัเรอืน	เพือ่ให้ทราบจ�านวนประชากร
ทีใ่ช้คอมพวิเตอร์	อนิเทอร์เน็ต	โทรศัพท์มือถือ	ลักษณะ
และพฤติกรรม	ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ	รวม
ทั้งทราบจ�านวนครัวเรือนที่ มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร	เช่น	โทรศพัท์พืน้ฐาน	เครือ่ง
โทรสาร	เครือ่งคอมพวิเตอร์	และการเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต
ในครัวเรือน	เป็นต้น
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ประชากร
 ในจ�านวนประชากรอาย	ุ6	ปีข้ึนไปประมาณ	63.1	
ล้านคนพบว่า	 มีผู ้ใช้คอมพิวเตอร์	 19.4	ล้านคน	 
(ร้อยละ	30.8)	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	33.4	ล้านคน	(ร้อยละ	
52.9)	และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	55.6	ล้านคน	(ร้อยละ	
88.2)	
	 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้	
คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และโทรศัพท์มือถือของ
ประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา	5	ปี	ระหว่างปี	
2556-2560	พบว่า	ผู้ใช้คอมพวิเตอร์ลดลงจาก	ร้อยละ	 
35.0	เป็นร้อยละ	30.8	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก 
ร้อยละ	28.9	เป็นร้อยละ	52.9	ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ	73.3	เป็นร้อยละ	88.2	

ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีข้ึนไปที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการสื่อสาร	พ.ศ.	2556-2560

        

	 ส�าหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขต
ระหว่างป	ี2556-2560	พบว่า	ผู้ใชค้อมพิวเตอร์ที่อยูใ่น
เขต	ลดลงจากร้อยละ	46.3	เป็นร้อยละ	38.1	ส่วนที่อยู่
นอกเขต	ลดลงจาก	ร้อยละ	29.1	เป็น	ร้อยละ	24.8	
	 ส่วนผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตเพิม่ข้ึนทัง้ในเขตเทศบาล	
และนอกเขตเทศบาล	คือ	ในเขตเทศบาล	จากร้อยละ	
39.9	เป็นร้อยละ	62.7	ส่วนนอกเขต	จากร้อยละ	23.2	
เป็นร้อยละ	45.0	ส�าหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มข้ึน 
ทั้งในเขตและนอกเขต	คือ	ในเขตเพิ่มจากร้อยละ	80.0	
เป็นร้อยละ	90.8	และนอกเขต	จากร้อยละ	69.8	เป็น
ร้อยละ	86.0		

เปรียบเทียบร้อยละของประชากรอาย	ุ6	ปีข้ึนไปที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร	ตามเขตการปกครอง	พ.ศ.	2556	ถึง	
2560

 ปี

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ

ในเขต 

เทศบาล

นอกเขต 

เทศบาล

ในเขต 

เทศบาล

นอกเขต 

เทศบาล

ในเขต 

เทศบาล

นอกเขต 

เทศบาล

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

2559 39.6 26.2 57.4 39.5 86.6 77.2

2560 38.1 24.8 62.7 45.0 90.8 86.0

	 เม่ือพิจารณาผู้ใช้คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	
และโทรศัพท์มือถือเป็นรายภาค	พบว่า	กรงุเทพมหานคร	
มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ	ร้อยละ	49.2		รองลงมา
คือภาคกลาง	 ร้อยละ	30.1	ภาคใต้	 ร ้อยละ	27.9	 
ภาคเหนือ	ร้อยละ	27.7	และต�่าที่สุดภาคตะวันออก										
เฉียงเหนือ	ร้อยละ	26.2	

สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2560
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0
2556 2557 2558 2559 2560

โทรศัพท์

มือถือ

อินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์ 

73.3 77.2 79.3
81.4

88.2

52.9

47.5

39.3

34.9

28.9

35.0 38.2

34.9
32.2 30.8

ปี

ร้อยละ



รายงานประจำาปี  2560               

70

	 ส�าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน	 คือ
กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้สูงที่สุด	ร้อยละ	74.5	รองลงมา
คือ	ภาคกลาง	ร้อยละ	57.99	ภาคใต้	ร้อยละ	52.2	 
ภาคเหนือ	ร้อยละ	45.4	และต�า่ทีสุ่ดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	
ร้อยละ	42.5	ในขณะทีก่ารใช้โทรศัพท์มือถือ	กรงุเทพมหานคร
ยงัมีผู้ใช้สูงทีสุ่ดเช่นเดียวกนั	คือ	ร้อยละ	93.5	รองลงมา	
คือ	ภาคกลาง	ร้อยละ	89.6	ภาคใต้	 ร้อยละ	87.1	 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	ร้อยละ	86.4	และต�า่ทีสุ่ด	คือ	
ภาคเหนือ	ร้อยละ	85.3	

ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีข้ึนไป	ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	จ�าแนกตามภาค

       

2. ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
	 เม่ือพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ
ต่างๆ	พบว่า	กลุ่มอายุ	15-24	ปี	มีการใช้อินเทอร์เน็ต
สูงสุด	คือ	ร้อยละ	89.8	รองลงมาคือ	กลุ่มอาย	ุ25-34	ปี	
ร้อยละ	80.3	กลุ่มอาย	ุ6-14	ปี	ร้อยละ	63.4	กลุ่มอายุ	
35-49	ปี	ร้อยละ	54.9	และในกลุ่มอาย	ุ50	ปีข้ึนไป	มีเพยีง	
ร้อยละ	18.2	

ตาราง 2 ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไป	ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ตามกลุ่มอายุ	พ.ศ.	2556	-	2560

ปี
กลุ่มอายุ (ปี)

6-14 15-24 25-34 35-49 50 ปีขึ้นไป

2556 54.1 58.4 33.5 18.7 6.6

2557 58.2 69.7 48.5 25.9 8.4

2558 58.0 76.8 60.1 31.8 9.6

2559 61.4 85.9 73.6 44.9 13.8

2560 63.4 89.8 80.3 54.9 18.2

 ส่วนกจิกรรมทีใ่ช้ส่วนใหญ่	คือ	โซเชยีลเน็ตเวิร์ค	
ร้อยละ	94.0	รองลงมาคือ	ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพ/
หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์	เล่นเกมส์	ดูหนัง	ฟังเพลง	วิทย	ุ
ร ้อยละ	 87.9	 ใช้ในการติดตามข่าวสาร/อ่านหรือ
ดาวน์โหลดหนังสือ	ร้อยละ	44.4	และใช้ในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	ร้อยละ	40.4	
	 ส่วนอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตพบว่า	 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน	ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือ	 ร ้อยละ	 93.7	 
ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ร้อยละ	45.4		ใช้คอมพิวเตอร์
พกพา	ร้อยละ	20.8	และใช้แท็บเล็ต	ร้อยละ	10.2

ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีข้ึนไป	ที่ใช้อินเทอร์เน็ตตาม

อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

            

3. การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในครัวเรือน
	 เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการมีอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในครวัเรอืน	ระหว่าง
ปี	2556-2560	พบว่า	ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐาน 
มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	14.0	ในปี	2556	เป็นร้อยละ	
9.3	ในปี	2560	ครัวเรือนที่มีเครื่องโทรสารลดลงจาก
ร้อยละ	1.7	ในปี	2556	เป็นร้อยละ	1.2	ในปี	2560		 
ครวัเรอืนทีมี่เครือ่งคอมพวิเตอร์ลดลงจากร้อยละ	28.7	
ในปี	2556	เป็นร้อยละ	24.8	ในปี	2560	ส�าหรบัครัวเรอืน

โทรศัพท์มือถือแบบ

สมาร์ทโฟน 93.7%

แท็บแล็ต 10.2%

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

45.4%

คอมพิวเตอร์พกพา

20.8%

ทั่วประเทศ

ร้อยละ

100

80

60

40

20

0
กรุงเทพ กลาง ตะวันออก

เฉียงเหนือ
เหนือ ใต้

ภาค

โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ 

30.8

52.9

88.2

49.2

74.5

93.5

30.1

57.9

89.6

27.7

45.4

85.3

26.2

42.5

86.4

27.9

52.2

87.1
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ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจากร้อยละ	23.5	
ในปี	2556	เป็นร้อยละ	64.4	ในปี	2560	

ร้อยละของครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	พ.ศ.	2556	-	2560

ปี

จ�านวน

ครัวเรือน

ทั้งสิ้น  

(พันครัว

เรือน)

ร้อยละของครัวเรือน                                                           

ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ 

พื้นฐาน

โทรสาร คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

2556 20,121.4 14.0 1.7 28.7 23.5

2557 20,564.7 14.4 2.2 33.9 34.7

2558 20,642.9 12.3 1.4 29.5 52.2

2559 21,367.2 12.2 1.4 28.4 59.8

2560 21,513.4 9.3 1.2 24.8 64.4

	 ส�าหรับประเภทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ
ครัวเรอืน	พบว่า	มีการเชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
เคล่ือนที่โทรศัพท์มือถือ	3G	ข้ึนไป	(เช่น	WCDMA,	
EV-DO)	สูงที่สุด	คือ	ร้อยละ	73.5	รองลงมาประเภท	
Fixed	broadband	ร้อยละ	21.7	Narrowband	แบบ 
ไร้สายเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ	(2G,	2.5G	เช่น	GSM,	
CDMA,	GPRS)	ร้อยละ	2.5	และแบบ	Analogue	modem,	
ISDN	มีเพียงร้อยละ	1.1	

 

ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	จ�าแนกตามประเภทของอินเทอร์เน็ต	ทั่วราชอาณาจักร

Analogue	modem	ISDN	1.1%

แบบไร้สายเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ	2G,	2.5G
(เช่น	GSM,	CDMA,	GPRS)	2.5%

Fixed	broadband1/	21.7%

แบบไร้สายเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ	3G	ขึ้นไป
(เช่น	WCDMA,	EV-DO)	73.5%

ไม่แน่ใจ	1.2%

อินเทอร์เน็ตความเร็วต�่า

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

หมายเหตุ : 1/ Fixed broadband ได้แก่ DSL (SDSL, ADSL, VDSL), Cable modem, Leased line, ดาวเทียม, เคเบิลใยแก้วนำาแสง, Fixed wireless, WiMAX.
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	 ผลส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานประกอบการ	สามารถสรุปได้ดังนี้
	 1)	 ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ	 
ทั่วประเทศมีประมาณ	2.2	ล้านแห่ง	เม่ือพิจารณาตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	ส่วนใหญ่ด�าเนินธุรกิจทางการ
ค้าและธุรกิจทางการบริการ	ส�าหรับขนาดของสถาน
ประกอบการน้ัน	ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก	ด้วยลักษณะ 
ดังกล่าวน้ีจึงท�าให้ภาพรวมการมีการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการของประเทศไทย
มีค่าไม่สูงมากนัก	และมีแนวโน้มของการใช้เพิม่ข้ึนเพยีง
เล็กน้อย	(แผนภูมิ	1)		

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตในปี	2555	-	2559

         หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ ในปี 2559 รวม Tablet ด้วย

	 2)	การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ
 

	 โดยมีจ�านวนคอมพิวเตอร์	ประมาณ	2.8	ล้าน
เครื่อง	หรือเฉล่ียประมาณ	4.7	เครื่องต่อกิจการที่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร ์ 	 และมีบุคลากรที่ ใช ้ เครื่อง
คอมพวิเตอร์ในการปฏิบตังิานเป็นประจ�า		ประมาณ	2.6	
ล้านคน	หรอืเฉล่ียประมาณ	4.4	คนต่อกจิการ	(ตาราง	1)	

ตาราง 1 จ�านวนคอมพวิเตอร์	และคอมพวิเตอร์เฉล่ียต่อกจิการ

ขนาดสถานประกอบการ

(คน)

จำานวนเครื่อง จำานวนเครื่องต่อ

กิจการ

รวม 2,807,588 4.7

1-10

11-15

16-25

26-30

31-50

51-200

มากกว่า 200

1,494,088

69,824

88,300

33,145

105,204

344,063

672,964

2.8

4.1

6.1

9.2

11.7

27.3

173.4

	 3)	การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ	

	 โดยมีบุคลากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติ
งานเป็นประจ�า	 (เฉล่ียอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง)	
ประมาณ	2.2	ล้านคน	หรือเฉล่ียประมาณ	4.2	คนต่อ
กจิการ	โดยมีวตัถุประสงค์ของการใช้อนิเทอร์เน็ตสูงสุด	
3	ล�าดับ	ดังนี้

สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
ในสถ�นประกอบก�ร พ.ศ. 2559

1

ค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับสินค้า

หรือบริการ

ร้อยละ 78.2

สถานประกอบการ

มีการใช้

คอมพิวเตอร์

ร้อยละ 26.9

2

รับส่งข้อมูล

ทางอีเมล์

ร้อยละ 75.6

3

ค้นหาข้อมูล

จากหน่วยงาน

ภาครัฐ

ร้อยละ 40.2

สถานประกอบการ

มีการใช้อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 24.2

40

30

20

10

0
2555 2556 2557 2558 2559

คอมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ต

24.8

19.2 19.2 20.5 20.6
24.2

24.8 24.9 24.9 26.9

ร้อยละ

ปี
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	 ส�าหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ข้ึนอยูก่บัขนาดของสถานประกอบการ	โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทั้งคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง	(แผนภูมิ	2)

แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถานประกอบการทีมี่การใช้คอมพวิเตอร์

และอินเทอร์เน็ต	จ�าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

	 เม่ือพิจารณาตามกิจกรรมเศรษฐกิจ	สถาน
ประกอบการทีเ่ป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้คอมพวิเตอร์
และอนิเทอร์เน็ตสูงทีสุ่ด	ส่วนการผลิตมีการใช้น้อยทีสุ่ด	
(แผนภูมิ	3)

แผนภูมิ 3	ร้อยละของสถานประกอบการทีมี่การใช้คอมพวิเตอร์

และอนิเทอร์เน็ต	จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจ

	 4)	การมีเว็บไซต์ในการด�าเนินกจิการของสถาน
ประกอบการ	

	 โดยสถานประกอบการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เอง	
ร้อยละ	70.0		ฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์ของที่อื่น	ร้อยละ	
28.2		เป็นเจ้าของเว็บไซต์และฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์
ของที่อื่น	ร้อยละ	1.7	ซ่ึงจ�านวนของการมีเว็บไซต์ข้ึน
อยู ่กับขนาดของสถานประกอบการเช่นเดียวกัน	
(แผนภูมิ	4)		

แผนภูมิ 4	ร้อยละของสถานประกอบการทีมี่เว็บไซต์	จ�าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ

	 5)	 การส่ังซ้ือ/ขายสินค ้าหรือบริการทาง
อินเทอร์เน็ต	พบว่า	มีการส่ังซ้ือสินค้าหรือบริการทาง
อนิเทอร์เน็ต	เพยีงร้อยละ	3.8	ในขณะทีมี่การขายสินค้า
หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต	ประมาณร้อยละ	2.6	ของ
สถานประกอบการทั้งสิ้น	(แผนภูมิ	5)

แผนภูมิ 5	ร้อยละของสถานประกอบการทีมี่การส่ังซ้ือ/ขายสินค้า	
หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต	จ�าแนกขนาดของสถาน
ประกอบการ

 

สถานประกอบการ
มีเว็บไซต์

ร้อยละ 8.6
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0
รวม

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

26.9 25.0
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77.1

84.1

91.1
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24.2 22.4
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ขนาด 
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การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการทางอินเตอร์เน็ต

การขายสินค้าหรือ
บริการทางอินเตอร์เน็ต

3.8 3.4

11.4 11.4

14.4
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กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

www

1. รวม                                               

2. ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

3. การผลิต

4. การก่อสร้าง

5. การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า

6. โรงพยาบาลเอกชน

7. กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร

    และการสื่อสาร

ร้อยละ

ร้อยละ
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	 ในปี	2559	มีผู้ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่	และ
ต่อเติมหรือดัดแปลงส่ิงก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
ทั่วประเทศ	จ�านวน	145,245	ราย	โดยภาคกลาง	มีผู้ได้
รับอนุญาตฯ	มากที่สุด	35,430	ราย	รองลงมาเป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32,536	ราย	ภาคเหนือ	24,750	
ราย	ภาคใต้	21,284	ราย	ปริมณฑล	19,285	ราย	และ
กรุงเทพมหานคร	11,960	ราย	(แผนภูมิ	1)	

แผนภูมิ 1 จ�านวนผู้ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเตมิหรอื
ดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนเป็นรายภาค

	 เม่ือพิจารณาพื้นที่ส่ิงก่อสร้างที่เป็นอาคาร 
โรงเรอืนแต่ละชนิด	พบว่า	มีการก่อสร้างอนุญาตให้ก่อสร้าง	
และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	 เพื่ออยู่อาศัยสูงสุด	
40.8	ล้าน	ตร.ม.	รองลงมาเป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์	
7.6	ล้าน	ตร.ม.	อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม	6.9	ล้าน	
ตร.ม.	โรงแรม	2.1	ล้าน	ตร.ม.	อาคารส�านักงาน	1.5	ล้าน	
ตร.ม.	อาคารเพือ่การเกษตร	1.1	ล้าน	ตร.ม.	ส่วนอาคาร
เพือ่การศึกษา	สาธารณสุข	โรงไฟฟ้า	การบนัเทงิ	บ�าบดั
ของเสีย	และการขนส่ง	มีการขออนุญาตก่อสร้างฯ	เป็น
พื้นที่น้อยกว่า	1.0	ล้าน	ตร.ม.	(แผนภูมิ	2)	

	 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง	พ.ศ.	
2559	เป็นดัชนีชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจที่ส�าคัญตัวหน่ึง	
ส�านักงานสถิตแิห่งชาตไิด้ด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล
พื้นที่การก่อสร้างเป็นประจ�าทุกปี	 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ	จ�านวนการขออนุญาต	จ�านวนส่ิง
ก่อสร้าง	ความยาวและพืน้ที	่ของส่ิงก่อสร้างทกุประเภท	

ที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง	และต่อเติมหรือ
ดัดแปลงส่ิงก่อสร้าง	ทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน	และมิใช่
อาคารโรงเรือน	 ในเขตพื้นที่ที่ มีพระราชกฤษฎีกา																	
ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522														
สรุปผลได้	ดังนี้

ก�รประมวลข้อมูลพื้นที่ก�รก่อสร้�ง พ.ศ. 2559

1. สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
	 ส่ิงปลูกสร้างที่ลักษณะเป็นบ้าน	ตึก	ตึกแถว	
ห้องแถว	คลังสินค้า	ส�านักงาน	โรงแรม	โรงพยาบาล	
ที่พักผู้โดยสารรถประจ�าทาง	หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
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แผนภูมิ 2 	พืน้ทีส่ิ่งก่อสร้างทีเ่ป็นอาคารโรงเรอืนทีไ่ด้รบัอนุญาต
ให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง	จ�าแนกตามชนิดของ
อาคาร

ภาคใต้
21,284 ราย กรุงเทพมหานคร 

11,960 ราย

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
32,536 ราย

ภาคเหนือ
24,750 ราย

ภาคกลาง
35,430 ราย

   ปริมณฑล
19,285 ราย เพื่อประโยชน์อื่นๆ 1,180,019

เพื่อการขนส่ง 5,062

เพื่อการบำาบัดของเสีย 97,008

เพื่อการบันเทิง 115,477

โรงไฟฟ้า 375,286

เพื่อการศึกษา 551,453

เพื่อการเกษตร 1,101,930

อาคารสำานักงาน 1,457,449

เพื่อการสาธารณสุข 515,421

หน่วย : ตารางเมตร
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	 ในปี	2559	มีผู้ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่	และ
ต่อเติมหรือดัดแปลงส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
และมีหน่วยวัดเป็นความยาวทัว่ประเทศ	จ�านวน	16,403	
ราย	โดยกรงุเทพมหานคร	มีผู้ได้รบัอนุญาตฯ	มากทีสุ่ด	
5,377	 ราย	 รองลงมาเป็นปริมณฑล	4,743	 ราย	 
ภาคกลาง	2,844	รายและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
1,732	ราย	ภาคเหนือ	1,418	ราย	และภาคใต้	289	ราย	
(แผนภมู	ิ3)

แผนภูมิ 3	จ�านวนผู้ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเตมิหรอื
ดัดแปลงส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็น
ความยาว	เป็นรายภาค

	 โดยมีการก่อสร้างอนุญาตให้ก่อสร้าง	และต่อเตมิ	
หรอืดัดแปลงท่อ/ทางระบายน�า้สูงสุด	1.2	ล้านเมตร	รอง
ลงมาเป็นถนน/ทางรถไฟ	4.8	แสนเมตร	รัว้/ก�าแพง	4.1	
แสนเมตร	เขื่อน/คันดิน	1.2	แสนเมตร	ส่วนสะพาน	มี
การขออนุญาตก่อสร้างฯ	เป็นพื้นที่น้อยกว่า	1.0	แสน
เมตร	(แผนภูมิ	4)	

แผนภูมิ 4 ความยาวส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง	จ�าแนกตาม
ชนิดของสิ่งก่อสร้าง

2. สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัดเป็น
ความยาว 
	 ส่ิงปลูกสร้างทีลั่กษณะเป็นสะพาน	ทางระบายน�า้	 
ท่อ	ถนน	ทางรถไฟ	รั้ว	ก�าแพง	 เข่ือน	คันดิน	หรือ 
สิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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ภาคใต้ (289)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1,732)

ภาคเหนือ (1,418)

ภาคกลาง (2,844) 

ปริมณฑล (4,743)

กรุงเทพมหานคร (5,377) 

หน่วย :
ราย

อื่นๆ 16,698 เมตร

39,153 เมตร

124,420 เมตร 

414,052 เมตร

478,586 เมตร

1,190,094 เมตร

สะพาน 

เขื่อ/คันดิน 

รั้ว/กำาแพง 

ถนน/ทางรถไฟ 

ท่อ/ทางระบายนำ้า 
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แผนภูมิ 5 จ�านวนผู้ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเตมิหรอื
ดัดแปลงส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็น
พื้นที่	เป็นรายภาค

แผนภูมิ 6	พืน้ทีส่ิ่งก่อสร้างทีมิ่ใช่อาคารโรงเรอืนทีไ่ด้รบัอนุญาต
ให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง	จ�าแนกตามชนิดของ 
สิ่งก่อสร้าง

3. สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัดเป็น
พื้นที่ 
	 ส่ิงปลูกสร้างที่ลักษณะเป็นสระว่ายน�้า	ปั๊มน�้ามัน	 
ท่าเรือ	สนามกีฬา	ลานจอดรถ	ป้ายโฆษณา	หรือ 
สิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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	 ในปี	2559	มีผู้ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่	และ
ต่อเติมหรือดัดแปลงส่ิงก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
และมีหน่วยวัดเป็นพื้นที่ทั่วประเทศ	จ�านวน	3,921	ราย	
โดยภาคกลาง	มีผู้ได้รบัอนุญาตฯ	มากทีสุ่ด	1,133	ราย	
รองลงมาเป็นปริมณฑล	869	ราย	ภาคเหนือ	527	ราย	
ภาคใต้	515	ราย	กรุงเทพมหานคร	477	ราย	และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	400	ราย	(แผนภูมิ	5)
	 โดยมีการก่อสร้างอนุญาตให้ก่อสร้าง	และ 
ต่อเตมิหรอืดัดแปลงลานจอดรถสูงสุด	1.2	ล้าน	ตร.ม.	
รองลงมาเป็นปั๊มน�้ามัน	2.3	แสน	ตร.ม.	สระว่ายน�้า	1.7	
แสน	ตร.ม.	สนามกฬีา	1.4	แสน	ตร.ม.	ส่วนป้ายโฆษณา	
และท่าเรือ	มีการขออนุญาตก่อสร้างฯ	เป็นพื้นที่น้อย
กว่า	1.0	แสน	ตร.ม.	(แผนภูมิ	6)	

477
869

1,133

527
400 515

กรุงเทพ
มหานคร

ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

หน่วย : ราย

หน่วย : ตร.ม

ลานจอดรถ
1,187,557

ปั๊มนำ้ามัน
232,768

สระว่ายนำ้า
167,097

สนามกีฬา
139,734

อื่น ๆ
347,427

ป้ายโฆษณา 79,323

ท่าเรือ 6,249
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 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความร่วมมือกับกองทุน
การออมแห่งชาติ	ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	
พ.ศ.	2560	 เพื่อน�าผลการส�ารวจไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก�าหนดนโยบาย	และวางแผนการด�าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม	เพือ่ให้บรรลุผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้		โดยใช้วิธกีารส�ารวจด้วยตวัอย่างแบบ	Stratified	
three-stage	Sampling	และส่งเจ้าหน้าทีข่องส�านักงาน
สถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ
ตั้งแต่	15	-	59	ปี	ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ครัวเรือนละ	 
1	ราย	ระหว่างวันที่	7	-	24	เมษายน	2560	มีประชาชน
ถูกเลือกเป็นตัวอย่างทั้งส้ิน	5,800	ราย	โดยมีผู้ตอบ
สัมภาษณ์เป็นชาย	ร้อยละ	48.1	เป็นหญิง	ร้อยละ	51.9	
ซึ่งสรุปผลการส�ารวจได้ดังนี้
การทราบ/รูจั้กกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.)
	 ประชาชนร้อยละ	42.0	ระบวุ่าทราบ/รูจั้กกองทนุ
การออมแห่งชาติ	ขณะที่ร้อยละ	58.0	ระบุว่าไม่ทราบ/
ไม่รู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ	
	 ส�าหรบัผู้ทีท่ราบ/รูจั้กกองทนุการออมแห่งชาต	ิ
ได้ระบชุ่องทางทีท่�าให้ทราบ/รูจั้กมากทีสุ่ด	คือ	โทรทศัน์/
ดาวเทียม/เคเบิ้ล	 (ร้อยละ	34.2)	 รองลงมาได้แก	่ 
เฟสบุ๊ค/ไลน์/ทวิตเตอร์/เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ	 
(ร้อยละ	12.1)	เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของภาครัฐ	
(ร้อยละ	10.5)	คนในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก	
(ร้อยละ	9.9)	ผู้น�าชมุชน/หมู่บ้าน	(ร้อยละ	7.1)	ธนาคาร	
ธ.ก.ส. /ออมสิน/ธอส. /กรุง ไทย	 (ร ้อยละ	 6.3)	
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร	(ร้อยละ	4.7)	และวิทยุ/วิทยุ
ชุมชน	(ร้อยละ	3.8)	เป็นต้น

แผนภูมิ	ร้อยละของประชาชน	จ�าแนกตามการทราบ/รู้จักเกี่ยว
กับกองทุนการออมแห่งชาติ	และช่องทางการรับรู้

หมายเหตุ : 1/  ตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ

ความพึงพอใจต่อกองทุนการออมแห่งชาติ
	 ประชาชนทีท่ราบ/รูจั้กกองทนุการออมแห่งชาติ
พบว่า	ร้อยละ	62.1	ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อกองทุน
การออมแห่งชาตอิยูใ่นระดับมาก	–	มากทีสุ่ด	และร้อยละ	
32.5	ระบุว่าปานกลาง	ส่วนร้อยละ	2.3	ระบุว่าน้อยถึง
น้อยที่สุด	ขณะที่ร้อยละ	3.1	ไม่มีความพึงพอใจ

สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับกองทุนก�รออมแห่งช�ติ (กอช.) พ.ศ. 2560

ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก
58.0

ทราบ/รู้จัก
42.0

โทรทัศน์/ดาวเทียม/เคเบิ้ล

เฟสบุ๊ค/ไลน์/ทวิตเตอร์/เว็บไซต์/สื่อออนไลน์

เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของภาครัฐ

คนในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก

ผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน

ธนาคาร ธ.ก.ส./ออมสิน/ธอส./กรุงไทย

หนังสือพิมพ์/นิตยสาร

วิทยุ/วิทยุชุมชน

หอกระจายข่าว

สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสาร

สถาบันการเงินชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมการออมของ กอช.(สัญจร)

งานแสดงสินค้า/งานออกบูธของ กอช.

0

34.2

12.1

10.5

9.9

7.1

6.3

4.7

3.8

2.3

2.2

1.1

0.4

0.1

10 20 30 40

ส�าหรับผู้ที่ทราบ/รู้จัก กอช. ได้ระบุช่องทาง1/

ร้อยละ
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	 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค	พบว่า	ประชาชนที่
ทราบ/รู้จักกองทุนการออมแห่งชาติในภาคใต้ร้อยละ	
69.2	ระบวุ่ามีความพงึพอใจต่อกองทนุการออมแห่งชาต	ิ
ระดับมาก	–	มากที่สุด	 ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น	 
รองลงมาได้แก่	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	(ร้อยละ	67.0)	
ภาคเหนือ	(ร้อยละ	65.8)	ภาคกลาง	(ร้อยละ	59.5)	และ
กรุงเทพมหานคร	(ร้อยละ	51.8)

แผนภูมิ	ร้อยละของประชาชนทีท่ราบ/รู้จักกองทนุการออมแห่งชาติ	
จ�าแนกตามความพงึพอใจต่อกองทนุการออมแห่งชาต	ิเป็นรายภาค

 

 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการสมัครเป็นสมาชกิกองทนุการ
ออมแห่งชาติ
	 เม่ือสอบถามประชาชนที่ไม่มีสิทธิได้รับระบบ
บ�านาญจากภาครัฐหรือเอกชน	หรือกองทุนชราภาพ
ตามกฎหมายอื่น	พบว่า	ร้อยละ	30.5	ระบุว่าสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ	และร้อยละ	19.5	ระบุ
ว่าไม่สมัครเป็นสมาชกิกองทนุการออมแห่งชาต	ิขณะที่
ร้อยละ	50.0	ยังไม่แน่ใจ
	 ส�าหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ	ให้เหตุผล	คือ	เพื่อต้องการมีเงินออมเก็บไว้
ให้ลูกหลานเมือ่ตัวเองเสียชีวิต	(ร้อยละ	11.7)	ต้องการ
รับบ�านาญตลอดชีวิต	(ร้อยละ	9.6)	เพื่อรับเงินสมทบ	
เงินด�ารงชีพ	โดยไม่ต้องได้รับเป็นบ�านาญตลอดชีวิต
กไ็ด้	(ร้อยละ	6.4)	และสมัครไว้ก่อน	ไม่รูว่้าสิทธปิระโยชน์
คืออะไร	(ร้อยละ	2.8)

	 ขณะทีผู้่ทีไ่ม่สมัครเป็นสมาชกิกองทนุการออม
แห่งชาต	ิให้เหตผุล	คือ	เงนิไม่พอใช้	ไม่มีเงนิส่ง	(ร้อยละ	
5.2)	ค่าใช้จ่ายสูง	มีรายได้น้อย/รายได้ไม่แน่นอน	มีภาระ
เล้ียงครอบครัว	(ร้อยละ	3.7)	ข้อมูลมีรายละเอียดไม่
ชัดเจน/ไม่เข้าใจ	เงื่อนไขมากเกินไป	ผลตอบแทนน้อย	
ระยะเวลาที่ได้รับบ�านาญนานเกินไป	(ร้อยละ	3.0)	มกีาร
ออมอยู่แล้ว/ออมด้วยวิธีอื่น	 เช่น	ฝากธนาคาร	ท�า
ประกันชีวิต	ประกันสังคม	ออมในชุมชน	เป็นสมาชิก
กองทุนอื่น	เป็นต้น	(ร้อยละ	2.3)

แผนภูม	ิร้อยละของประชาชนที่ไม่มีสิทธิได้รับระบบบ�านาญจาก
ภาครัฐ	หรือเอกชน	หรือกองทุนชราภาพตามกฎหมายอื่น	
จ�าแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ	และเหตุผล
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ปานกลาง

น้อย-น้อยที่สุด

ไม่พึงพอใจ

ทั่ว

ประเทศ

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

ไม่แน่ใจ

50.0 สมัคร

30.5
ไม่สมัคร

19.5

11.7

6.2

3.7

3.5

2.3

3.8

– ต้องการมีเงินออมเก็บไว้ให้
   ลูกหลานเมื่อตัวเองเสียชีวิต

– ต้องการรบับำานาญตลอดชวีติ

– เพื่อรับเงินสมทบเงินดำารงชีพ 
   โดยไม่ต้องได้รับเป็นบำานาญ
   ตลอดชีวิตก็ได้
– สมัครไว้ก่อน ไม่รู้ว่าสิทธิ
   ประโยชน์คืออะไร

– เงินไม่พอใช้ ไม่มีเงินส่ง/ไม่มีรายได้/ไม่มีงานทำา

– ค่าใช้จ่ายสูง มีรายได้น้อย/รายได้ไม่แน่นอน/มีภาระเลี้ยงครอบครัว

– ข้อมูลมีรายละเอียดไม่ชัดเจน/ไม่เข้าใจ  เงื่อนไขมากเกินไป 
   ผลตอบแทนน้อย/ระยะเวลาที่ได้รับบำานาญนานเกินไป/ไม่รู้จัก/
   ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกองทุน/ต้องศึกษาข้อมูล/หาข้อมูลเพิ่มเติม

– มีการออมอยู่แล้ว/ออมด้วยวิธีอื่น เช่น ฝากธนาคาร ทำาประกันชีวิต 
   ประกันสังคม ออมในชุมชน เป็นสมาชิกกองทุนอื่น เป็นต้น

– อื่นๆ เช่น อายุมาก ไม่สนใจ/ไม่มีประโยชน์ กองทุนไม่มั่นคง/ไม่มั่นใจ
   กองทุน ไม่ทราบสถานที่รับสมัคร/ไม่ทราบวิธีการสมัคร 
   การเดินทางไม่สะดวก อายุยังน้อย/เป็นนักเรียน เป็นต้น

9.6

6.4

2.8

เหตุผลที่สมัคร

เหตุผลที่ไม่สมัคร

ภาค
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	 ส�านักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดได้รับมอบหมายจากส�านักงานสถิติแห่งชาติให้จัดท�าโครงการส�ารวจ 
ในระดับจังหวัด	ประมาณปีละ	15	โครงการ	รวมทั้งส�านักงานสถิติจังหวัดได้จัดท�าโครงการส�ารวจตามที่ได้รับ 
มอบหมายหรือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ	ในจังหวัดซ่ึงมีปริมาณงานที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละจังหวัด	
	 โครงการส�ารวจที่ส�านักงานสถิติจังหวัดจัดท�า	ตามที่ได้รับมอบหมายและขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด

ภาคกลาง

จังหวัด โครงการ

กาญจนบุรี •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทีมี่ต่อโครงการขับเคล่ือนการท่องเทีย่ววิถีไทยจังหวัดกาญจนบรุี	 
	 ประจ�าปี	2559	ภายใต้ชื่องาน	“ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินกาญจน์”	(1.จัดท�าแบบสอบถาม		 
	 2.บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล)
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมภายใต้โครงการเพิม่ประสิทธภิาพด้านความม่ันคง 
	 จังหวัดกาญจนบุรี
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิ	ตามแผนปฏิบตักิาร 
	 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทีมี่ต่อโครงการขับเคล่ือนการท่องเทีย่ววิถีไทย	
•	ออกแบบสอบถามการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	เพื่อให้หน่วยงานรายงานข้อมลู 
	 การตดิตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดในพืน้ทีร่บัผิดชอบแล้วรายงานให้จังหวัดทราบ
•	ออกแบบสอบถามกิจกรรม	“เทศกาลเที่ยวเมืองกาญจน์อาหารอร่อย” 
•	ประมวลผลข้อมูล	4	ข้อค�าถามของนายกรัฐมนตรีร่วมกับศูนย์ด�ารงธรรม
•	การน�าเสนอผลการจัดเกบ็ข้อมูลความจ�าเป็นพืน้ฐาน	(จปฐ.)	และข้อมูลพืน้ฐานฯ	(กชช	2ค)
•	ประมวลผลและจัดท�ารายงานการส�ารวจความพึงพอใจต่อการจัดงานมหัศจรรย์ตะวันตก	:	 
	 MIRACLE	of	WEST

ฉะเชิงเทรา •	 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลพร้อมจัดท�าสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับ 
	 บริการศูนย์ด�ารงธรรม
•	 จัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)	(3	สาขา)	และจัดท�าประมาณการเศรษฐกิจ	การค้า	 
	 การว่างงานและผู้มีงานท�า
•	ส�ารวจผู้เดินทางมาท่องเที่ยววัดส�าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราจ�านวน	6	วัด	พร้อมวิเคราะห์สรุป 
	 รายงานผล
•	สรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท 
	 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เดินตามรอยเท้าพ่อในงานนมัสการพระพุทธโสธรและ 
	 งานประจ�าปี	พ.ศ.	2559	
•	จัดท�าประมาณการผู้นับถือศาสนาพุทธจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชลบุรี •	ส�ารวจโครงการบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
•	ส�ารวจความพึงพอใจต่อการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์

ชัยนาท •	รายงานผลการส�ารวจความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดยาเสพตดิตามแผน 
	 ปฏิบตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
•	 เกบ็รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	พร้อมจัดท�าสรปุผลการส�ารวจความพงึพอใจของ 
	 ผู้มารับบริการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยนาท
•	จัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	(GPP)

ภ�รกิจที่สำ�นักง�นสถิติจังหวัดจัดทำ�เพื่อสนับสนุนหน่วยง�นในจังหวัดในปีงบประม�ณ 2560
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นครนายก •	จัดเก็บข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน	(จปฐ)	ระดับหมู่บ้าน	(กชช	2ค)
•	ส�ารวจความคิดเห็นผู้เที่ยวชมงานกาชาด	มรดกธรรมชาติโลก

นครปฐม •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและหน่วยบ�าบัดทุกข์	 
	 บ�ารุงสุข	สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
•	สรุปและประมวลผลแบบส�ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน�าองค์การของผู้บริหาร

นนทบุรี •	ประมวลผล	วิเคราะห์ข้อมูล	และจัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานด้านยาเสพติด	ส�าหรับน�าเสนอให้ 
	 คณะกรรมการ	ศอ.ปส.จ.นบ.	จากฐานข้อมูล	NISPA
•	จัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานด้านยาเสพติด
•	ส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
•	ร่วมสังเกตการณ์การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดยาเสพติดกับ 
	 เจ้าหน้าที่	ปปส.ภาค1

ปทุมธานี •	ประมวลผลและวิเคราะห์พร้อมจัดท�าสรปุผลการส�ารวจความพงึพอใจของผู้รบับรกิารศูนย์ด�ารงธรรม

ประจวบคีรีขันธ์ •	 จัดท�าแบบสอบถามเพื่อส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้ารับการบ�าบดัรกัษาผู้ตดิยาเสพตดิ	 
	 (ผู้เข้ารบัการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม)
•	 เกบ็รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์และประมวลผลพร้อมจัดท�ารายงานสรปุผลการส�ารวจความพึงพอใจของ 
	 ผู้รับบริการศูนย์ด�ารงธรรม
•	ส�ารวจความคิดเห็นการจัดงาน	“พระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์”
•	 จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
•	ส�ารวจความคิดเห็นการจัดงานเกษตรและสหกรณ์

ปราจีนบุรี •	รายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดยาเสพตดิ	ตามแผนปฏบิตักิาร 
	 ป้องกนัและการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
•	ส�ารวจความคิดเห็นผู้ร่วมงาน	“วันอนุรักษ์มรดกไทย”
•	ส�ารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วม	โครงการ “หมู่บ้านช่อสะอาด พัฒนาจิตใจ” บ้านคู้ล�าพัน	ต.คู้ล�าพัน	 
	 อ.ศรีมโหสถ

พระนครศรีอยุธยา •	จัดท�าข้อมูลประกอบแผนพัฒนาจังหวัด	ดังนี้		
	 -	ข้อมูลสภาพทั่วไป
	 -	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
•	ส�ารวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวและผู้ประกอบการต่อ	“ตลาดกรุงศรี” 
•	ส�ารวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวและผู้ประกอบการต่อ	“ถนนคนเดิน”

เพชรบุรี •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	ผู้มาเที่ยวงาน	“พระนครคีรี-เมืองเพชร”
•	ส�ารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดระเบียบชายหาดชะอ�า
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ระยอง •	ส�ารวจความคิดเห็นของผู้มาร่วมงานกิจกรรมวันภูมิพลมหาราชา
•	ประเมินผลการด�าเนินโครงการจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและเป็นแหล่ง 
	 ท่องเที่ยวด�าน�้าจังหวัดระยอง
•	ส�ารวจความคิดเห็นงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	และงานกาชาด
•	รายงานผลการประเมินโครงการจัดวางปะการังเทียมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและเป็นแหล่ง 
	 ท่องเที่ยวด�าน�้าจังหวัดระยอง
•	ประมวลผลการจัดงานมหกรรมเล่าขานต�านานเมืองระยอง	เฉลิมพระเกียรติ	62	พรรษา	สมเด็จ 
	 พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
•	ประมวลผลโครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข 
	 ปัญหายาเสพติด
•	ติดตามและประมวลผลการให้บริการของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง	ตามพระราชด�าริ
•	ส�ารวจโครงการยกระดับคุณภาพผลไม้
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
•	ประมวลผลพร้อมจัดท�ารายงานการประเมินการจัดงานวันสุนทรภู่
•	ประเมินผลการให้บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�าริ
•	ประเมินผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการการด�าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
	 ยาเสพตดิ
•	ประมวลผลพร้อมจัดท�าสรปุผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการจัดงาน	“ถนนคนเดิน 
 ถ่ินพลา”
•	ประมวลผลโครงการสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง

ราชบุรี •	ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ	“บูรณาการสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน”

ลพบุรี •	ออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี	พ.ศ.	2559	-	2561	อบจ.ลพบุรี
•	ส�ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
•	สรปุแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัประเด็นค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรฐัมนตรี

สมุทรปราการ •	วิเคราะห์ประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ	
•	ประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรัฐมนตรี

สมุทรสงคราม •	ส�ารวจและประเมินผลกระทบจากคุณภาพน�้าในแม่น�้าล�าคลองพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
•	ประมวลผลการตอบค�าถามและการแสดงความคิดเห็นต่อค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรัฐมนตรี
•	ประมวลผลการจัดงานมหกรรมสรา้งงาน	สร้างอาชีพ	เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

สมุทรสาคร •	ส�ารวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ

สระบุรี •	บรรณาธกิร	ประมวลผล	และวเิคราะห์	แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัประเด็นค�าถาม	4	ข้อ	ของ 
	 นายกรัฐมนตรี
•	วิเคราะห์การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
	 และแก้ไขปัญหายาเสพติด
•	 ให้ค�าปรึกษากับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับ 
	 การเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

สิงห์บุรี •	ส�ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมขบวนแห่และงานบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน
•	ส�ารวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงาน	“สืบสานเชื่อมโยงวีรชนคนปกป้องแผ่นดิน”
•	ส�ารวจความพงึพอใจของผู้มาเทีย่วชมงานเทศกาลกนิปลาและของดีเมืองสิงห์บรุ	ีครั้งที่	22
•	ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกจิกรรม	“มหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2017”

สุพรรณบุรี •	 ลงพืน้ทีต่ดิตามการบรหิารการจัดเกบ็ข้อมูล	จปฐ.	และข้อมูล	กชช.	2ค
•	สรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรฐัมนตรี
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อ่างทอง •	 วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่จัดท�าแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปี	2560
•	ปรับปรุง	วิเคราะห์ข้อมูลตามข้อชีแ้นะของ	สศช.	และ	กพร.	แผนพฒันาจังหวัด	(พ.ศ.	2561	-	2564)	 
	 ในบทที	่1,2,3
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิ
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดงาน	“มหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง  
 ครัง้ที ่7”
•	ส�ารวจแบบสอบถามการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
•	ส�ารวจการจัดงานกาชาดประจ�าปี	2560	“อ่างทองร�าลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล”	ครัง้ที	่1/60
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการจัดงาน	“มหกรรมลิเก”

ภาคเหนือ

จังหวัด โครงการ

ก�าแพงเพชร •	งานประเพณีสารทไทย	กล้วยไข่	และของดีเมืองก�าแพง
	 -	เก็บรวบรวมข้อมูล
	 -	คีย์ข้อมูลและประมวลผล
	 -	จัดท�ารายงานผลการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
	 -	บทสรุปผลการจัดงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมหัวหน้าส่วนฯ
•	ส�ารวจโครงการยาเสพติด
•	ประมวลผลวิเคราะห์แบบส�ารวจออกรายงานสถานการณ์ยาเสพติด
•	จัดท�าแบบรายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรัฐมนตรี
•	ส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองก�าแพง

เชียงราย •	ร่วมประเมินการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น	การจัดเก็บข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน	(จปฐ)	และข้อมูล 
	 ฐานระดับหมู่บ้าน	(กชช.	2ค)
•	ร่วมน�าเสนอผลการส�ารวจความสุขของประชาชนไทยและรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เชียงใหม่ •	รายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นเกีย่วกบัการจดังานฤดูหนาวและงาน	OTOP	ของดีเมืองเชยีงใหม่

ตาก •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทีมี่ต่อรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน

นครสวรรค์ •	ส�ารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน	“เกษตรรุง่เรอืง เมืองส่ีแคว”
•	วเิคราะห์จัดท�ารายงานโครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการลดอบุตัเิหตทุางถนน
•	จัดท�ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลที่ส�าคัญของจังหวัดนครสวรรค์

น่าน •	ส�ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินความพึงพอใจ	โครงการหน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้าง 
	 รอยยิ้มให้ประชาชน
•	รวบรวมข้อมูลให้ค�าปรึกษาการด�าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อ 
	 รองรับการลงทุน
•	จัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด

พะเยา •	 จัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นงานเทศกาลงานล้ินจ่ีของดีจังหวัดพะเยา	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	 
	 พร้อมสรุปผลการด�าเนินงาน
•	 จัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม	“ท�าดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด”  
	 เนือ่งในวนัต่อต้านยาเสพติดโลกประจ�าปี	2560	พร้อมสรุปผลการด�าเนินงาน

พิจิตร •	บนัทกึและประมวลผล	แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกบัประเด็นค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรัฐมนตรี
•	ส�ารวจความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดงานประเพณ	ี“แข่งขันเรอืยาวจังหวัดพจิิตร ชงิถ้วยพระราชทาน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

พิษณุโลก •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว
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เพชรบูรณ์ •	ประมวลผลและจัดท�ารายงานโครงการส�ารวจการใช้ผักประกอบอาหารของร้านอาหาร	อ.เขาค้อ	
•	ประมวลผลและจัดท�ารายงานโครงการส�ารวจข้อมูลพืชผัก	พืชปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ	์ 
	 (ทับเบิกโมเดล)
•	ประมวลผลและจัดท�ารายงานโครงการส�ารวจข้อมูลพืชผัก	พืชปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ	์ 
	 (ปากดุกโมเดล)
•	ประมวลผลและจัดท�ารายงานโครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ 
	 ระบาดยาเสพติด	
•	จัดท�ารายงานโครงการส�ารวจการใช้ผักประกอบอาหารของร้านอาหาร	อ.เขาค้อ
•	จัดท�าแบบส�ารวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน
•	 จัดท�ารายงานโครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
	 ราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

แพร่ •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา	สมเด็จพระศรีนครินทรา 
	 บรมราชชนนี	(พอ.สว.)	และโครงการจังหวัดเคล่ือนทีเ่สรมิสร้างพลังประชารัฐ
•	ส�ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม	ป่ันฮอมบญุ	สร้างโรงพยาบาล	สูงเม่น
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	ต่อการจัดงานประเพณ	ีไหว้พระธาตชุ่อแฮเมืองแพร่แห่ตงุหลวง
•	ส�ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกจิกรรมงาน	เดิน	-	ว่ิง	ข้ึนดอยเล็ง	เพ่งเมืองแพร่	มินิมาราธอน	 
	 ครั้งที่	2
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงาน	6	ทศวรรษ	รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่
•	ส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภค	และผู้จ�าหน่ายสินค้า	ต่อการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและ 
	 สหกรณ์สู่อ้อมใจชาวเมืองแพร่
•	ส�ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการบริการรถรางน�าเที่ยวจังหวัดแพร่
•	ส�ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลสงกรานต์จังหวัดแพร่
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน	“ส่งเสรมิประเพณป๋ีีใหม่เมือง”
•	ส�ารวจความคิดเห็นของของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแพร่
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี	 
	 พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่	
•	 ส�ารวจความคิดเห็นของผู้มาร่วมงานท�าดีเพือ่พ่อสานต่อการแก้ไขปัญหา	ยาเสพตดิ	เน่ืองในวันต่อต้าน 
	 ยาเสพติดโลก
•	ร่วมส�ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน •	ส�ารวจความพงึพอใจต่อการด�าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ล�าปาง •	 ร่วมรบัรองผลการจัดเกบ็ข้อมูลความจ�าเป็นพืน้ฐาน	(จปฐ.)	และข้อมูล	กชช.	2ค

ล�าพูน •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ	“หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข จังหวัดล�าพูน 
 เคลื่อนที่”
•	ส�ารวจจัดเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนรู้	ICT	ชุมชนกิจกรรมระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน	และ	Village	 
	 E-Commerce	(ระบบงาน	Village	E-Commerce)	โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน	ภายใต้โครงการ 
	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สุโขทัย •	จัดท�าชุดข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
•	ร่วมการน�าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุตรดิตถ์ •	 เก็บรวบรวมข้อมูล	ประมวลผลพร้อมจัดท�าสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
	 โครงการ	“หน่วยบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”
•	จัดท�าข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด	(GPP)	สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
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อุทัยธานี •	ส�ารวจความพงึพอใจของประชาชนโครงการ	“หน่วยบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน”
•	ประเมินผลการจัดงานโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
•	ส�ารวจโครงการอปุสมบทถวายเป็นพระราชกศุล	แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
	 เมื่อครบก�าหนดสตมวาร	(100	วัน)
•	ส�ารวจการจัดงานวิถี	“ถนนคนเดินตรอกโรงยา”
•	ส�ารวจการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก	และงานกาชาด
•	ส�ารวจการจัดงาน “ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และการ 
 แสดงผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประจ�าปี 2560”  
•	ส�ารวจการจัดงาน	“มหกรรมสินค้าตลาดปลาแรดลุ่มแม่น�้าสะแกกรัง และของเมืองพระชนกจักรี  
 อุทัยธานี”
•	ส�ารวจโครงการ	“ฉลองครบรอบ 100 ปี ธงช้างไทย จังหวัดอุทัยธานี”
•	ส�ารวจโครงการ	“111 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอทุยัธานี”	ภายใต้โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้น	 
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด โครงการ

กาฬสินธุ์ •	สนับสนุนข้อมูลในการจัดท�าบทวเิคราะห์รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวดักาฬสินธุ์
•	 จัดเกบ็ข้อมูลปรมิาณงานของจังหวดั	ผู้ว่าราชการจังหวดั	และรองผู้ว่าราชการจังหวดักาฬสินธุ์
•	 จัดท�าบทวิเคราะห์	 infographic	ข้อมูลแผนแม่บท	เรื่อง	“กาฬสินธุ์..ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ.. 
 จริงแล้วหรือ?”	น�าเสนอการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจ�าเดือน	เมษายน	2560
•	ส�ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง	 
	 จังหวัดกาฬสินธุ์
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัปัญหาและความต้องการ	ประกอบการทบทวนแผนพฒันา 
	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•	 จัดท�าข้อมูลและเอกสารในการน�าเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดงาน	“ชาวกาฬสินธุ ์น้อมน�า 
 ศาสตร์พระราชา พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนและสังคมมีสุข”
•	 จัดท�าข้อมูลแบบส�ารวจแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ว่าด้วยการ 
	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ที่ส่วนราชการจะด�าเนินการ	 
	 ในระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ที่ส่วนราชการจะด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560/ที่ส่วน 
	 ราชการจะด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
•	จัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์
•	จัดท�าข้อมูลให้บริการรายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์	(ส�านักงานคลังจังหวัด)
•	จัดท�าข้อมูลเพื่อประกอบการท�าวิจัย	(นพ.นพดล	แข็งแรง)

ขอนแก่น •	 เก็บรวบรวมข้อมูลนับจดร้านค้า/สถานประกอบการในเทศกาลไหมนานาชาติ
•	 เก็บรวบรวมข้อมูลประเมินงานเทศกาลไหมนานาชาติ
•	สรปุผลการตอบค�าถามและการแสดงความคิดเห็นต่อค�าถามของนายกรฐัมนตรรีะดับจังหวัด

ชัยภูมิ •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ
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นครพนม •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ
•	ออกตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจดัเกบ็ข้อมูล	จปฐ.	และข้อมูล	กชช.	2ค
•	ส�ารวจการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารชุมชน	และ	Village	E-commerce	 (ระบบงาน	Village	 
	 E-commerce)
•	ส�ารวจความต้องการสวสัดิการของผู้มีรายได้น้อย	(ส่งข้อมูลการประสานงานโครงการฯ)
•	วเิคราะห์สรปุผลการตอบค�าถามและการแสดงความคิดเห็นต่อค�าถามของนายกรัฐมนตร	ี4	ข้อ
•	ประมวลผล/วเิคราะห์/สรปุการส�ารวจความคิดเห็น	Internal	and	External	Integrity	&	Transparency	 
	 Assessment

นครราชสีมา •	 เก็บรวบรวมข้อมูล	ประเมินผลการส�ารวจ	รายงานผลและจัดท�าเล่ม	โครงการส�ารวจความคิดเห็น 
	 ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบรกิารจัดการน�า้และการผลิตสินค้าเกษตรกร

บุรีรัมย์ •	ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลกิจกรรมการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน
•	ปฏิบัติงานส�ารวจข้อมูลงานขึ้นเขาพนมรุ้ง

มหาสารคาม •	ส�ารวจและเก็บข้อมูล	ความพึงพอใจนโยบายและการท�างานของรัฐบาลยุค	คสช.
•	ส�ารวจความพึงพอใจของกิจกรรม	ตักศิลามหาสงกรานต์
•	ส�ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
•	วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการพัฒนา	รณรงค์	ส่งเสริม	ผลักดันการใช ้
	 ผ้าขาวม้า
•	วิเคราะห์ความคิดเห็น	การแสดงความคิดเห็นต่อค�าถามของนายกรัฐมนตรี	4	ค�าถาม

มุกดาหาร •	ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการของการออกหน่วย	“โครงการ
 หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
•	งานประมวลผลค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรัฐมนตรี

ยโสธร •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัโครงการจังหวัดเคล่ือนที	่“เพิม่รอยยิม้ เตมิความสุข ให้คน 
 ยโสธร” 
•	ส�ารวจความสุขมวลรวมของประชาชนจังหวัดยโสธร
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่	 2560	 
 “ฤดูหนาววิมานพญาแถนแดนสวรรค์ ครั้งที่ 2 ปี 2559”
•	ประมวลผลและจัดท�าสรุปผลรายงานโครงการส�ารวจส�ามะโนเกษตรอินทรีย์
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิ

ร้อยเอ็ด •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการ	“จังหวัดร้อยเอ็ดเคล่ือนที่ บ�าบัดทุกข์  
 บ�ารุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี	“สมมาน�้า คืนเพ็ง เส็งประทีป”
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาด

เลย •	ประเมินโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 ด้านบริการจัดการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะมูลฝอย

ศรีสะเกษ •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัตลาดนัดคนเดินแห่งใหม่	(สวนสาธารณะมาร	ีหนองแคน)

สกลนคร •	 เกบ็รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	ประมวลผลและจัดท�ารายงานโครงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
	 เกี่ยวกับการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคล่ือนที่	“หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้าง 
 รอยยิ้มให้ประชาชน”
•	 เก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	ประมวลผลและจัดท�ารายงาน	การติดตามและประเมินผล	กิจกรรม	 
 “รวมใจไทสกล ช่วยชาวนา”
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สุรินทร์ •	ประมวลผลการรับฟังความคิดเห็นต่อค�าถาม	4	ข้อ	ของนายกรัฐมนตรี

หนองคาย •	ส�ารวจความพงึพอใจของประชาชน	“โครงการปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษัตรย์ิ และหน่วย 
 บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”
•	ส�ารวจเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค
•	ประมวลผลการส�ารวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพนัของบคุลากรต่อองค์กร
•	ประมวลผลการส�ารวจความพึงพอใจ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”

หนองบัวล�าภู •	ส�ารวจความพงึพอใจของประชาชน	โครงการ “หน่วยบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสุข สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน”
•	 จัดเกบ็ข้อมูลปรมิาณงานของจังหวดั	ผู้ว่าราชการจังหวดั	และ	รองผู้ว่าราชการจังหวดั
•	จัดเก็บข้อมูลความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน	(จปฐ)

อุดรธานี •	ประเมินผลโครงการอดุรโมเดล	เรือ่งความหวังของพ่อแม่	8	โรงเรยีนน�าร่อง	ภายใต้โครงการ	Udon	 
	 New	Gen
•	 จัดท�าข้อมูลส่วนที่	1	ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 
	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2561
•	 จัดท�าข้อมูลส่วนที	่2	การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัด	การจัดท�าแผนปฏิบตัริาชการ	 
	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2561
•	 จัดท�ารายงานผลโครงการส�ารวจความคิดเห็นของข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้างทีป่ฏิบตังิานในบรเิวณ 
	 ศาลากลาง	และประชาชนที่มาติดต่อราชการเกี่ยวกับการจัดท�าโครงการอาหาร	 (กลางวัน)	 
	 ราคาประหยัด
•	ประเมินผลการจัดล�าดับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561
•	ประเมินผลการจัดล�าดับโครงการต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	 
	 (ก.บ.จ.)	ครั้งที่	11
•	ประเมินโครงการจัดตลาดนัดข้าวสารสู่ผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี	“ตลาดนัดข้าวสาร ไทบ้านอุดร”
•	สรุปผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

อุบลราชธานี •	ส�ารวจความสุขมวลรวมของประชาชน	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2	 
	 (อุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	ยโสธร	อ�านาจเจริญ)

อ�านาจเจริญ •	ส�ารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปั่นจักรยาน	“ปั่นเปิดเมืองอ�านาจเจริญใจเกินร้อย 
 พิชิตภูสิงห์”

บึงกาฬ •	ส�ารวจโครงการ	“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล	ครบ	3	ปี
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ภาคใต้

จังหวัด โครงการ

กระบี่ •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลลอยประทีปกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน
•	สรุปสถานการณ์พื้นที่การก่อสร้าง
•	ส�ารวจความพงึพอใจและความเชือ่ม่ันของผู้รบับรกิาร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนต่อการ 
	 ปฏิบัติราชการของส�านักงานอัยการสูงสุด

ชุมพร •	ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการบริการของหน่วยงานจังหวัดเคลื่อนที่

ตรัง •	 วิเคราะห์จัดท�ารายงานสรปุผลการส�ารวจความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมเปิดฟ้าการท่องเทีย่ว 
	 ตรัง	“CHECK IN TRANG ยังกะลุย”
•	จัดท�ารายงานสรุปผลการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน“พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2017”
•	สรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมวิ่ง	Fun	Run	สู่น�้าตกสายรุ้ง	ครั้งที่	5
•	ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล	เรือ่ง	ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายใุนชุมชน

นครศรีธรรมราช •	ส�ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นภายหลังการจัดระเบียบตลาดหัวอิฐและตลาดใกล้เคียง
•	ประเมินผลเนื่องจากสถานการณ์น�้าท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช
•	ส�ารวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ	พ.ศ.	2560	(จัดเกบ็ข้อมูลและ 
	 จัดท�ารายงาน)
•	ส�ารวจค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นของแรงงานเพือ่พฒันาฝีมือในภาคอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2560	(จัดเกบ็ข้อมูล 
	 และจัดท�ารายงาน)

นราธิวาส •	ส�ารวจข้อมูลการจัดกิจกรรมอ�านวยพรผู้ที่เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์

ปัตตานี •	ศึกษาข้อมูลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปัตตานี	(ด้านการ 
	 ขยายโรงพยาบาลปัตตานี)
•	ประเมินผลเพือ่กล่ันกรอง/พจิารณาคัดเลือกโรงเรยีนทีมี่ความพร้อมความเหมาะสมและให้ค�าแนะน�าแก่ 
	 โรงเรียน	เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวันในโรงเรยีน 
	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จังหวัดปัตตานี
•	ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนงาน	“มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน	 :	กตัญญูคู่ฟ้า 
	 มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”
•	 ร่วมสังเกตการณ์การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานแสดงสินค้า	วัฒนธรรมและ 
	 ของดีเมืองตานี	และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี	พร้อมติดตามการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ

พังงา •	ประชมุเกบ็ข้อมูลความจ�าเป็นพืน้ฐาน	(จปฐ.)	และข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน	(กชช.	2ค)

พัทลุง •	ส�ารวจโครงการความต้องการและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
•	ประเมินผลการจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุงประจ�าปี	2560	ภายใต้แนวคิด	รวมพลังสตร	ี 
	 ท�าความดีถวายพ่อ	สานต่องานพ่อท�า	สืบสานปณิธานแม่		
•	ส�ารวจโครงการส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม
•	 จัดท�าแบบสอบถามประเมินการจัดงาน	เทศกาลส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวัดพทัลุง	(Phatthalung	 
	 Festival	2017)
•	ส�ารวจความพงึพอใจต่อการจัดงานสมโภชพระพทุธนิรโรคันตรายชยัวัฒน์จตรุทศิ	และงานกาชาด 
	 ประจ�าปีของดีเมืองลุงประจ�าปี	2560
•	 จัดท�าแบบสอบถามประเมินการจัดงาน	ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์จัดท�าต้นฉบับรายงาน	 
 “เที่ยวหนุก กินหรอย ย้อนรอยเมืองลุง (Phutthalung Food & Fair 2017)”
•	ร่วมโครงการน�าเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ระดับจังหวัด	จากการจัดเก็บข้อมูล 
	 ความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน	
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ภูเก็ต •	ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 
	 พธิอีปุสมบทหมู่/กจิกรรมการแข่งขันจักรยานคันทรคีลอส/กจิกรรมทวัร์แหล่งประวตัศิาสตร์ถลาง/ 
	 กิจกรรมการแข่งขันว่ิงมินิมาราธอน	บนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง/พิธีบวงสรวงปู่ย่า	ตายาย	 
	 บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง/พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร/กิจกรรม 
	 การแสดงแสง	สี	เสียง	ละครอิงประวัติศาสตร์

ยะลา •	ส�ารวจข้อมูลความพึงพอใจโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
•	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน	“สมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัด 
 ยะลา”

ระนอง •	ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานอาบน�้าแร่	แลระนอง

สงขลา •	ส�ารวจความพึงพอใจของนักกีฬาในการแข่งขันสมิหลาไตรกีฬามหาสนุก
•	ส�ารวจข้อมูลความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด

สตูล •	ส�ารวจความคิดเห็น	“มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย 14 จังหวัดภาคใต้”
•	ส�ารวจความคิดเห็น	โครงการวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา
•	ส�ารวจความคิดเห็นการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์ภาคใต	้(SATUN	SOUTHERN	 
	 BIKE	2017)
•	ส�ารวจความคิดเห็น	“โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”	ณ	 
	 วัดควนกาหลง
•	ส�ารวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมอาเซียนแรลล่ีการท่องเที่ยวโดยชุมชนอุทยานธรณีสตูล	 
	 (ASEAN	Rally	CBT	to	Satun	Geopark)

สุราษฎร์ธานี •	การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อค�าถามของนายกรัฐมนตรี	4	ข้อ



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

89

ล�าดับที่ งาน / โครงการ
  ปีงบประมาณ

หมายเหตุ
61 62 63 64

ส�ามะโน
1

ส�ารวจ
 
1

 
2
3
4
5
6

7
8

9
10
 

11
12
 
13
14
15
16
 
17
18
19

ส�ามะโนประชากรและเคหะ	พ.ศ.	2563
 
จัดท�าทุกปี
ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
 

ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร
ส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร
ส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
ส�ารวจแรงงานนอกระบบ
ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน
ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ							
ส�ารวจยอดขายรายไตรมาส
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักและ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
จัดท�าทุก 2 ป ี
ส�ารวจการท�างานของเด็กในประเทศไทย	พ.ศ	2561
ส�ารวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	
(โดยใช้ตัวอย่างซ้�า)
ส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ
ส�ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
ส�ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์
ส�ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า
จัดท�าทุก 3 ปี
ส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	
ส�ารวจการอ่านของประชากร
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/

/
/
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/
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/
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-	ระยะเวลาด�าเนินการ	 
			2562-2564
 
-	ปีเลขคี่	ส�ารวจเฉพาะรายจ่าย
-	ปีเลขคู่	ส�ารวจทั้งรายได้	และ
		รายจ่าย
-	ส�ารวจเป็นรายเดือน
-	ผนวกข้อถามในโครงการ	สรง.
-	ผนวกข้อถามในโครงการ	สรง.
-	ผนวกข้อถามในโครงการ	สรง.
 
 
 
 

-	มีการด�าเนินการปีละ	10-15	
		โครงการ
 
-	ผนวกข้อถามในโครงการ	สรง.
-	เลื่อนจากปี	2562	เป็นปี	2564
 

 

 
-	เลื่อนจากปี	2561	เป็นปี	2562

แผนง�นผลิตข้อมูลสถิติ ในช่วง 4 ปี (ปีงบประม�ณ 2561 - 2564)
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ล�าดับที่ งาน / โครงการ
  ปีงบประมาณ

หมายเหตุ
61 62 63 64

20
 
 

21

22
23

24
25
26
27
28
29

30

31

ส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชากร

 

ส�ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง	พ.ศ.	2561
จัดท�าทุก 4 ปี
ส�ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม
ส�ารวจกิจกรรมทางกายของประชากร
 

จัดท�าทุก 5 ปี
ส�ารวจความพิการ
ส�ารวจการใช้เวลาของประชากร
ส�ารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก�าไร
ส�ารวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�าทาง
ส�ารวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ส�ารวจการเคลื่อนย้ายสินค้า

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกอบการขนส่งโดยสาร
ประจ�าทาง
สถิติกระแสสะพัด
ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/ /

/

/

-	ผนวกข้อถามในโครงการ	สอส.
-	เป็นการรวมข้อถามในส�ารวจ
			พฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
			การดื่มสุราของประชากร	
			ส�ารวจพฤติกรรมบริโภคอาหาร
			และส�ารวจกิจกรรมทางกาย
			ไว้ในส�ารวจนี้

-	ด�าเนินการส�ารวจในปี	2561	
		เป็นปีแรก
 
-	ปรับจากท�าทุก	3	ปี	เป็นทุก	4	ปี
-	เดิมชื่อส�ารวจพฤติกรรมการ
		เล่นกีฬาหรือออกก�าลังกายของ
		ประชากร
-	ตั้งแต่ปี	2562	รวมข้อถามไว้ใน
		ส�ารวจพฤติกรรมสุขภาพ
 
 
 
-	ด�าเนินการครั้งล่าสุดปี	2556
-	ด�าเนินการครั้งล่าสุดปี	2557
-	ด�าเนินการครั้งล่าสุดปี	2557
-	ด�าเนินการครั้งล่าสุดปี	2555	
		เลื่อนจากปี	2560	เป็น	2561
-	เลื่อนมาด�าเนินการในปี	2562
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การให้บริการด้านสถิติ
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การให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

		 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ให้บริการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศแก่ผู้รบับรกิารทกุภาคส่วน	ทัง้ในรปูแบบ
เอกสารรายงาน	และซีดีรอม	ตามช่องทางการให้บริการ
ต่าง	ๆ	ได้แก่	การติดต่อด้วยตนเองที่ส�านักงานสถิต ิ
แห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	การติดต่อทาง
โทรศัพท์	 โทรสาร	อีเมล์	จดหมาย	และเว็บไซต์ของ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(www.nso.go.th)	โดยพบว่า 
แนวโน้มของการเข้าใช้บรกิารผ่านทางอเีมล์	และเว็บไซต์	 
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
	 ในรอบปีที่ผ่านมา	ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้
ท�าการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารลูกค้า
สัมพนัธ์	(Customer	Relation	Management	:	CRM)	
โดยเป็นการบริหารงานด้านการบริการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศบนพืน้ฐานของประสบการณ์จากผู้รบับรกิาร	
(Customer	Experience	Management	:	CEM)	ซ่ึงถือ
เป็นกุญแจส�าคัญของการให้บริการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศทีมุ่่งสู่การพฒันาการให้บริการประชาชนตาม
นโยบายประเทศไทย	4.0	

	 นอกจากนี้	ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังได้มุ่งน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการและเผยแพร่
ข้อมูล	และท�าการพัฒนารูปแบบการให้บริการจาก 
รปูแบบเอกสารรายงาน	และซีดีรอมเป็นการให้บรกิารใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-book)	 เพื่อสร้าง
ความสะดวกในการเข้าถึง	โดยสามารถอ่านหรอืดาวน์โหลด
ได้ผ่านเวบ็ไซต์	โทรศัพท์เคล่ือนที	่และเครือ่งคอมพวิเตอร์
แบบพกพา	รวมทัง้การจัดท�าการเผยแพร่เอกสาร	รายงาน
สถิติ	ในรูปแบบ	QR-code	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลสถิติได้สะดวก	รวดเร็ว	ทุกที่ทุกเวลา
	 ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิมุ่งม่ันในการพฒันาการ
ให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง	 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	และให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและครอบคลุม
ของผู้รับบริการทุกกลุ่ม	 โดยจะเพิ่มช่องทางการให้
บริการในรูปแบบสื่อสมัยใหม่	น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้น	
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!

สามารถเข้าดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
www.nso.go.th	ที่เมนู	e-book

ระบบหนังสืออิเล็กส์ทรอนิกส์ (E-Book)

Mobile	Application	
“ส�านักงานสถิติแห่งชาติ”

เอกสาร	รายงานสถิติ	
ในรูปแบบ	QR-code
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											ข้อมูลสถิตแิละสารสนเทศทีใ่ห้บรกิารเผยแพร่อยูใ่นรปูแบบเอกสาร/รายงาน		ส่ืออเิล็กทรอนิกส์		ผู้รบับรกิาร
สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	ขอข้อมูลโดยตรงที่ส�านักงานฯ ส่วนกลาง	:	 กลุ่มบรกิารและเผยแพร่ข้อมูล	กองสถิตพิยากรณ์	ส�านักงาน 
	 สถิตแิห่งชาต	ิศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรต	ิ80	พรรษาฯ	
	 อาคารรฐัประศาสนภักดี	(ฝ่ังทศิใต้)	ชัน้	2	ถนนแจ้งวฒันะ
	 เขตหลักสี่	กทม.	10210
ส่วนภูมิภาค	:	 ส�านักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2.	จดหมาย จัดส่งมาที่	:	 กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล	กองสถิติพยากรณ์ 
	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต	ิ 
	 80	พรรษาฯ	อาคารรฐัประศาสนภักดี	ชัน้	2	ถนนแจ้งวัฒนะ
	 เขตหลักสี่	กทม.	10210

3.	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail) E-mail	address	:	services@nso.go.th

4.	โทรศัพท์ หมายเลข	0	2141	7500-03

5.	โทรสาร หมายเลข	0	2143	8132

6.	เว็บไซต์ www.nso.go.th

7.	เว็บบอร์ด	และ	Facebook
				ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND

จ�านวนผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2560
!

ประชาชนทั่วไป
6.38%

สถาบันการศึกษา
27.96%

หน่วยงานต่างประเทศ	
14.60%

หน่วยงานภาครัฐ	
29.18%

หน่วยงานภาคเอกชน	
21.88%

ประเภทผู้ใช้ข้อมูล
(ร้อยละ)
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานสถิติแห่งชาติ
 
	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ให้ความส�าคัญในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	2540	ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการ
ด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของรัฐ	เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
รับรูอ้ย่างกว้างขวาง	และเพือ่ให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้อง	ตรงตาม
ความเป็นจริง

 

โดยน�าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	7	ลงพมิพ์ในราชกจิจา
นุเบกษา	น�าข้อมูลข่าวสารมาตรา	9	จัดไว้ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร	และจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทีข่อข้อมูล
ข่าวสารเป็นการเฉพาะราย	 โดยยึดหลักปฏิบัติที่ว ่า	 
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 

		 	ในปี	2558	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ	 ได้รับ รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการ 
ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง  
(หน่ึงกระทรวง	หน่ึงหน่วยงานต้นแบบ)	ในนามกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	พ.ศ.	2540	ของหน่วยงานภาครฐัอย่างยั่งยืน
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	 ต่อมาในปี	2560	ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิได้รบั
คัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น	
ผ่านเกณฑ์การประเมินข้ันสูงจากส�านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ส�านักงานปลัดส�านักนายก

รฐัมนตร	ีได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคุิณ	เป็น	1	ใน	7	หน่วยงาน
ส่วนกลาง	และเป็น	1	ใน	68	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น	
ประจ�าปี	2560	จากทั่วประเทศ

	 จากการได้รบัรางวลัหน่วยงานต้นแบบในการตัง้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง	และได้รบั
โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดดเด่น	ส�านักงานสถิตแิห่งชาตจึิงมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติภารกิจศูนย์ข ้อมูลข่าวสารของราชการที่ มี
ประสิทธภิาพ	เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้ค�าปรกึษา	

และการศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครฐั	และรฐัวสิาหกจิ	
และมีหลายหน่วยงานได้เข้าเยีย่มชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิเช่น	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
เม่ือวันที่	20	มกราคม	2559	และบริษัทไปรษณีย์ไทย	
เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด
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การให้บรกิารข้อมูลสถิตใินรปูแบบภูมิสารสนเทศ
สถิติ
 
	 ปัจจุบนัส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิได้จัดท�าแผนที่
ดิจิทลั	และมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลแผนทีส่ถิตกิลาง	
ซ่ึงเป ็นระบบแผนที่ 	 ที่ส ่วนกลางและส ่วนภูมิภาค	
(ส�านักงานสถิติจังหวัดทั้ง	76	จังหวัด)	สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้	ทั้งในงานแผนที่เพื่อการปฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมข้อมูล	และการน�าเสนอข้อมูลด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศสถิติ	:	NSO	-	GIS
	 กองนโยบายและวิชาการสถิติ	นอกจากจะมี
ภารกิจด้านวิชาการสถิติแล้ว	ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัดท�าและปรับปรุงแผนที่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	เพื่อใช้ใน
การปฏิบตังิานเกบ็รวบรวมข้อมูล	และการน�าเสนอข้อมูล
ด้วยระบบ	NSO-GIS		รวมถึงการสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	เกี่ยวกับแผนที่	ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงเส้นขอบเขตแผนที่เขตแจงนับ
	 ปี	2560	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ได้ก�าหนดให้
มีการด�าเนินการปรับปรุงเส ้นขอบเขตแผนที่ เขต 
แจงนับ	(Enumeration	:	EA)	ของพื้นที่ที่เป็นเทศบาล
ตั้งใหม่	ที่ยกฐานะมาจาก	อบต.	จ�านวนทั้งส้ิน	1,216	
เทศบาล	ซึ่งประกอบด้วย	13,589	EA	ครอบคลุม	73	
จังหวัดของประเทศไทย	โดยเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน
สถิตจัิงหวัดพจิารณาเส้นขอบเขตแจงนับ	(EA)	ร่วมกบั
ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าทีอ่งค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ซ่ึงส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามเส้นขอบเขตหมู่บ้านเดิม	 
ตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นเทศบาล	ท�าให้
ส�านักงานสถิติแห ่งชาติมีแผนที่ส�าหรับใช ้ในการ 
ปฏิบตังิานเกบ็รวบรวมข้อมูลของโครงการส�ารวจต่าง	ๆ 	 
ที่มีความถูกต้อง	และทันสมัยเป็นปัจจุบัน	

ตัวอย่างประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตวัอย่างแผนที	่ต.บ้านยาง	อ.ล�าทะเมนชยั	จ.นครราชสีมา
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2. การน�าเสนอข้อมูลด้วยระบบ NSO-GIS
	 ในปี	2560	ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้น�าเสนอ
ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศสถิติ	 :	NSO-GIS		
จ�านวน	2	 โครงการส�าคัญ	 ในรูปแผนที่ไดนามิกส	์ 
เฉพาะเรื่อง	ได้แก่						
	 2.1	โครงการส�ามะโนอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2560
	 	 	 เป็นการน�าเสนอข้อมูลโครงการส�ามะโน
อตุสาหกรรม	พ.ศ.	2560	จากการนับจดข้อมูลพืน้ฐาน
ของสถานประกอบการทกุประเภทเกีย่วกบัจ�านวนสถาน
ประกอบการ	คนท�างาน	ลูกจ้าง	การใช้คอมพวิเตอร์	การ
ขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต	ในระดับภาค	
จังหวัด	อ�าเภอ	และต�าบล

	 2.2	การส�ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย	ปี	2560
	 		 	 เป็นการน�าเสนอข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 
เกี่ยวกับจ�านวนผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการ 
แห่งรัฐ	ปี	2560	ที่ตอบแบบสอบถาม	โดยจ�าแนกตาม
อาชีพ	ลักษณะที่อยู่อาศัย	และความต้องการให้ภาครัฐ
เข้ามาช่วยเหลือ	ในระดับจังหวัด
 

	 ระดับภาค	 	 		ระดับจังหวัด

	 ระดับอ�าเภอ	 	 		ระดับต�าบล
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3. การสนับสนุนและให้ความร่วมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแผนที่
	 3.1	เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์
งานด้านภูมิสารสนเทศของส�านักงานสถิติแห่งชาติ		 
ในงาน	Digital	Thailand	BigBang	2017	ระหว่าง 

วันที	่21	–	24	กนัยายน	2560	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	1	-	2		
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุอมิแพค	เมืองทองธานี	
โดยได้จัดแสดงวิวัฒนาการของการพฒันากระบวนการ
ผลิตข้อมูลแผนที่	ส�าหรับใช้ในงานส�ามะโน/ส�ารวจด้วย
ตัวอย่างของส�านักงานสถิติแห่งชาติ		ซึ่งเป็นการน�าเอา
เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ	 (Geographic	 
Information	System	:	GIS)	มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ

	 3.2	 	 ให้ความอนุเคราะห์ชั้นข้อมูลขอบเขต				
การปกครอง	ในรูปแบบของ	Shape	File	(Polygon)	
	 	 	1)	ระดับภูมิภาค	จังหวัด	อ�าเภอ	และต�าบล	
แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ	 เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลาง	 (ทะเบียนประวัติผู ้สูงอายุ)	 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
	 	 2)	ระดับหมู่บ้าน	จ�านวน	4	อ�าเภอ	คือ	
อ.ค�าเข่ือนแก้ว	จ.ยโสธร	อ.นครไทย	จ.พิษณุโลก		
อ.รตัภูมิ	จ.สงขลา	และ	อ.ภูเวียง	จ.ขอนแก่น	แก่ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

                                                              

ภาค จังหวัด

อ�าเภอ ต�าบล
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การให้บริการด้านวิชาการสถิติ

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้ให้บริการด้านวิชาการสถิติแก่หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เกีย่วกบัการวางแผนการส�ารวจ	การออกแบบข้อถาม	การก�าหนดระเบยีบวิธกีารสุ่มตวัอย่าง		การเกบ็รวบรวมข้อมูล	
การค�านวณค่าถ่วงน�้าหนัก	การประมวลผล	การประมาณค่า	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการน�าเสนอข้อมูล		เพื่อให้การ
จัดท�าสถิติของหน่วยงานต่างๆ	เป็นไปอย่างเหมาะสม	ถูกต้อง	และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการสถิติ		
	 ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้บริการด้านวิชาการสถิติแก่หน่วยงาน 
ต่าง	ๆ	ดังนี้
 1. การให้บริการด้านกรอบตัวอย่าง

ล�าดับที่ หน่วยงาน               รายละเอียดการให้บริการ

1 ศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชพีระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

-		บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ	พร้อมทั้งที่อยู่และกิจกรรมทาง 
	 เศรษฐกิจตามรหัส	TSIC	เกี่ยวกับหัตถกรรม	จากโครงการส�ามะโน 
	 ธุรกิจและอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2555

 2. การให้บริการด้านระเบียบวิธีการส�ารวจ

ล�าดับที่ หน่วยงาน               รายละเอียดการให้บริการ

1 กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ส�านักทนัตสาธารณสุข -	 ออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่าง	เลือก	EA	ตัวอย่างโครงการส�ารวจ 
	 สภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ

2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์						
ส�านักวิจัย

-		ก�าหนดขนาดตวัอย่าง	วิธกีารเลือกหน่วยตวัอย่าง	บญัชรีายชือ่	EA	 
	 ตวัอย่าง	และจดัเตรยีมค่าถ่วงน�า้หนักรวมทัง้การเลือก	EA	ตวัอย่าง	 
	 โครงการส�ารวจการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ 
	 ของประเทศและความสุขของคนไทยในพื้นที่รอยตะเข็บ	AEC

3 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	
ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม

-		ก�าหนดขนาดตัวอย่าง	และเลือกจังหวัดตัวอย่างและ	EA	ตัวอย่าง	 
	 จัดท�าเอกสารค�าอธิบายวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่าง	 (จังหวัด 
	 ตัวอย่าง	เขตแจงนับตัวอย่าง	และครัวเรือนตัวอย่าง)	 จัดเตรียม 
	 ค่าถ่วงน�้าหนัก	ในการประมาณค่า	โครงการการประมาณค่าใช้จ่าย 
	 ด้านสุขภาพจากผลของการสร้างเสริมสุขภาพ

 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน	การสร้างเสริมสุขภาพ -	 ออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่าง	 เลือก	EA	ตัวอย่าง	 จัดท�าบัญชี 
	 รายชื่อหน่วยตัวอย่าง	ของโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมิน 
	 พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ	(สุขภาพ)	ของประชาชนไทยตาม 
	 ตัวชี้วัดในทิศทาง	เป้าหมายยุทธศาสตร์	ระยะ	10	ปี	ของ	สสส.
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 3. การให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านวิชาการสถิติ

ล�าดับที่ หน่วยงาน               รายละเอียดการให้บริการ

1 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน	การสร้างเสริมสุขภาพ -	 ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการสุ่มตัวอย่างระเบียบวิธีสถิติ	ของ 
	 โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ	 
	 (สุขภาพ)	ของประชาชนไทยตามตัวชี้วัดในทิศทาง	 เป้าหมาย 
	 ยุทธศาสตร์	ระยะ	10	ปี	ของ	สสส.

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -		ให้ค�าปรึกษาเรื่องวิธีประมาณค่าโดยใช้การถ่วงน�้าหนัก

3 กรมชลประทาน -	 ให้ค�าปรึกษาในเรื่องการเขียนระเบียบวิธีการส�ารวจในเล่มรายงาน 
	 สรุปผลการส�ารวจ

4 กรมอนามัย -		ให้ค�าปรึกษาในการท�าการส�ารวจด้วยตัวอย่าง

5 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว -	 ให้ค�าปรึกษาในการท�าการส�ารวจด้วยตัวอย่าง

 4. การให้บริการแผนที่ส�าหรับการจัดท�าสถิติ 

ล�าดับที่ หน่วยงาน               รายละเอียดการให้บริการ

1 กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ส�านักทนัตสาธารณสุข -		โครงการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ

2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ส�านักวิจัย -		โครงการส�ารวจการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ 
	 ของประเทศและความสุขของคนไทยในพื้นที่รอยตะเข็บ	AEC

3 มูลนิธสิถาบนัวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย	(TDRI)	
ฝ่ายการวิจัยทรพัยากรมนุษย์และพฒันาสังคม

-		โครงการการประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจาก	ผลของการ 
	 สร้างเสริมสุขภาพ

4 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน	การสร้างเสริมสุขภาพ -		โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ	 
	 (สุขภาพ)	ของประชาชนไทยตามตัวชี้วัดในทิศทาง	 เป้าหมาย 
	 ยุทธศาสตร์	ระยะ	10	ปี	ของ	สสส.
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การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

 การด�าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	“หมวด	16	การปฏิรูปประเทศมาตรา	258	ข.	 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	(2)	ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน	
เพือ่ให้เป็นระบบข้อมูลเพือ่การบรหิารราชการแผ่นดินและการบรกิารประชาชน”	และจากรายงานของสภาขับเคล่ือน
การปฏิรปูประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน	เรือ่ง	“การปฏิรปูระบบสถิตแิห่งชาตเิพือ่การบรหิารราชการแผ่นดิน
และการบริการประชาชน”	เป็นการยืนยันว่า	ข้อมูล	คือสิ่งส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน	
	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ในฐานะหน่วยงานกลางด้านข้อมูลสถิติของประเทศกับบทบาทด้านการบริหาร
จัดการระบบสถิติของประเทศไทย	ที่ขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2559	ถึง	
2564)	ไม่หยุดน่ิงที่จะพัฒนาโดยยึดเป้าประสงค์ที่จะ	“พัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน	คุณภาพ	และบูรณาการ	
แลกเปล่ียน	เชือ่มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกนั”	ซ่ึงการด�าเนินงานตลอด	1	ปีทีผ่่านมา	
มีการสร้างการรับรู้ในระดับนโยบายผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย	3	ด้าน	(ด้านสังคม	
ด้านเศรษฐกิจ	และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	ครั้งที่	1/2560	มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม	เป็นประธาน	โดยรับทราบแนวทางการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยราชการต่างๆ	มีประเด็น 
การประชุมที่ส�าคัญ	คือ	
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	 1.	การปรับเปล่ียนองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย	3	ด้าน	 
ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	27	กันยายน	2559	เรื่อง
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร	(Management	Information	System	:	MIS)	ของทุกส่วนราชการ
	 2.	มอบหมายให้ส่วนราชการจัดส่งประเด็นที่ส�าคัญส�าหรับจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร	 
ให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เพื่อพิจารณาและด�าเนินงานในขั้นตอนต่อไป
	 	 ดังนั้น	ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบสถิติในช่วงปีแรก	จึงให้ความส�าคัญกับเรื่อง	MIS	
จากการศึกษาความต้องการของผู้บริหารภาครัฐส�าหรับการตัดสินใจ	สกัดเป็นรายการข้อมูลที่ใช้ส�าหรับประเมิน
หรือแก้ปัญหาโจทย์น้ันๆ	ต่อยอดไปถึงการเสนอแนะในเชิงนโยบาย	ดังภาพ	1	โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	 
2	ระดับ	คือ

แนวคิดการด�าเนินงาน	MIS	และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ฉบับที่	2

	 		 1.	 ระดับภารกิจ	ระยะแรกได้ร่วมด�าเนินการกับหน่วยราชการ	4	กระทรวง	ได้แก่	
	 	 1.1	กระทรวงแรงงาน	ประเด็นเกี่ยวกับ	แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
	 	 1.2	กระทรวงสาธารณสุข	ประเด็นเกี่ยวกับ	ข้อมูลด้านสุขภาพที่ส�าคัญ	และประเด็น	โครงการส�าคัญ	
(Flagship	project),	นโยบายที่ส�าคัญ	(Agenda	Based),	แผนบูรณาการชาติ
	 	 1.3	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประเด็นเกี่ยวกับ	ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 	 1.4	กระทรวงคมนาคม	ประเด็นเกี่ยวกับ	ข้อมูลสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของกระทรวง
คมนาคม
		 	 โดย	MIS	ทั้ง	4	ประเด็นน้ี	ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือได้ที่	www.nso.go.th	
แบนเนอร์	ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ	หรือ	เว็บไซต์ http://www.nic.go.th	ภายใต้หัวข้อ	สารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
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 ตัวอย่าง	การน�าเสนอสารสนเทศเพื่อการบริหารร่วมกับกระทรวงคมนาคม

	 ส�าหรับประเด็น	MIS	ที่หน่วยราชการต่างๆ	ส่งให้ตามมติของคณะกรรมการฯ	ข้างต้น	มีประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนี้
  - ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม เสนอโดย	สธ./ยธ./ธปธ./กค./ศธ./นร./พม.	และ	ดศ.
  - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เสนอโดย	สธ./พม./ศธ./วท./นร./ป.ป.ส.	และ	ดศ.
  - ขีดความสามารถในการแข่งขัน เสนอโดย	สศช.	/กค./คค./ศธ./อก./พณ.	และ	นร.
											2.	ระดับพื้นที่	ได้มีการวิเคราะห์/ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	
เพือ่จัดท�าชดุข้อมูลตามยทุธศาสตร์จังหวัด	และชดุข้อมูลทีส่นับสนุนนโยบายของรฐับาล	โดยจัดท�าชดุข้อมูลกลาง
ที่ส�าคญั	ของจงัหวดั	4	ประเดน็	ได้แก่	ข้าว	การทอ่งเที่ยว	ผูสู้งอายุ	และขยะ	พร้อมทั้งจดัท�าค�าอธิบายข้อมลู	(Meta	
Data)	เพื่อบูรณาการ/เชื่อมโยงชุดข้อมูลดังกล่าวให้สามารถสะท้อนภาพรวมในระดับประเทศต่อไป	
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 ตัวอย่าง	การน�าเสนอ	MIS	ในระดับพื้นที่	(การจัดท�าชุดข้อมูลกลางจังหวัดเชียงใหม่)

 

   

ประโยชน์ที่ได้จากการด�าเนินงาน

	 ประโยชน์ของการด�าเนินงาน	MIS	ทั้ง	2	ระดับที่เห็นได้ชัด	คือ	1)	ภาครัฐมีรายการข้อมูลทั้งอุปสงค ์
(Demand)	และอปุทาน	(Supply)	ทีช่่วยตอบโจทย์การบรหิารราชการแผ่นดิน	และ	2)	ความร่วมมือของส่วนราชการ
ในการเปิดเผยข้อมูลให้ภาคส่วนอื่นๆ	น�าไปใช้ประโยชน์	3)	การมีเครือข่ายการบูรณาการข้อมูลทั้งผู้ใช้และผู้ผลิต
ข้อมูล

แนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไป

	 ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ	ระยะต่อไป	ส�านักงานสถิต ิ
แห่งชาติจะเร่งขับเคลื่อนและด�าเนินการในประเด็นต่างๆ	ดังต่อไปนี้	
	 -	ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา	เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยในระดับภารกิจ	
ทบทวน/จัดท�าแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ฉบับที่	2	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	เช่นเดียวกันกับในระดับ
พื้นที่ก็จะด�าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
	 -	จัดท�าระบบฐานสารบัญข้อมูล	(Data	Directory)	ที่เปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองด้านข้อมูลเพื่อให้ 
ผู้ใช้ทราบรายการข้อมูลทั้งหมดที่หน่วยราชการต่างๆ	จัดเก็บ
	 -	ขับเคล่ือน	MIS	ของประเทศภายใต้โจทย์ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	นโยบายประเทศไทย	4.0	และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	
	 -	ประกาศใช้มาตรฐานข้อมูล	มาตรฐานการจัดจ�าแนกข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์
	 -	ส่งเสริมการประเมินคุณภาพของข้อมูลผ่านผู้ใช้งานข้อมูล	
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การด�าเนินงานสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

		 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ได้ด�าเนินการสนับสนุนการจัดการข้อมูลและตัวชี้วัดการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ	จากสถาบันการจัดการนานาชาติ	(International	 Institute	for	Management	 
Development	:	IMD)	สภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum:	WEF)	และธนาคารโลก	(World	Bank	:	
WB)	ผ่านการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ	ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	และผลักดันให้มีการปฏิบตัอิย่างเป็นรปูธรรม	
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ส�านักงานสถิตแิห่งชาตเิริม่ต้นศึกษาตวัชีวั้ดความสามารถในการแข่งขันของ
สถาบนั	IMD	ด้านที	่4	คือ	โครงสร้างพืน้ฐาน	(Infrastructure)	จ�านวน	116	รายการ	ศึกษาเฉพาะข้อมูลเชงิประจักษ์	
(Hard	data	&	Background	Information)	79	รายการ	โดยการค้นคว้ารายละเอียดกระบวนการเก็บข้อมูล	 
ค�านยิาม	แหล่งข้อมูล	และความพร้อมของข้อมูล	ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานผู้ผลติหรือเจ้าของข้อมลู	เพื่อ
ท�าความเข้าใจในการจัดท�าข้อมูลร่วมกัน	และได้ข้อสรุปผลการศึกษาว่าตัวชี้วัดที่มีทั้งค�านิยามและวิธีการค�านวณ
ถูกต้องตรงกันระหว่างสถาบัน	IMD	และประเทศไทย	มีจ�านวน	30	รายการ
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ได้ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	โดยศึกษาตัวชี้วัดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มอีก	3	ด้านของสถาบัน	IMD	คือ	ด้าน	Economic	Performance	ด้าน	
Government	Efficiency	และด้าน	Business	Efficiency	และตวัชีวั้ดทีต้่องด�าเนินการต่อในด้านที	่4	Infrastructure	
รวมถึงตวัชีวั้ดจากสถาบนั	WEF	สรปุรวม	ตวัชีวั้ดความสามารถในการแข่งขันทีต้่องด�าเนินการทัง้ส้ิน	258	ตวัชีวั้ด
	 ขณะน้ีส�านักงานสถิติแห่งชาติได้หารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแล้วประมาณ	20	หน่วยงาน	เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ	ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์และความส�าคัญของการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ	โดยน�าเสนอและเผยแพร่ข้อมูล/ตัวชี้วัด	ผ่านระบบที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติก�าลังพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันที่	www.nso.go.th	ที่แบนเนอร์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ	หรือ	www.nic.go.th
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ต์

การใช้ประโยชน์จากสถิติ
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การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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 1. การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม (ร้อยละของจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม)

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

		 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 มีอ�านาจหน้าที่	ตาม 
พระราชบญัญตัสิถิต	ิพ.ศ.	2550	มาตรา	6(9)	เผยแพร่
สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับ
สถิติ	นอกจากน้ียังมีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ให้แก่บุคลากรของกระทรวง	กรม	และ
รัฐวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี	โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างาน 
ด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องตาม 
หลักวิชาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู ้	 ความคิดเห็น 
เกีย่วกบัการด�าเนินงานด้านสถิต	ิอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงานสถิติและสารสนเทศในหน่วยงานต่าง	ๆ	
ซ่ึงมีผลท�าให ้การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ 
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
	 นอกจากน้ีส�านักงานสถิติแห่งชาติยังให้ความ
ร่วมมือแก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	ในการจัด
อบรมหลกัสตูรวิชาสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดย
จัดส่งข้าราชการไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	
ตลอดจนจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่บคุลากรทัง้หน่วย
งานภายในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ส�านักงานสถิติ
แห่งชาติได้ด�าเนินการ	ดังนี้

ผลผลิต/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละความส�าเร็จ

จ�านวนบคุลากรทีไ่ด้รบัการพฒันาด้านสถิตแิละเทคโนโลยสีารสนเทศ 700	คน 1,078	คน 154.0
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หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐของส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ล�าดับที่ หลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)

สสช.
หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น

รวม

 การพัฒนาองค์ความรู้	(จ�านวน	30	หลักสูตร) 2,600 305 2,905

ด้านวิชาการสถิติ	(Statistics) 180 173 353

1 กระบวนงานทางสถิติ	(GSBPM	:	Generic	Statistical	Business	Process	
Model)

68 - 68

2 สถิติน่ารู้ 14 33 47

3 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและประมาณค่า 11 28 39

4 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 17 25 42

5 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม 10 35 45

6 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม	Microsoft	Excel	ขั้นสูง 15 18 33

7 Why	Data	Science	is	Important 40 1 41

8 เทคนิคการจัดท�ารายงาน 5 33 38

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT) 593 132 725

1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	(Mobile	Application)	 40 - 40

2 โปรแกรม	Microsoft	Office	Excel	ขั้นกลาง	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้งาน - 27 27

3 การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ	Infographics 11 30 41

4 การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแนวนโยบายประเทศ	4.0 53 - 53

5 การใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel	ขั้นกลาง 17 27 44

6 การใช้เว็บแอพพลิเคชั่นในการน�าเสนอข้อมูลสถิติ	สารสนเทศ	และ	GIS
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2
รุ่นที่	3

45
41
60

-
-
-

45
41
61

7 การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย	4.0
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2

53
65

-
-

53
65

8 แนวคิดและการพัฒนาระบบสถิติเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย	4.0
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2
รุ่นที่	3

58
50
78

-
-
-

58
50
78

9 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 6 28 34

10 การใช้โปรแกรม	Microsoft	Office	2010 16 20 36
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ล�าดับที่ หลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)

สสช.
หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น

รวม

หลักสูตรพิเศษ/การพัฒนาสมรรถนะ	(Competency) 1,827 - 1,827

1 การสร้างทีมงานและการบริการที่เป็นเลิศ	เพื่อความส�าเร็จ
ขององค์กร
รุ่นที่	5
รุ่นที่	6
รุ่นที่	7
รุ่นที่	8

68
69
65
69

-
-
-
-

68
69
65
69

2 การพัฒนานักบริหารระดับกลาง
รุ่นที่	2
รุ่นที่	3

63
65

-
-

63
65

3 ข้าราชการไทยไร้ทุจริต 73 - 73

4 การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อความส�าเร็จขององค์กร
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2
รุ่นที่	3

68
55
76

-
-
-

68
55
76

5 เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2

58
49

-
-

58
49

6 การเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการ
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2

50
61

-
-

50
61

7 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2

33
22

-
-

33
22

8 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ดูงาน/ประชุมหน่วยงานต่างประเทศ 172 - 172

9 โครงการส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2

70
70

-
-

70
70

10 ทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2

61
67

-
-

61
67

11 การจัดเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
รุ่นที่	1
รุ่นที่	2

43
44

-
-

43
44

12 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับภารกิจ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
				ระดับสถิติจังหวัด
				ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม

126
230

-
-

126
230
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 2.  การประชุม อบรม สัมมนาระหว่างประเทศ
	 	 ส�านักงานสถิตแิห่งชาตไิด้ส่งข้าราชการระดับต่าง	ๆ 	เข้าร่วมการประชมุ	อบรม	และสัมมนาระหว่างประเทศ
จ�านวน	32	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา	จ�านวน	46	คน

การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาในต่างประเทศ ของข้าราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ล�าดับที่ การประชุม/อบรม/สัมมนา
จ�านวน 
(คน)

ประเทศ/ระยะเวลา

1 Statistics	Korea–Eurostat	Joint	Training	Program	for	
Strengthening	Statistical	Capacity	:	Improving	Social	
Statistics

1 สาธารณรัฐเกาหลี
10–21	ตุลาคม	2559

2 Measurement	of	Child	Disability	Workshop 1 สหรัฐอเมริกา	
17–20	ตุลาคม	2559

3 Expert	Group	Meeting	on	Statistical	Data	and	Metadata	
Exchange	(SDMX)

1 สหรัฐเม็กซิโก	
17–20	ตุลาคม	2559

4 International	Workshop	on	Culture	Statistics 1 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
24–26	ตุลาคม	2559

5 Twelfth	Meeting	of	the	ASEAN	Community	
Statistical	System	Sub–Committee	on	Planning	
and	Coordination	(ACSS-SCPC12)

1 สาธารณรัฐประชาธิปไตย	
ประชาชนลาว

25–26	ตุลาคม	2559

6 Sixth	Session	of	the	ASEAN	Community	Statistical	System	
(ACSS)	Committee

2 สาธารณรัฐประชาธิปไตย	
ประชาชนลาว

1–3	พฤศจิกายน	2559

7 Seminar	on	Sustainable	Development	(SDGs)	:	Data	
Disaggregation

1 สาธารณรัฐเกาหลี	
3–4	พฤศจิกายน	2559

8 Workshop	on	Statistical	Business	Register	for	
Developing	Countries

1 ญี่ปุ่น
7–11	พฤศจิกายน	2559

9 Joint	Research	on	international	Marriage	and	
Labor	Migrations	in	the	Asia–Pacific	Region

1 สาธารณรัฐเกาหลี
10–11	พฤศจิกายน	2559

10 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เรื่อง	สถิติอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม	ครั้งที่	2

1 สาธารณรัฐเกาหลี
14–16	พฤศจิกายน	2559

11 International	Study	Visit	to	Eurostat 1 ราชรัฐลักเซมเบิร์ก	
14–18	พฤศจิกายน	2559

12 International	Workshop	on	Balance	Sheet	
Accounts

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
16–18	พฤศจิกายน	2559

13 Regional	Training	Course	on	Agricultural	Costs	of	
Production	Statistics

1 สาธารณรัฐเกาหลี	
21–25	พฤศจิกายน	2559

14 Sixteenth	Meeting	of	the	Washington	Group	(WG)	on	
Disability	Statistics	

1 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	
6–9	ธันวาคม	2559
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ล�าดับที่ การประชุม/อบรม/สัมมนา
จ�านวน 
(คน)

ประเทศ/ระยะเวลา

15 First	Technical	Meeting	on	Human	Settlements	Indicators	
for	SDGs:	Assessing	Gaps	in	the	
Production	of	Human	Settlement	Indicators

1 สาธารณรัฐเคนยา	
13–17	กุมภาพันธ์	2560

16 Forty–Eighth	Second	Workshop	of	ASEAN	
Millennium	Development	Goals	(MDGs)	/	
Sustainable	Development	Goals	Indicators

1 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
27	กุมภาพันธ์–1	มีนาคม	2560

17 48th	Session	of	the	United	Nations	Statistical	
Commission(UNSC48)

3 สหรัฐอเมริกา	
7–10	มีนาคม	2560

18 1)	Thirteenth	ACSS	Sub–Committee	on	Planning	and	
Coordination	(ACSS–SCPC13)
2)	Fifth	EU–ASEAN	COMPASS	Project	Steering	Committee	
(PSC5)
3)	Regional	Workshop	on	AEC	2025	M&E	
Framework	and	ACSS	M&E	System

2 มาเลเซีย
20–23	มีนาคม	2560

19 Regional	Workshop	on	Training	of	Trainers	for	Official	
Statistics

1 ญี่ปุ่น
20–24	มีนาคม	2560

20 1)	Expert	Group	on	Refugee	and	IDP	Statistics	
2)	Second	Meeting	of	the	Expert	Group	on	
Refugee	Statistics

1 ราชอาณาจักรนอร์เวย์	
25–27	เมษายน	2560

21 1)	Second	Workshop	of	the	ASEAN	Community	Progress	
Monitoring	System	(ACPMS)	
2)	Thirteenth	Meeting	of	Working	Group	on	Data	Sharing,	
Analysis,	Dissemination	and	
Communication	Statistics	(WGDSA13)

2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	
25–28	เมษายน	2560

22 Seminar	on	Accounting	for	Global	Value	Chains 1 ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
6–8	มิถุนายน	2560

23 International	Workshop	on	Data	Development	of	
Agricultural	Census

2 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
13–15	มิถุนายน	2560

24 United	Nations	Expert	Group	Meeting	on	
Improving	Migration	Data	in	the	Context	of	the	2030	
Agenda	for	Sustainable	Development

2 สหรัฐอเมริกา
20–22	มิถุนายน	2560

25 Tenth	Indonesia–Malaysia–Thailand	Growth	
Triangle	(IMT–GT)	Working	Group	meeting	on	Trade	and	
Investment

2 มาเลเซีย
17–19	กรกฎาคม	2560

26 Fourteenth	Meeting	of	the	Working	Group	on	Data	
Sharing,	Analysis,	Dissemination	and	
Communication	Statistics	(WGDSA14)

2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
18–19	กรกฎาคม	2560

27 Workshop	on	Improving	Disability	Statistics 1 สาธารณรัฐอิตาลี
8–10	สิงหาคม	2560
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ล�าดับที่ การประชุม/อบรม/สัมมนา
จ�านวน 
(คน)

ประเทศ/ระยะเวลา

28 ASEAN	High	Level	Conference	on	Social	Protection 2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
15–17	สิงหาคม	2560

29 1)	Sixth	EU–ASEAN	COMPASS	Project	Steering	Committee	
(PSC6)
2)	Fourteenth	ACSS	Sub–Committee	on	Planning	and	
Coordination	(ACSS–SCPC14)

3 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
22–24	สิงหาคม	2560

30 The	International	Telecommunication	Union	(ITU)		
Asia–Pacific	Regional	Workshop	on	ICT	Statistics

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน
22–25	สิงหาคม	2560

31 China–ASEAN	Statistics	Forum 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน
12–13	กันยายน	2560

32 1)	Fifth	meeting	of	the	Expert	Group	on	
Disaster–related	Statistics	in	Asia	and	the	Pacific	
2)	Workshop	on	Disaster	Risks	in	East	and	
North–East	Asia

1 สาธารณรัฐเกาหลี
20–22	กันยายน	2560

 3. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
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 4. การให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตและนักศึกษา
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตและนักศึกษาระดับ 
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	จ�านวน	66	คน	จาก	19	สถาบันการศึกษา
	 	 1.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 	 	 จ�านวน	5	คน
	 	 2.	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 	 	 	 	 จ�านวน	2	คน
	 	 3.	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 	 	 	 	 จ�านวน	4	คน
	 	 4.	 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ	 	 	 	 จ�านวน	7	คน
	 	 5.	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		 	 	 	 จ�านวน	2	คน
	 	 6.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	 	 	 	 จ�านวน	2	คน
	 	 7.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 	 	 	 จ�านวน	5	คน
	 	 8.	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 	 	 	 จ�านวน	3	คน
	 	 9.	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 จ�านวน	2	คน
	 	 10.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	 	 	 จ�านวน	10	คน
	 	 11.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 	 	 	 จ�านวน	2	คน
	 	 12.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่		 จ�านวน	2	คน
	 	 13.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 	 จ�านวน	4	คน
	 	 14.	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	(SBAC)		 	 จ�านวน	5	คน
	 	 15.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 จ�านวน	2	คน
	 	 16.	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 	 	 	 จ�านวน	1	คน
	 	 17.	มหาวิทยาลัยบูรพา	 	 	 	 	 จ�านวน	6	คน
	 	 18.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 	 	 จ�านวน	1	คน
	 	 19.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 	 	 จ�านวน	1	คน
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ภาพกิจกรรม
ส�าคัญในรอบปี
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 งานพระราชพิธี

						ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	น�าคณะผู้บริหารกระทรวงฯ
และหน่วยงานในสังกัด	ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร	เน่ืองในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพวรางกูร	28	กรกฎาคม	2560	และวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชนีินาถ	12	สิงหาคม	2560	โมเดิร์นไนน์	(ช่อง	9	อสมท.)	เม่ือวันที	่13	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2560

	 ดร.พเิชฐ	ดุรงคเวโรจน์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม	น�าคณะผู้บรหิารกระทรวงฯ	
และหน่วยงานในสังกดั	ร่วมลงนามถวายพระพร	พระราช
พิธี เฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หัว																					
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	พุทธศักราช	
2560	ณ	พระบรมมหาราชวัง	เม่ือวันที่	28	กรกฎาคม	
2560
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 ประชุมวิชาการ

	 นายธเนศ	รุ่งโรจน์ชัยพร	รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ร่วมลงนาม	การจัดท�า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการ
สนับสนุนการจัดท�าหมู ่บ ้านช่อสะอาดและการ
สัมมนาแนวความคิดในการจัดท�าหมู่บ้านช่อสะอาด
แบบยั่งยืน	ณ	ห้องนนทบุรี	1	ส�านักงาน	ปปช.	เมื่อ
วันที่	13	มีนาคม	2560

	 ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน	์
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกิจและ สังคม	 และนาง 
นวลนภา	ธนศักด์ิ	รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานสถิติแห ่งชาติ	 รักษา
ราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ	แถลงข่าวโครงการ
ส�ามะโนอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2560	
(แจงนับ)	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็น
ทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่น
เซนเตอร์	แจ้งวฒันะ	กทม.	เม่ือวันที	่
7	เมษายน	2560
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	 นางนวลนภา	ธนศักด์ิ	รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิเป็นประธานการประชมุเชงิปฏิบตักิาร	เรือ่ง	
แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ฉบับที่	2	และข้อมูลสารสนเทศ	เพื่อการบริหาร	(Management	Information	
System	:	MIS)	จัดขึ้นระหว่างวันที่	7	–	8	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมทีเค	พาเลซ	แอนด์	คอนเวนชั่น	กทม.

	 นายภุชพงค์	โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิร่วมการประชมุคณะรฐัมนตรสัีญจรและตดิตาม
ความก้าวหน้างานโครงการส�ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย	ณ	หมู่บ้านหนองข้ีเหล็ก	หมู่ที่	4	จ.นครราชสีมา	ระหว่าง 
วันที่	20	–	23	สิงหาคม	2560		
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	 นายภุชพงค์  โนดไธสง		ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 เป็นประธาน	 
การประชมุเชงิปฏิบตักิารสถานการณ์ 
เด็กและสตรีในประเทศไทย	ใน	14	จังหวดั 
ของประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	2559	 
ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 บายเซ็นทารา	 
ศููนย์ราชการและคอนเวนชัน่เซนเตอร์	 
แจ้งวัฒนะ		กทม.	เม่ือวันที	่28	สิงหาคม	
2560

	 นายภุชพงค์	โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิ	เป็นประธานการประชมุเชงิปฏิบตักิารโครงการ
พัฒนาชุดข้อมูล	เพื่อติดตามและวัดผลการด�าเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ	โรงแรมเซ็นทรา	
บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กทม.	เมื่อวันที่	20	กันยายน	2560
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	 นายภุชพงค์		โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ	ร่วมงาน	DIGITAL	THAILAND	BIG	
BANG	2017	จัดข้ึนระหว่างวันที่	21-24	กันยายน	
พ.ศ.	2560	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	1-2	ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัด
นนทบุรี

	 พล.อ.อ.ประจิน	จ่ันตอง		รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน
การประชุมเปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง 
พื้นฐานระดับพืน้ที	่เพือ่การบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้อย่าง
ยัง่ยนื	ในลุ่มน�้าทั่วประเทศ	“จ�านวน 25 ลุ่มน�้า”	(โครงการ
ระยะที	่1)	โดยมีนายภุชพงค์	โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ	กล่าวรายงาน	ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	3-4	 
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศููนย์ราชการและคอนเวนชัน่
เซนเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กทม.	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2560
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	 คณะเจ้าหน้าที่จาก	CSA	(ประเทศเอธิโอเปีย)	
ศึกษาดูงาน	เรื่อง	NSO-Roles	and	Responsibilities	
เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2559

	 ส�านักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ	ศึกษา
ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 
เมื่อวันที่	18	เมษายน	2560

 ศึกษาดูงาน

	 คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	
ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	ศึกษาดูงาน	เรือ่ง	บทบาทหน้าทีข่องส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2560

	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	ภาควิชาคณติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 ศึกษาดูงาน	 เรื่อง	
กระบวนการจัดท�าข้อมูลสถิติ	และการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเพื่อการตัดสินใจ	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2560
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 งานเพื่อสังคม

	 นางสาวรวมพร	ศิรริตัน์ตระกลู	ผู้อ�านวยการ
ส�านักสถิติพยากรณ์	 มอบรางวัลให ้แก ่เด็กๆ 
ในโอกาสที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ร่วมกับ	บริษัท	
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	(ธพส.)	จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ในกิจกรรม	“ชวน
น้องหนูเรยีนรูส้ถิต”ิ	เพือ่ให้เด็กๆ	ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั
สถิติ	เม่ือวันที่	14	มกราคม	2560	ณ	ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ	แจ้งวัฒนะ

	 นายอาจิน	จิรชีพพัฒนา	รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พร้อมด้วยข้าราชการ	พนักงาน	และ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ร่วมกิจกรรม	“มอบก�าลังใจให้ผู้สูงอายุ”	เน่ืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ปี	2560	
โครงการท�าดี	เพื่อพ่อ	ภายใต้แนวคิด	“สุจริตตามรอยพ่อ	ขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน”	โดยบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค	
บริโภคเพือ่เป็นขวัญก�าลังใจให้ผู้สูงอายใุนการด�าเนินชวีติ	และสร้างจิตสาธารณะ	เสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม 
แก่บุคลากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ณ	สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี	(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)	ต�าบล 
วัดส�าโรง	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2560
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	 นายภุชพงค์	โนดไธสง	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิพร้อมด้วยผู้บรหิาร	ข้าราชการ	
พนักงานและลูกจ้างส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิร่วมกจิกรรม	สสช.ปันรกัเพือ่น้อง	เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว	มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	65	พรรษา	28	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	โดยการบริจาคทุนการศึกษา	ทุนอาหาร
กลางวัน	เครื่องใช้อุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับน้อง	ๆ	ณ	โรงเรียนบ้านโป่งคอม	ต�าบลด่านช้าง	
อ�าเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2560
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	 นางสาววิไลลักษณ์	ชลีุวัฒนกลุ	ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม	พร้อมด้วยผู้บรหิารกระทรวงฯ	
และส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 จัดกิจกรรมท�าดีถวายในหลวงรัชกาลที่	9	ด้วยการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	ที่ท�าการ
ไปรษณย์ีหน้าพระลาน	ถนนพระลาน	แขวงพระบรมมหาราชวงั	เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	เม่ือวันที	่14	ธนัวาคม	2559
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก
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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 



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

135

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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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ  มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐใน 
การดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ  และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุน 
การดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาํเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้

ความเห็นชอบ  รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล 

(๔) บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ  และการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูล  
เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๕) จัดทําแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

(๖) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค 
ด้วยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง  หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและวิธีการอื่นที่เหมาะสม  และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

(๗) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติ 
ที่สําคัญที่ ไม่มีหน่วยงานใดจัดทํา  รวมทั้งประสานและให้คําปรึกษาในการจัดทําข้อมูลสถิติของ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๘) พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
คาดการณ์ภาวการณ์ต่าง  ๆ  ของประเทศ 

(๙) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองนโยบายและวิชาการสถิติ 
 (๓) กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
 (๔) กองสถิติพยากรณ์ 
 (๕) กองสถิติเศรษฐกิจ 
 (๖) กองสถิติสาธารณมติ 
 (๗) กองสถิติสังคม 
 (๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 (๙) ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานสถิติจังหวัด 
ข้อ ๓ ในสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๔  ในสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรง
ต่อผู้อํานวยการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการพัฒนาและจัดทําเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  

และงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการวางแผนกําลังคน  จัดระบบงานบริหารงานบุคคล  และการเสริมสร้างวินัย 

และระบบคุณธรรม 
(๓) พัฒนาบุคลากร  และบริหารองค์ความรู้ของสํานักงานให้แก่ข้าราชการของสํานักงาน 

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน  การบัญชี  การบริหาร  การงบประมาณ  

การพัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของสํานักงาน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง

และอาญา  การดําเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และคดีปกครอง 
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 

และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานของสํานักงาน 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติราชการ  และการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ กองนโยบายและวิชาการสถิติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
(๒) ประสานงาน  และหารือร่วมในการจัดทําสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

เก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  และให้สอดคล้องกับแผนกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ทางสถิติตามแผนแม่บทตาม  (๑) 

(๓) จัดทําแผนสถิติ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงาน 
(๔) จัดทําเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถิติ  สําหรับการจัดทําสถิติของประเทศ  รวมทั้งประเมิน

และพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ   
(๕) จัดทํา  ประสานการจัดทํา  และพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๖) ศึกษา  พัฒนา  และส่งเสริมวิชาการสถิติ  สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําสถิติ 
(๗) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างสําหรับการสํารวจของสํานักงาน 
(๘) กําหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม  รวมทั้งวิเคราะห์ 

และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๙) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนที่สถิติสําหรับการจัดเก็บข้อมูล 
(๑๐) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงาน

เกี่ยวกับสถิติ   
(๑๑) เผยแพร่  เสริมสร้างความเข้าใจ  และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสถิติ 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล 
(๒) ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่สถิติด้วยระบบดิจิทัล  เพื่อใช้ในโครงการสํามะโนหรือ 

การสํารวจตัวอย่าง   
(๓) บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย 

หรือโครงการภาครัฐ 
(๔) ประสานการดําเนินงานสถิติกับเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน 
(๕) ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง 
(๖) ให้คําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง 

แก่หน่วยสถิติอื่น ๆ   
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองสถิติพยากรณ์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน  ติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๒) จัดทําดัชนี  เคร่ืองชี้วัด  ข้อมูลแนวโน้ม  และคาดการณ์ภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๓) วิเคราะห์  พัฒนา  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและสถิติแนวโน้ม  และการคาดการณ์ภาวะ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๔) รวบรวมและบูรณาการข้อมูลและสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
(๕) จัดทําการนําเสนอข้อมูลและสถิติในรูปแบบต่าง  ๆ 
(๖) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสถิติแก่ผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมท้ัง

งานห้องสมุด 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองสถิติเศรษฐกิจ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาคและระดับย่อย  ด้วยวิธีสํามะโน

หรือการสํารวจตัวอย่างเพื่อใช้ในการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และเฝ้าระวังทางด้านเศรษฐกิจ 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ  และส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทํา

สถิติด้านเศรษฐกิจ 
(๔) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และบุคคลทั่วไป  ในการจัดทํา 

สํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ 
(๕) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอก 

ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านเศรษฐกิจ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองสถิติสาธารณมติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํ าข้อมูลสถิติด้ านความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล   

และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ด้วยวิธีการสํารวจตัวอย่าง  เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลใช้ในการวางแผน  ติดตาม  
ประเมินผล  และตัดสินใจ 

(๒) จัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชนตามความต้องการของหน่วยงาน 
ด้วยวิธีการสํารวจตัวอย่าง  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและการบริหารงาน 

(๓) ส่งเสริมวิธีการจัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ 

(๔) จัดทําข้อมูลสถิติด้านความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๕) พัฒนา  ส่งเสริมและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงาน  องค์กรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
เกี่ยวกับการจัดทําการสํารวจตัวอย่างการประมวลผล  และการวิเคราะห์ข้อมูล 

(๖) ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ในการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดทําการสํารวจตัวอย่างด้านความคิดเห็นของประชาชน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองสถิติสังคม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านประชากรและสังคม  ด้วยวิธีสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง

เพื่อใช้ในการวางแผน  ติดตาม  ประเมินผล  และเฝ้าระวังทางสังคม 
(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ  และส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านประชากรและสังคม 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนจัดทําสถิติ

ด้านประชากรและสังคม 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และบุคคลทั่วไป  ในการจัดทํา 
สํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม 

(๕) ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภายนอกใน 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างด้านประชากรและสังคม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  กํากับ  ดูแล  และติดตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ

สารสนเทศสถิติ 
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่  

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบคลังข้อมูลและสถิติ  และบริหารจัดการฐานข้อมูลของสํานักงาน 
(๓) ให้คําปรึกษา  สนับสนุน  บริหารจัดการ  และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย  

และระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
(๔) จัดเตรียมข้อมูลจากสํามะโนและการสํารวจตัวอย่าง  จัดทําการบรรณาธิกรและลงรหัส  

บันทึกข้อมูล  และประมวลผลข้อมูล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ  เพื่อกําหนดขอบเขตการบูรณาการข้อมูล

และการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ 
(๒) บูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนทั้งระดับภารกิจและระดับพื้นที่  เพื่อให้มีข้อมูลและ

สารสนเทศที่สําคัญในฐานข้อมูลกลางของประเทศสําหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(๓) พัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยง

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(๔) บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสถิติของประเทศ  ระบบการเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ  และระบบนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ 

(๕) วิเคราะห์และนําเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลสถิติที่สําคัญของประเทศ 

ตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๔ สํานักงานสถิติจังหวัด  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สําคัญและจําเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ในระดับพื้นที่ 
(๒) ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ 
(๓) บริหารการจัดทําสํามะโน  การสํารวจตัวอย่าง  และอํานวยการให้มีการสํารวจด้านต่าง ๆ  

ในระดับพื้นที่ 
(๔) ส่งเสริมวิชาการสถิติ  ให้คําปรึกษาแนะนําการประยุกต์ใช้ในการจัดทําสถิติในระดับพื้นที่ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่   
(๖) ให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดหา  เผยแพร่  และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการ 
ในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่   ๑๗ )  พ .ศ .  ๒๕๕๙   
และสอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ 
ตามหน้าท่ีและอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



สถานที่ติดต่อส�านักงานสถิติแห่งชาติ
และส�านักงานสถิติจังหวัด



สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

145

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

ศูนย์/กอง/กลุ่ม สายตรง เบอร์ภายใน โทรสาร

ส�านักงานเลขานุการกรม 0	2141	7295 17295 0	2143	8109

กองนโยบายและวิชาการสถิติ 0	2141	7413 17413 0	2143	8119

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 0	2142	1309 21309 0	2143	8123

กองสถิติพยากรณ์ 0	2141	7482 17482 0	2143	8130

กองสถิติเศรษฐกิจ 0	2142	1332 21232 0	2143	8134

กองสถิติสาธารณมติ 0	2142	1268 21268 0	2143	8138

กองสถิติสังคม 0	2142	1252 21252 0	2143	8136

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 0	2141	7393 17393 0	2143		8117

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0	2141	7334 17334 0	2143	8115

กองบริหารจัดการระบบสถิติ 0	2141	7437 17437 0	2143	8121

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0	2141	7282 17282 0	2143	8105-06

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0	2141	7290 17290 0	2143	8108

ส�านักงานสถิติจังหวัดภาคกลาง

จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

นนทบุรี ศาลากลางจังหวัด	อาคาร3	
ชั้น	3	ถ.รัตนาธิเบศร์	
ต.บางกระสอ	อ.เมือง	
จ.นนทบุรี	11000

02-5800720 02-5800749 14213	
14212

nontburi@nso.go.th

ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด	(หลังเดิม)	
ชั้น	2	ถ.	ปทุม-สามโคก		
ต.บางปรอก	อ.เมือง	
จ.ปทุมธานี	12000																										

02-5816772 02-5817156 13611	
13610

ptthani@nso.go.th

สมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพา
สุวรรณภูมิ	ชั้น	3	ถ.สุขุมวิท	
ต.บางปูใหม่	อ.เมือง													
จ.สมุทรปราการ	10280

02-3232110	
-1	ต่อ	13

02-3232110	
-3	ต่อ	15

- smprakan@nso.go.th

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

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

สมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	3	ถ.เศรษฐกิจ	1
ต.มหาชัย	อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร	74000

034-412601 034-422072 62367
62368

smsakhon@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	3	ถ.สายเอเชีย	
อ.พระนครศรีอยุธยา										
จ.พระนครศรีอยุธยา	13000																													

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

อ่างทอง ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่)	
ชั้น	3	ต.บางแก้ว	อ.เมือง	
จ.อ่างทอง	14000		

035-611254 035-620050 11749	
11748

angthong@nso.go.th

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

036-770130 036-770138 19182		
18856	
18857

lopburi@nso.go.th

สิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัด	(อาคาร	1)	
ชั้น	3	ถ.สิงห์บุรี-บางพาน	
ต.บางมัญ	อ.เมือง				
จ.สิงห์บุรี	16000

036-507191 036-507192 11176	
11177

singburi@nso.go.th

ชัยนาท ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	4	อ.เมือง		จ.ชัยนาท	
17000

056-411663 056-413037 18652	 chainat@nso.go.th

สระบุรี อาคารองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	(เดิม)	ชั้น	3	ซ.13	
ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม																
ต.ปากเพรียว		อ.เมือง	
จ.สระบุรี	18000

036-211618 036-212528 13013	
13012

saraburi@nso.go.th

ชลบุรี อาคารศาลาประชาคม	
“รวมใจชน”	ชั้น	4	ถ.ต�าหนัก
น้�า	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000

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

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

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

จันทบุรี ศาลากลางจังหวัด	อาคาร	
2	ชั้น	2	อ.เมือง	จ.จันทบุรี		
22000

039-311510 039-330122 34787	
34788

chtburi@nso.go.th

ตราด ศาลากลางจังหวัด	(หลังเก่า)	
ชั้น	2	ถ.	ราษฎร์นิยม	
ต.บางพระ	อ.เมือง								
จ.ตราด		23000

039-511262 039-512862 35314	
35376

trat@nso.go.th

ฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด	(หลังเก่า)	
ชั้น	2	ถ.เรืองวุฒิ	
ต.หน้าเมือง	อ.เมือง													
จ.ฉะเชิงเทรา		24000

038-511009 038-516104 33011	
33010

chchsao@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

ปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	1	อ.เมือง	จ.ปราจีนบุรี	
25230

037-454060 037-454061 31827	
31791

pchburi@nso.go.th

นครนายก ศาลากลางจังหวัด	(หลังเก่า)	
ชั้น	2	ต.ท่าช้าง	อ.เมือง	
จ.นครนายก	26000

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

ราชบุรี 206/3-4	ถ.รถไฟ		
ต.หน้าเมือง	อ.เมือง		
จ.ราชบุรี	70000

032-337404 032-322354 61768	
61767

ratburi@nso.go.th

กาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)		
ชั้น	5	ต.ปากแพรก	อ.เมือง	
จ.กาญจนบุรี	71000

034-515109 
034-512996

034-512996	
034-515109

61152 kcnburi@nso.go.th

สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด	
(หลังใหม่)	ชั้น	3																			
ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท	
ต.สนามชัย	อ.เมือง	
จ.สุพรรณบุรี	72000

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

สมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด	(หลังเก่า)	
ชั้น	1	ถ.เอกชัย	ต.แม่กลอง	
อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม	
75000

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

เพชรบุรี ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	2	
ต.คลองกระแชง	อ.เมือง	
จ.เพชรบุรี	76000

032-425300 032-424102 63567	
63569

phetburi@nso.go.th

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

032-611310 032-611435 64162	
64183

pchkkhan@nso.go.th

สระแก้ว ศาลากลางจังหวัด	ชั้น1	
ถ.สุวรรณศร	ต.ท่าเกษม	
อ.เมือง	จ.สระแก้ว	27000

037-425064-5 037-425065 32386	
32388

sakaeo@nso.go.th
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ส�านักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
ถ.โชตนา	ต.ช้างเผือก	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

053-112492 053-112493 25504	
25503

chmai@nso.go.th

ล�าพูน	 81/2		ม.1	ถ.ล�าพูนป่าซาง	
ต.ต้นธง	อ.เมือง	จ.ล�าพูน	
51000			

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

ล�าปาง	 ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	2	
ถ.วชิราวุธด�าเนิน	ต.พระบาท	
อ.เมือง	จ.ล�าปาง	52000

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

อุตรดิตถ์	 ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ช้ัน	3	ถ.ประชานิมิต	ต.ท่าอิฐ	
อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์	53000	

055-411936 - 21951	
21922

utradit@nso.go.th

แพร่ ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	4	ถ.ไชยบูรณ์	ต.ในเวียง	
อ.เมือง	จ.แพร่	54000

054-511234 054-511711 21781	
21784

phrae@nso.go.th

น่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน	
ชั้น	4	ต.ไชยสถาน		อ.เมือง	
จ.น่าน	55000

054-710910 054-710160 21169	
21163

nan@nso.go.th

พะเยา ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่)	
ชั้น	1	ถ.พหลโยธิน	
ต.บ้านต๋อม	อ.เมือง	
จ.พะเยา	56000

054-449620 054-449621 26809	
26810

phayao@nso.go.th

เชียงราย	 ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)		
ชั้น	2	ถ.แม่ฟ้าหลวง	ต.ริมกก	
อ.เมือง	จ.เชียงราย		57100	

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

แม่ฮ่องสอน	 ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	2	ต.จองค�า	อ.เมือง	
จ.แม่ฮ่องสอน	58000

053-611293 053-611188 26994	
26990	
26991

maehson@nso.go.th

นครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	4	ถ.สวรรค์วิถี	อ.เมือง	
จ.นครสวรรค์	60000

056-803579 056-803580 15049	
15552	
15053

nksawan@nso.go.th

อุทัยธานี	 ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	3	ถ.ศรีอุทัย	ต.อุทัยใหม่	
อ.เมือง	จ.อุทัยธานี	61000

056-511312 056-513051 17532	
17995

uthai@nso.go.th

ก�าแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ถ.ก�าแพงเพชร	-	สุโขทัย	
กม.9	ต.หนองปลิง	อ.เมือง	
จ.	ก�าแพงเพชร	62000

055-705009 055-705010 16191	
16182

kpphet@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

ตาก	 ศาลากลางจังหวัด	(หลังเดิม)	
ชั้น	2	ถ.พหลโยธิน	ต.หนอง
หลวง	อ.เมือง	จ.ตาก	63000

055-511298 055-512705 23534	
23531

tak@nso.go.th

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

055-611793 055-610939 22982	
22696	
22693

skhothai@nso.go.th

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

055-251943 055-242038 20491	
20691

psnulok@nso.go.th

พิจิตร ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)		
ชั้น	2	ต.ท่าหลวง	อ.เมือง	
จ.พิจิตร	66000

056-611085 056-613665 16776	
16777

phichit@nso.go.th

เพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
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�านักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

นครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	3	
ถ.มหาดไทย	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	
30000

044-242985 044-256406 36054	
36427

nkrat@nso.go.th

บุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์	
ชั้น	2	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 ศาลากลางจังหวัด	(ตึกใหม่)		
ชั้น	2	ถ.เทพา	ต.เมืองเหนือ	
อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	33000

045-612754 045-611995 38373	
38352

sisaket@nso.go.th

อุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	2	
ถ.แจ้งสนิท	ต.แจระแม	
อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	
34000

045-344596 045-344597 38975	
38976	
38977

ubon@nso.go.th

ยโสธร ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	5	ถ.แจ้งสนิท	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.ยโสธร	35000

045-712703 045-713059 43563	
43567

yasothon@nso.go.th

ชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	5	ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ชัยภูมิ	36000

044-811810 044-822507 42982	
42983

chyaphum@nso.go.th

ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	5	ถ.ศูนย์ราชการ	 
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	40000

043-246639 043-246183 40654	
40653

khkaen@nso.go.th

อุดรธานี ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	7	ถ.อธิบดี	ต.หมากแข้ง	
อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000

042-222466 042-240967 45653	
45554

udon@nso.go.th

เลย ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	4	ถ.มลิวรรณ	ต.กุดป่อง	
อ.เมือง	จ.เลย	42000

042-811162 042-813070 46781	
46782	
46414	
46415

loei@nso.go.th

หนองคาย ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ช้ัน	3	ต.หนองกอมเกาะ	
อ.เมือง	จ.หนองคาย		43000

042-411068 042-442847 45996	
45997

nongkhai@nso.go.th

มหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	3	อ.เมือง	จ.มหาสารคาม		
44000

043-777446 043-777119 41770	
41771

sarakham@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด	(หลังเก่า)	
ชัน้	3	ถ.เทวาภิบาล	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	45000

043-511280 043-511280 42368	
42367

roiet@nso.go.th

กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
แห่งใหม่	ชั้น	3	ถ.บายพาส-
หัวคู	ต.กาฬสินธุ์	อ.เมือง		
จ.กาฬสินธุ์	46000

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

นครพนม ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	4	ถ.อภิบาลบัญชา	 
ต.ในเมือง	อ.เมือง	
จ.นครพนม	48000

042-511206 042-513284 48021	
48011

nkphanom@nso.go.th

มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	3	ถ.วิวิธสุรการ	
ต.มุกดาหาร	อ.เมือง	
จ.มุกดาหาร	49000

042-611558 042-613039 48915	
49215

mukdahan@nso.go.th

หนองบัวล�าภู ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	2	
ถ.หนองบัวล�าภู-เลยต.ล�าภู	
อ.เมือง	จ.หนองบัวล�าภู	
39000

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

อ�านาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	3	
ถ.ชยางกูร	ต.โนนหนามแท่ง	
อ.เมือง	จ.อ�านาจเจริญ	
37000

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

บึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ	
ชั้น	2	ต.บึงกาฬ	อ.เมือง	
จ.บึงกาฬ	38000

042-491179 042-491197 - bungkan@nso.go.th
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ส�านักงานสถิติจังหวัดภาคใต้

จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

สงขลา ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)		
ชั้น	2	ถ.ราชด�าเนิน	ต.บ่อยาง	
อ.เมือง	จ.สงขลา	90000

074-311558 074-311558	
ต่อ	15

73094	
73194

songkhla@nso.go.th

สตูล ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)		
ชั้น	2	ถ.สตูลธานี	ต.พิมาน	
อ.เมือง		จ.สตูล	91000

074-711161 074-711161 73788	
73789

satun@nso.go.th

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

075-218376 075-214104 71960	
71961

trang@nso.go.th

พัทลุง ศาลากลางจังหวัด	(หลังเก่า)		
ช้ัน	1	ถ.ราเมศวร์	ต.คูหาสวรรค์	
อ.เมือง	จ.พัทลุง	93000

074-613181 074-611271 71376	
71375	

phatlung@nso.go.th

ปัตตานี ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	2	
ถ.เดชา	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	
94000

073-349443 073-331084 74823	
74768

pattani@nso.go.th

ยะลา	 ศาลากลางจังหวัดอาคาร	1	ช้ัน	1	
ถ.สุขยางค์	ต.สะเตง	อ.เมือง	
จ.ยะลา	95000

073-212703 073-222012 75319 yala@nso.go.th

นราธิวาส ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ช้ัน	4	ถ.ศูนย์ราชการ	
ต.โคกเคียน	อ.เมือง	
จ.นราธิวาส	96000

073-642624 073-642624			
ต่อ	18

76087 naratwat@nso.go.th

นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ช้ัน	5	ถ.ราชด�าเนิน	ต.ในเมือง	
อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	
80000	

075-356452 075-356452 70054	
70154

nksitham@nso.go.th

กระบี่ ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ชั้น	5	ต.ปากน้�า	อ.เมือง	
จ.กระบี่	81000

075-620066 075-620067 71182	
71183

krabi@nso.go.th

พังงา 73/42-43		ถ.เทศบาลบ�ารุง	
ม.3	ต.ถ้�าน้�าผุด	อ.เมือง	
จ.พังงา	82000

076-460749	
076-460648	
076-460649

076-460648 - phangnga@nso.go.th

ภูเก็ต 22/37-38	ซ.1	ถ.หลวงพ่อ	
ต.ตลาดใหญ่	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	
83000

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

สุราษฎร์ธานี อาคารส�านักงานส่วนราชการ	
ชั้น	3	ถ.ดอนนก	
ต.มะขามเตี้ย	อ.เมือง															
จ.สุราษฎร์ธานี	84000

077-283044 077-283044 65482	
65491

surat@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งส�านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

ระนอง ศาลากลางจังหวัด	(หลังใหม่)	
ช้ัน	5	ถ.เพชรเกษม	ต.บางร้ิน		
อ.เมือง	จ.ระนอง	85000

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

ชุมพร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่		
ชั้น	1	ถ.ไตรรัตน์	ต.นาชะอัง	
อ.เมือง	จ.ชุมพร		86000

077-511701 077-503665 66148	 chumphon@nso.go.th
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