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พบกบัสำรสถติฉิบบัส่งท้ำยปีงบประมำณ 2556 
วันเวลำช่ำงผ่ำนไปรวดเร็วเสียเหลือเกิน

เผลอแผล็บเดียวถึงฤดูกำลเกษียณอำยุรำชกำรอีกแล้ว 
ข้ำรำชกำร คือ ข้ำของแผ่นดิน ไม่ว่ำจะอยู่ในต�ำแหน่งใด 
ถือว่ำท่ำนเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนขับเคลื่อนองค์กรให้
ก้ำวเดิน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดำลให้ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรทุกท่ำน มีควำมสุขกำย สบำยใจ ปรำศจำก 
โรคภยัไข้เจบ็ มสีขุภำพร่ำงกำยทีแ่ขง็แรง อยูเ่ป็นร่มโพธิ์
ร่มไทรให้กับลูกหลำนไปนำน ๆ

 ป ัจจุบันต ้องยอมรับว ่ำสภำพแวดล ้อม
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และกำรเมือง ท�ำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย กำรคิดดี ท�ำดี ให้อภัย ท�ำให้ใจสงบ เพื่อพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลง

 สำรสถิติฉบับนี้มีเรื่องรำวมำกมำยมำให้อ่ำน
เริ่มจำกกฎบัตรอำเซียน ต่อเน่ืองมำจำกฉบับท่ีแล้ว 
ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยกำรแจก Tablet ของรัฐบำล
พื้นที่กำรก่อสร้ำงในบ้ำนเรำเติบโตแค่ไหนในไตรมำส 
1/56 แนวโน้มหนี้สินของข้ำรำชกำรไทย กำรเดินทำง
ท่องเที่ยวของชำวไทยเป็นอย่ำงไร และโรค “แพ้ตึก” 
เชื่อว่ำหลำยท่ำนคงยังไม่รู้จัก ต้องติดตำมอ่ำนกันใน 
เล่มค่ะ

แล้วพบกันฉบับหน้า

03 มุมอาเซียน (ASEAN Corner) 
-  กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

สถิติน่ารู้ 
- วัยโจ๋ “Say No” to Drugs 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พื้นฐานการขับเคลื่อน 
  เศรษฐกิจ
- ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 1/2556
- ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจก Tablet
- พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2556

สถิติเด่น
- หนี้สินของข้าราชการไทย

เกร็ดความรู้
- ระวังจะเป็นโรค “แพ้ตึก”

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข้าราชการและลูกจ้างประจ�า เกษียณอายุราชการ
  ในปีงบประมาณ 2556
- ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์
  กลุ่มจังหวัด
- การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
  ประเทศไทย 3 ด้าน

แวดวง สสช  

ข่าวจากภูมิภาค
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(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

บทท่ี  12  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก (External Relations) 
มีหลักกำรส�ำคัญ ดังนี้ 1) ให้อำเซียนเป็นผู้ผลักดันหลักในกำรรวมกลุ่ม
ระดับภูมิภำคที่อำเซียนริเริ่มขึ้น และเน้นกำรเป็นศูนย์กลำงของอำเซียน
ในโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระดับภูมิภำค 2) ให้ประเทศสมำชิกพยำยำม
หำท่ำทีร่วมในเวทีระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ 3) ก�ำหนดให้ประเทศผู้ประสำนงำน 
(Country Coordinator) มีหน้ำท่ีประสำนงำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อำเซียนกับประเทศคู ่เจรจำ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศอื่น โดยมี 
คณะกรรมกำรอำเซยีนในประเทศที ่3 หรอืองค์กรระหว่ำงประเทศ (ASEAN 
Committees in Third Countries and International Organizations) 
เป็นผูส้นบัสนนุกำรท�ำงำน โดยเฉพำะกำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์กบัประเทศ
ที่คณะกรรมกำรนั้นตั้งอยู่ 4) ให้รัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียนในฐำนะ
องค์กรควำมร่วมมือเฉพำะสำขำเป็นผู้ดูแลควำมสอดคล้องและควำมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ์ภำยนอกของอำเซียน  
5) ให้อ�ำนำจคณะมนตรีประสำนงำนอำเซียนแต่เพียงองค์กรเดียวใน
กำรก�ำหนดสถำนะควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นทำงกำรกับประเทศหรือ
องค์กรภำยนอกโดยที่ประชุมรัฐมนตรีอื่น ๆ สำมำรถเชิญประเทศหรือ
องค์กรภำยนอกเข้ำร่วมกิจกรรมได้เป็นครั้งครำว และ 6) ให้กำรรับรอง
เอกอัครรำชทูตที่ประเทศอื่นแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจ�ำอำเซียน

บทที ่ 13  บทบญัญตัทิัว่ไปและบทบญัญตัสิดุท้าย (General 
and Final Provisions) ก�ำหนดเรื่องพันธกรณีของประเทศสมำชิกในกำร
ปฏบิตัติำมพนัธกรณภีำยใต้กฎบตัร และควำมตกลงต่ำง ๆ  ของอำเซยีน กำร
มีผลใช้บังคับของกฎบัตรเมื่อทุกประเทศให้สัตยำบันกำรภำคยำนุวัติของ

	 กฎบตัรอาเซยีนมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่15	ธนัวาคม	2551	กล่าวคอื	หลงัจากทีป่ระเทศสมาชกิครบทัง้	10	ประเทศ	ได้ให้สตัยาบนั

กฎบัตร	และการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	14	ระหว่างวันที่	28	กุมภาพันธ์	-	1	มีนาคม	2552	ที่จังหวัดเพชรบุรี		ประเทศไทย		เป็นการ

ประชุมระดับผู้น�าอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช้

ติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวน่าสนใจในฉบับหน้าค่ะ

ที่มา : หนังสือประเทศไทยกับอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน
ASEAN Charter

ประเทศสมำชิกใหม่ ซ่ึงเป็นทีเ่ข้ำใจว่ำจะเปิดให้เฉพำะประเทศตมิอร์เลสเต
เท่ำนั้น กำรแก้ไขกฎบัตร กำรทบทวนกฎบัตร 5 ปี หลังจำกกฎบัตรมีผล 
ใช้บังคับหรือตำมที่ผู้น�ำก�ำหนด กำรตีควำมกฎบัตร ซึ่ง HLTF จะต้องหำรือ
เรือ่งกลไกทีเ่หมำะสมต่อไป  กำรก�ำหนดให้ควำมตกลงอำเซยีนทีม่อียูใ่น
ปัจจุบันมีผลใช้บังคับต่อไป และให้กฎบัตรมีผลเหนือกว่ำควำมตกลงใน
กรณีที่มีควำมขัดแย้งกัน  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของอำเซียน
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ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรปรำบปรำมยำเสพติดอย่ำงจริงจัง ประกอบ
กับผู้คนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ทุกที่ ทุกเวลำ ท�ำให้ประชำชนรับรู้และ
ทรำบปัญหำควำมรุนแรงของยำเสพติดมำกขึ้นกว่ำเมื่อก่อน ซ่ึงผลกำร
ส�ำรวจ พบว่ำ มีประชำชนกว่ำร้อยละ 65 ให้ควำมเห็นว่ำ ยังคงมีกำร
แพร่ระบำดของยำเสพติดในชุมชน เมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อปี 2550 ที่
มีประชำชนเพียงร้อยละ 25 ที่ระบุว่ำมีปัญหำ

ส�ำหรับกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในโรงเรียน/สถำนศึกษำ
นั้น มีประชำชนประมำณร้อยละ 60  ที่ระบุว่ำมีปัญหำกำรแพร่ระบำด 
นอกจำกน้ีประชำชนประมำณ 1 ใน 5 มีควำมเห็นว่ำสำมำรถหำซ้ือ 
ยำเสพติดในชุมชนได้ง่ำย

กำรเข้มงวดและกำรให้ควำมทุม่เทในกำรแก้ปัญหำยำเสพตดิ
ที่ผ่ำนมำ โดยมอบหมำยให้เป็นหน้ำที่เฝ้ำระวังจำกภำครัฐฝ่ำยเดียวอำจ
จะยงัไม่สำมำรถครอบคลมุกำรแก้ไขปัญหำได้ ทกุฝ่ำยควรร่วมมอืร่วมใจ 
รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยำเสพติดแก่เด็กและเยำวชน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เอำใจใส่ครอบครวั ให้ควำมรกัควำมอบอุน่ และเป็นทีพ่ึง่ให้ค�ำปรกึษำแก่
บตุรหลำนเมือ่มปัีญหำ ซึง่จะเป็นก�ำแพงป้องกนัภยัให้กบัเดก็และเยำวชน 
ห่ำงจำกยำเสพตดิ พร้อมและกล้ำทีจ่ะพดู “ไม่” กบัสิง่เสพตดิต่ำง ๆ  เพือ่
อนำคตของเยำวชนและควำมมั่นคงของชำติ.....

ปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำส�ำคญัทีม่ผีลกระทบและเป็นภยั
ต่อควำมมัน่คงของทุกประเทศ ถอืเป็นปัญหำระดับชำติทีท่กุประเทศให้
ควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ ซ่ึงรัฐบำลได้ประกำศให้ปัญหำยำเสพติด
เป็นปัญหำส�ำคัญของประเทศ โดยมียุทธศำสตร์ส�ำคัญ “พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพตดิ” พร้อมก�ำหนดนโยบำย และแผนป้องกนัปรำบปรำม
ยำเสพติด เพื่อต่อสู้กับปัญหำที่ก�ำลังทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น โดยเฉพำะ
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในแหล่งชุมชน ซ่ึงในปัจจบุนัรปูแบบปัญหำ
และควำมรุนแรงมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำเดิม ตำมกำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลกที่มีกำรใช้เทคโนโลยีทันสมัยในกำรติดต่อสื่อสำร ส่งผลให้กำร
เข้ำถึงยำเสพติดนั้น ง่ำยและสะดวกกว่ำในอดีต โดยเฉพำะในกลุ่มเด็ก
และเยำวชน ซึง่เป็นวยัคกึคะนอง อยำกรู ้อยำกลองสิง่ใหม่ อำจจะไม่ทนั
เล่ห์เหลี่ยมของผู้ขำยได้ ประกอบกับสภำพสังคมปัจจุบันก็ไม่แกร่งพอ 
ที่จะเป็นเกรำะป้องกันบุตรหลำนให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด จึงนับเป็น 
จดุอ่อนทีท่�ำให้เด็กและเยำวชนตกเป็นทำสของยำเสพตดิง่ำยขึน้ รฐับำล
เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยำยำมที่จะแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยล่ำสุดได้ออกมำตรกำรเร่งด่วนระยะสั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงพลัง
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง และกำร Re X-Ray ผู้เสพ เพื่อป้องกันไม่ให้
กลับไปเสพยำอีก เป็นต้น แต่ปัญหำยำเสพติดก็ยังคงมีอยู่!!! 

เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด (26 มิ.ย.) ส�ำนักงำนสถิต ิ
แห่งชำติจึงเชิญชวนคิดเกี่ยวกับปัญหำยำเสพติด เพื่อร่วมกันรณรงค์ 
ต่อต้ำนยำเสพติดให้มำกขึ้น โดยให้ใส่ใจในกลุ่มเด็กและเยำวชนที่ม ี
แนวโน้มใช้ยำเสพติดในอำยุเฉลี่ยที่น้อยลงเรื่อยๆ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้
ติดตำมสถำนกำรณ์เรือ่งนีม้ำตัง้แต่ปี 2546 จำกการสาํรวจความคดิเหน็
ของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พบว่ำ 

วัยโจ๋
“Say No” to Drugs”

ที่มา :  สาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิ (ก.พ. 2550 - 2555)
 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน 
 เอาชนะยาเสพติด  (พ.ค. 2555)
         สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
 เป้าหมาย (มี.ค. 2556)

ที่มา :  สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด  
 (ก.พ. 2550 - 2555)
 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม  
 ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  (พ.ค. 2555)
 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
 ในพื้นที่เป้าหมาย (มี.ค. 2556)

ร้อยละของประชาชนที่ระบุว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ. 2550 

ร้อยละของประชาชนระบุว่ามีการหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย
ในชุมชน/หมู่บ้าน พ.ศ. 2550 – 2556
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ปัจจุบันทุกภำคส่วนให้ควำม
ส�ำคญักบักำรวจิยัและพฒันำ ซ่ึงเหน็ได้จำก
กำรก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
ประกอบด้วย 5 ยทุธศำสตร์กำรวจิยัหลกั ซึง่ 
1 ใน 5 เป็นกำรให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำง
ศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและบุคลำกรทำงกำรวิจัย โดยมี
เป้ำประสงค์เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและกำรพึ่งพำตนเอง บนพื้นฐำน
ควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีและ
วิทยำกำรต่ำง ๆ อย่ำงสมดุลและเหมำะสม 
จำกข้อมูลจ�ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ประเทศไทย
มีสัดส่วนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ท�ำวิจัยเทียบเท่ำเต็มเวลำ (Full-time equivalent : FTE) 9.01 คนต่อจ�ำนวนประชำกร 10,000 คน  มี
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำประมำณ 21,494 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) 
ค่อนข้ำงน้อยเพียงร้อยละ 0.24 เท่ำนั้น  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลำกรด้ำนวิจัย
ของไทยกับประเทศต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำประเทศไทยมี
สัดส่วนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยสูงกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำน 
(มำเลเซีย ฟิลิปปินส์) แต่หำกเทียบกับประเทศที่พัฒนำ
แล้วอย่ำงประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
และเกำหลี ประเทศไทยถือว่ำมีสัดส่วนบุคลำกรด้ำนกำร
วิจัยต�่ำกว่ำประเทศดังกล่ำวมำก 

อย ่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำประเทศให ้ มี
ศักยภำพในกำรแข่งขัน พื้นฐำนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี(Science and Technology : S&T)   ถือ

เป็นสิ่งส�ำคัญ และจะขำดเสียไม่ได้ หำกพิจำรณำบุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ด้ำน S&T ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ มีกำรศึกษำด้ำน S&T และ
ท�ำงำนด้ำน S&T จำกข้อมูลกำรส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกรในปี 2555 พบว่ำ จ�ำนวนแรงงำนด้ำน S&T มีเพียง 3.52 ล้ำนคน คิดเป็น
ร้อยละ 8.9 ของก�ำลังแรงงำนทั้งสิ้น (39.41 ล้ำนคน)  ในจ�ำนวนนี้สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้จบกำรศึกษำและท�ำงำนด้ำน S&T 
1.56 ล้ำนคน 2) ผู้จบกำรศึกษำด้ำน S&T แต่ไม่ได้ท�ำงำน S&T 1.34 ล้ำนคน 3) ผู้ที่ไม่จบกำรศึกษำด้ำน S&T แต่ท�ำงำนด้ำน S&T 5.8 แสนคน 
และ 4) ผู้จบกำรศึกษำ S&T แต่ว่ำงงำน 4.5 หมื่นคน

ดังนั้น หำกประเทศไทยต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
โดยค�ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และสร้ำงควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกภำคส่วนต้องช่วยกัน
ผลักดันกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี และมุ่งเน้นกำรประยุกต์ผลจำกกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยสนับสนุนให้มี
กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลำกรทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำให้เพียงพอทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ เช่น 
ส่งเสรมิกำรผลติบณัฑิตสำขำวทิยำศำสตร์เทคโนโลย ีและสำขำวจิยัในแขนงวชิำต่ำง ๆ  จดัหลกัสตูรให้เนือ้หำเชือ่มโยงกบัวชิำกำรทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
: พืน้ฐานการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
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จ�ำนวนผู้ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง
ในไตรมำส 1 ปี 2556 มีเอกชนที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง

ใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงจ�ำนวนทั้งสิ้น 44,506  รำย เป็นผู้ได้รับอนุญำต
ให้ก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นอำคำรโรงเรอืน 39,288 รำย และที่มิใช่อำคำร
โรงเรือน 5,218 รำย

จ�ำนวนผูไ้ด้รบัอนญุำตให้ก่อสร้ำงทัว่ประเทศ 44,506 รำยนัน้ 
เม่ือพจิำรณำเป็นรำยภำคพบว่ำ ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอืมจี�ำนวนผูท้ีไ่ด้รบั
อนุญำตมำกที่สุด คือ 11,833 รำย หรือร้อยละ 26.6 ของจ�ำนวนผู้ที่ได้รับ
อนุญำตให้ก่อสร้ำงทั้งสิ้น รองลงมำคือ  กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจ�ำนวน 
ผูไ้ด้รบัอนญุำต 10,733 รำยหรอืร้อยละ 24.1 ส่วนภำคใต้มจี�ำนวนน้อยกว่ำ
ภำคอื่น ๆ  คือ มีผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง 5,752 รำย หรือร้อยละ 12.9 

แผนภูมิ 1  จํานวนและร้อยละของผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
 จําแนกตามภาค ทั่วประเทศ

แผนภูมิ 2 พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติม   
             ดัดแปลง จําแนกตามชนิดของอาคาร ทั่วประเทศ

ประมวลข้อมลูพื้นที่
การก่อสร้าง ไตรมาส 1/2556

พื้นที่ที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง
• สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
หำกพิจำรณำตำมประเภทของสิ่งก่อสร้ำง พบว่ำ พื้นที่

ของสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงใหม่และต่อเติมดัดแปลง 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.4) เป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือนเพื่ออยู่อำศัย 
ซึง่มพีืน้ที ่12.9 ล้ำนตำรำงเมตร ส่วนกำรก่อสร้ำงอำคำรเพือ่กำรพำณชิย์
และส�ำนักงำน มีพื้นที่ 4.1 ล้ำนตำรำงเมตร (ร้อยละ 17.8) เพื่อกำร
อุตสำหกรรม และโรงงำนมีพ้ืนที่ 3.2 ล้ำนตำรำงเมตร (ร้อยละ 14.0) 
อำคำรโรงแรมได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำง 1.1 ล้ำนตำรำงเมตร (ร้อยละ 
4.9) กำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรศึกษำและสำธำรณสุขมีพื้นที่ 0.2 ล้ำน
ตำรำงเมตร (ร้อยละ 0.7) นอกเหนือจำกนั้นเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อ
กำรขนส่ง กำรเกษตรและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ  จ�ำนวน 1.4 ล้ำนตำรำงเมตร 
(ร้อยละ 6.1)

• สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ไตรมำส 1 ปี 2556 พ้ืนท่ีของสิ่งก ่อสร ้ำงที่ ได ้รับ

อนุญำตให้ก ่อสร้ำงใหม่และต่อเติมดัดแปลงส�ำหรับพื้นที่ของ 
สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นควำมยำว (เมตร) เช่น ท่อ/ทำงระบำยน�้ำ ถนน 
รั้ว/ก�ำแพง ฯลฯ มีควำมยำวรวมทั้งสิ้น 596,230 เมตร ส่วนใหญ่
เป็นกำรก่อสร้ำงท่อ/ทำงระบำยน�้ำ คิดเป็นควำมยำว 344,315 เมตร 
(ร้อยละ 57.8) ส่วนพื้นที่ของสิ่งก่อสร้ำง (ตร.ม.) เช่น ลำนจอดรถ  
ปั๊มน�้ำมัน ป้ำยโฆษณำ ฯลฯ ได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงทั้งสิ้น 394,930 
ตำรำงเมตร ส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงลำนจอดรถคิดเป็นพื้นที่ 
194,210 ตำรำงเมตร (ร้อยละ 49.2)

ที่มำ : รำยงำนกำรประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง ไตรมำส 1/2556 ที่มำ : รำยงำนกำรประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง ไตรมำส 1/2556
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คว�มพึงพอใจเก่ียวกับ
นโยบ�ยก�รแจก

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรแจก Tablet 
ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 พ.ศ. 2556 เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจดังกล่ำวให้รัฐบำลและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลนโยบำย และวำงแผนปรับปรุงโครงกำรต่อไป

กำรส�ำรวจครั้งนี้ท�ำกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรส่งแบบส�ำรวจทำงไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนที่อยู่ในข่ำยของกำรจะได้รับกำรจัดสรร 
เครื่อง Tablet ที่ตกเป็นตัวอย่ำง จ�ำนวน 4,930 แห่ง  ซึ่งได้รับควำมร่วมมือตอบกลับมำ จ�ำนวน 2,854 แห่ง (ร้อยละ 57.9) และได้ด�ำเนินกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำง 16 มกรำคม – 31 มีนำคม พ.ศ. 2556 โดยสำมำรถเลือกช่องทำงกำรตอบแบบส�ำรวจได้ 5 ช่องทำง คือ ไปรษณีย์  
โทรศัพท์  โทรสำร  อินเทอร์เน็ต  และอีเมล ซึ่งสรุปผลกำรส�ำรวจที่ส�ำคัญได้ดังนี้

1. ผลดีและผลเสียของนโยบำยกำรแจกเครื่อง Tablet

จำกกำรส�ำรวจ พบว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนเห็นว่ำนโยบำยกำรแจกเครื่อง Tablet มีผลดี 3 อันดับแรก ได้แก่ มีสื่อกำรเรียน/กำรสอน
ที่ทันสมัย จูงใจให้เด็กอยำกเรียนรู้/สนใจกำรเรียนมำกขึ้น (ร้อยละ 93.1 และร้อยละ 87.5) ท�ำให้เด็กมีโอกำสเรียนรู้พื้นฐำนในกำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 85.8  และร้อยละ 83.4) และท�ำให้เด็กเรียนรู้ก้ำวทันโลกโลกำภิวัตน์/กำรเรียนรู้ไม่จ�ำกัดเวลำและสถำนที่ (ร้อยละ 82.5  
และร้อยละ 78.9) ส่วนผลเสีย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีปัญหำเรื่องสำยตำ/ปัญหำด้ำนสุขภำพ ออกก�ำลังกำยน้อยลง (ร้อยละ 56.5 และร้อยละ 
59.4)  ไม่เหมำะกบัวฒุภิำวะของเดก็นกัเรยีนชัน้ ป. 1 เพรำะจะท�ำให้ทกัษะกำรใช้มอืเขยีนไม่เป็น (ร้อยละ 53.6  และร้อยละ 53.2) และมโีอกำส
อยู่ในโลก Cyber มำก ท�ำให้ขำดมนุษยสัมพันธ์/ลดกำรเล่นกับเพื่อน ๆ  (ร้อยละ 45.0  และร้อยละ 44.6)

2. ควำมพึงพอใจต่อนโยบำยกำรแจก Tablet

4 4 

แผนภูม3ิ  ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามความพึงพอใจต่อนโยบาย      
     การแจก Tablet ให้เด็กนักเรียนชั้นป.1 เป็นรายภาค 

ร้อยละ 

ภาค 

72.6

23.8
3.6

56.5

34.1

9.4

65.7

30.0

4.3

75.4

21.1
3.5

80.0

45.3

2.2

61.9

32.7

5.4
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ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนอื ตอน. ใต้

มากถึงมากท่ีสุด ปานกลาง น้อยถึงน้อยที่สุด 

5 

แผนภูม4ิ  ร้อยละของครูผู้สอน จ าแนกตามความพึงพอใจต่อนโยบายการ   
     แจกTablet ให้เด็กนักเรียนชั้นป.1 เป็นรายภาค 

ร้อยละ 

ภาค 

60.0

32.5

7.5

47.4

42.3

10.3

51.2

39.1

9.7

63.1

30.2

6.7

66.8

27.8

5.4

52.3

37.0

10.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ทัว่ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ตอน. ใต้
มากถึงมากท่ีสุด ปานกลาง น้อยถึงน้อยที่สุด 

ผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ ทั้งผู้บริหำรและครูผู้สอนของโรงเรียนที่อยู่ในข่ำยของกำรได้รับกำรจัดสรรเครื่อง Tablet   ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
96.4 และร้อยละ 92.5 ตำมล�ำดับ) พึงพอใจต่อนโยบำยกำรแจกเครื่อง Tablet ให้เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ในระดับปำนกลำงถึงมำกที่สุด ส่วนผู้ที่ 
พึงพอใจในระดับน้อยถึงน้อยสุด มีร้อยละ 3.6 และร้อยละ 7.5 ตำมล�ำดับ

Tablet
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ผลเสีย 1/ 

มีปัญหาเรื่องสายตา/มีปัญหาด้านสุขภาพ 
ไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กใช้ ป.1 เพราะ

จะท าให้ทักษะการใช้มือเขียนไม่เป็น 
มีโอกาสอยู่ในโลก Cyber มาก ท าให้ขาด 

มนุษย์สัมพันธ์/ลดการเล่นกับเพื่อนๆ 
สร้างภาระให้กับครู/ผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแล 
 Tablet ไม่ให้เกิดการช ารุด/เกิดความเสียหาย  

เป็นการปูพื้นฐานให้เด็กคุ้นเคย
กับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์    

ท าให้ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มในขณะที่
งบประมาณด้านนี้มีน้อยอยู่ 

ท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว 
อื่นๆ 

ไม่ระบ ุ

ครูผู้สอน ผู้บริหาร 

แผนภูม2ิ ร้อยละของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
    ผลเสียของนโยบายแจกเครื่อง Tablet  

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 3 
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มีสื่อการเรียน/การสอนที่ทันสมัย จูงใจ 

ท าให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการใช้ 
ท าให้เด็กเรียนรู้ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์           

การเรียนรู้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทาง

การศึกษาให้นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน 
ท าให้นักเรียนมีโลกทัศน์กว้างขึ้น 

ส่งเสริมการอ่านและการเรียน 

ช่วยกระตุ้นครูในการสอนให้ดีขึ้น 

อื่นๆ 

ไม่ระบ ุ

ผลดี 1/ 

ครูผู้สอน ผู้บริหาร 

แผนภูม1ิ ร้อยละของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
     ผลดีของนโยบายแจกเครื่อง Tablet 

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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8 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว

ของชาวไทย พ.ศ. 2556
 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ท�ำกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของชำวไทย
ขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2552 และครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่5 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ทรำบข้อมลูเกีย่วกับพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเทีย่วของชำวไทย
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ทั้งในเรื่องกำรเดินทำงท่องเที่ยว ลักษณะกำร 
เดินทำง วัตถุประสงค์ในกำรเดินทำง กิจกรรมที่ท�ำระหว่ำงกำรเดินทำง  
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
มกรำคม - มีนำคม 2556 จำกประชำชนที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตก
เป็นตัวอย่ำงทั่วประเทศ จ�ำนวน 63,060 รำย

ผลจากการสํารวจ สรุปได้ดังนี้
1. กำรเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงจังหวัด
 1.1  การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง
 ผลกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของประชำชน
ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศเกี่ยวกับกำรเดินทำงจำกถิ่นที่อยู่
อำศัยประจ�ำในจังหวัดหนึ่งไปยังสถำนที่ที่อยู ่ในอีกจังหวัดหน่ึง
เป็นกำรชั่วครำว โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวพักผ่อน เยี่ยม
ครอบครวั/ญำตมิติร ประชุมหรอืสมัมนำ เล่นหรอืดูกฬีำ ประกอบพธิี
ทำงศำสนำ รวมทัง้กำรเดนิทำงเพือ่ไปรบักำรรกัษำตวั  หรอืประกอบ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อท�ำงำนประจ�ำหรือเพื่อกำรศึกษำ และต้อง
ไม่ใช่กำรเดินทำงที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อสินค้ำมำจ�ำหน่ำย  ซึ่ง
ถือว่ำเป็นกำรเดินทำงท่องเที่ยว พบว่ำ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ในรอบ 
ปี 2555) มีจ�ำนวนร้อยละของประชำชนที่เดินทำงท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 57.8 โดยในรอบปี 2551 – 2554  มีร้อยละ 50.6  
48.8  50.1 และ 54.8 ตำมล�ำดับ (แผนภูมิ 1)

 ส�ำหรับกลุ ่มผู ้ที่เดินทำงท่องเที่ยวในรอบปี 2555 พบว่ำ 
มีลักษณะกำรเดินทำงแบบไม่พักค้ำงคืนซึ่งถือว่ำเป็นนักทัศนำจร
ประมำณร้อยละ 35.6  ส่วนผู้ที่เดินทำงมีลักษณะกำรพักค้ำงคืน
อย่ำงน้อย 1 คืนซึ่งถือว่ำเป็นนักท่องเที่ยวมีประมำณร้อยละ 64.4 
(รวมผู้ที่เดินทำงแบบพักค้ำงคืน และผู้ที่เดินทำงทั้ง 2 ลักษณะ)
 ส�ำหรับผูท้ีไ่ม่ได้เดินทำงท่องเทีย่วในรอบปี 2555 ได้ให้เหตผุลที่
ไม่เดินทำง 5 ล�ำดับแรก ได้แก่ ไม่มีเวลำว่ำง ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ
ส�ำหรบักำรเดนิทำง ไม่ชอบเดนิทำง ไม่มัน่ใจควำมปลอดภยัของกำร
เดินทำง  และมีปัญหำเรื่องสุขภำพ  
 เมื่อพิจำรณำภำคที่ประชำชนเดินทำงไปท่องเที่ยวในภำพรวม
พบว่ำ ประชำชนประมำณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32.9) เดินทำงไปท่องเที่ยว
ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมำภำคกลำง ร้อยละ 29.2 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ร้อยละ 17.7  
 วัตถุประสงค์หลักในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในภำพรวม 5 เรื่องแรก  
ได ้แก ่  1) เยี่ยมญำติ/เพื่อน ร ้อยละ 38.1 2) ไหว ้พระ/ 
ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 29.5   3) ซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 27.9 
 4)  ต้องกำรพกัผ่อน/เปลีย่นบรรยำกำศ ร้อยละ 27.7   5) เยีย่มครอบครวั  
ร้อยละ 22.2  
 ส�ำหรับกิจกรรมที่ท�ำระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว 5 เรื่องแรก
ได้แก่ 1) ท่องเที่ยวทั่วไป ร้อยละ 66.0 2) กิจกรรมเชิงศำสนำ  
ร้อยละ 51.1 3) พักผ่อนในที่พักหรือบ้ำนญำติ/ไม่ท�ำกิจกรรม  
ร้อยละ 33.2   4) กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 19.2   5) กิจกรรม
เชิงเกษตรกรรม ร้อยละ 6.0

2.  กำรจัดกำรเดินทำง
 2.1  ผู้ร่วมเดินทาง และผู้ตัดสินใจเลือกการเดินทาง
 ผูท้ีเ่ดนิทำงท่องเทีย่วในภำพรวมกว่ำครึง่หน่ึงร้อยละ  61.9  จะ
เดินทำงท่องเที่ยวกับครอบครัว/ญำติ รองลงมำเดินทำงกับเพื่อน/
เพื่อนร่วมงำน ร้อยละ 21.8 ส�ำหรับกำรตัดสินใจเลือกกำรเดินทำง 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
     จาํแนกตามการเดนิทางท่องเทีย่ว ในรอบปี 2551 - 2555
              

หมายเหตุ :  1/ ไม่เดินทางในที่นี้ หมายถึง ไม่มีการเดินทางข้ามจังหวัด

แผนภูมิ 2   ร้อยละของประชาชนทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปทีเ่ดนิทาง 
                ท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะการเดินทาง



0
9ผูท้ีเ่ดินทำงท่องเท่ียวส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 ระบวุ่ำ ตดัสนิใจเอง 

รองลงมำ เพื่อน/เพื่อนร่วมงำน/เพื่อนบ้ำน ร้อยละ 8.3  
 2.2  พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
 ผู้เดินทำงท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 นิยมที่จะเดินทำง
ด้วยพำหนะส่วนตัว/รถยนต์ รองลงมำเดินทำงด้วยรถทัวร์/ 
รถโดยสำรประจ�ำทำง ร้อยละ 22.5  รถเช่ำ เช่น รถตู้ รถยนต์ 
รถทัวร์/รถบัส ร้อยละ 15.3  รถไฟ ร้อยละ 1.2 มีเพียงส่วนน้อย 
ร้อยละ 0.9 ที่เดินทำงด้วยเครื่องบิน
 2.3  สถานที่พักแรม
 กลุ่มผู้ที่เดินทำงท่องเที่ยวแบบพักค้ำงคืนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
62.2  นิยมที่จะพักแรมที่บ้ำน/ที่พักของครอบครัว/ญำติ/เพื่อน 
เพรำะไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำย ร้อยละ 18.1 นยิมควำมสะดวกสบำย
เข้ำพักแรมที่โรงแรม ร้อยละ 10.2 พักตำมรีสอร์ท   ร้อยละ 3.0 
พกัทีว่ดั/สถำนทีป่ฏบิตัธิรรม ร้อยละ 2.2 พกัทีบ่งักะโล ร้อยละ 0.9 
พักที่ที่พักอุทยำนแห่งชำติและบ้ำนพักรับรองของทำงรำชกำร/
เอกชน และมีส่วนน้อยท่ีเลือกพักที่เกสต์เฮำส์ โฮมสเตย์ และ
โรงพยำบำล ส่วนค่ำเฉลี่ยของจ�ำนวนวันที่เดินทำงท่องเที่ยวอยู่
ที่  3.9  วัน

3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
 ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงท่องเที่ยวครั้ง/ทริปล่ำสุด
ต่อคนของกลุ่มผู้ที่เดินทำงท่องเท่ียว พบว่ำ ในภำพรวมอยู่ที่
ประมำณ 2,722 บำทต่อคน หำกเป็นกำรเดินทำงแบบไม่พักค้ำงคืน 
อยู่ที่ 1,465 บำทต่อคน แบบพักค้ำงคืน 3,861 บำทต่อคน  

แผนภูมิ 3  ร้อยละของประชาชนทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปทีเ่ดนิทาง
   ท่องเทีย่วจําแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายทีใ่ช้มากท่ีสดุ

หำกพิจำรณำตำมภำคที่อยู่อำศัย พบว่ำ ในภำพรวมคนภำคใต้ ใช้เงิน
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนสูงสุด คือ 3,631 บำทต่อคน รอง
ลงมำ กรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 3,501 บำทต่อคน ภำคตะวนัออก 
3,403 บำทต่อคน ภำคเหนือตอนบน 2,643 บำทต่อคน ภำคตะวนัออก
เฉียงเหนือ 2,356 บำทต่อคน ภำคกลำง 2,073 บำทต่อคน และต�ำ่สดุ
ในภำคเหนือตอนล่ำงอยู่ที่ประมำณ 1,918 บำทต่อคน  
 เมือ่พจิำรณำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วเพือ่ทรำบว่ำในกำร
เดินทำงใช้จ่ำยไปในหมวดใดมำกที่สุด พบว่ำ ในภำพรวมผู้ที่เดินทำง
ท่องเที่ยวใช้เป็นค่ำพำหนะเดินทำงมำกที่สุด ร้อยละ 35.3 รองลงมำ
ใช้เป็นค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ร้อยละ 30.0 (แผนภูมิ 3)

หนี้สินข้าราชการไทย พ.ศ. 2555

ร้อยละของครอบครัวข้าราชการที่มีหนี้  และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครอบครัวที่มีหนี้ (ปี 2551 - 2555)

จ�ำนวนหนี้สินทั้งสิ้น 323,593 ล้ำนบำท

ร้อยละของครอบครัวข้าราชการ  จําแนกตามการมีหนี้สิน 
และวัตถุประสงค์ของการมีหนี้ 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ
จําแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย  

ร้อยละของครอบครัวข้าราชการที่มีหนี้  และจํานวนหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครอบครัวที่มีหนี้ จําแนกตามประเภทของข้าราชการ  

    ไม่รวม  ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรสะสมทุนและเงินออม เช่น กำรผ่อนช�ำระบ้ำน/ที่ดิน ค่ำเบี้ยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ เป็นต้น

หมายเหตุ :  ค่ำใช้จ่ำย ไม่รวมค่ำสวัสดิกำรที่มีสิทธิเบิกได้จำกรัฐ/เอกชน เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำรักษำพยำบำล เป็นต้น
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ระวังจะเป็นโรค
ปัจจุบันกำรใช้ชีวิตของคนเรำถูกจ�ำกัดด้ำนพื้นท่ีมำกข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสังคมของคนเมือง 

จำกกำรที่เคยใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติกลับกลำยเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในตึกทั้งวัน 
ทั้งกำรอำศัยอยู่ในบ้ำนที่ไม่มีพื้นที่ภำยนอกตัวบ้ำนมำกนัก คอนโดมิเนียม อพำร์ตเมนท์ แฟลต 
ตึกแถว และกำรต้องท�ำงำนอยู่แต่ในตึกสูงหรืออำคำรที่เปิดเครื่องปรับอำกำศทั้งวันไม่เคยได้รับ
อำกำศจำกธรรมชำติเลย จึงส่งผลให้บำงคนเกิดอำกำรอ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดต้นคอ ระคำยจมูก 
หำยใจขัด มีอำกำรภูมิแพ้ เป็นผื่นคันตำมผิวหนัง

 

“แพ้ตึก”
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 อำกำรเช่นนีม้กัจะเป็น ๆ  หำย ๆ  โดยถ้ำเปลีย่นสถำนทีห่รอืย้ำยออก
ไปอยู่ที่อื่นที่มีสภำพใกล้ชิดกับธรรมชำติมำกขึ้น อำกำรเหล่ำนี้อำจจะลดลง
หรอืหำยไปเองได้ แต่เมือ่กลบัมำอยูท่ีต่กึอกีกจ็ะกลบัไปมอีำกำรป่วยเหมอืน
อย่ำงเดิมอีก ซึ่งอำกำรเช่นนี้เรียกกันว่ำเป็น “โรคแพ้ตึก” (Sick Building 
Syndrome) นั่นเอง

  ดังนั้น ถ้ำคุณเป็นผู้หนึ่งท่ีมีอำกำรเช่นนี้ที่ใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ต้อง
อยู่ในตึกทั้งวันทั้งคืน ถือว่ำคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคแพ้ตึกได้ ซึ่งองค์กำร
อนำมัยโลกหรือ WHO ระบวุ่ำโรคนีก้�ำลงัเป็นภำวะทีค่กุคำมต่อสขุภำพของ
คนทีต้่องใช้ชวีติอยูใ่นตกึมำกยิง่ขึน้ทุกวัน จงึต้องหำวิธีแก้ไขเพือ่ไม่ให้สขุภำพ
ของเรำย�่ำแย่

สำเหตุของกำรเป็นโรคแพ้ตึก

        1. การระบายอากาศไม่ดี กำรที่ตึกมีกำรปิดประตูและหน้ำต่ำง
มิดชิดโดยเปิดเครื่องปรับอำกำศตลอดเวลำ ท�ำให้กำรถ่ำยเทอำกำศมีน้อย 
กำรหมนุเวยีนอำกำศในตกึจงึไม่ด ีซึง่ส่งผลให้ภำยในห้องขำดอำกำศบริสทุธิ์ 
ท�ำให้คนทีอ่ยูภ่ำยในนัน้มปัีญหำในเรือ่งของระบบกำรหำยใจและรับสำรพิษ
จำกส่ิงต่ำง ๆ  เช่น สำรเคมจีำกหมกึพมิพ์หรอืจำกกระดำษ เข้ำไปในร่ำงกำย
โดยที่ไม่รู้ตัว

        2. เชื้อโรคหรือสารพิษจากตัวคน กำรที่มีคนจ�ำนวนมำกมำแออัด
อยู่รวมกันในสถำนที่แห่งเดียวกันเป็นเวลำนำน ๆ แน่นอนว่ำเป็นกำรง่ำย
ที่จะเกิดโรคติดต่อจำกกำรไอ จำม ท�ำให้เช้ือโรควนเวียนกระจำยอยู่ทั่วตึก 
และกำรได้รับสำรพิษที่เกิดจำกบุหรี่ที่คนในที่ท�ำงำนสูบ

        3. ภัยจากอุปกรณ์ภายในห้อง 
 - เครื่องปรับอำกำศ ชีวิตของคนอยู่ในตึกมักจะนิยมใช้เครื่องปรับ
อำกำศตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประโยชน์หลักของแอร์ก็คือ  กำรให้ควำมเย็น 
แต่ในขณะเดียวกันถ้ำแอร์สกปรกไม่ได้รับกำรท�ำควำมสะอำดอย่ำงถูก
สุขอนำมัยแล้วก็จะกลำยเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ไม่ว่ำจะเป็นเช้ือรำ เช้ือ
แบคทเีรยีทีแ่พร่กระจำยทำงอำกำศ ส่งผลให้เกดิโรคภมูแิพ้ หอบหดื วณัโรค

        - เฟอร์นเิจอร์ ม่ำน เพดำน พรม ไม่ค่อยได้เปลีย่น ไม่ค่อยได้ซกัหรอื
ไม่ค่อยได้ท�ำควำมสะอำดอย่ำงเหมำะสม จึงมีฝุ่น มีครำบเกำะอยู่ ซึ่งท�ำให้
เป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรคนำนำชนดิ โดยเฉพำะพรมปพูืน้ซึง่มกัมส่ีวนผสม
ของฟอร์มลัดิไฮด์ทีป่ล่อยสำรเป็นไอระเหย ซ่ึงมผีลต่อระบบหำยใจและท�ำให้
ผิวหนังเกิดควำมระคำยเคืองเป็นผื่นคัน

 นอกจำกนี้ สิ่งสกปรกในห้องน�้ำ เชื้อโรคในลิฟต์ และขยะที่ถูกทิ้ง
ค้ำงคืนไว้ในห้อง ก็เป็นสิ่งท่ีท�ำให้เกิดโรคภัยต่อสุขภำพของเรำได้เช่นกัน 
ซึ่งอำกำรเจ็บป่วยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นกำรเจ็บป่วยที่มีสำเหตุมำจำกตึก 
เป็นพิษ (Building Related Illness) ซ่ึงอำจจะไม่ได้ท�ำให้คุณเจ็บป่วย
ในทันทีทันใด แต่จะท�ำให้ร่ำงกำยของเรำอ่อนแอสะสมลงเรื่อย ๆ จนถึง 
ขั้นป่วยหนักในที่สุด

วิธีป้องกันกำรเกิดโรคแพ้ตึก

        1. ควรเปิดประตูหน้ำต่ำงเพื่อให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก และควร
ให้มีแสงแดดส่องเข้ำมำในห้องบ้ำง

        2. ควรมีกำรท�ำควำมสะอำดและล้ำงตู้แอร์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง

 3. ควรมเีครือ่งฟอกอำกำศภำยในห้องและในส�ำนกังำน และในห้อง
ครัวควรมีเครื่องดูดควัน

        4. ควรท�ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ ม่ำน พรม อย่ำงสม�่ำเสมอ

 5. ไม่สร้ำงมลพิษภำยในห้องด้วยกำรไม่สูบบุหรี่ในห้องหรือในตัว
อำคำร และเมื่อสูบบุหรี่เสร็จแล้วต้องท�ำควำมสะอำดมือและปำกให้กลิ่น
บุหรี่หมดไป

       6. ควรมีอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชื้อโรคติดตัวไว้เสมอ เช่น 
กระดำษทิชชูเปียก เจลล้ำงมือ สเปรย์ฆ่ำเชื้อโรค

        7. ทิ้งขยะทุกวันอย่ำให้มีขยะตกค้ำงข้ำมวันข้ำมคืน และควร 
แยกถังขยะตำมชนิด ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะมีพิษ ขยะไม่มีพิษ ตลอดจน
ใช้ถังขยะที่มีฝำปิดและมีถุงด�ำใส่ไว้ให้เรียบร้อย

        8. ปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกอำกำศได้ดี เช่น ต้นเฟิร์นบอสตัน, 
ต้นเศรษฐีเรือนนอก, ต้นวำสนำ

  9. วนัหยดุหรอืยำมว่ำงแทนทีจ่ะไปเดนิห้ำงควรไปท่องเทีย่วใกล้ชดิ
กับธรรมชำติบ้ำง เช่น ไปนั่งเล่นสวนสำธำรณะ ไปทะเล เพื่อให้ร่ำงกำยได้
ผ่อนคลำย

 ยิ่งนับวันคนเรำก็ยิ่งมีควำมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของควำมเป็นอยู่
มำกขึ้น จำกที่เคยอยู่อำศัยกันในบ้ำนเดี่ยวมีบริเวณให้เดินเล่น ก็กลำยเป็น
มำอยู่คอนโดตึกสูง ๆ กัน จำกที่เคยท�ำงำนในอำคำรโล่ง ๆ เปิดหน้ำต่ำงรับ
ลมเยน็ตำมธรรมชำติกต้็องมำอยูใ่นตึกรับลมเยน็จำกเครือ่งปรบัอำกำศแทน  
ดงัน้ัน โรคแพ้ตกึและอำกำรเจบ็ป่วยทีม่สีำเหตมุำจำกตกึเป็นพษิกจ็ะเป็นสิง่
ที่ใกล้ตัวเรำมำกขึ้นเช่นกัน เรำจึงควรหำวิธีป้องกันดังเช่นที่กล่ำวมำข้ำงต้น  
เพื่อเรำจะได้มีสุขภำพที่ดี ไม่เจ็บไม่ป่วย จะได้ใช้ชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข
นั่นเอง

แหล่งที่มำ : ผู้จัดกำรออนไลน์
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ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำ
เกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2556
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นางปรียา  มิตรานนท์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำบุคลำกร

(ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรสถิติ)

นางดวงดาว   หาญวงศ์
สถิติจังหวัดอ�ำนำจเจริญ

นายสุธีร์   หิ้งทอง
เจ้ำพนักงำนสถิติช�ำนำญงำน

ส�ำนักบริหำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นายจวน  บุญคง
พนักงำนบริกำร

ส�ำนักบริหำรกลำง

นางกนกพร  ฐิตารมย์
สถิติจังหวัดล�ำพูน

นางพสกชม   กาญจนพล
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส

ส�ำนักสถิติพยำกรณ์

นายชัยณรงค์   นามกระจ่าง
เจ้ำพนักงำนสถิติช�ำนำญงำน

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

นางวัชรี  บุญจีน
พนักงำนบริกำร

 ส�ำนักบริหำรกลำง

นายสุริยัน  จันทร์นคร
สถิติจังหวัดขอนแก่น

นางณิชาพร   สังข์สกุล
เจ้ำพนักงำนสถิติอำวุโส

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

     นายสวัสดิ์   วิลัยรัตน์
   พนักงำนขับรถยนต์
    ส�ำนักบริหำรกลำง

นายอมรรัตน์  สุวรรณวงศ์
สถิติจังหวัดนนทบุรี

นายบุญเลิศ  แตงชาติ
เจ้ำพนักงำนสถิติอำวุโส

ส�ำนักงำนสถิติจังหวัดพิจิตร



ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

 นำวำอำกำศเอก อนดุษิฐ์  นำครทรรพ รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน

สัมมนาทางวิชาการและวิพากษ์ในหัวข้อ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิง

พื้นท่ีกับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) เมื่อวันที่ 13 

มิถนุายน 2556 ณ ห้องทานตะวนั ชัน้ 5 ศาลากลางจงัหวดัลพบรุี

จากข ้อมูลและรายละเอียดในการด�าเนินงานของ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้ริเริ่มและด�าเนินการเชื่อมโยงและ 
แลกเปลี่ยนข้อมลูเพื่อการตดัสนิใจในระดบัพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 
10 จงัหวดั ในปีที่ผ่านมาส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีและในปีนี้ได้ขยาย
โครงการมาสู่ระดับกลุ่มจังหวัด 2 กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่มภาคกลาง
ตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ถือได้ว่าการขยายโครงการดังกล่าวมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยสนับสนุนการบริหารงานของจังหวัดและกลุ่ม เพราะในปัจจุบัน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหารอบด้าน ซึ่งข้อมูลมีการ 
กระจายอยู่ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ  การเข้าถงึและการบูรณาการ
ข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นไปได้ยาก อาจส่งผลให้การวางแผนและการ
ตดัสนิใจผดิพลาด และส่งผลเสยีในภายหลงัได้ ดงันั้น การมขี้อมูลที่
ครบถ้วนถกูต้อง มเีจ้าภาพที่ชดัเจน และมมีาตรฐาน เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจที่มเีหตผุลทางวชิาการรองรบั (Evidence Base for Decision 
Making) จะท�าให้การก�าหนดทิศทางการพัฒนาการวางยุทธศาสตร์
การพฒันา เป้าหมาย แผนงาน และการก�าหนดโครงการต่าง ๆ  เป็น
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถจดัสรรงบประมาณกลุม่จงัหวดัอย่าง
เหมาะสม และข้อมลูเหล่านี้ยงัสามารถใช้เป็นตวัชี้วดัประสทิธผิลของ
การด�าเนนิการโครงการในกลุ่มจงัหวดัได้อกีด้วย

หากโครงการลักษณะนี้ได้ด�าเนินการขยายผลไปยัง
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัที่เหลอื จะท�าให้ทกุจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัมี

ความชดัเจนในการพฒันา (Positioning) หรอืมผีลติภณัฑ์ที่มศีกัยภาพ 
(Product Champion) ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แบบห่วงโซ่มูลค่า 
(Value Chain) ที่มวีงจรการผลติครบถ้วน ส่งผลให้เหน็ภาพรวมทศิทาง
การพฒันาของประเทศได้อย่างเป็นองค์รวม 

ในป ีนี้ เป ็นการขยายผลการด�า เนินงานเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ที่ยึดยุทธวิธีการแปลงแผนแม่บทระบบ
สถติปิระเทศไทยสู่การปฏบิตั ิซึ่งม ี3 กลยทุธ์ในการด�าเนนิการ ดงันี้

1. การขับเคลื่อนด้วยกลไกคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานฯ

2. สร้างพนัธมติรโดยการ MOU ระหว่าง ส�านกังานสถติิ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้
โครงการจดัท�าข้อมูลเศรษฐกจิเชงิพื้นที่ระดบักลุ่มจงัหวดั

3. จัดระบบและรูปแบบการท�างานที่ผสมผสานระหว่างผู้ใช้
และผู้ผลิตข้อมูล โดยน�าความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและประเด็น
ยุทธศาสตร์มาก�าหนดเป้าประสงค์ในการท�างาน เพื่อให้สามารถ
อธบิายสิ่งที่เกดิขึ้นได้

การสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้ข้อมูลว่า ข้อมูลมีความ
ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการ 
ด�าเนินงาน หากข้อมูลไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
เป้าหมายของผลสมัฤทธิ์ได้ การน�าเสนอผลการจดัท�าข้อมลูเศรษฐกจิ
เชงิพื้นที่กบัการบรหิารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัในครั้งนี้ เน้นเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เพื่อจะได้ข้อมูลที่สามารถก�าหนด
ทศิทางในการพฒันาผลติภณัฑ์นั้น ๆ ต่อไปสำ�
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กระทรวงไอซีทีก�าลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถ 
น�าเสนอข้อมูลในระดับพื้นที่ย ่อย โดยระบบนี้คือ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์แห่งชาติ หรือ National Geographic 
Information System หรอืเรยีกสั้น ๆ ว่า NGIS ระบบนี้จะช่วยให้
มองเหน็ และเข้าใจภาพรวมทั้งหมดที่แสดงออกมาผ่านแผนภมูิ
และรายงานต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถงึ อกีทั้ง NGIS เมื่อด�าเนนิการ
แล้วเสร็จ สามารถน�าเข้าข้อมูลสถิติทางการ Mapping ลงไป
ใน NGIS จะช่วยในการน�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย 
สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเรว็ 

ประชุมคณะกรรมกำรจัดระบบ
สถิติประเทศไทย 3 ด้ำน

 นำวำอำกำศเอก อนุดิษฐ์ นำครทรรพ รัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติ

ประเทศไทย 3 ด้าน ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม  2556 

ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

การท�างานครั้งนี้ เป็นการท�างานแบบมสี่วนร่วมทั้งใน
ภารกจิระดบั กระทรวง กรม และในระดบัพื้นที่ อาท ิจงัหวดั หรอื 
กลุ่มจังหวัด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนนั้นจะได้ข้อมูลสถิติทางการที่ใช้ในการตอบโจทย์
ยทุธศาสตร์ประเทศ ยทุธศาสตร์กระทรวงและพื้นที่ ข้อมูลสถติทิี่
เป็นทางการสามารถช่วยตอบโจทย์ Country Strategy และที่ส�าคญั
ยังเป็นการตอบโจทย์เรื่องการจัดอันดับการแข่งขันของประเทศ 
ตามที่ IMD ได้จดัท�าขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 นี้ อนัดบัการแข่งขนัของ 
ประเทศไทย อยูอ่นัดบัที่ 27 จาก 60 ประเทศ ในการจดัอนัดบัด้าน
ต่าง ๆ นั้น บางครั้งหน่วยงานต่างประเทศซึ่งเป็นผู้จดัอนัดบัอาจ
ไม่ทราบแหล่งข้อมลูที่เป็นข้อเทจ็จรงิที่มคีวามสมบรูณ์และถกูต้อง
อย่างแท้จรงิของประเทศไทย ท�าให้ข้อมลูที่ได้ไปพจิารณาจดัอนัดบั
อาจไม่สะท้อนศกัยภาพของประเทศเราอย่างแท้จรงิ  

ซึ่งการท�างานครั้งนี้ จะได้ข้อมลูที่จะน�ามาใช้ในการจดั
อันดับการแข่งขันของประเทศได้อย่างครบถ้วน และยังเป็นการ 
Clearing และ Verify ข้อมลู กลา่วคอื เป็นการตรวจสอบความมอียู่
จรงิของข้อมลูนั่นเอง รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมลูทั้งในระดบัภารกจิ
ประจ�า (Function base) และระดบัพื้นที่ (Area base) เพื่อให้เกดิ
การมสี่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนั้นยงัเป็นการตอบสนองนโยบาย 
Smart Thailand อกีด้วย
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นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำนในพิธี และนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร่วมเป็นสักขีพยำน  
ในพธิลีงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืระหว่ำง ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิและส�ำนกังำน 
เลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ เพือ่ด�ำเนนิงำนควำมร่วมมอืด้ำนข้อมลูสถติิให้มคุีณภำพตำม
หลกัวชิำกำร และพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนสถติต่ิำง ๆ  ให้บูรณำกำรข้อมลู
สถติิและตัวชีว้ดัด้ำนกำรศกึษำทีถ่กูน�ำไปใช้ในระบบสำกลขององค์กรระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำให้มีควำมสมบูรณ์ขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน  2556  ณ ห้องประชุม
คอนเวนชัน่ โรงแรมเซน็ทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนช่ันเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวลิด์  
กรุงเทพมหำนคร

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ น�ำทีมข้ำรำชกำร พนักงำน และ 
เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติร่วมกิจกรรม “แบ่งปัน 1 
วัน ใน 1 ปี เยีย่มบ้านพกัคนชรา และเลีย้งอาหารกลางวนั” 
รวมทัง้ร่วมบรจิำคเงนิและสิง่ของ เมือ่วนัที ่14 มถินุำยน 2556  
ณ สถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี (หลวงพ่อเปิ่น
อุปถัมภ์) อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

นาวาอากาศเอก อนดุษิฐ์  นาครทรรพ  รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร ตรวจเยีย่มและตดิตำมงำนกำรบรหิำร
จดักำรโครงกำรของส�ำนักงำนสถติแิห่งชำต ิ โดยม ีนายวบิลูย์ทตั  สทัุนธนกติต์ิ   
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พร้อมด้วยผู้บริหำร ให้กำรต้อนรับ  
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2556  ณ ห้องประชุม 401 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

 เยี่ยมบ้านพักคนชรา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ตรวจเยี่ยม
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นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นประธำนกำรประชุม 
ชี้แจงโครงกำรส�ำมะโน/ส�ำรวจ ปีงบประมำณ 2557  
ครั้งที่ 1/2557 ระดับเจ้ำหน้ำที่สถิติประจ�ำจังหวัด 
เมื่อวันที่  16 สิงหำคม 2556 ณ ห ้องรอยัล  
ออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัด
เชียงใหม่

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และ 
นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  แสดงควำมยินดี
กับนำงสำวธัญมำศ  ทองมูลเล็ก  ตัวแทนส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
กำรประกวดร้องเพลงโครงกำรรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม  จริยธรรม และกำรป้องกัน 
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ บทเพลงข้ำรำชกำรบทเพลงใหม่ “ในนามประเทศไทย” โดย
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 
2556 ณ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ร่วมงำนวันคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ประจ�ำปี 
2556 และรับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณส่วนรำชกำรที่ส่งผลกำรประเมิน
มำตรฐำนควำมโปร่งใส และในโอกำสนี้ นายพินิจ  กัลยาณมณีกร สถิติ
จังหวัดอ่ำงทอง  รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ ข้ำรำชกำรผู้ประพฤติ
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน และภำยในงำนผู้แทนจำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติที่
เข้ำประกวดร้องเพลงในนำมประเทศไทย ร่วมร้องเพลงในมินิคอนเสิร์ต 
“ด้วยรัก และหัวใจ ในนามประเทศไทย” เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2556 
ณ หอประชุมสุขุมประดิษฐ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
จังหวัดนนทบุรี

นางปรยีา   มติรานนท์  ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพฒันำบุคลำกร
ให้กำรต้อนรับคณะอำจำรย์และนิสิตนักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัสรุนิทร์ ในโอกำสเข้ำศึกษำดงูำน เรือ่ง 
กระบวนกำรจัดท�ำข้อมูลสถิติและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 8 
สิงหำคม  2556 ณ ห้องอบรม 1 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

  ประชุมช้ีแจง

แสดงความยินดี

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศึกษาดูงาน



ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคาร B) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตที่ 19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�านกังานสถติแิห่งชาติ
รฐัและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556

ณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัด
อุตรดิตถ์  โดย นายจิรพล รอดบาง 
สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วย
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 

ณ ศำลำกลำงจังหวัดยะลำ โดย  
นายสทิธชิยั  ตณัฑ์ศริ ิ  สถติจิงัหวดั
ยะลำ พร้อมด้วยข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่

ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดสตูล โดย นางสาวประไพ  
พกุงาม สถติิจงัหวดัสตูล พร้อมด้วย
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่

ณ เวทีกลำงสะพำนหิน อ.เมือง 
จ.ภู เก็ต โดย นางละอองดาว 
คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต พร้อม
ด้วยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 

เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2556 นายพพิฒัน์  เพช็รกระจ่าง สถิตจัิงหวดั
หนองคำย พร้อมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที ่ร่วมโครงกำรปลกูต้นไม้
สร้ำงหนองคำยให้เป็นเมืองน่ำอยู่  พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
และเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ  
ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย

เมือ่วันที ่8 สงิหาคม 2556 นางดวงดาว  หาญวงศ์ สถติจิงัหวดั
อ�ำนำจเจรญิ พร้อมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที ่ร่วมโครงกำรประชำ
อำสำปลูกป่ำ 800 ล้ำนกล้ำ 80 พรรษำมหำรำชินี ณ บ้ำน 
ดอนเมย  ต.ดอนเมย  อ.เมือง  จ.อ�ำนำจเจริญ

เมื่ อวันที่  13 สิงหาคม 2556  นางสาวประไพ  
พุกงาม สถิติจังหวัดสตูล พร้อมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ร่วมโครงกำรท�ำงำนบริกำรสังคมแบบกลุ่ม (ปลูกป่ำชำยเลน) 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิิติ ์พระบรมรำชินนีำถ  
เนือ่งในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 12 สงิหำคม  
2556 ณ ศูนย์กำรท่องเที่ยว (ท่ำเทียบเรือ) ชุมชนบ้ำนหัวทำง  
ต.พิมำน  อ.เมือง  จ.สตูล 

เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2556 นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร  
สถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่ 
แห่งชำต ิโดยได้มกีำรเลีย้งอำหำรกลำงวนัเดก็นกัเรยีน
โรงเรียนโสตศึกษำ จังหวัดนครปฐม

ข่ำวจำกภูมิภำค

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เลี้ยงอาหารกลางวัน


