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สารบัญ
สารสถติฉิบบันี้มาพรอมกบัการเฉลมิฉลอง

ครบรอบปที่ 55 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ วันที่ 

23 พฤษภาคม 2561 สํานักงานสถิติแหงชาติ

เป นหนวยงานหลักในการผลิตขอมูลสถิติของ

ประเทศ ใหทุกภาคสวนนําไปใชในการวางแผน

และจัดทํานโยบายในภารกิจของหนวยงาน ขอมูล

สถิติจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะขาดเสียมิไดของ

ผู จัดทําแผน/นโยบาย และผู บริหารเปนเข็มทิศ

นาํทางในการพฒันาใหเปนไปอยางถกูทศิทาง สราง

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนืแกประเทศ

อยางไรก็ดี การจัดทําข อมูลสถิติของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ จําเปนตองไดรับความ

รวมมือจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนผูใหขอมูล 

ผูใชขอมลูซึ่งสรางคณุคาใหแกขอมลูสถติ ิหนวยงาน

สนบัสนนุอื่นๆ ทั้งภาครฐั เอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน

ที่ชวยเผยแพรขอมูลสถิติสูสาธารณชน สรางการ

รับรู ในวงกวาง ตองขอขอบคุณเปนอยางสูงมา 

ณ โอกาสนี้

สํานักงานสถิติแหงชาติ พรอมกาวยางสู

ปที่ 56 ดวยความมุงมั่นผลิตขอมูลสถิติอยางมี

คุณภาพ และพัฒนางานสถิติใหก าวหนายิ่งๆ 

ขึ้นไป เพื่อประโยชนสูงสดุของประเทศ ซึ่งจะสงผล

ตอความอยูดมีสีขุของประชาชนโดยรวมตอไป

              แลวพบกนัฉบบัหนา

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

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

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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สืบเนื่องจากปก
 - 55 ปี สาํนักงานสถิตแิหง่ชาต ิพรอ้มเดนิหนา้ขบัเคลือ่น 

  Big Data สูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื

สถิติน่ารู้
 - รายได ้ค่าใช้จา่ย และหนีส้นิของครวัเรอืน ปี 2560

 - ผลสาํรวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

  ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560

สถิติเด่น
 - แรงงานไทย ...ไปทาํงานจังหวดัไหนดี

ข่าวประชาสัมพันธ ์ 

 - ประเมนิผลสมัฤทธ์ิของโครงการเน็ตประชารฐั

 - แถลงข่าว สถติบิอกอะไร ผูส้งูวยัปัจจุบนั และอนาคต

แวดวง สสช.
 - ครบรอบ 55 ปี สาํนักงานสถิตแิหง่ชาติ
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สืบเนื่องจากปก

สํานักงานสถิติแหงชาติกอตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2506 ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หลังจากการปฏิรูประบบ

ราชการเมื่อป พ.ศ. 2545 ไดยายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

สํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินงานมาครบรอบ 55 ป ดวยความ

มุงมั่นพัฒนาขอมูลสถิติใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมใหบริการใน

ชองทางที่หลากหลาย  เพื่อใหขอมลูสถติถิกูนาํไปใชอยางกวางขวาง

เกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ สงผลใหประชาชนอยูดีมีสุข 

ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื 

สํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก

ในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โดยดําเนินการมาอยางตอเนื่องปละกวา 20 โครงการ 

และยังสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในนโยบายสําคัญๆ ของ

รัฐบาล เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวสะทอนไปยัง

รัฐบาลและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งในปที่ผานมาไดดําเนิน

การสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย ซึ่งเปนการจัดทําขอมูลเพื่อตอบ

โจทยนโยบายรัฐบาลในการใหความชวยเหลือดานสวัสดิการตางๆ 

แกผูมรีายไดนอย

อีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการระบบ

สถิติและสารสนเทศ โดยบูรณาการขอมูลสถิติจากหนวยงาน

ภาครฐั ทั้ง 20 กระทรวง 200 กวากรม ผานกลไกแผนแมบทระบบ

สถติปิระเทศไทยในการขบัเคลื่อน ซึ่งปจจบุนัอยูในชวงแผนพฒันา

ระบบสถติปิระเทศไทย ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2555 - 2564) สาํนกังานสถติิ

แหงชาติ ไดรับมอบหมายใหมี

สวนรวมในการจดัทาํ Government 

Big Data จงึมแีนวคดิในการจดัทาํ 

Data Center ทั้งในระดบัประเทศ

และระดบัจงัหวดั ซึ่งจะเริ่มตนใน

ระดบัประเทศ โดยการบูรณาการ

ขอมูลภาครัฐระดับกระทรวง/กรม 

เพื่อการเขาถึงและใชประโยชน

จากขอมูล Big Data ของภาครฐั 

ดวยการวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytics) รวมกับเจาของขอมูล

และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อ

ใหไดผลการวิเคราะหที่สามารถ

นําไปใชในการบูรณาการนโยบายของรัฐบาลใหชัดเจนและตรง

เปาหมาย โดยมแีนวทางการขบัเคลื่อน Big Data ตามนโยบายไทยนยิม 

ยั่งยนื ดวยการสนบัสนนุขอมลูพื้นฐานทางดานเศรษฐกจิ สงัคม และ

ทรพัยากรธรรมชาต ิจาํนวน 20 สาขา สนบัสนนุชดุขอมูลที่สาํคญั

และจาํเปนตามประเดน็ยทุธศาสตรจงัหวดั/ กลุมจงัหวดั และมกีาร

ประสาน สนับสนุน การติดตามสรางการรับรูการใชประโยชนจาก

เน็ตประชารัฐ หรือการขยายผลการสงเสริมการใชประโยชนจาก

เน็ตประชารัฐ เพื่อการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล Big Data 

ของภาครฐั 

สําหรับภารกิจสุดทาย คือ การบริการขอมูลสถิติ ซึ่งมี

ทั้งขอมูลที่ผลติเอง และรวบรวมมาจากหนวยงานอื่นไวบรกิาร และ

ในยุคดิจิทัล สํานักงานสถิติแหงชาติ คํานึงถึงความสะดวกสบาย

ของผูใช จงึมชีองทางที่หลากหลายสาํหรบัใหบรกิาร โดยไดเปดให

ใชบรกิารทาง Mobile Application “THAI STAT” และทางเวบ็ไซต

สํานักงานสถิติแหงชาติ www.nso.go.th ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหใช

งานไดสะดวก คนหาขอมูลไดงายยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถตดิตอ

ทางโทรศัพท โทรสาร หรือติดตอดวยตนเองไดที่ สํานักงานสถิติ

แหงชาต ิหรอืสาํนกังานสถติจิงัหวดัทั่วประเทศ

สาํนกังานสถติแิหงชาต ิใหความสาํคญักบัคณุภาพของ

ขอมลูสถติทิี่จดัทาํ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ดวยการศกึษา 

พฒันา และนาํเทคนคิวธิกีารใหมๆ มาปรบัใชอยางตอเนื่อง เพื่อให

ไดขอมูลที่มคีณุภาพ ถูกตองแมนยาํใหทกุภาคสวน ไดใชประโยชน

จากขอมูลสถติอิยางเทาเทยีม และทั่วถงึ

55 ป
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
พรอมเดินหนาขับเคลื่อน Big Data 
สู การพัฒนาที่ย่ังยืน
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สถิตินารู

จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
ในป 2560 พบวา ครวัเรอืนทั่วประเทศ มรีายไดเฉลี่ยเดอืนละ 26,946 
บาท สวนใหญเปนรายไดจากการทํางาน รอยละ 71.9 ซึ่งไดแก 
คาจางและเงนิเดอืน รอยละ 45.1 กาํไรสทุธจิากการทาํธรุกจิ รอยละ 
18.1 และกาํไรสทุธจิากการทาํการเกษตร รอยละ 8.7 และมรีายไดที่
ไมไดเกดิจากการทาํงาน เชน เงนิที่ไดรบัความชวยเหลอืจากบคุคล
อื่นนอกครวัเรอืน/รฐั รอยละ 11.6 รายไดจากทรพัยสนิ เชน ดอกเบี้ย
รอยละ 1.4 นอกจากนั้น ยงัมรีายไดที่ไมเปนตวัเงนิในรูปสวสัดกิาร/
สนิคาและบรกิารตางๆ ที่ไดรบัมาโดยไมตองซื้อรอยละ 13.8 (รวมคา
ประเมนิ คาเชาบาน/บานของตนเอง) ครวัเรอืนทั่วประเทศมคีาใชจาย
เฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท เปนคาอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ 
รอยละ 35.1 รองลงมาเปนคาที่อยูอาศัย เครื่องแตงบานและ
เครื่องใชภายในบาน รอยละ 20.3 คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ
และการเดินทาง รอยละ 17.4 และอื่นๆ เชน ของใชสวนบุคคล 
ใชในการสื่อสาร ใชเพื่อการศกึษา ฯลฯ รอยละ 14.2 และคาใชจาย
ที่ไมเกี่ยวกบัการอปุโภคบรโิภค รอยละ 13.0

ÃÒÂä´Œ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ áÅÐË¹Õ้ÊÔ¹

¢Í§¤ÃÑÇàÃ×Í¹ »‚ 2560
สําหรับหนี้สินของครัวเรือนจากครัวเรือนทั่วประเทศ

ประมาณ 21 ลานครวัเรอืน พบวา เปนครวัเรอืนที่มหีนี้สนิประมาณ 
10.8 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 50.7 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 
178,994 บาท ตอครัวเรือน ซึ่งสวนใหญเปนการกอหนี้เพื่อใชใน
ครวัเรอืน (รอยละ 76.9) คอื ใชเพื่อการอปุโภคบรโิภค รอยละ 39.0 
ใชในการซื้อบาน/ที่ดินรอยละ 36.3 และใชในการศึกษา รอยละ 1.6 
สาํหรบัหนี้เพื่อใชในการลงทนุและอื่นๆ (รอยละ 23.1) พบวาสวนใหญ
เปนหนี้เพื่อใชทาํการเกษตร รอยละ 14.0 รองลงมาคอื การใชทาํ
ธรุกจิ รอยละ 8.5 และหนี้อื่นๆ อกีรอยละ 0.6
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เมื่อเปรยีบเทยีบรายได คาใชจาย และหนี้สนิตอรายได 
พบวา รายได และคาใชจาย (ไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทนุ เชน 
การซื้อบาน/ที่ดนิ และเงนิออม เปนตน) ครวัเรอืนทั่วประเทศตั้งแต
ป 2550 ถงึ 2560 มรีายไดเฉลี่ยมากกวาคาใชจายที่จาํเปนในการ
ยังชีพ ซึ่งพบวารายได และคาใชจายฯ ตั้งแตป 2550 ถึง 2560 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คอืรายไดเพิ่มจาก 18,660 บาท เปน 26,946 บาท และ

คาใชจายเพิ่มจาก 14,500 บาท เปน 21,437 บาท ตามลาํดบั และ
เมื่อพิจารณาผลตางของรายได และคาใชจาย ในป 2560 พบวา 
รายไดสูงกวาคาใชจายที่จาํเปนในการยงัชพี 5,509 บาทตอเดอืน หรอื
ประมาณ 1,900 บาทตอคน (ขนาดของครวัเรอืนเฉลี่ยเทากบั 2.9 คน) 
ซึ่งสวนใหญถกูนาํไปใชในการชาํระหนี้ เชน หนี้เพื่อการซื้อบาน/ที่ดนิ 
หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรายไดสวนที่เหลือจากการชําระหนี้ 
และไมไดถูกใชสอยออกไปก็มีเหลือไวสําหรับการเก็บออม เปนตน 
และเมื่อเปรยีบเทยีบหนี้สนิตอรายไดของครวัเรอืนตั้งแตป 2550 ถงึ 
2560 พบวา หนี้สนิตอรายไดในป 2560 สูงสดุ คอื 6.6 เทา และหนี้สนิ
รายไดตํ่าสดุอยูในชวงป 2554 และ 2558 ซึ่งเทากนัคอื 5.8 เทา

เมื่อพิจารณาจํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้ และจํานวนหนี้
เฉลี่ยตอครวัเรอืนทั้งสิ้นระหวางป 2550 ถงึ 2560 พบวา สดัสวน
ของครวัเรอืนที่เปนหนี้ลดลงตามลาํดบั คอื ลดลงจากรอยละ 63.3 
ในป 2550 เปนรอยละ 49.1 ในป 2558 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
เล็กนอยในป 2560 เปนรอยละ 50.7 แตจํานวนเงินที่เปนหนี้
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 116,681 ในป 2550 
เปน 178,994 บาท ในป 2560

รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินตอรายไดของครัวเรือน (ป 2550 - 2560)
1/

รายได/คาใชจาย (บาท) หนี้สินตอรายได (เทา)
รายได
คาใชจาย
หนี้สินตอรายได

2550 2552 2554 2556 2558 2560

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

ป

18,660

20,903

16,205

23,236

17,403

25,194

19,061

26,915 26,946

6.3
6.4

 5.8

6.5

  5.8

6.6

ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1/ คาใชจายที่จำเปนตองใช ในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ที่ดิน และเงินออม เปนตน

0

21,157 21,437

14,500

0
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¨Ñ´·Óâ´Â : ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·ÈÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ÀÒ¤ÃÑ° ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

áÃ§§Ò¹ä·Â...ä»·Ó§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´äË¹´Õ

Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹¤¹

2. ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ 

5. ªÅºØÃÕ  

7. ÃÐÂÍ§

3. ¹¹·ºØÃÕ 

6. ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 

10. ¹¤Ã»°Á 

9. àªÕÂ§ãËÁ‹ 

4. ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª 

8. Ê§¢ÅÒ

95.2

7.9

14.9

7.8

7.4

22.3

25.5

12.9

13.3

13.0
1. ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹ 

10 ¨Ñ§ËÇÑ´·Õè¹ÒÂ¨ŒÒ§µŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÊÙ§ÊØ´ ÍÒªÕ¾·Õè¹ÒÂ¨ŒÒ§µŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ »‚ 2559 - 2560

Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹¤¹

·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹áÅÐ*ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·/à´×Í¹
¤‹Ò¨ŒÒ§à©ÅÕèÂµÒÁÍÒªÕ¾*

147.3
134.0

7.8

74.9
77.2

43.1
48.2

16.4
18.9

9.6

1.4
1.2

32.0
27.5

40.1
27.8

65.5
63.1

ÍÒªÕ¾§Ò¹¾×é¹°Ò¹

¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ 

ª‹Ò§à·¤¹Ô¤

¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾µ‹Ò§æ 

¼ÙŒºÑÞÞÑµÔ¡¯ËÁÒÂ

¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹½‚Á×Í
´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ

¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹â´Â
ãªŒ½‚Á×Íã¹¸ØÃ¡Ô¨

¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹â¹âÃ§§Ò¹

àÊÁÕÂ¹

Å´

à¾Ô่Á

2560
2559

Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹¤¹

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ ÃÐÂÍ§ ªÅºØÃÕ ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

5.9
8.38.4

11.913.8

7,432

11,265

26,885

29,755

6,108

10,573

14,980

20,644

10,407

  5 ¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ã¹ÍÒªÕ¾§Ò¹¾×é¹°Ò¹ (áÃ§§Ò¹·ÑèÇä»áÅÐáÃ§§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ) ÊÙ§ÊØ´

·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹ 

¤‹Ò¨ŒÒ§à©ÅÕèÂµÒÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·/à´×Í¹

* Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹¤¹

·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹áÅÐ*ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃ¢ÒÂÊ‹§/
¡ÒÃ¢ÒÂ»ÅÕ¡
·Õè¾Ñ¡áÃÁ/

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ

¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§

¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ/
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

186.4

99.5

23.6

21.2

14.3

12,532

12,466

10,818

9,711

26,980

·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹ 

Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹¤¹

¡ÃØ§à·¾-
ÁËÒ¹¤Ã

ÊÁØ·Ã-
»ÃÒ¡ÒÃ

¾ÃÐ¹¤Ã-
ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

¹¤ÃÈÃÕ-
¸ÃÃÁÃÒª

ÃÐÂÍ§ ªÅºØÃÕ ¹¹·ºØÃÕ ¹¤ÃÃÒª-
ÊÕÁÒ

¹¤Ã»°Á ÊÃÐºØÃÕ

38.4

16.2
10.4 10.0 9.3 6.87.4 5.3 5.3 3.9

5 ÍÑ¹´Ñº ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÊÙ§ÊØ´ 10 ¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹´ŒÒ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔµÊÙ§ÊØ´ 

           ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ »‚ 2560 Å´Å§¨Ò¡»‚ 2559 ÃŒÍÂÅÐ 1.35 â´ÂÍÒªÕ¾·Õè¹ÒÂ¨ŒÒ§/Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÊÙ§ÊØ´ 
  ¤×Í ÍÒªÕ¾§Ò¹¾×é¹°Ò¹ ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ ÊÓËÃÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÊÙ§ÊØ´ ¤×Í ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔµ

·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹ 

Ë¹‹ÇÂ : ¾Ñ¹¤¹

2550      2551        2552       2553       2554       2555       2556       2557        2558       2559       2560

414.7 419.6 383.3
481.5 447.4 447.0

533.7
453.1 476.8

421.1 415.5

สถิติเดน 0
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นางสาวอจัฉรนิทร  พฒันพนัธชยั ปลดักระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เปนประธานเปดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
ผูกํากับงานจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการประเมินผล
สมัฤทธิ์ของโครงการเนต็ประชารฐั ครั้งที่ 1 จดัขึ้นระหวางวนัที่ 2 - 4 
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทวาราวด ีรสีอรท จงัหวดัปราจนีบรุี

โครงการเน็ตประชารัฐ เปนโครงการที่รัฐบาลใหความ
สาํคญัอยางมาก เปนการยกระดบัโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศ สรางความเทาเทียมและทั่วถึง ในการเขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของประชาชนนําพาประเทศไทยกาวสู 
“ไทยแลนด 4.0” ดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศใหเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันในเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไดกําหนด
ยุทธศาสตรสําคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล
ใหมีประสิทธิภาพสูงทั่วประเทศ ที่ทุกคนเขาถึงไดมีความพรอมใช 

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการเน็ตประชารัฐ 

และอยูในราคาที่จายได การพัฒนาโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงมีความจําเปน และถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหประเทศไทย
สามารถพฒันาไดทดัเทยีมกบัประเทศอื่น โดยมุงเนนพื้นที่เปาหมาย
หรือชุมชนเปาหมาย ที่อยู ในพื้นที่ที่การใหบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานยังไมทั่วถึง มีเปาหมายขยายโครงขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงผานสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแกวนําแสง (FTTx) ให

ผลสัมฤทธิ์
ขาวประชาสัมพันธ0
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ครอบคลุมหมูบานเปาหมาย จํานวน 24,700 หมูบาน และจัด
ใหมีจุดใหบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสายโดยไมคิดคาใชจายกับ
ผูใชบริการอยางนอยหมูบานละ 1 จุดใหบริการที่ระดับความเร็ว
ไมตํ่ากวา 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)  ประโยชน
ของโครงการเน็ตประชารัฐ เชน ชวยสรางโอกาสการเขาถึง
การเรียนรูตลอดชีวิตผานออนไลนการเขาถึงขอมูลที่มีประโยชน
ตอการประกอบอาชพี การเขาถงึขอมูลการแพทย และปรกึษาแพทย
ผานออนไลน เปนตน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อ
ใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีขอมูลในการติดตาม
การประเมนิผล และวางแผนพฒันาตอยอดการใชงานอนิเทอรเนต็
ไปสูการผลกัดนัเศรษฐกจิไทย ซึ่งตองใหเกดิความยั่งยนื สรางสงัคม
ที่เทาเทยีมกนั สอดคลองกบันโยบาย Thailand 4.0 ที่เทคโนโลยดีจิทิลั
จะเขามามสีวนสาํคญัในการพฒันาประเทศ 

กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ไดขอความรวมมอื
สํานักงานสถิติแหงชาติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เนต็ประชารฐั หลงัจากที่ไดมกีารดาํเนนิการตดิตั้งโครงขายดงักลาว
ไปแลวใน 24,700 หมูบาน เพื่อใชประกอบการติดตามประเมิน
ผลการดําเนินงานดังกลาว วามีประโยชนกับประชาชนในพื้นที่
เพยีงใด โดยการประชมุเชงิปฏบิตักิารครั้งนี้ เปนระดบัผูกาํกบังาน
จงัหวดัและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมกีารใหความรูในเรื่องตางๆ 

เชน บทบาทหนาที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่
จะเขาไปเกี่ยวของกับทานอยางไร ความรูความเขาใจและการใช
ประโยชนเนต็ประชารฐั ความรูเกี่ยวกบั Big data เปนตน ซึ่งจะมี
การเสวนา หัวขอความรูความเขาใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ ความ
มั่นคงปลอดภัยและการใหบริการ ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวย
งานตางๆ มารวมเสวนา  รวมถงึมกีารประชมุ workshop กลุมยอย
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน การใช
ประโยชนจากเน็ตประชารัฐ และชี้แจงการเก็บรวบรวมขอมูลการ
ประเมนิผลสมัฤทธิ์ของโครงการเนต็ประชารฐั โดยระดบัผูกาํกบังาน
จงัหวดัและหนวยงานที่เกี่ยวของจะมกีารจดัประชมุทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย
จดัที่ศูนยภาคกลาง 2 ครั้ง คอื จังหวดัปราจนีบุร ี และนครนายก 
ศูนยภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่จงัหวดัขอนแกน และศนูยภาคใต ที่จงัหวดัสงขลา เพื่อใหเกดิความ
รวมมอืในการดาํเนนิงานดานการจดัเกบ็ขอมลูสถติสิรางความเขาใจ
ทศิทางในการดาํเนนิงานของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
และสํานักงานสถิติแหงชาติ รวมทั้งใหมีการสรางเครือขายโดยการ
ประสานงานในการดําเนินการกับหนวยงานภายในและภายนอก
กระทรวงฯ เพื่อใชในการดาํเนนิการของภาครฐัใหเกดิความรวมมอื
และมกีารบูรณาการรวมกนั

นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมระดับผูกํากับงานอําเภอ 
และระดบัเจาหนาที่วชิาการและพนกังานแจงนบัแตละจงัหวดั เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติจะมี
เจาหนาที่ลงพื้นที่เกบ็รวบรวมขอมลูสอบถามประชาชนเกี่ยวกบัการ
รบัรู/รบัทราบ การใชประโยชน และความพงึพอใจของประชาชนตอ
อนิเทอรเนต็ความเรว็สูงของหมูบาน เปนลาํดบัตอไป

สาํหรบัการประชมุระดบัผูกาํกบังานอาํเภอจะจดัประชมุ
ในเดอืนมถินุายน ซึ่งจะมจีดัประชมุทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในแตละภาค คอื 
ภาคกลางจดัประชมุจงัหวดันครนายก ภาคเหนอื จงัหวดัเชยีงใหม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร และภาคใต จังหวัด
สรุาษฎรธานี
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นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ แถลงขาว “สถิติบอก
อะไร ผู สูงวัยปจจุบันและอนาคต” ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค ชั้น 4 (ทศิเหนอื) สาํนกังานสถติิ
แหงชาต ิศูนยราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ อาคารรฐั
ประศาสนภกัด ีกรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561

สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการ
สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยครั้งแรก
ในป 2537 และดําเนินการสํารวจครั้งตอมาในป 
2545 2550 2554 2557 และในป 2560 เปนการ
สํารวจ ครั้งที่ 6 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะ
ทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ 
การเกื้อหนุน ตลอดจนลักษณะการอยูอาศัยของ
ผูสูงอาย ุโดยทาํการเกบ็รวบรวมขอมูลจากครวัเรอืน
ตัวอยางจํานวน 83,880 ครัวเรือน ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
ระหวางเดอืนมถินุายน - สงิหาคม 2560

โครงสรางดานประชากรของประเทศไทย
เขาสูการเปน “สงัคมสงูวยั” (Aged society) ตั้งแตป 
2548 คอื มสีดัสวนประชากรอาย ุ60 ปขึ้นไป สูงถงึ
รอยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาต ิ(สศช.) ในป 2564 ประเทศไทยจะเขาสู
“สงัคมสงูวยัอยางสมบรูณ” (Complete aged society) 
เมื่อประชากรอาย ุ60 ปขึ้นไปมสีดัสวนสูงถงึรอยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในป 2574 ประเทศไทย
จะเขาสู “สงัคมสูงวยัระดบัสดุยอด” (Super aged 
society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มีสัดสวน
สูงถงึรอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด

สถิติ ผูสูงวัยปจจุบัน 
และอนาคตบอกอะไร

แถลงขาว1
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ผลจากการสํารวจประชากรไทย มี
จาํนวน 67.6 ลานคน ในป 2560 เปนชาย 33 ลาน
คน และหญงิ  34.6 ลานคน  มปีระชากรอาย ุ60 ป
ขึ้นไป 11.3 ลานคน คดิเปนรอยละ 16.7 ของประชากร
ทั้งหมด เปนชาย 5.08 ลานคน (รอยละ 15.4) และ
หญงิ 6.23 ลานคน (รอยละ 18.0)  เมื่อแบงกลุม
ผูสูงอายุออกเปน 3 ชวงวัย คือ ผูสูงอายุวัยตน 
(อาย ุ60 - 69 ป) ผูสูงอายวุยักลาง (อาย ุ70 - 79 ป) 
และผูสูงอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปขึ้นไป) จะพบวา 
ผูสูงอายขุองไทยสวนใหญจะมอีายอุยูในชวงวยัตน 
รอยละ 57.4 ของผูสูงอายุทั้งหมด เมื่อพิจารณา
ถงึแนวโนมอตัราของผูสูงอาย ุหมายถงึ อตัราสวน
ของผูสูงอายตุอประชากรทั้งสิ้น 100 คน จะพบวา 
เพิ่มขึ้นอยางเหน็ไดชดั (จากรอยละ 6.8 ในป 2537 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.4 ในป 2545  เปนรอยละ 10.7 
ในป 2550  รอยละ 12.2 ในป 2554  รอยละ 14.9 
ในป 2557 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 16.7 ในป 2560)

สําหรับการทํางาน ในป 2560 ผูสูงอายุ
ที่ทํางานมี 3.9 ลานคน หรือรอยละ 35.1 โดย
ผู สู งอายุชายที่ยั งคงทํางานอยู สู งกว าหญิง 
ผูสูงอายุสวนใหญทํางานในฐานะผูประกอบธุรกิจ
สวนตัวโดยไมมีลูกจาง สําหรับอาชีพที่ผูสูงอายุ
สวนใหญทาํอยูใน 5 อนัดบัแรก ไดแก ผูปฏบิตังิาน
ที่มีฝ มือด านการเกษตร ผู ปฏิบัติงานบริการ
และจําหนายสินคา ผูประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน 
ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และผูปฏิบัติ
งานดานเครื่องจักรและดานการประกอบ โดย
ผูสงูอายทุี่ยงัทาํงานอยูใหเหตผุลที่ยงัคงตองทาํงาน
วา สขุภาพแขง็แรง ยงัมแีรงทาํงาน ตองหารายได
เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง และเปนอาชีพประจํา
ไมมผีูดูแลแทน

แหลงรายไดหลักของผูสงูอายุ สวนใหญ
มาจากบตุร (รอยละ 34.7) มากที่สดุ รองลงมาคอื 
จากการทาํงานของผูสงูอายเุอง (รอยละ 31) และได
รบัจากเบี้ยยงัชพีของทางราชการ ไดแก เบี้ยยงัชพี
ผูสูงอาย ุ เบี้ยยงัชพีผูพกิาร (รอยละ 20) โดยผูสูงอายุ
ชายมีรายไดเฉลี่ยตอปสูงกวาหญิง และความ
เพยีงพอของรายได ที่ไดรบัโดยใหผูสูงอายปุระเมนิ
ความรูสึกของตนเองโดยไมใชจํานวนเงินมาเปน
เกณฑวัด พบวา เกินกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.3) 
ผูสูงอายตุอบวามรีายไดเพยีงพอ และมรีอยละ 18.5 
ที่ตอบวามรีายไดไมเพยีงพอในการดาํรงชพี
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สุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (จากการให

ผูสูงอายุประเมินสุขภาพตนเอง) สวนใหญตอบวาตนเอง
มสีขุภาพปานกลางหรอืเปนปกต ิ(รอยละ 43.2) และเกอืบ
รอยละ 40 ประเมินวาตนเองมีสุขภาพดี ผูสูงอายุไทยยัง
คงไดรบัสทิธใินสวสัดกิารคารกัษาพยาบาล (รอยละ 99.2) 
ซึ่งสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลหลักที่ไดรับสวนใหญ 
เปนสทิธมิาจากบตัรประกนัสขุภาพถวนหนา สทิธขิาราชการ
หรือขาราชการบํานาญ และสิทธิประกันสังคมหรือกองทุน
เงินทดแทน มีเพียงรอยละ 0.8 ของผูสูงอายุเทานั้นที่ไมมี
สวัสดิการคารักษาพยาบาลหลัก ผูสูงอายุไทยที่อยูลําพัง
คนเดียวหรืออยูกับคูสมรสเทานั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยผู
สูงอายทุี่อยูคนเดยีวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.3 ในป 2545 เปน
รอยละ 10.8 ในป 2560 ในขณะที่ผูสงูอายทุี่อยูตามลาํพงักบั
คูสมรสเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17 ในป 2545 เปนรอยละ 23.3 
ในป 2560 ซึ่งหากผูสูงอายทุี่อยูตามลาํพงัคนเดยีวหรอือยู
กับคูสมรสเทานั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นไปอีก ก็จะมีผลตอการ
ดูแลผูสูงอายใุนระยะยาว

หากพิจารณาอัตราการพึ่งพิงในป 2560 ซึ่ง
หมายถึง ประชากรวัยทํางาน 100 คน จะตองรับภาระ
ประชากรสูงอายุและวัยเด็ก 51 คน และคาดวาเพิ่มเปน 
64 คน ในป 2570 สงัคมไทยควรจะมกีารเตรยีมรบัมอืกบั
สถานการณเหลานี้อยางไรในอนาคต เชน ผูสูงอายุตองมี
การดแูลสขุภาพทั้งกายและการกนิอยู หนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดการสงเสริมการทําอาชีพเสริมและกิจกรรมทางสังคม การปรับสภาพ
แวดลอม ที่พกัอาศยัและจดับรกิารสาธารณะใหมคีวามเหมาะสม รวมทั้งการ
ขยายอายุการทํางานใหมากกวาอายุ 60 ป เปนตน การเตรียมรับมือ
สงัคมผูสูงอายทุี่นาสนใจอกีอยางหนึ่ง คอื Pre - aging (ผูที่มอีาย ุ 50 - 59 ป) 
เตรียมความพรอมใหกับตนเองกอนเปนผูสูงวัยในอนาคตเพื่อไมใหเปน
ภาระกับลูกหลาน ถึงแมวาในอีก 20 ปขางหนาจะเกิดปรากฏการณ
สูงวัยเต็มเมือง ก็เปนสูงวัยเต็มเมืองที่มีความสุข และในขณะเดียวกัน
ก็ควรจะมีการดูแลประชากรวัยเด็ก เพื่อใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ
ในอนาคตดวย

ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลง
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ครบรอบ 55 ป สํานักงานสถิติแหงชาติ

นายภุชพงค โนดไธสง ผู อํานวยการสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พรอมดวยผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่
สํานักงานสถิติแหงชาติ รวมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และ
พธิสีงฆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ป วนัคลายวนักอตั้งสาํนกังาน
สถติแิหงชาต ิ

ในโอกาสนี้มหีนวยงานตางๆ เขารวมแสดงความยนิดแีละรวมบรจิาคเงนิ
ใหแกโครงการธรรมรกัษนเิวศ (บานพกัผูปวยระยะสดุทาย) วดัพระบาทนํ้าพ ุเปนเงนิ
ทั้งสิ้น 202,234 บาท (สองแสนสองพนัสองรอยสามสบิสี่บาทถวน) 

และมอบโลประกาศเกยีรตคิณุแก นางนํ้าผึ้ง  เชดิชูพงษ ผูอาํนวยการกองสถติเิศรษฐกจิ ผูมคีวามประพฤตปิฏบิตัติน
ชอบดวยความซื่อสตัยสจุรติ ประจาํป 2561 และขาราชการพลเรอืนดเีดน ประจาํป 2560 นางสาวนภสัสร  หอมวงศ  นกัวชิาการ
สถติชิาํนาญการพเิศษ กองสถติสิงัคม และนางนรินัดร รอดยอย เจาพนกังานธรุการชาํนาญงาน สาํนกังานเลขานกุารกรม 

แวดวง สสช. 1
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ประชุมชี้แจงผานระบบ Video Conference
ดร.พเิชฐ  ดรุงคเวโรจน รฐัมนตรวีาการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เปนประธานการประชมุชี้แจง / การตดิตามงาน/

การตรวจราชการ การขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ผานระบบ Video Conference 
ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชมุ 401 สาํนกังานสถติแิหงชาต ิเมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2561 

สสช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใหแกคณะเจาหนาที่
สํานักงานสถิติภูฏาน

นายอาจนิ  จริชพีพฒันา รองผูอาํนวยการสาํนกังานสถติแิหงชาติ
เปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sampling Techniques, Survey 
methodology and on Establisment Survey ใหแกคณะเจาหนาที่สาํนกังาน
สถติภิูฏาน (National Statistics Bureau, Bhutan) จาํนวน 26 คน ระหวาง
วนัที่ 26 - 31 มนีาคม 2561 ณ หองอบรมสาํนกังานสถติแิหงชาต ิกรงุเทพฯ 

ประชุมหารือแนวทางการใชประโยชนจากขอมูล 
สสช.

ดร.พเิชฐ  ดรุงคเวโรจน รฐัมนตรวีาการกระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานการประชุมหารือแนวทาง
การใชประโยชนจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลจากสํามะโนและสํารวจใหแก
ผูบรหิารหนวยงานในสงักดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
รับทราบและรวมกันพิจารณาการใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว 
ณ หองประชมุ 401 สาํนกังานสถติแิหงชาต ิ กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 
29 มนีาคม 2561 

สสช. ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงาน

สถติแิหงชาต ิพรอมดวย นางอาํไพ  จติรแจมใส ผูตรวจราชการกรม 
ขาราชการ พนกังาน เจาหนาที่ของสาํนกังานสถติแิหงชาต ิสาํนกังาน
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุร ี
รวมกจิกรรม สสช. ปลูกปาชายเลน ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ สสช. 
ปนรัก ปนสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล ายวันพระราชสมภพ 
2 เมษายน 2561 และเปนการฟนฟอูนรุกัษปาชายเลนใหสมบรูณขึ้น 
ณ บานบางบอลาง ตาํบลบางแกว อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2561
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สาํรวจคุณภาพชวีติของประชาชนอยางยัง่ยนื
นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติ

แหงชาติ เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
สาํรวจคณุภาพชวีติของประชาชนอยางยั่งยนื ตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพียง พ.ศ. 2561 เพื่อรวบรวมขอมูลชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในดานเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดลอม สขุภาพ การเรยีนรู
และวัฒนธรรม และใหภาครัฐมีขอมูลในการดําเนินนโยบาย
สงเสริมใหประชาชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 
โดยม ีนายสมชยั จติสชุน ผูอาํนวยการวจิยัการพฒันาอยางยั่งยนื 
(TDRI) เปน วทิยากรบรรยาย พรอมดวยเจาหนาที่จากสวนกลาง
สํานักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมการประชมุดงักลาว ซึ่งจดัขึ้นระหวางวนัที่ 19 - 20 เมษายน  2561 
ณ โรงแรม TK PALACE กรงุเทพฯ

การขบัเคล่ือนการใชประโยชนขอมลูขนาดใหญ 
(Big Data)

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงาน 
“การขับเคลื่อนการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big Data)” 
เพื่อเปนแนวทางแกทุกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ใชขอมูลอยางเปนเอกภาพ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พรอมดวยผูบรหิารฯ และหนวยงานในสงักดั รวมใหการตอนรบั 
ณ ตกึบญัชาการ 1 ทาํเนยีบรฐับาล กรงุเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 
15 พฤษภาคม 2561

สสช. ปนรัก ปนน้ําใจ
นางนํ้าผึ้ง  เชิดชูพงษ  ผูอํานวยการกอง

สถิติเศรษฐกิจ พรอมดวย นางสาวรัชนี วงศรัชตนันท 
สถิติจังหวัดลพบุรี นางสาวเตือนใจ  ปานบุญ  สถิติ
จังหวัดนาน ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ รวมกิจกรรม สสช. ปนรัก 
ปนนํ้าใจ เนื่องในวันผู  สูงอายุแหงชาติ ประจําป 
พ.ศ. 2561 ภายใตโครงการ สสช. ปนรกั ปนสขุ โดย
บรจิาคเงนิ สิ่งของเครื่องอปุโภคบรโิภค และเลี้ยงอาหาร
กลางวนั เพื่อเปนขวญักาํลงัใจใหผูสูงอายใุนการดาํเนนิ
ชวีติ และสรางจติสาธารณะ เสรมิสรางใหบคุลากรของ
สํานักงานสถิติแหงชาติมีความเสียสละ และมีความ
โอบออมอารีแกผู สูงอายุ ณ บานพักคนชราลพบุร ี
อาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ีเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561
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สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณียศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

มั่นใจในสํานักงานสถิติแหงชาติ
รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางมั่นคง

ขอความรวมมอืประชาชนที่อาศยัอยูในพื้นที่สาํมะโนประชากรและเคหะทดลอง
ใหขอมูลเกี่ยวกบั อาย ุเพศ ศาสนา สญัชาต ิการศกึษา อาชพี จาํนวนบตุร

การยายถิ่น และลกัษณะที่อยูอาศยั เปนตน แกเจาหนาที่ดวย

ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
¨Ñ´·ํÒÊํÒÁÐâ¹»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐà¤ËÐ ¾.È. 2563 (·´ÅÍ§»‚ 2561)

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õ่ 5 - 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2561

ใหขอมูลเกี่ยวกบั อาย ุเพศ ศาสนา สญัชาต ิการศกึษา อาชพี จาํนวนบตุร

การเกบ็ขอมูลใชวธิกีารที่แตกตางกนัไป ไดแก สมัภาษณ การทอดแบบ
หรอืกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง ทางอนิเทอรเนต็ และทางโทรศพัท

และถอดบทเรยีนมาวเิคราะหขอด ีขอเสยีแตละขั้นตอนการปฏบิตังิานทดลอง
เพื่อนาํมาปรบัปรงุในสวนที่เกี่ยวของตอไป

¾×้¹·Õ่·´ÅÍ§
• แขวงเสาชงิชา เขตพระนคร กรงุเทพฯ
• แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ
• ตาํบลศาลาแดง อาํเภอบางนํ้าเปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา
• ตาํบลศรปีระจนัต อาํเภอศรปีระจนัต จงัหวดัสพุรรณบรุี
• เทศบาลเมอืงลาํสามแกว ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา 
 และหมู 8 ตาํบลลาํลูกกา อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทมุธานี


