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	 “การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ	มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวม 

ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน	 ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ	 จึงต้องระมัดระวัง 

การปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้อง	 ด้วยหลักวิชา	 เหตุผล	 ความชอบธรรม	 

ข้อส�าคญั	เมือ่จะท�าการใด	ต้องคิดให้ด	ีโดยค�านงึถึงผลทีจ่ะเกดิข้ึน	ให้รอบคอบและรอบด้าน	 

เพื่อให้งานที่ท�าบังเกิดผลด	ีที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2559
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สาร  ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	มีบทบ�ทภ�รกิจหลักที่สำ�คัญ	3	ด้�น	คือ	ก�รผลิตข้อมูลสถิติ	ก�รให้บริก�ร
ข้อมูลสถิติ	และก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติ	สำ�หรับภ�รกิจก�รผลิตข้อมูลสถิติ	 ในรอบปีที่ผ่�นม�สำ�นักง�น
สถิติแห่งช�ติได้ดำ�เนินก�รผลิตข้อมูลสถิติประม�ณ	30	 โครงก�ร	ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 
รวมทั้งสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชน	 ในเร่ืองต่�ง	 ๆ	 เพ่ือสะท้อนไปยังหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีเกี่ยวข้อง	 
สู่ก�รแก้ไขปัญห�	ส่งผลต่อคว�มอยู่ดี	 มีสุขของประช�ชน	และในปีนี้มีโครงก�รด้�นเศรษฐกิจที่สำ�คัญคือ	
สำ�มะโนอตุส�หกรรม	พ.ศ.	2560	ซึง่ในปี	2559	เป็นก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูโครงสร้�งพืน้ฐ�นของสถ�นประกอบก�ร 
ทั่วประเทศ	และในปี	 2560	 เป็นก�รเก็บรวบรวมข้อมูลร�ยละเอียดของสถ�นประกอบก�รอุตส�หกรรม 
ก�รผลิต	ทั้งน้ี	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติพร้อมตอบสนองคว�มต้องก�รข้อมูลที่มีคุณภ�พต�มหลักวิช�ก�รสถิติ
อย่�งรวดเรว็ทนัเวล�	โดยนำ�เทคโนโลยท่ีีทันสมยัม�ใช้	พร้อมทัง้บคุล�กรทีไ่ด้รบัก�รพฒัน�ด้�นสถติอิย่�งต่อเนือ่ง	
ส่วนภ�รกิจบริก�รและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ	 ได้มีก�รพัฒน�ช่องท�งก�รให้บริก�รข้อมูลที่สะดวก	 รวดเร็ว 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ผ่�น	Social	Media	และ	Application	 เช่น	G-News,	กดด	ูรู้เร�,	NSO	e-book	และ	
NSO	mobile	Application
	 ภ�รกิจก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติของประเทศ	 นั้น	 เพื่อให้ประเทศมีสถิติท�งก�รที่ตรงกับ 
คว�มต้องก�รของผูใ้ช้	มคีณุภ�พ	ทนัสมยัได้ม�ตรฐ�นส�กล	สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตไิด้ดำ�เนนิก�รพฒัน�ระบบสถิติ 
ม�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยก�รบูรณ�ก�รเช่ือมโยงข้อมูลสถิติพื้นฐ�นที่สำ�คัญจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	ทั้ง	20	กระทรวง	
200	กรม	ผ�่นกลไกของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	เพื่อให้หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ส�ม�รถใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ที่เป็นเอกภ�พร่วมกันได้	
	 ทั้งน้ี	 น�ยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งก�ร	 ในก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 27	 กันย�ยน	 2559	 
ให้สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�ร	(Management	
Information	Systems	:	MIS)	ของทกุส่วนร�ชก�ร	และเชือ่มโยงข้อมลูระหว่�งส่วนร�ชก�ร	เพือ่นำ�ข้อมลูดงักล่�ว
ม�ใช้ประกอบก�รตัดสินใจในก�รดำ�เนินนโยบ�ยด้�นต่�ง	ๆ	ของรัฐบ�ล	ซึ่งสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้เร่งรัด
ดำ�เนินก�รร่วมกับกระทรวงแรงง�น	กระทรวงส�ธ�รณสุข	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงคมน�คม	
และกระทรวงอื่น	ๆ	ในลำ�ดับถัดไป	พร้อมเตรียมก�รพัฒน�ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อก�รตัดสินใจ
	 ก�รขับเคลื่อนง�นสถิติสู่เป้�หม�ยที่ว�งไว้ได้อย่�งมีประสิทธิผล	เกิดจ�กคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน	
ในน�มของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ขอขอบคุณหน่วยง�นภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ประช�ชน	ตลอดจนส่ือมวลชน	 
ที่ให้คว�มร่วมมือสนับสนุนด้วยดีโดยตลอดม�	ณ	โอก�สนี้

	 น�งส�ววิไลลักษณ์	ชุลีวัฒนกุล
	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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เป็นศูนย์กล�งข้อมูลสถิติและส�รสนเทศเพื่อก�รตัดสินใจของประเทศ

	 1.	 บริห�รจัดก�รสถิติและส�รสนเทศของช�ติให้เป็นระบบ	 เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�และ

เสริมสร้�งศักยภ�พก�รแข่งขันของประเทศ

	 2.	 จดัทำ�สำ�มะโนหรอืสำ�รวจตวัอย่�ง	หรืออำ�นวยก�ร	เพือ่ให้ได้ฐ�นข้อมลูท�งด้�นเศรษฐกจิ	

สังคม	เทคโนโลยีส�รสนเทศ	และอื่น	ๆ	ของประเทศ

	 3.	 บริก�รข้อมูล	องค์คว�มรู้	วิช�ก�รด�้นสถิติและส�รสนเทศแก่ผู้ใช้บริก�รทุกภ�คส่วน

	 4.	 พัฒน�บุคล�กรท�งด้�นสถิติของประเทศให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ

	 5.	 ร่วมมอืและประส�นง�นกบัต่�งประเทศ	และองค์กรระหว่�งประเทศในง�นเกีย่วกบัสถติิ

	 1.	 บูรณ�ก�ร	 เชื่อมโยง	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำ�คัญและจำ�เป็นของประเทศ	 

ให้มีคุณภ�พและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล

	 2.	พัฒน�กระบวนก�รผลิตและก�รบริก�รด้�นสถิติให้มีคุณภ�พตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของผู้ใช้ทุกภ�คส่วน

	 3.	พัฒน�บุคล�กรท�งด้�นสถิติของประเทศให้มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ	เป็นมืออ�ชีพ

	 4.	ส่งเสริมก�รนำ�ข้อมูลสถิติและส�รสนเทศไปใช้ในก�รว�งแผนและตัดสินใจ

	 ยึดหลักวิช�	 พร้อมห�สิ่งใหม่

	 ใส่ใจลูกค้�	 ศรัทธ�องค์กร

	 เอื้ออ�ทรต่อกัน	 รักมั่น	สสช.

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

วัฒนธรรมองค์การ



ผู้บริหาร/ผู้อำานวยการ/สถิติจังหวัด
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นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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นายไพโรจน์ บุญลือ
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

นางนวลนภา ธนศักดิ์
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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1. นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์

2. นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร

3. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้ตรวจราชการกรม

1 2 3



รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ12

1. นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย	์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รกล�ง

2. นายธารธรรม อุประวงศา	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

3. นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัต	ิ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ส�รสนเทศยุทธศ�สตร์ภ�ครัฐ

4. นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและวิช�ก�รสถิติ

ผู้อำานวยการศนูย/์สำานกั

1 32 4
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5. นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี 	 	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ

6. นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล 	 	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสถิติพย�กรณ์

7. นายอานนท์ จันทวิช	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

8. นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์ 	 	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสถิติส�ธ�รณมติ

ผู้อำานวยการศนูย/์สำานกั

5 76 8
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9. นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ	์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสถิติสังคม

10. นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ	์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รจัดก�รระบบสถิติ

11. นางอรวรรณ สุทธางกูร	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักภูมิส�รสนเทศสถิติ

12. นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒ	ิ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�บุคล�กร

ผู้อำานวยการศนูย/์สำานกั

9 1110 12
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13. นางนำ้าผึ้ง เชิดชูพงษ	์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิช�ก�รสถิติ

14. นางสาวณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ	์ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

15. -ว่าง-	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มตรวจสอบภ�ยใน

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำานวยการกลุ่มขึ้นตรง ผสช.

13 1514



สถิิติจังหวัด
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ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	น�งอรธัญญ�	หุ่นดี	 ก�ญจนบุรี

2.	น�ยธเนศ	รุ่งโรจน์ชัยพร	 นครปฐม

3.	น�ยบริสุทธิ์	หิรัญวรรณ	 ชลบุรี

4.	น�ยพินิจ	กัลย�ณมณีกร	 นนทบุรี

5.	น�งสุทิน	โรจน�ปิย�วงศ์	 นครน�ยก

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

6.	น�งส�ววรรณดี	กลิ่นเจริญ	 ตร�ด

7.	น�งมณฑ�	เอี่ยมวิจ�รณ์	 ชัยน�ท

8.	น�งส�วดวงเพ็ญ	ง�มชนะ	 จันทบุรี

ภาคกลาง
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ภาคกลาง

ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 น�งนวลจันทร์	เมืองแสงธรรม	 พระนครศรีอยุธย�

2.	 น�งอ�ฑิตย�	ยิ่งสูง	 ปร�จีนบุรี

3.	 น�งวรรณ�	ขอบอรัญ	 ระยอง

4.	 น�งส�วรัชนี	วงศ์รัชตนันท์	 ลพบุรี

5.	 -	ว่�ง	-	 ร�ชบุรี

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

6.	 น�งพรทิพย์	โพธิครูประเสริฐ	 ประจวบคีรีขันธ์

7.	 น�ยจำ�ลอง	เก่งตรง	 ปทุมธ�นี

8.	 น�ยสถิตย์	กระต่�ยอินทร์	 เพชรบุรี
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ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 -	ว่�ง	-	 สมุทรปร�ก�ร

2.	 น�ยอำ�พล	จุมังมอ	 อ่�งทอง

3.	 น�ยชูเกียรติ	ธีระประภ�	 สุพรรณบุรี

4.	 -	ว่�ง	-	 สมุทรส�คร

5.	 น�ยสมช�ย	พลฤทธ์	 สมุทรสงคร�ม

6.	 -	ว่�ง	-	 ฉะเชิงเทร�

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

7.	 น�งทัศนีย	์เพ็ญแสง	 สระแก้ว

8.	 น�งจิรพ�	กุลช�ติวิชิต	 สระบุรี

9.	 น�งพรรณทิพ�	เล�หะทองทิพย์	 สิงห์บุรี

ภาคกลาง
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ภาคเหนือ

ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 น�ยวิชัย	ประทีปทิพย์	 ลำ�ป�ง

2.	 น�งส�วสุพินด�	สัตยพงศ์	 อุทัยธ�นี

3.	 น�งเมตต�	อนุศ�สนกุล	 แพร่

4.	 น�ยเช�วลิต	ทองม�ก	 เพชรบูรณ์

5.	 น�ยรังสรรค์	ธรรมชัย	 แม่ฮ่องสอน

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

6.	 น�งส�วอัจฉร�	จุ๋ยม�	 สุโขทัย

7.	 น�ยจิรพล	รอดบ�ง	 อุตรดิตถ์

8.	 น�งเกื้อพร	รัตนคำ�	 ลำ�พูน
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ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 น�ยกษม	เหรัญ	 พิษณุโลก

2.	 น�ยสัญชัย	ลิ้มนิวัตกุล	 ต�ก

3.	 น�งสมปอง	ส�ยแดง	 พะเย�

4.	 น�ยภ�ณุพันธุ์	พิลึก	 น่�น

5.	 น�ยอดุลย์	บรรจงจัด	 พิจิตร

6.	 -	ว่�ง	-	 เชียงใหม่

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

7.	 น�งปร�สัย	อำ�พันฉ�ย	 กำ�แพงเพชร

8.	 น�งส�วนิตย�	จุ้ยศิริ	 นครสวรรค์

9.	 น�งศิริวรรณ	บุนน�ค	 เชียงร�ย

ภาคเหนือ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 น�ยณัฐวัฒน์	ก�ญจน์ธนภัทร	 อุบลร�ชธ�นี

2.	 น�ยสมศักดิ	์แก้วสอน	 สกลนคร

3.	 น�ยร�ชศักดิ์	ยีรัมย์	 อำ�น�จเจริญ

4.	 น�ยชุติช�ติ	บุญชูวิทย์	 อุดรธ�นี

5.	 น�ยนิพนธ์	เกตุแก้ว	 บึงก�ฬ

6.	 น�ยพิพัฒน์	เพ็ชรกระจ่�ง	 หนองค�ย

7.	 -	ว่�ง	-	 นครร�ชสีม�

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

8.	 น�งขนิษฐ�	วรรณภักดี	 สุรินทร์

9.	 น�งส�วศิริญ�พร	รุ่งสุข	 หนองบัวลำ�ภู

10.	น�งน�ตย�	เมฆอรุณ	 ศรีสะเกษ
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ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 น�ยวัฒน�	ทองน�ค	 นครพนม

2.	 น�ยบุญเลิศ	สุวรรณรัตน์	 บุรีรัมย์

3.	น�ยจรุพล	วรวิทยกิจ	 ร้อยเอ็ด

4.	 น�ยสถ�พร	ภู่พันธ์เจริญสุข	 มุกด�ห�ร

5.	 น�ยวัชรินทร์	เจิมประไพ	 ยโสธร

6.	 น�ยประภัทร	ประพันธ์พจน์	 ขอนแก่น

7.	 น�ยจิรวัฒน์	ธรรมรักษ์	 เลย	

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

8.	 น�งพิล�ภ	รักไทย	 มห�ส�รค�ม

9.	 น�งจิร�ภรณ์	สุนทร�นนท์	 ชัยภูมิ

10.	น�งส�วพัชร�ภรณ์	สิริวรเวชย�งกูล	 ก�ฬสินธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาคใต้

ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 –	ว่�ง	-	 สุร�ษฎร์ธ�นี

2.	 น�ยดนุช	กัจฉปะรักษ์	 กระบี่

3.	 น�ยสิทธิชัย	ตัณฑ์ศิริ	 ยะล�

4.	 น�งนูรไอนี	สูเด็น	 สตูล

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

5.	 น�งส�วจีรภ�	วร�ดุล	 ระนอง

6.	 น�ยวิโรจน์	เลื่อนร�ม	 สงขล�

7.	 น�งละอองด�ว	คมสัน	 ภูเก็ต
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ยืนจ�กซ้�ยไปขว�

1.	 น�ยธนู	สุวรรณโน	 นร�ธิว�ส

2.	 น�งส�วทิพยรัตน์	ตันสิริวัณณะ	 ตรัง

3.	 น�งส�วอุบล	หนูเจริญ	 พัทลุง

4.	 น�ยสมจิต	รัตนพันธ์	 นครศรีธรรมร�ช

นั่งจ�กซ้�ยไปขว�

5.	 น�งกอตีเย๊�ะ	ซีเดะ	 ปัตต�นี

6.	 น�งส�วประไพ	พุกง�ม	 พังง�

7.	 น�งอรอนงค์	พัฒนสุชัย	 ชุมพร

ภาคใต้

หม�ยเหตุ	บันทึกภ�พก่อนวันที่	13	ตุล�คม	2559



บุคคลที่ได้รับการยกย่องประจำาปี 2559
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บุคคลที่ได้รับการยกย่อง

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประจ�าปี 2559

ชื่อ : น�ยกำ�ชัย	เงินศรีสิทธิ์

ตำาแหน่ง : นิติกรปฏิบัติก�ร

สังกัด : สำ�นักบริห�รกล�ง

คุณวุฒิ : นิติศ�สตรมห�บัณฑิต

	 เนติบัณฑิตไทย

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจ�าปี 2559

ชื่อ-นามสกุล :	น�ยสุทธิรักษ์	กรรณล้วน

ตำาแหน่ง :		 นักวิช�ก�รสถิติชำ�น�ญก�รพิเศษ

สังกัด : 	 ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

คุณวุฒิ :	 เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต

ชื่อ-นามสกุล : น�ยภ�ณุวัฒน์	กรัณย์รัชต์ธร

ตำาแหน่ง :	 เจ้�พนักง�นสถิติอ�วุโส

สังกัด :	 สำ�นักบริห�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ

คุณวุฒิ :	 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	(ก�รบัญชี)



ความเป็นมาสำานักงานสถิติแห่งชาติ
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	 วันที่	1	เมษ�ยน	พ.ศ.	2458	พระบ�ทสมเด็จ	
พระมงกฎุเกล้�เจ้�อยูห่วั	ได้ทรงพระกรณุ�โปรดเกล้�ฯ	
ให้ตั้ง	“กรมสถิติพย�กรณ์”	 ข้ึนในกระทรวงพระคลัง
มห�สมบัติ	 โดยมีกรมหมื่นพิทย�ลงกรณ์ทรงดำ�รง
ตำ�แหน่งอธิบดี	ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของร�ชก�รสถิติ
ในประเทศไทย	 กรมสถิติพย�กรณ์	 ต ่อม�ได ้มี 
ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พและสังกัดอีกหล�ยครั้ง	 
จนเมื่อวันที	่23	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2506	จึงได้รับก�ร
สถ�ปน�เป็น	“สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต”ิ	มฐี�นะเป็นกรม	
สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	จ�กนั้นได้ขย�ยง�นสถิติ
ไปยังภูมิภ�ค	 โดยจัดตั้งสำ�นักง�นสถิติจังหวัดขึ้น 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
	 ในปี	 พ.ศ.	 2535	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 
ได้แบ่งส่วนร�ชก�รออกเป็น	9	กอง	โดยก�รตร�เป็น	
พระร�ชกฤษฎกี�แบ่งส่วนร�ชก�ร	กำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่
ของกองต่�ง	ๆ	ไว้	และได้ประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�	
เล่ม	109	ตอนที่	91	ลงวันที่	28	สิงห�คม	พ.ศ.	2535	
และได้ปรับปรุงก�รแบ่งส่วนร�ชก�รอีกครั้ง	 ในป	ี 
พ.ศ.	 2536	 กำ�หนดให้มีสำ�นักง�นสถิติจังหวัด	 
เป็นร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�ค	 ได้ลงประก�ศใน	 
ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 เล่ม	 110	ตอนที่	 207	 ลงวันท่ี	 
9	ธันว�คม	พ.ศ.	2536

	 ในปี	พ.ศ.	2545	ได้มีก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร	
และสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้ย้�ยม�สังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	และได้แบ่งส่วน
ร�ชก�รออกเป็น	3	สำ�นกั	1	ศนูย์	3	กอง	ต�มประก�ศ 
ในร�ชกจิจ�นเุบกษ�	เล่มที	่119	ตอนที	่103	ก	ลงวันที	่
9	ตุล�คม	พ.ศ.	2545
	 ในปี	พ.ศ.	2550	ได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ช
บัญญัติสถิติ 	 พ.ศ.	 2550	 แทนพระร�ชบัญญัต	ิ 
พ.ศ.	2508	โดยได้มีก�รปรับปรุงพระร�ชบัญญัติสถิติ
เป็นบ�งม�ตร�	และได้เปลี่ยนชื่อเรียกหัวหน้�ส่วน
ร�ชก�รจ�ก	 “เลข�ธิก�รสถิติแห ่งช�ติ”	 เป ็น	 
“ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ”
	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 
ได ้แบ่งส่วนร�ชก�รต�มกฎกระทรวงเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 ออกเป็น	 6	 สำ�นัก	 2	 
ศูนย์	2	กลุ่มง�น	ต�มประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	
เล่มที	่125	ตอนที	่114	ก	ลงวนัที	่24	ตุล�คม	พ.ศ.	2551
	 ในป ี	 พ.ศ.	 2559	 กระทรวงเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง
ดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ
เป็นหน่วยง�นสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม	ต�มประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�	เล่ม	133	
ตอนที่	80	ก	ลงวันที่	15	กันย�ยน	2559

เลขาธิการสถิติแห่งชาติและผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน

	 พ.ค.	2506	–	ก.ย.	2513	 น�ยบัณฑิต	 กันตะบุตร
	 ก.ย.	2513	–	พ.ค.	2514	 พลโท	บุญเรือน	 บัวจรูญ
	 พ.ค.	2514	–	ธ.ค.	2519	 น�ว�เอก	ขจิต	 บัวจิตต	ิร.น.
	 ธ.ค.	2519	–	ก.ย.	2522	 น�งเอกตริตร�	 ค้อคงค�
	 ต.ค.	2522	–	ก.ย.	2527	 น�ยอัมพร	 อรุณรังสี
	 ต.ค.	2527	–	พ.ย.	2532	 น�ยนิยม	 ปุร�คำ�
	 พ.ย.	2532	–	ก.ย.	2537	 น�งเพ็ญศรี	 สุวรรณสิงห์
	 ต.ค.	2537	–	ก.ย.	2540	 น�งดวงใจ	 พุ่มชูศรี
	 ต.ค.	2540	–	ก.ย.	2544	 น�งส�วเอี่ยมจันทร์	 เปรมโยธิน
	 ต.ค.	2544	–	พ.ย.	2549	 น�ยสือ	 ล้ออุทัย
	 พ.ย.	2549	–	ก.ย.	2552	 น�งธนนุช	 ตรีทิพยบุตร
	 ต.ค.	2552	–	ต.ค.	2553	 น�งจีร�วรรณ	 บุญเพิ่ม
	 พ.ย.	2553	–	ก.ย.	2558	 น�ยวิบูลย์ทัต	 สุทันธนกิตติ์
	 ธ.ค.	2558	–	พ.ย.	2559	 น�งส�ววิไลลักษณ์	 ชุลีวัฒนกุล



อำานาจหน้าที่ โครงสร้าง และภารกิจหลัก
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หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
มาตรา 5 ให้สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต	ิเป็นหน่วยง�นกล�ง 

	 	 ของรัฐ	 ในก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับสถิติ 

	 	 ต�มหลกัวชิ�ก�ร

มาตรา 6 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติมีอำ�น�จหน้�ที่	 

	 	 ดงัต่อไปนี้

	 1.	 จดัทำ�แผนแม่บทสถติเิกีย่วกบัก�รดำ�เนนิง�น

ท�งสถิติของรัฐ

	 2.	 จัดทำ�ม�ตรฐ�นสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คว�มเห็นชอบ

	 3.	 ส่งเสริมและพัฒน�ง�นสถิติของรัฐและ

เอกชน

	 4.	 จัดทำ�สำ�มะโนหรือก�รสำ�รวจตัวอย่�ง	

หรืออำ�นวยก�รให้มกี�รสำ�รวจด้�นต่�ง	ๆ	ของประเทศ

	 5.	 ประส�นง�นและห�รือร่วมกับหน่วยง�น

เพื่อจดัทำ�แผนกำ�หนดคว�มรบัผดิชอบในก�รดำ�เนนิง�น

ท�งสถิติ	ต�มแผนแม่บทต�ม	(1)

	 6.	 แนะนำ�	ให้คำ�ปรกึษ�	หรอืคว�มช่วยเหลือ

แก่หน่วยง�นเกี่ยวกับก�รจัดทำ�แผนง�นและระเบียบ

วิธีในก�รจัดเก็บข้อมูล	 ตลอดจน	ก�รประมวลผล	

และก�รวิเคร�ะห์ผลสถิติ

	 7.	 ประส�นกบัหน่วยง�นในก�รสร้�งเครอืข่�ย

สถิติเพื่อให้ได้ม�ซึ่งฐ�นข้อมูลสถิติที่สำ�คัญและเป็น

ปัจจบุนัของประเทศ

	 8.	 ให้บรกิ�รสถติแิก่หน่วยง�น	องค์กรเอกชน	

และบุคคลทั่วไป

	 9.	 เผยแพร่สถิติและจัดให้มีก�รศึกษ�อบรม

วิช�คว�มรูเ้กี่ยวกับสถิติ

	 10.	ร่วมมือและประส�นง�นกับต่�งประเทศ

และองค์ก�รระหว�่งประเทศในง�นเกี่ยวกับสถิติ

	 11.	ปฏิบัติก�รอื่นต�มที่มีกฎหม�ยกำ�หนด	

และต�มที่คณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551
	 ให้สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	มีภ�รกิจในฐ�นะ

เป็นหน่วยง�นกล�งของรัฐในก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับ

สถิติต�มหลักวิช�ก�ร	 และจัดทำ�สถิติเพื่อติดต�ม	

ประเมนิผล	และสนับสนนุก�รดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ย

และแผนง�นของรัฐ	โดยให้มีอำ�น�จหน�้ที่	ดังต่อไปนี้

	 1	 ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสถิติ	และ

กฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 จัดทำ�แผนแม่บทเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น

ท�งสถติขิองรัฐ

	 3.	 เสนอแนะนโยบ�ยและแนวท�งก�รจัดทำ�

ม�ตรฐ�นท�งสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้คว�ม

เห็นชอบ	รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยง�น

ต่�ง	ๆ	ทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชนมกี�รใช้ม�ตรฐ�นสถิติ

ต�มหลักส�กล

	 4.	 จดัทำ�แผนโครงข่�ยส�รสนเทศของประเทศ

ในก�รกำ�หนดกรอบและขอบเขตของข้อมูลที่แต่ละ

หน่วยง�นต้องรับผิดชอบ

	 5.	 ผลิตและวิเคร�ะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐ�นท�ง

ด้�นเศรษฐกิจและสังคม	ในระดับมหภ�คด้วยวิธีก�ร

จัดทำ�สำ�มะโนหรือก�รสำ�รวจตัวอย่�ง	และให้บริก�ร

ข้อมูลสถิติทุกส�ข�ของประเทศ

	 6.	 ผลิตและวิเคร�ะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในก�ร

สนบัสนนุนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติที่

สำ�คัญท่ีไม่มีหน่วยง�นใดจัดทำ�	รวมทั้งประส�นและ	 

ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รจัดทำ�ข้อมลูสถติิของหน่วยง�นต่�ง	ๆ	

ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน

	 7.	 ประส�นง�นกับองค์ก�รระหว่�งประเทศ

ในด�้นวิช�ก�รสถิติ

	 8.	 ปฏิบั ติก�รอื่นต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด 

ให้เป็นอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต ิ 

หรือต�มที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย
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	 ต�มกฎกระทรวงฯ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 

มีก�รแบ่งส่วนร�ชก�รออกเป็น	 ร�ชก�รบริห�ร 

ส่วนกล�งออกเป็น	6	สำ�นัก	2	ศูนย์	และ	2	กลุ่มง�น	 

และมีสำ�นักง�นสถิติจังหวัดเป็นร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค	

โดยทำ�หน้�ทีเ่ชือ่มโยงเครอืข่�ยระบบสถติขิองประเทศ

กระจ�ยไปทุกจังหวัด.ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	จัดทำ�	

วิเคร�ะห์	และให้บริก�รสถิติในระดับพื้นที่

	 โดยรบันโยบ�ยทัง้จ�กสำ�นกัง�นสถติิแห่งช�ติ

และผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	แต่เพื่อให้ก�รบริห�รง�น

ภ�ยในสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติสอดคล้องกับภ�รกิจ

และบทบ�ททีเ่พิม่ขึน้ต�มพระร�ชบญัญตัสิถติ	ิพ.ศ.	2550	

ให้เป็นไปอย่�งมปีระสิทธภิ�พ	สำ�นกัง�นสถิติแห่งช�ต	ิ

จึงได้แบ่งโครงสร�้งภ�ยใน	ดังภ�พ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โครงสรางสํานักงานสถิติแหงชาติ   

ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ผูตรวจราชการกรม 
กลุมตรวจสอบภายใน 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สํานักงานสถิติจังหวัด  
(76 จังหวัด) 

สํานักบริหาร
กลาง 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

สํานักนโยบาย
และ 

วิชาการสถิต ิ

ศูนยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร

ภาครัฐ 

สํานักบริหาร
จัดเก็บ 

ขอมูลสถิต ิ

สํานักสถิติ
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

สํานักบริหาร
จัดการ 

ระบบสถิติ 

สํานักสถิติ 
พยากรณ 

สํานักสถิติ 
สาธารณมติ 

สํานักสถิติ 
สังคม 

สํานักภูมิ
สารสนเทศสถิติ 

สํานักพัฒนา 

บุคลากร 

กลุมเจาหนาที่จริยธรรม 

เสนทึบ โครงสรางตามกฎกระทรวง 
เสนประ    …………..   โครงสรางที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อการบริหารงานภายใน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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จ�านวนอัตราก�าลังบุคลากร จ�าแนกตามระดับต�าแหน่ง 

ปีงบประมาณ 2559

ข้าราชการ

บริหาร

ระดับสูง	1 ระดับต้น	3

รวม	4

อำานวยการ

ระดับสูง	37 ระดับต้น	50

รวม	87

วิชาการ

ปฏิบัติก�ร	143 ชำ�น�ญก�ร	248

ชำ�น�ญก�รพิเศษ	44 เชี่ยวช�ญ	7 ทรงคุณวุฒิ	-

รวม	442

ทั่วไป

ปฏิบัติง�น	110 ชำ�น�ญง�น	141

อ�วุโส	58 ทักษะพิเศษ	-	

รวม	309

ข้�ร�ชก�ร

ลูกจ�้งประจำ�

พนักง�นร�ชก�ร

ลูกจ�้งชั่วคร�ว

ข้าราชการ
842

ลูกจ้างประจำา
24

พนักงานราชการ
1,197

ลูกจ้างชั่วคราว
487

รวม  2,550

47%
33%

1%
19%
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ขอมูล ณ 30 กันยายน 2559 

35%

46%

19%

ประเภทท

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส

ั่วไป

32%

56%

10% 2%

ประเภทวชาการิ

ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

32%

56%

10% 2%

ประเภทวชาการิ

ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2559 

35%

46%

19%

ประเภทท

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส

ั่วไป

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2559 

35%

46%

19%

ประเภทท

ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส

ั่วไป

ข้อมูล	ณ	30	กันย�ยน	2559

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2559

195.0528
583.3372

งบบุคลากร

งบลงทุน

งบดำาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

0.6922

36.8361

139.5381
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ภารกิจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ภารกิจหลัก
1. งานผลิตข้อมูลสถิติ

	 ก�รผลิตข้อมูลสถิติ	 เป ็นหน้�ที่หลักของ

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	โดยจะทำ�ก�รผลิตเฉพ�ะสถิติ

พื้นฐ�น	 (Basic	 Statistics)	 เท่�นั้น	 ซึ่งเป็นสถิติ

สำ�หรับก�รจัดทำ�แผน	กำ�หนดนโยบ�ย	ประเมินผล	

แก้ไขปัญห�ง�นโครงก�รต่�ง	ๆ	 โดยเฉพ�ะโครงก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	แบ่งได้เป็น	2	

ลักษณะใหญ	่ๆ	คือ

	 สถิติ เชิงเศรษฐกิจ	 ได ้แก ่ 	 สถิติ เกี่ยวกับ

ก�รเกษตร	 อุตส�หกรรม	 ธุรกิจท�งก�รค้�และ 

ธุรกิจท�งก�รบริก�ร	 ร�ยได้ร�ยจ่�ยของครัวเรือน	 

ก�รคมน�คม	และก�รขนส่ง	 เทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร	ฯลฯ

	 สถิติเชิงสังคม	ได้แก่	สถิติประช�กร	แรงง�น	

ก�รย้�ยถิ่นของประช�กร	 ก�รศึกษ�	 ส�ธ�รณสุข	

อน�มัยและสวัสดิก�ร	 วัฒนธรรม	ที่อยู ่อ�ศัยของ

ประช�ชน	ฯลฯ

	 ก�รผลิตข้อมูลสถิติใช้วิธีก�รท่ีสำ�คัญ	2	 วิธี	

คือ	 วิธีสำ�มะโน	 (Census)	และวิธีสำ�รวจ	 (Survey)	

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติทำ�ก�รผลิตข้อมูลต�มหลัก

วิช�ก�รสถิติ	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พข้อมูล

ต�มม�ตรฐ�นส�กล	และศึกษ�พัฒน�ระเบียบวิธีหรือ

เทคนิคใหม่ตลอดจนนำ�เทคโนโลยีม�ช่วยในก�ร

ปรับปรุงกระบวนก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อปรับปรุง

ก�รผลิตสถิติให้มีคุณภ�พยิ่งขึ้น	ข้อมูลผลก�รสำ�รวจ

และสำ�มะโน	ทุกโครงก�รจะทำ�ก�รวิเคร�ะห์และ 

จัดทำ�ร�ยง�นเพื่อเผยแพร่

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได้จัดทำ�โครงก�ร

สำ�มะโน/สำ�รวจ	 เป็นประจำ�ทุกปีปีละประม�ณ	20	

โครงก�ร	นอกจ�กนี้ยังได้ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น

ของประช�ชนต่อนโยบ�ยหลักของรัฐบ�ล	 เพื่อก�ร 

มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจในก�รดำ�เนินนโยบ�ยของ

ภ�ครัฐอีกปีละประม�ณ	10	-	15	โครงก�ร	พร้อมทั้ง

ทำ�ก�รวเิคร�ะห์	จดัทำ�ดชัน	ีเครือ่งชีว้ดั	ข้อมลูแนวโน้ม	

และก�รค�ดก�รณ์ภ�วะด้�นเศรษฐกิจสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

2. งานให้บริการข้อมูลสถิติ

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติให้บริก�รข้อมูลสถิติ

แก่หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	ทั้งในประเทศและ

ต่�งประเทศ	ข้อมูลสถิติที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต ิ

ให้บริก�รนั้น	ประกอบด้วย	ข้อมูลที่สำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติผลิตเอง	 และข้อมูลสถิติที่รวบรวมม�จ�ก

หน่วยง�นอื่น	ซึ่งสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้รวบรวม

อยู ่เป็นประจำ�	 นับว่�สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเป็น

ศูนย์กล�งข้อมูลสถิติของประเทศ	และสำ�นักง�นสถิติ

จังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลของจังหวัด	

	 นอกจ�กนี้	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ยังให้คำ�

ปรึกษ�แนะนำ�ท�งด้�นวิช�ก�รสถิติ	 แก่หน่วยง�น

ต่�ง	 ๆ	ทั้งภ�ครัฐและเอกชน	และจัดให้มีก�รฝึก

อบรมทั้งด้�นวิช�สถิติ	และวิช�ก�รประมวลผลด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์	แก่เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ	 และเจ้�หน้�ที่ของกระทรวง	 กรม	 และ

รัฐวิส�หกิจต่�ง	ๆ 	เป็นประจำ�ทุกปี	โดยมีวัตถุประสงค์

ที่จะเพิ่มคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	และประสบก�รณ ์

ในก�รทำ�ง�นด้�นสถิติที่ถูกต้องต�มหลักวิช�	 ให้แก ่

ผู้เข้�รับก�รอบรม

3. งานบรหิารจดัการระบบข้อมลูสถติแิละสารสนเทศ 

	 พระร�ชบัญญัติสถิติ	พ.ศ.	2550	กำ�หนดให้

สำ�นกัง�นสถติิแห่งช�ตมิหีน้�ทีจ่ดัทำ�แผนแม่บทเกีย่วกบั

ก�รดำ�เนินง�นท�งสถิติของรัฐ	 โดยมีเป้�หม�ยหลัก

ให้ประเทศมีสถิติที่สำ�คัญ	จำ�เป็นต่อก�รว�งแผน	และ

ประเมินผลก�รพัฒน�ประเทศ	 รวมทั้งสนับสนุน 

ให้หน่วยสถิติภ�ครัฐ	มีสมรรถนะในก�รจัดทำ�ข้อมูล

สถิติที่มีม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พ	ส�ม�รถนำ�ม�ใช้

ประกอบก�รตัดสินใจของผู้บริห�รทุกระดับ	 รวมทั้ง



รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ36

ก�รใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภ�คส่วน	สำ�นักง�น

สถติแิห่งช�ต	ิได้จดัทำ�แผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทย	

ฉบับที่	1	ระยะเวล�	5	ปี	(พ.ศ.	2554	-	2558)	และ

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่	 2	มีระยะ

เวล�	6	ปี	 (พ.ศ.	2559	-	2564)	สอดคล้องกับระยะ

เวล�ของแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ระบบสถิตปิระเทศไทย

จะเป็นกลไกสนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศ	 เกิดสถิติ

ท�งก�รที่ใช้ในก�รพัฒน�ประเทศ	โดยสถิติท�งก�รนี้

จะครอบคลุมทั้ง	 3	ด้�น	21	ส�ข�	 (ด้�นเศรษฐกิจ	

จำ�นวน	11	ส�ข�	คือ	ส�ข�บัญชีประช�ช�ติ	ส�ข�

เกษตรและประมง	ส�ข�อตุส�หกรรม	ส�ข�พลังง�น	

ส�ข�ก�รค้�และร�ค�	 ส�ข�ขนส่งและโลจิสติกส์	

ส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	ส�ข�ก�ร

ท่องเที่ยวและก�รกีฬ�	ส�ข�ก�รเงิน	ก�รธน�ค�ร

และประกันภัย	 ส�ข�ก�รคลัง	 ส�ข�วิทย�ศ�สตร์	

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ด้�นสังคม	จำ�นวน	9	ส�ข�	

คือ	 ส�ข�ประช�กรศ�สตร์	 ประช�กรและเคหะ	 

ส�ข�แรงง�น	ส�ข�ก�รศึกษ�	ส�ข�ศ�สน�ศิลปะ	

วัฒนธรรม	ส�ข�สุขภ�พ	ส�ข�สวัสดิก�รสังคม	ส�ข�

หญิงและช�ย	ส�ข�ร�ยได้และร�ยจ่�ยของครัวเรือน	

ส�ข�ยุติธรรมคว�มมั่นคงก�รเมืองและก�รปกครอง	

ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	จำ�นวน	 

1	ส�ข�	คอื	ส�ข�ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม)	

มีก�รพัฒน�ข้อมูลสถิติให้มีม�ตรฐ�น	คุณภ�พ	และ

ก�รบูรณ�ก�ร/ก�รแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข ้อมูล

ระหว่�งหน่วยง�นสู่ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 

ในก�รตอบโจทย์ก�รตัดสินใจและกำ�หนดนโยบ�ย	

ก�รพัฒน�ทุกระดับ	(ประเทศ	ภ�รกิจ	และพื้นที่)



2
ส่วนที่

การพัฒนาระบบราชการ
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	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้จัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2559	 

โดยดำ�เนนิก�รต�มแนวท�ง	หลกัเกณฑ์	และวธิกี�รทีส่ำ�นกัง�น	ก.พ.ร.	กำ�หนด	ซึง่มกีรอบในก�รประเมนิผล	ดังนี้

การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

	 ก�รติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติ

ร�ชก�รต�มคำ�รบัรองฯ	ประกอบด้วย	ก�รประเมนิผล

ใน	2	มิติ	คือ	มิติภ�ยนอก	และมิติภ�ยใน	ดังนี้

	 (1)	มิติภายนอก (นำ้�หนัก	 :	 ร้อยละ	 75)	

ประกอบด้วย	ก�รประเมินผล	2	ส่วน	คือ	

  	ก�รประเมินประสิทธิผล	(ภ�รกิจหลัก

ของกระทรวงต�มแนวท�งก�รขับเคลื่อนประเทศ	

แผนยทุธศ�สตร์	ตวัชีว้ดัระหว่างกระทรวงทีม่เีป้าหมาย

ร่วมกัน ตัวชี้วัดร่วมระหว่�งกระทรวงและจังหวัดต�ม

นโยบ�ยสำ�คัญของรัฐบ�ล	และภารกิจหลักของกรม) 

  	ก�รประเมินคุณภ�พ	 (คว�มพึงพอใจ

ของผู้รับบริก�ร)

	 (2)	 มิ ติภ�ยใน	 (นำ้�หนัก	 :	 ร ้อยละ	 25)	

ประกอบด้วย	ก�รประเมินผล	2	ส่วน	คือ	

  	ก�รประเมนิประสทิธภิ�พ	(ก�รเบกิจ่�ย

เงนิงบประม�ณ	ก�รประหยดัพลงัง�น	ก�รประหยดันำ�้	

และก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พระบบส�รสนเทศ 

ภ�ครัฐ)	

  	ก�รพัฒน�สมรรถนะองค์ก�ร	 และ

ก�รสร้�งคว�มโปร่งใส

การประเมิน
ประสิทธิผล (65)  

  

  

การประเมินคุณภาพ 
(10)  

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  (10)  

 

 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ (15)  (2.5) 

5. การประหยัดน้ำ  (2.5) 

การพัฒนาองคการ 
(10)  

 

 

 ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ                กรอบการประเมินผล 2559 น้ำหนัก

(%) 

มิติภายนอก  75 

1. ตวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ ั
  แผนยุทธศาสตรกระทรวง 

    และ ตวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIS) ั
    และ ตวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area ั

KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
 

    และ ตวชี้วัดภารกิจหลักของกรมั

(65) 

 

 

หมายเหตุ หากกรมไมมีตวชี้วัดนี้ใหนําน้ำหนักไปไวที่ตัวชี้วัดที่ 1  ั

มิติภายใน  25 

3. การเบิกจายเงินงบประมาณ (5) 

4. การประหยัดพลังงาน 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5) 

7. การพัฒนาสมรรถนะองคการ  (5) 

8. ระดับคณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน  ุ (5) 

รวม 100 

� ตัวชี้วัดในระดับกรม มีจํานวน ไมเกิน 5 ตวชี้วัด ั
� ตองมีการถายทอดตัวชี้วัดในระดับกระทรวง 

ลงมายังกรมที่มีสวนเกี่ยวของ 
� ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดที่วัดผลตอเนื่อง 

ตามภารกิจหลักของสวนราชการ 
� กําหนดใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับ Joint KPIs 

วัดในระดับ Output JKPIs ดวย 
� กําหนดชวงระยะเวลาของการเจรจาตวชี้วัด ั

ระดับกรมใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  
หลังจากที่มีการเจรจาระดับกระทรวง 

� ตัวชี้วัดใหม ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 58 
เรื่อง แนวทางประหยัดน้ำในหนวยงานภาครัฐ
มีเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐลดการใชน้ำลง
รอยละ 10 พรอมรายงานผลทุกเดือน 

� เปนการวัดผลตามกระบวนงานที่ดําเนินการ 
ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก เพื่อติดตาม  
และประเมินผลกระบวนงานที่สวนราชการ 
ตองดําเนินการ ในการยกระดับคุณภาพ 
การใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หลักการ
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	 สรปุคะแนนก�รประเมนิผลตนเอง	(Self	Assessment)	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	ของสำ�นกัง�น

สถติแิห่งช�ต	ิคอื	4.0260	(จ�กคะแนนเตม็	5.0000)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  þ  รอบ 12 เดือน 

มิติ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลงาน
คะแนนผล 

การประเมิน

มิติภายนอก 75 4.4000

• การประเมินประสิทธิผล 75 4.4000

ตัวชี้วัดที่	1	ตัวชี้วัดภ�รกิจหลักของกระทรวงต�มแนวท�งก�รขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศ�สตร์กรม/ตัวชี้วัด

ระหว่�งกระทรวงที่มีเป้�หม�ยร่วมกัน	(Joint	KPIS)	ตัวชี้วัดร่วมระหว่�งกระทรวงและจังหวัด

(Function-Area	KPIs)	ต�มนโยบ�ยสำ�คัญของรัฐบ�ล	และตัวชี้วัดภ�รกิจหลักของกรม	(นำ้�หนัก	ร้อยละ	75)

4.4000

ตัวชี้วัดที่	1.1	ระดับคว�มสำ�เร็จ

ในก�รแปลงแผนพัฒน�สถิติระดับ

จังหวัดสู่ก�รปฏิบัติ	

(ตัวชี้วัดกระทรวง)

ระดับ 15 1 2 3 4 5 ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ										

ขั้นตอนที	่1	-	5

5.0000

ตัวชี้วัดที่	1.2	ระดับคว�มสำ�เร็จ

ในก�รเตรียมข้อมูลชุดตัวชี้วัด	IMD	

ด้�น	Infrastructure

ระดับ 15 1 2 3 4 5 ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ									

ขั้นตอนที	่1	-	5

5.0000

ตัวชี้วัดที่	1.3	ระดับคว�มสำ�เร็จ	

ของก�รจัดทำ�ข้อมูลด้�นเศรษฐกิจ

และสังคมที่ส�ม�รถเผยแพร่ต่อ

ประช�ชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

ได้ภ�ยในปีงบประม�ณ

ระดับ 15 1 2 3 4 5 24	เรื่อง 

คว�มพึงพอใจฯ			

ร้อยละ	88.75

5.0000

ตัวชี้วัดที่	1.4	จำ�นวนครั้งของก�รให้

บริก�รข้อมูลสถิติด้�นเศรษฐกิจ	

และสังคม

จำ�นวน 15 382,981 404,257 425,534 446,811 468,087 531,176	ครั้ง 5.0000

ตัวชี้วัดที่	1.5	ระดับคว�มสำ�เร็จ

ในก�รพัฒน�บุคล�กรภ�ครัฐ

ด้�นสถิติของประเทศให้มีคว�มรู้

คว�มชำ�น�ญ	เป็นมืออ�ชีพ

ระดับ 15 1 2 3 4 5 ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที	่

1	-	2

(ออกร�ยง�นสรุป

ก�รติดต�ม

ประเมินผลฯ	

ภ�ยใน	ธ.ค.	59)

2.0000

• การประเมินคุณภาพ (10)

ตัวชี้วัดที่	2	คว�มพึงพอใจของ

ผู้รับบริก�ร

สสช.	ไม่มีตัวชี้วัดคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร	

(นำ�นำ้�หนัก	ร้อยละ	10	ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่	1)

มิติภายใน 25 2.9040

• การประเมินประสิทธิภาพ 15 2.8400

ตัวชี้วัดที่	3	ก�รเบิกจ่�ยเงิน

งบประม�ณ

ร้อยละ 5 4.5200
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มิติ/ตัวชี้วัด หน่วยวัด
นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลงาน
คะแนนผล 

การประเมิน

ตัวชี้วัดที่	3.1	ก�รเบิกจ่�ยเงิน

งบประม�ณร�ยจ่�ยลงทุน

ร้อยละ (2.5) 75 78 81 84 87 ร้อยละ	98.60 5.0000

ตัวชี้วัดที่	3.2	ก�รเบิกจ่�ยเงิน

งบประม�ณร�ยจ่�ยภ�พรวม

ร้อยละ (2.5) 88 90 92 94 96 ร้อยละ	94.08 4.0400

ตัวชี้วัดที่	4	ก�รประหยัดพลังง�น ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000

ตัวชี้วัดที่	5	ก�รประหยัดนำ้� ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 N/A

(เสนอขอยกเว้น

ตัวชี้วัด)

1.0000

ตัวชี้วัดที่	6	ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พ

ของระบบส�รสนเทศภ�ครัฐ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A

(รอผลก�รประเมิน

จ�ก	สรอ.)

1.0000

• การพัฒนาองค์การ 10 3.0000

ตัวชี้วัดที่	7	ก�รพัฒน�สมรรถนะ

องค์ก�ร

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ

ระดับที่		

1	-	5

5.0000

ตัวชี้วัดที่	8	ระดับคุณธรรมและ

คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของ

หน่วยง�น

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A

(รอผลก�รประเมิน

จ�ก	ปปท.)

1.0000

นำ้าหนักรวม 100 4.0260
      

         	=	N/A	 	=	1.00	-	1.49	 	=	1.50	-	2.49	 	=	2.50	-	3.49	 	=	3.50	-	4.49	 	=	4.50	-	5.00

														N/A	:	รอผลก�รประเมินจ�กหน่วยง�นเจ้�ภ�พหลัก

สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2559

4.7001 4.7996

4.3175 4.1759 4.0803 4.1245 3.9983

4.4655 4.5333
4.7433

4.9628

4.0260*4.3964
5.0000

3.0000

4.0000

2.0000

4.5000

2.5000

3.5000

1.5000

1.0000

25
47

25
51

25
56

25
49

25
53

25
58

25
48

25
52

25
57

25
50

25
55

25
54

25
59

ผล
คะ

แน
น

ปีงบประมาณ พ.ศ.

* คะแนนประเมินผลตนเอง

ผลคะแนน
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 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 (สสช.)	 ได้รับโล่ประก�ศเกียรติคุณก�รประเมินม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 จ�กสำ�นักง�น	ก.พ.	 ในวันคุณธรรม	จริยธรรม	และคว�มโปร่งใส				 

ในภ�ครัฐ	ประจำ�ป	ี2559	เมื่อวันที่	26	กันย�ยน	2559	

การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

(4 มิติ 13 ตัวชี้วัด) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดตัวชี้วัด
ผลการประเมินของ สสช.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้าง

ความโปร่งใส
1.1	มีนโยบ�ยที่ชัดเจนเกี่ยวกับคว�มโปร่งใส 5
1.2	บทบ�ทของผู้บริห�รในก�รส่งเสริมเรื่องคว�มโปร่งใสในองค์กร 5
1.3	คว�มพย�ย�ม/ริเริ่มของหน่วยง�นในก�รสร้�งคว�มโปร่งใส 5
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
2.1	ก�รเปิดเผยข้อมูลข�่วส�ร 5
2.2	ก�รมีม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รประช�ชนและประก�ศให้ทร�บ 5
2.3	ก�รมีระบบตรวจสอบภ�ยในที่ดำ�เนินก�รตรวจสอบม�กกว่�เรื่องเงิน/บัญชี 5
2.4	ก�รเผยแพร่ผลก�รปฏิบัติง�นและผลก�รประเมินตนเองต่อส�ธ�รณะ 5
2.5	ก�รเปิดโอก�สให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติร�ชก�ร 5
มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
3.1	ก�รลดก�รใช้ดุลยพินิจของเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น 5
3.2	ก�รใช้ดุลยพินิจในก�รบริห�รง�นบุคคล 4.7
	 3.2.1	ก�รใช้ดุลยพินิจในก�รบริห�รง�นบุคคล	(ก�รสรรห�และคัดเลือกบุคล�กร) 5
	 3.2.2	ก�รใช้ดุลยพินิจในก�รบริห�รง�นบุคคล	(ก�รบรรจุและแต่งตั้งบุคล�กร) 5
	 3.2.3	ก�รใช้ดุลยพินิจในก�รบริห�รง�นบุคคล	(ก�รพัฒน�บุคล�กร) 4
3.3	ก�รมีระบบบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นคว�มโปร่งใส 5
มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
4.1	ก�รมีหน่วยง�น/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในก�รดำ�เนินก�รต่อเรื่องร้องเรียน 5
4.2	ก�รมีระเบียบปฏิบัติในก�รดำ�เนินก�รต่อเรื่องร้องเรียน 5

คะแนนเฉลี่ย 4.98
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	 ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร ่งใส 

ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ	 (Integrity	and	

Transparency	 Assessment	 -	 ITA)	 ประจำ�

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	ของสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต	ิ															

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและ

คว�มโปร่งใสก�รดำ�เนินง�นและเสนอแนะแนว

ท�งก�รปรับปรุงหรือพัฒน�ในเรื่องคุณธรรมและ

คว�มโปร่งใสก�รดำ�เนินง�น	 เพื่อนำ�ไปปรับปรุง

กระบวนก�รปฏิบัติง�นและแบบประเมินและอื่น	ๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ผลก�รประเมิน

สะท้อนภ�พคว�มเป็นจริงในก�รปฏิบัติง�นของ

หน่วยง�น	กลุ่มตัวอย่�งท่ีใช้ในก�รประเมิน	คือ	กลุ่ม

ผู้รับบริก�รหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต�มประสบก�รณ์

ในก�รรับบริก�รจ�กหน่วยง�น	ภ�ครัฐ	 (External)	

จำ�นวน	100	คน	และบุคล�กรและเจ้�หน้�ที่ในหน่วย

ง�นภ�ครัฐ	(Internal)	จำ�นวน	100	คน	โดยประเมิน

จ�กดัชนี	5	ดัชนี	คือ	1)	ดัชนีคว�มโปร่งใส	2)	 ดัชนี

คว�มพร้อมรับผิด	3)	 ดัชนีคว�มปลอดจ�กก�รทุจริต

ในก�รปฏิบัติง�น	 4)	 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 

ในองค์กร	 และ	 5)	 ดัชนีคุณธรรมก�รทำ�ง�นใน 

หน่วยง�น	สำ�หรับผลก�รประเมินคุณธรรมและคว�ม

โปร่งใส	ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

สรุปผลได้ดังนี	้	

  1. ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส

การดำาเนินงานของสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

	 	 ผลก�รประเมินระดับคุณธรรมและคว�ม

โปร่งใสก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต	ิ					

โดยภ�พรวมได้คะแนนเท่�กับร้อยละ	82.18	ซึ่งถือว่�

มคีณุธรรมและคว�มโปร่งใสก�รดำ�เนนิง�นระดับสงูม�ก	

โดยดัชนีคว�มปลอดจ�กก�รทุจริตในก�รปฏิบัติง�น

ได้คะแนนสูงสุด	เท่�กับ	ร้อยละ	95.06	ส่วนดัชนีที่ได้

คะแนนตำ่�กว่�ดัชนีอื่น	 ๆ	 คือ	 ดัชนี	 คุณธรรมก�ร

ทำ�ง�นในหน่วยง�น	ได้คะแนนเท่�กับร้อยละ	63.34												

ดังแสดงผลคะแนนในภ�พที่	1	

หม�ยเหตุ	:	 1.		คะแนน	ITA	หม�ยถึง	ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ได้ถ่วงนำ้�หนักแล้ว				
	 	 2.		คะแนนดัชนีเป็นก�รคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงนำ้�หนัก	สำ�หรับก�รเปรียบเทียบแต่ละดัชนี

๖๓.๓๔

๗๔.๗๘ ๙๕.๐๖

๘๗.๕๙

๘๕.๑๔
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ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

	 เป็นกลไกทีส่ำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต	ิจดัให้มขีึน้

เพือ่ให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ในก�รปฏิบัติภ�รกิจต่�ง	ๆ	ของหน่วยง�น	 โดยให้

ครอบคลมุทกุกลุม่ของผูร้บับรกิ�รและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	

เกี่ยวกับข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และ 

คำ�ชมเชย

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน ประกอบด้วย

 1) ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

	 	 ผู ้ร้องเรียน	 ส�ม�รถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่	

น�ยทะเบียนลับ	 ประจำ�สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต	ิ 

กลุ่มส�รบรรณ	สำ�นักบริห�รกล�ง	หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง

ให้มีหน้�ที่รับเรื่องร้องเรียน	ประจำ�ศูนย์/สำ�นัก	กลุ่ม

ขึ้นตรงผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 หรือ 

ส่งเรื่องท�งไปรษณีย์ถึงผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ	หรือส่งท�งตู้รับเรื่องร้องเรียน	ซึ่งติดต้ังอยู่

ต�มจุดต่�ง	ๆ	ณ	ที่ทำ�ก�รของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	

หรือร้องเรียนผ่�นเว็บไซต์

 2) ผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการ

	 	 (1)	 กลุม่นติกิ�ร	สำ�นกับรหิ�รกล�ง	สำ�นกัง�น

สถติแิห่งช�ต	ิรบัผดิชอบในก�รวเิคร�ะห์แยกประเภท	และ

ดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เพื่อสรุปเรื่องและ

ร�ยง�นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 	 (2)	 ศูนย ์ เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�ร	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต	ิรับผิดชอบในก�รดูแล

ช่องท�งรับเรื่องร้องเรียนผ่�นเว็บไซต์	

 3) ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติ

	 	 ระเบียบสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติว่�ด้วยก�ร

ดำ�เนนิก�รต่อเรือ่งร้องเรยีน	พ.ศ.	2555	ผ่�นท�งเวบ็ไซต์	

http://www.nso.go.th	→	ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ	

→	ระเบยีบสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตว่ิ�ด้วยก�รดำ�เนนิก�ร

ต่อเรื่องร้องเรียน

http://www.nso.go.th	→	ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ



3
ส่วนที่

ผลงานที่สำาคัญในรอบปี



การผลิตข้อมูลสถิติ



1.	สำ�มะโนอุตส�หกรรม	พ.ศ.	2560
2.	สำ�รวจข้อมูลพื้นฐ�นของครัวเรือน	พ.ศ.	2559
3.	สำ�รวจสถ�นก�รณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	พ.ศ.	2558
4.	สำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	พ.ศ.	2558/2559

5.	สำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร	พ.ศ.	2558/2559
6.	สำ�รวจก�รย้�ยถิ่นของประช�กร	พ.ศ.	2558
7.	สำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของประช�กร	พ.ศ.	2559
8.	สำ�รวจแรงง�นนอกระบบ	พ.ศ.	2559
9.	ลักษณะของประช�กรจ�กก�รสำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงของประช�กร	พ.ศ.	2558	-	2559
10.	สำ�รวจเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน	พ.ศ.	2559
11.	สำ�รวจพฤติกรรมก�รท่องเที่ยวของช�วไทย	พ.ศ.	2559
12.	สำ�รวจยอดข�ยร�ยไตรม�ส	พ.ศ.	2558/2559
13.	สำ�รวจเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในสถ�นประกอบก�ร	พ.ศ.	2559
14.	สำ�รวจธุรกิจท�งก�รค้�และธุรกิจท�งก�รบริก�ร	พ.ศ.	2559
15.	สำ�รวจก�รประกอบกิจก�รโรงแรมและเกสต์เฮ�ส์	พ.ศ.	2559
16.	ประมวลข้อมูลพื้นที่ก�รก่อสร้�ง	พ.ศ.	2558/2559	
17.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องก�รจ�กรัฐบ�ล	พ.ศ.	2559
18.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ล	(ธันว�คม	2558)
19.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�มยุทธศ�สตร์
	 ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	(มีน�คม	2559)
20.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนในพื้นที่นำ�ร่องเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มแผนประช�รัฐร่วมใจ	สร้�งหมู่บ้�น/ชุมชนมั่นคง	ปลอดย�เสพติด	(มีน�คม	2559)
21.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนในพื้นที่นำ�ร่องเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�มแผน

ประช�รัฐร่วมใจ	สร้�งหมู่บ้�น/ชุมชนมั่นคง	ปลอดย�เสพติด	(กรกฎ�คม	2559)
22.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงในหมู่บ้�น/ชุมชน

ของภ�ครัฐ	พ.ศ.	2559
23.	สำ�รวจข้อมูลพื้นฐ�นก�รเรียนรู้ไอซีทีชุมชน	พ.ศ.	2559
24.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รประช�สัมพันธ์ของรัฐบ�ล	พ.ศ.	2559
25.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	

พ.ศ.	2559
26.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจต่อก�รบริก�รส�ธ�รณะและก�รทำ�ง�นของ

หน่วยง�นต่�ง	ๆ	พ.ศ.	2559
27.	สำ�รวจคว�มเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำ�นักอัยก�รสูงสุด	พ.ศ.	2559
28.	สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รเกี่ยวกับคุณภ�พก�รให้บริก�รของส่วนร�ชก�รและจังหวัดประจำ�ปี
						งบประม�ณ	พ.ศ.	2559

โครงการส�ามะโน/ส�ารวจ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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1.		ลักษณะของประช�กรจ�กก�รสำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงของประช�กร	พ.ศ.	2558	-	2559

2.		สำ�รวจก�รอ่�นของประช�กร	พ.ศ.	2558	

3.		สำ�รวจกิจกรรมท�งก�ยของประช�กร	พ.ศ.	2558

4.		สำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร	พ.ศ.	2558

5.		สำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	พ.ศ.	2558

6.		สำ�รวจยอดข�ยร�ยไตรม�ส	พ.ศ.	2558

7.		สำ�รวจข้อมูลศักยภ�พพื้นฐ�นระบบโลจิสติกส์ภ�คก�รค้�	พ.ศ.	2558

8.		สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในสถ�นประกอบก�ร	พ.ศ.	2558

9.		สำ�รวจพฤติกรรมก�รเดินท�งท่องเที่ยวของช�วไทย	พ.ศ.	2559	

10.	สำ�รวจก�รย้�ยถิ่นของประช�กร	พ.ศ.	2558

11.	สำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของประช�กร	พ.ศ.	2559

12.	ประมวลข้อมูลพื้นที่ก�รก่อสร้�ง	พ.ศ.	2558

13.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินก�รก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงในหมู่บ้�น/

ชุมชน	ของภ�ครัฐ	พ.ศ.	2559

14.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ล	(ธันว�คม	พ.ศ.	2558)

15.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

	 (ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559	

16.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องก�รจ�กรัฐบ�ล	พ.ศ.	2559

17.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�มแผนปฏิบัติก�ร

ป้องกัน	และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	(สิงห�คม	พ.ศ.	2559)

18.	สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนในพื้นที่นำ�ร่องเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�มแผน	

ประช�รัฐร่วมใจ	สร้�งหมู่บ้�น/ชุมชนมั่นคง	ปลอดภัยย�เสพติด	(สิงห�คม	พ.ศ.	2559)

รายงานส�ามะโน/ส�ารวจที่เผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2559
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แผนงานผลิตข้อมูลสถิติ ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560 - 2563)

ลำาดับที่ งาน / โครงการ
 ปีงบประมาณ

หมายเหตุ
58 59 60 61 62 63

สำามะโน        
1 สำ�มะโนประช�กรและเคหะ	พ.ศ.	2563      / -	ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	

2562-2564
2 สำ�มะโนอุตส�หกรรม	พ.ศ.	2560   /    -	ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	

2559-2561
สำารวจ         

 จัดทำาทุกปี        
1 สำ�รวจภ�วะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน / / / / / / -	ปีเลขคี	่สำ�รวจเฉพ�ะร�ยจ่�ย
        -	ปีเลขคู	่สำ�รวจทั้งร�ยได้และ

ร�ยจ่�ย
2 สำ�รวจก�รติดต�มระดับคว�มรู้และก�รเข้�ถึง

บริก�รท�งก�รเงิน	ของประช�ชน	พ.ศ.	2559	

ไตรม�สที่	4	(ต.ค.	-	ธ.ค.	59)

 /     -	สำ�รวจไตรม�สที	่4	

(ต.ค.	-	ธ.ค.	59)

3 สำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร / / / / / /  
4 สำ�รวจก�รย้�ยถิ่นของประช�กร / / / / / /  
5 สำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ

ของประช�กร

/ / / / / /  

6 สำ�รวจแรงง�นนอกระบบ / / / / / /  
7 สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�รในครัวเรือน

/ / / / / /  

8 สำ�รวจข้อมูลพื้นฐ�นของครัวเรือน / / / / / /  
9 สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�รในสถ�นประกอบก�ร				

/ / / / / /  

10 สำ�รวจยอดข�ยร�ยไตรม�ส / / / / / /  
11 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อ

นโยบ�ยหลักและนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล

/ / / / / /  

 จัดทำาทุก 2 ปี        
12 สำ�รวจเพื่อติดต�มภ�วะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน	(โดยใช้ตัวอย�่งซำ้�)

 /  /  -	เลื่อนก�รจัดทำ�ในปี	2558

13 สำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร /  /  /   
14 สำ�รวจธรุกิจท�งก�รค้�และธรุกิจท�งก�รบรกิ�ร  /  /    
15 สำ�รวจก�รประกอบกิจก�รโรงแรมและเกสต์เฮ�ส์  /  /    
16 สำ�รวจข้อมูลศักยภ�พพื้นฐ�นระบบโลจิสติกส์

ภ�คก�รค้�

/  /  /   

 จัดทำาทุก 3 ปี        
17 สำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย   /   /  
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ลำาดับที่ งาน / โครงการ
 ปีงบประมาณ

หมายเหตุ
58 59 60 61 62 63

18 สำ�รวจพฤติกรรมก�รสูบบุหรี่และก�รดื่มสุร�

ของประช�กร

  /   /  

19 สำ�รวจสภ�วะท�งสังคมและวัฒนธรรม /   /    
20 สำ�รวจสถ�นก�รณ์เด็กและสตรีใน

ประเทศไทย	

/   /    

21 สำ�รวจก�รอ่�นของประช�กร /  /    
 จัดทำาทุก 4 ปี        
22 สำ�รวจพฤติกรรมก�รบริ โภคอ�ห�รของ

ประช�กร

  /     

23 สำ�รวจกิจกรรมท�งก�ยของประช�กร /    /   
 จัดทำาทุก 5 ปี        
24 สำ�รวจคว�มพิก�ร   /    
25 สำ�รวจก�รใช้เวล�ของประช�กร     /  -	ดำ�เนินก�รครั้งล�่สุดป	ี2557
26 สำ�รวจองค์ก�รเอกชนที่ไม่แสวงห�กำ�ไร    /   -	ดำ�เนินก�รครั้งล�่สุดป	ี2556
27 สำ�รวจโรงพย�บ�ลและสถ�นพย�บ�ลเอกชน   /    -	ส่งแบบสอบถ�มท�งไปรษณีย์

(เปลี่ยนเป็นสัมภ�ษณ์)
28 สำ�รวจก�รประกอบก�รขนส่งด้วยรถโดยส�ร

ประจำ�ท�ง

    /  -	ดำ�เนินก�รครั้งล�่สุดป	ี2557

29 สำ�รวจอุตส�หกรรมก�รก่อสร้�ง     /  -	ดำ�เนินก�รครั้งล�่สุดป	ี2557
30 สำ�รวจก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�   /   -	ดำ�เนินก�รครั้งล�่สุดป	ี2555	

เลื่อนจ�กปี	2560	เป็น	2561
31 ก�รจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ�นก�รประกอบก�ร

ขนส่งโดยส�รประจำ�ท�ง

   /    

 จัดทำาทุก 10 ปี        
32 สำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงของประช�กร /      -	สำ�รวจหลังปีที่จัดทำ�สำ�มะโน

ประช�กร	5	ปี

33 สำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเกษตร   /   -	สำ�รวจหลังปีที่จัดทำ�สำ�มะโน

ก�รเกษตร	5	ปี
 สถิติกระแสสะพัด        
34 ประมวลพื้นที่ก�รก่อสร้�ง / / / / / /  

จัดทำาตามคำาขอ / ร่วมกับพันธมิตร
35 สำ�รวจพฤติกรรมก�รเดินท�งท ่องเที่ยว 

ของช�วไทย

/ / / / / / -	ททท.	ขอคว�มร่วมมือ

36 สำ�รวจคว�มคิดเห็นเก่ียวกับก�รพัฒน�ระบบ

ร�ชก�รในภ�พรวม

 / /    -	สำ�นักง�น	ก.พ.ร.	ขอคว�ม

ร่วมมือ	
37 สำ�รวจคว�มพึงพอใจในคุณภ�พก�รให้บริก�ร

ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

 / /    -	สำ�นักง�น	ก.พ.ร.	ขอคว�ม

ร่วมมือ	
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ผลส�ามะโน/ส�ารวจที่ส�าคัญ

ลักษณะของประชากรจากการส�ารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558–2559

ความเป็นมา
	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ดำ�เนินก�รสำ�รวจก�ร
เปลีย่นแปลงของประช�กร	พ.ศ.	2558	–	2559	เพือ่ให้
ทร�บถึงก�รเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของประช�กร
ในค�บเวล�ระหว่�งก�รทำ�สำ�มะโนประช�กรแต่ละครัง้	
โดยก�รเก็บรวบรวมข้อมูลของประช�กรทุกครัวเรือน
เป ้�หม�ยที่อยู ่ ในเขตแจงนับตัวอย ่�งประม�ณ	
223,700	ครัวเรือน	 สรุปผลก�รสำ�รวจท่ีสำ�คัญใน
ระดับภ�ค	และทั่วร�ชอ�ณ�จักรดังนี้

1. ลักษณะทางประชากร
 1.1 จำานวนประชากรและการกระจายตัว
	 จำ�นวนประช�กรของประเทศไทยในเดือน
กรกฎ�คม	พ.ศ.	2558	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	67.2	ล้�นคน	
เป็นช�ย	 32.8	 ล้�นคน	 และหญิง	 34.4	 ล้�นคน	 
คิดเป็นอัตร�ส่วนเพศ	95.5	 (ช�ยต่อหญิง	100	คน)	
ประช�กรส่วนใหญ่	 ร้อยละ	55.4	อ�ศัยอยู่นอกเขต
เทศบ�ล	และร้อยละ	44.6	อ�ศัยอยู่ในเขตเทศบ�ล	
ภ�คกล�ง	มีประช�กรอ�ศัยอยู่ม�กที่สุด	ร้อยละ	28.6	
รองลงม�	คือ	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	27.9	
ภ�คเหนือ	ร้อยละ	17.1	ภ�คใต้	ร้อยละ	13.6	และ
กรุงเทพมห�นคร	ร้อยละ	12.8

 1.2 โครงสร้างทางอายุและเพศ
	 โครงสร ้�งท�งอ�ยุ	 แสดงถึงสัดส ่วนของ
ประช�กรต�มกลุ่มอ�ยุ	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2553	
พบว่�	สัดส่วนของประช�กรวัยเด็ก	(อ�ยุ	0	-	14	ปี)	 
ลดลงจ�กร้อยละ	19.2	 เป็นร้อยละ	17.8	สัดส่วน
ประช�กรวัยแรงง�น	 (อ�ยุ	 15	 -	59	ปี)	ลดลงจ�ก	 
ร้อยละ	 67.9	 เป็นร้อยละ	 66.7	 ขณะที่สัดส่วน
ประช�กรสูงอ�ยุ	 (อ�ยุ	 60	ปีขึ้นไป)	 เพิ่มขึ้นจ�ก	 
ร้อยละ	12.9	เป็นร้อยละ	15.5	
	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่�งเพศของประช�กร 
ในปี	 2558	พบว่�	ประช�กรวัยเด็กมีสัดส่วนของ 
เพศช�ยม�กกว่�เพศหญิง	 (ร้อยละ	18.6	และ	17.0	
ต�มลำ�ดับ)	ขณะที่ประช�กรวัยสูงอ�ยุมีสัดส่วนของ
เพศหญิงม�กกว่�เพศช�ย	 (ร้อยละ	16.7	และ	14.3	
ต�มลำ�ดับ)	ส่วนประช�กรวัยแรงง�นมีสัดส่วนของ
เพศช�ยและเพศหญิงใกล้เคียงกัน	(ร้อยละ	67.1	และ	
66.3	ต�มลำ�ดับ)
	 สำ�หรับอัตร�ส่วนก�รเป็นภ�ระ	 ซ่ึงหม�ยถึง
ก�รที่ประช�กรวัยแรงง�น	อ�ยุ	15	 -	59	ปี	ต้องรับ
ภ�ระประช�กรในวัยอื่น	ๆ	พบว่�	อัตร�ส่วนก�รเป็น
ภ�ระรวมเท่�กับ	 50.0	กล่�วคือ	ประช�กรท่ีอยู่ใน 
วยัทำ�ง�น	100	คน	ต้องรบัภ�ระเลีย้งดเูดก็และคนชร�
ประม�ณ	50	คน

แผนภูมิ 1 ร ้ อยละของประชากร จำ าแนกตามภาค 

เขตการปกครอง และเพศ

12.8 

28.6 

17.1 

27.9 

13.6 

55.4 51.2 

44.6 48.8 67.2 
นคนาล  

กลาง 

กรุงเทพฯ 

กออนวัะต  
อืนหเงยีฉเ  

อืนหเ  

ใต 

งิญห  

ชาย 

เขตการปกครอง เพศ
 ภาค 

ในเขต
 

เทศบาล
 

นอกเขต
 

เทศบาล
 

ตาราง 1 ประชากร จำาแนกตามลักษณะทางประชากร  

พ.ศ. 25531/ และ พ.ศ. 2558
ลกัษณะทางประชากร พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558

ประชากรตามหมวดอายุ (%)
 วัยเด็ก 0 - 14 ปี 19.2 17.8
	 	 ช�ย 20.1 18.6
	 	 หญิง 18.4 17.0
 วัยแรงงาน 15-59 ปี 67.9 66.7
	 	 ช�ย 68.0 67.1
	 	 หญิง 67.8 66.3
 วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12.9 15.5
	 	 ช�ย 11.9 14.3
	 	 หญิง 13.9 16.7
อัตราส่วนการเป็นภาระ (%)
  รวม 47.3 50.0
	 	 วัยเด็ก	0	-	14	ปี 28.3 26.7
	 	 วัยสูงอ�ยุ	60	ปีขึ้นไป 19.0 23.3

1/	สำ�มะโนประช�กรและเคหะ	พ.ศ.	2553	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติรายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ50



 1.3 สถานภาพสมรส ภาวะเจริญพันธุ์ 

	 สำ�หรับสถ�นภ�พสมรสของประช�กรอ�ย	ุ 

13	ปีขึน้ไป	พบว่�	ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีส่มรส	ร้อยละ	60.1	

ในจำ�นวนนี้เป็นผู ้สมรสที่จดทะเบียนม�กกว่�ไม่	 

จดทะเบียน	รองลงม�เป็นโสด	ร้อยละ	28.0	ส่วนผู้ที่

เป็นหม้�ย	หย่�	แยกกันอยู่มีประม�ณ	ร้อยละ	11.9	

	 ด้�นภ�วะเจริญพันธุ ์	 พบว่�	 สตรีเคยสมรส

อ�ยุ	15	-	49	ปี	มีจำ�นวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย	1.57	คน	

และมีจำ�นวนบุตรที่มีชีวิตอยู ่เฉลี่ย	 1.55	 คน	 เมื่อ

พิจ�รณ�ต�มเขตก�รปกครอง	พบว่�	สตรีเคยสมรส

อ�ย	ุ15	-	49	ปี	ทีอ่ยูน่อกเขตเทศบ�ลมจีำ�นวนบตุรเกดิ

รอดเฉลี่ยสูงกว่�ในเขตเทศบ�ล	(1.67	และ	1.44	คน	

ต�มลำ�ดับ)

ตาราง 2 จำานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย และจำานวนบุตรที่มี

ชีวิตอยู่เฉลี่ย จำาแนกตามเขตการปกครอง

ภาวะเจริญพันธุ์ รวม

เขตการปกครอง

ในเขต

เทศบาล

 นอกเขต

 เทศบาล

จำานวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย 1/ (คน)

	 ต่อสตรีอ�ยุ	13	ปีขึ้นไป 1.65 1.40 1.86

	 ต่อสตรีอ�ยุ	15	-	49	ปี 1.08 0.92 1.22

	 ต่อสตรีเคยสมรสอ�ยุ	15	-	49	ปี 1.57 1.44 1.67

จำานวนบุตรที่มีชีวิตอยู่เฉลี่ย 1/ (คน)

	 ต่อสตรีอ�ยุ	13	ปีขึ้นไป 1.57 1.34 1.76

	 ต่อสตรีอ�ยุ	15	-	49	ปี	 1.07 0.92 1.20

	 ต่อสตรีเคยสมรสอ�ยุ	15	-	49	ปี 1.55 1.43 1.65
 1/	ไม่รวมผู้ที่ไม่ทร�บว่�มีบุตรหรือไม่

 1.4 การศึกษา

	 ประช�กรอ�ยุ	6	ปีขึ้นไป	ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�

ระดับใดระดับหนึ่ง	 ร้อยละ	 98.2	 โดยประช�กร 

ส่วนใหญ่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�และ 

ตำ�่กว่�ประถมศกึษ�	คอื	ร้อยละ	54.4	ระดบัมธัยมศกึษ�	

ร้อยละ	28.9	และมเีพยีงร้อยละ	14.4	ทีส่ำ�เรจ็ก�รศกึษ�

ระดับอุดมศึกษ�	

ตาราง 3 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำาแนก

ตามระดับการศึกษาที่สำาเร็จ และเขตการ

ปกครอง
ระดับการศึกษา

ที่สำาเร็จ

ทั่วราช

อาณาจักร

ในเขต

เทศบาล

นอกเขต

เทศบาล

รวม 100.0 100.0 100.0

ไม่มีการศึกษา 1.8 1.9 1.7

มีการศึกษา 98.2 98.1 98.3

	 ตำ่�กว่�ประถมศึกษ� 31.8 26.2 36.5

	 ประถมศึกษ� 22.6 18.8 25.6

	 มัธยมศึกษ� 28.9 31.3 26.9

	 อุดมศึกษ� 14.4 21.3 8.8

	 ก�รศึกษ�อื่นๆ	1/ 0.5 0.5 0.5
1/	รวมผู้ที่เรียนแต่ไม่ทร�บชั้นก�รศึกษ�สูงสุด	

 1.5 การทำางาน 
	 ประช�กรอ�ย	ุ15	ปีขึน้ไป	ทีท่ำ�ง�นในรอบปีทีแ่ล้ว	
มีจำ�นวนทั้งสิ้นประม�ณ	39.5	ล้�นคน	หรือ	ร้อยละ	
71.5	ส่วนใหญ่ทำ�ง�นเป็นผู้ปฏิบัติง�นที่มีฝีมือในด้�น
ก�รเกษตรป่�ไม้และก�รประมง	ร้อยละ	38.1	รองลงม�	
เป็นผู ้ประกอบอ�ชีพพนักง�นบริก�ร	 ผู ้จำ�หน่�ย
สินค้�ในร�้นและตล�ด	ร้อยละ	16.9	และผู้ประกอบ
อ�ชีพง�นพื้นฐ�น	ร้อยละ	10.6
	 สำ�หรับประเภทอุตส�หกรรมของผู้มีง�นทำ�	
พบว่�	มีผู้ทำ�ง�นในภ�คเกษตรกรรม	ร้อยละ	40.5	
และนอกภ�คเกษตรกรรม	ร้อยละ	59.5	โดยส่วนใหญ่
ทำ�ง�นในส�ข�ก�รผลิต	 ร้อยละ	 14.2	 และส�ข� 
ก�รข�ยส่ง	ก�รข�ยปลีก	ก�รซ่อมแซมย�นยนต์และ
รถจักรย�นยนต	์ร้อยละ	13.8

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำาแนก

ตามภาวะการทำางาน และประเภทอุตสาหกรรม

71.5 

28.5 

าํทนางมีูผ  
าํทนางมีมไูผ  

40.5 

59.5 

นอกภาคเกษตรกรรม 59.5% 
• 2.41 ฯติลผรากาขาส % 
• สาขาการขายสงฯ 13.8% 
• สาขา 4.13 อื่นๆ % 

 ภาคเกษตรกรรม 40.5% 
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2. ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน

 2.1 จำานวนครัวเรือน ขนาดครัวเรือน และเพศ

ของหัวหน้าครัวเรือน
	 จำ�นวนครัวเรือนในปี	 2558	มีทั้งสิ้น	 21.3	
ล้�นครัวเรือน	มีขน�ดครัวเรือนเฉลี่ย	 3.1	 คนต่อ 
ครัวเรือน	และในเขตเทศบ�ลมีขน�ดครัวเรือนเฉลี่ย
เล็กกว�่นอกเขตเทศบ�ล	 (2.9	และ	3.3	คน	ต่อหนึ่ง
ครัวเรือน	ต�มลำ�ดับ)
	 เมื่อพิจ�รณ�สัดส่วนก�รเป็นหัวหน้�ครัวเรือน
ระหว่�งเพศ	พบว่�	หัวหน้�ครัวเรือนของครัวเรือน
ส่วนบุคคล	ส่วนใหญ่เป็นเพศช�ยม�กกว่�เพศหญิง	
(ร้อยละ	62.3	และ	37.7	ต�มลำ�ดับ)

ตาราง 4 จำานวนและขนาดครัวเรือนส่วนบุคคล ร้อยละ

ของหวัหน้าครวัเรอืน จำาแนกตามเขตการปกครอง

ลักษณะทางครัวเรือน รวม

เขตการปกครอง

ในเขต

เทศบาล

นอกเขต

เทศบาล

จำ�นวนครัวเรือนส่วนบุคคล	

(‘000)

21,326.0 10,134.0 11,192.0

ขน�ดครัวเรือนเฉลี่ย 3.1 2.9 3.3

ครัวเรือนที่มีหัวหน้�ครัวเรือน

	เป็นหญิง	(%)

37.7 37.4 37.9

 2.2 ประเภทของที่อยู่อาศัย
	 เมื่อพิจ�รณ�เกี่ยวกับประเภทที่อยู ่อ�ศัย 
ของครัวเรือนส่วนบุคคล	พบว่�	ส่วนใหญ่มีที่อยู่อ�ศัย
เป็นบ้�นเดี่ยว	 ร้อยละ	75.3	รองลงม�	 เป็นตึกแถว	 
ห้องแถว	เรอืนแถว	ร้อยละ	10.9	และแฟลต	อพ�ร์ทเม้นท์	
หอพัก	ร้อยละ	6.3

ตาราง 5 ร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคล จำาแนกตาม

ประเภทที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง

ประเภทที่อยู่อาศัย
 รวม

เขตการปกครอง

ในเขต

เทศบาล

นอกเขต

เทศบาล

รวม 100.0 100.0  100.0

บ้�นเดี่ยว 75.3 55.9 92.8

ท�วน์เฮ้�ส์	บ้�นแฝด	ท�วน์โฮม 5.5 9.0 2.3

คอนโดมิเนียม	แมนชั่น 1.4 2.7 0.3

แฟลต	อพ�ร์ทเม้นท	์หอพัก 6.3 12.4 0.8

ตึกแถว	ห้องแถว	เรือนแถว	 10.9 18.9 3.7

อื่นๆ	1/ 0.6 1.1 0.1
1/	 รวมครัวเรือนที่อ�ศัยอยู่ในห้องภ�ยในบ้�น	ห้องภ�ยในสำ�นักง�น	

และเรือ	แพ	รถ

รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ52



ก�รอ�่น	หม�ยถึง	 ก�รอ่�นหนังสอืหรือบทคว�มทกุประเภท	นอกเวล�เรยีน/นอกเวล�ทำ�ง�น/ช่วงเวล�พกั	ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกส�ร	หรือ										

	 	 ก�รอ�่นท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ทั้งที่มีก�รเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	รวมถงึ	ก�รอ่�นผ่�นสือ่สงัคมออนไลน์								

																								 (เช่น	Facebook,	Line,	Instagram,	Twitter	เป็นต้น)	SMS		e-mail 

  ยกเว้น	ก�รอ่�นข้อคว�มที่เป็นก�รสนทน�/ติดต่อสื่อส�รส่วนบุคคลหรือหน�้ที่ก�รง�น

ส�ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558 

1. การอ่านของเด็กเล็ก (อายุตำ่ากว่า 6 ปี)

 1.1 อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน

	 ก�รอ่�นของเด็กเล็ก	 ในท่ีนี้รวมถึง	ก�รอ่�น

ด้วยตนเอง	 หรือผู ้ ใหญ่อ ่�นให้ฟ ังด ้วย	 จ�กผล 

ก�รสำ�รวจปี	2558	พบว่�	 เด็กเล็กที่อ่�นมีประม�ณ	

2.7	ล้�นคน	คิดเป็นร้อยละ	60.2	 เด็กผู้หญิงมีอัตร�

ก�รอ่�นสูงกว�่เด็กผู้ช�ยเล็กน้อย	(ร้อยละ	60.9	และ

ร้อยละ	59.5	ต�มลำ�ดับ)	

	 เมือ่เปรยีบเทียบกบัก�รสำ�รวจท่ีผ่�นม�	พบว่�

อัตร�ก�รอ่�นของเด็กเล็กในปี	2556	มีร้อยละ	58.9	

เพิ่มขึ้นเล็กน ้อยเป ็นร ้อยละ	 60.2	 ในปี	 2558	 

โดยเด็กหญิงและเด็กช�ยมีอัตร�ก�รอ่�นเพ่ิมข้ึน 

เล็กน้อยเช่นเดียวกัน

	 อัตร�ก�รอ่�นของเด็กเล็กมีคว�มแตกต่�งกัน

ระหว่�งเขตก�รปกครองและภ�ค	โดยในเขตเทศบ�ล

มีอัตร�ก�รอ่�นสูงกว่�นอกเขตเทศบ�ล	 (ร้อยละ	

63 . 9 	 และ 	 57 . 4 	 ต �มลำ � ดั บ ) 	 เ ด็ ก เ ล็ ก ใน

กรุงเทพมห�นคร	 มีอัตร�ก�รอ่�นสูงสุด	 (ร้อยละ	

73.8)	 ขณะที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 เด็กเล็กมี

อัตร�ก�รอ่�นตำ่�สุด	(ร้อยละ	55.9)

	 เด็กเล็กมีอัตร�ก�รอ่�นเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่	

โ ด ย เ ด็ ก เ ล็ ก ที่ อ � ศั ย น อ ก เข ต เ ท ศบ � ล แ ล ะ

กรุงเทพมห�นคร	มีอัตร�ก�รอ่�นเพิ่มข้ึนม�กกว่�

พ้ืนที่อ่ืน	 ขณะที่ภ�คกล�งเด็กเล็กมีอัตร�ก�รอ่�น 

ลดลงเล็กน้อย

แผนภูมิ 1 อัตราการอ่านของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน1/ 

จำาแนกตามเพศ เขตการปกครอง และภาค 

พ.ศ. 2551 - 2558

 
 
 
  
 
 

 

ะลยอร  

ในเขตเทศบาล 

57.6 

55.9 

64.1 

57.9 

73.8 

57.4 

63.9 

60.9 

59.5 

60.2 

57.0 

53.5 

62.9 

59.3 

70.1 

55.9 

63.1 

60.5 

57.3 

58.9 

57.1 

49.1 

53.3 

53.8 

63.0 

50.6 

59.2 
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39.9 

31.3 
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32.4 

45.3 

34.1 

40.8 

35.2 

36.7 

36.0 
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นอกเขตเทศบาล 

รคนาหมพทเงรุก  

กลาง 

ใต 

อืนหเ  

2551 2554 2556 2558 
1 รที่อานกาชะรปนวนาํจงอขะลยอร งถึยามห นาอราการตอั  /
     รทั้งสิ้นในแตละกลุมกาชะรปนวนาํจอต

งิญห  

ชาย 

รกัจาณาอชารทั่ว  

อืนหเงยฉีเกออนัวะต  

รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ 53



2. การอ่านของประชากร (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)

 2.1 อตัราการอ่านนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาทำางาน

	 จ�กผลก�รสำ�รวจปี	2558	พบว่�	ประช�กร

อ�ยุตั้งแต่	 6	ปีข้ึนไป	มีอัตร�ก�รอ่�นร้อยละ	77.7	

ผู้ช�ยมีอัตร�ก�รอ่�นสูงกว่�ผู้หญิงเล็กน้อย	 (ร้อยละ	

78.9	และ	76.5	ต�มลำ�ดับ)	และเมื่อเปรียบเทียบกับ

ก�รสำ�รวจทีผ่่�นม�	พบว่�	อตัร�ก�รอ่�นลดลง	ร้อยละ	4.1	

จ�กป	ี2556	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงทั้งผู้ช�ยและผู้หญิง

	 เนื่องจ�กปี	 2556	 กรุงเทพมห�นครได้รับ

เลือกเป็นเมืองหนังสือโลก	 หน่วยง�นภ�ครัฐและ

เอกชนมีก�รจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมก�รอ่�นอย่�ง

จรงิจงัม�กกว่�ทกุปี	ในหล�ยพืน้ทีท่ัง้ในกรงุเทพมห�นคร

และต่�งจังหวัด	 จึงส ่งผลให ้อัตร�ก�รอ ่�นของ

ประช�กร	ปี	2556	สูงม�กกว่�ปกติ
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81.8 77.7 

0

20

40

60

80

100

 

 

 
 
 
 
 
 
  

  
 

ะลยอร  
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พ.ศ.
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1/  บารทมไ มวรมไ  

งิญห  

รวม 
ชาย 

76.5 

	 เ มื่ อ พิ จ � รณ�อั ต ร � ก � ร อ ่ � นต �ม เขต 

ก�รปกครองและภ�ค	พบว่�	ประช�กรที่อ�ศัยอยู่ใน 

เขตเทศบ�ลมีอัตร�ก�รอ่�นสูงกว่�นอกเขตเทศบ�ล	

(ร้อยละ	82.9	และ	73.4	ต�มลำ�ดับ)	กรุงเทพมห�นคร	

มีอัตร�ก�รอ�่นสูงที่สุด	(ร้อยละ	93.5)	สูงกว่�ภ�คอื่น

ม�กกว่�ร ้อยละ	 15.0	 ในขณะท่ีภ�คอื่นมีอัตร� 

ก�รอ่�นใกล้เคียงกันประม�ณ	ร้อยละ	73.0	–	78.4

แผนภูมิ 2 อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำางาน  

ของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป1/ จำาแนก

ตามเพศ พ.ศ. 2546 – 2558

 2.2 ประเภทของหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียน/

นอกเวลาทำางาน

	 หนงัสอืพมิพ์เป็นประเภทของหนงัสอืทีม่ผีูอ่้�น

สูงสุด	คือ	ร้อยละ	67.3	รองลงม�	คือ	ข้อคว�มใน 

สื่อสังคมออนไลน์/SMS/E-mail	 (ร้อยละ	 51.6)	

ตำ�ร�/หนังสือ/เอกส�ร/บทคว�มที่ให้คว�มรู้	 (ร้อยละ	

50.2)	 ว�รส�ร/เอกส�รประเภทที่ออกเป็นประจำ�	

(ร้อยละ	42.0)	และหนงัสอื/เอกส�ร/บทคว�มเกีย่วกบั

คำ�สอนท�งศ�สน�	 (ร้อยละ	41.8)	สำ�หรับนิตยส�ร	

นวนิย�ย/ก�ร์ตูน/หนังสืออ่�นเล่น	 และแบบเรียน/

ตำ�ร�เรียนต�มหลักสูตรมีผู้อ่�นน้อยกว่�ร้อยละ	40.0	

แผนภูมิ 3 อัตราการอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำางาน

ของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไป1/จำาแนก

ตามเขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2558

82.9 
73.4 

93.5 78.4 74.3 73.0 75.1 

0
20
40
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80

100  

 

 7.77 ะลยอร รกัจาณาอชทั่วรา

นอกเขต 
เทศบาล 

พทเงุรก  กลาง อนืหเ  กออนวัะต  
อืนหเงยีฉเ  

ใต ในเขต 
เทศบาล มหานคร 

1/  บารทมไ มวรมไ  

ะลยอร

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชากรอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปท่ี

อ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำางาน จำาแนก

ตามประเภทของหนังสือที่อ่าน1/ พ.ศ. 2558

28.1 
37.0 
39.9 
41.8 
42.0 

50.2 
51.6 

67.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

พมพิอืสงันห

SMS/E-mail
/นลไนออมคงัสสื่อนใมาวคอข

มาวคทบ/ราสกอเ/อืสงันห/าราตํ

ทอื่นๆภเะรปราสกอเ/ราสราว
 งาตูรมาวคหที่ใ มรูทั่วไปาวค/ๆ

าจํะรปนปเกที่ออ  

ศาสนางาทนอสาํคบกัเกี่ยว  
มาวคทบ/ราสกอเ/อืสงันห  

ๆงาตนลเนาออืสงันห  

ราสยติน  
/นตูราก/ยายินวน  

นยีรเาราตํ/นยีรเบบแ  
รตูสกัลหมาต  

1 ทภเะรป 1 าวกกามดไบอต  /  มวรมไยดโณวนาคํะลยอระลแ  
 ไมทราบประเภทหนังสือที่อาน
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ส�ารวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 	 ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจ

พฤตกิรรมก�รเล่นกฬี�หรอืออกกำ�ลงัก�ยของประช�กร	

คร้ังล่�สุดใน	พ.ศ.	2554	ต่อม�ใน	พ.ศ.	2558	 ได้

เปลีย่นชือ่และข้อคำ�ถ�มเป็นก�รสำ�รวจกจิกรรมท�งก�ย

ของประช�กร	เพือ่ให้สอดคล้องและตรงต�มวตัถปุระสงค์

ม�กทีส่ดุ	โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่�งเดอืนมนี�คม 

ถึง	 เมษ�ยน	 2558	 จ�กครัวเรือนตัวอย่�งทั้งสิ้น	

55,920	ครัวเรือน	เพื่อให้มีข้อมูลสถิติในเรื่องดังกล่�ว	

สำ�หรับหน่วยง�นภ�ครฐัและเอกชน	ส�ม�รถนำ�ไปใช้

ประโยชน์ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย	และว�งแผน	หรือ

กำ�หนดม�ตรก�รต่�ง	 ๆ	 ตลอดจนประเมินผลก�ร

ดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รเสริมสร้�งสุขภ�พของ

ประช�กร	

	 ก�รสำ�รวจกจิกรรมท�งก�ยของประช�กรอ�ยุ	

15	ปีขึ้นไป	ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	

	 (1)	 ก�รทำ�ง�นออกแรง	มี	2	กลุ่มย่อย	คือ

	 	 -	 ก�รทำ�ง�นออกแรงระดบัหนกัตดิต่อกนั

เป็นระยะเวล�อย�่งน้อย	10	น�ที	ซึ่งทำ�ให้ห�ยใจแรง	

และเร็วกว่�ปกติม�ก	หรือหอบ

	 	 -	 ก�รทำ�ง�นออกแรงระดับป�นกล�ง

ติดต่อกันเป็นระยะเวล�อย่�งน้อย	10	น�ที	 ซ่ึงทำ�ให้

ห�ยใจเร็วขึ้น	ไม่ถึงกับหอบ

	 (2)	 ก�รเดนิท�งไปม�ยงัทีต่่�ง	ๆ	โดยก�รเดิน

หรือขี่จักรย�นไปโรงเรียน	 ทำ�ง�น	 วัด	 ซ้ือของ	 

หรือตล�ด	ฯลฯ	โดยเดินท�งจ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ติดต่อกันเป็นระยะเวล�อย่�งน้อย	10	น�ที

	 (3)	 ก�รเล ่นกีฬ�/ออกกำ�ลังก�ย	 หรือทำ�

กจิกรรมนนัทน�ก�ร	เช่น	ก�รเล่นกฬี�หลงัจ�กเลกิง�น	

ก�รท่องเที่ยวต�มแหล่งธรรมช�ติ	มี	2	กลุ่มย่อย	คือ

	 	 -	 ก�รเล่นกีฬ�/ออกกำ�ลังก�ย	หรือทำ�

กิจกรรมนันทน�ก�รระดับหนักติดต ่อกันเป ็น 

ระยะเวล�อย่�งน้อย	10	น�ที	ซึ่งทำ�ให้ห�ยใจแรง	

และเร็วกว่�ปกติม�ก	หรือหอบ

	 	 -	 ก�รเล่นกีฬ�/ออกกำ�ลังก�ย	หรือทำ�

กิจกรรมนันทน�ก�รระดับป�นกล�งติดต่อกันเป็น

ระยะเวล�อย่�งน้อย	10	น�ที	ซึ่งทำ�ให้ห�ยใจเร็วขึ้น

ไม่ถึงกับหอบ

	 (4)	 ก�รเคล่ือนไหวน้อย	 เช่น	 ก�รน่ังหรือ 

ก�รเอนก�ย	ก�รเล่นคอมพิวเตอร์	 ก�รดูโทรทัศน์	 

ไม่รวมก�รหลับนอน

 ผลก�รสำ�รวจที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้

1. ลักษณะทางประชากร 

	 ประช�กรอ�ย	ุ15	ปีขึน้ไปทีม่กีจิกรรมท�งก�ย 

ในแต่ละกลุ ่ม	 พบว่�	 มีอัตร�ก�รทำ�ง�นออกแรง 

ระดับหนักหรือป�นกล�ง	 ร ้อยละ	 37.2	 อัตร� 

ก�รเดินท�งโดยก�รเดินหรือข่ีจักรย�น	ร้อยละ	40.3	

อัตร�ก�รเล่นกีฬ�/ออกกำ�ลังก�ย	หรือทำ�กิจกรรม

นันทน�ก�รระดับหนักหรือป�นกล�ง	ร้อยละ	23.4	

และอัตร�ก�รเคลื่อนไหวน้อย	ร้อยละ	95.5	

	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่�งเพศ	พบว่�	อัตร�ก�ร

ทำ�ง�นออกแรงฯ	และก�รเล่นกีฬ�/ออกกำ�ลังก�ยฯ	

ของเพศช�ย	 (ร้อยละ	42.8	และ	27.0	ต�มลำ�ดับ)	

ม�กกว่�เพศหญงิ	(ร้อยละ	31.9	และ	20.0	ต�มลำ�ดับ)	

ในขณะเดียวกัน	 อัตร�ก�รเดินท�งฯ	 และก�ร

เคลื่อนไหวน้อยของเพศหญิง	 (ร้อยละ	 41.3	 และ	

96.0	ต�มลำ�ดับ)	ม�กกว่�เพศช�ย	(ร้อยละ	39.2	และ	

94.9	ต�มลำ�ดับ)			

	 เมื่อพิจ�รณ�กลุ ่มอ�ยุ	 พบว่�	 ก�รทำ�ง�น 

ออกแรงฯ	และก�รเดนิท�งฯ	พบในกลุม่อ�ย	ุ45	-	59	ปี	

ม�กที่สุดในอัตร�ร้อยละ	44.1	และ	42.2	ต�มลำ�ดับ	

สำ�หรับก�รเล่นกีฬ�/ออกกำ�ลังก�ยฯ		พบในกลุ่มอ�ยุ	

15	 -	 24	ปี	 ม�กที่สุดในอัตร�ร้อยละ	40.6	 และ 

ก�รเคลื่อนไหวน้อย	พบในกลุ ่มอ�ยุ	 60	 ปีขึ้นไป	 

ม�กที่สุดในอัตร�ร้อยละ	99.5

รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ 55



ตาราง 1 อัตราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีกิจกรรม

ทางกายในแต่ละกลุ่ม จำาแนกตามเพศ และกลุ่ม

อายุ พ.ศ. 2558

เพศ และกลุ่มอายุ

อัตราของผู้มีกิจกรรมทางกาย

การ

ทำางาน

ออก

แรงฯ

การเดิน

ทางฯ

การเล่น

กีฬา/ 

ออกกำาลัง

กายฯ

การ

เคลื่อนไหว

น้อย

รวม 37.2 40.3 23.4 95.5

เพศ ช�ย 42.8 39.2 27.0 94.9

หญิง 31.9 41.3 20.0 96.0

กลุ่มอ�ยุ 15-24 29.7 40.5 40.6 95.4

25-44 40.5 41.4 26.5 94.5

45-59 44.1 42.2 17.4 94.1

60	ปีขึ้นไป 27.8 35.1 9.9 99.5

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรมทางกาย

	 จ�กต�ร�ง	พบว่�	ประช�กรอ�ยุ	15	ปีขึ้นไปที่

ใช้ระยะเวล�เฉลี่ย	 (น�ที)	 ในก�รทำ�กิจกรรมท�งก�ย

เกี่ยวกับก�รเคลื่อนไหวน้อยม�กที่สุด	115.33	น�ที

ต่อวัน	รองลงม�คือ	ก�รทำ�ง�นออกแรงฯ	88.16	น�ที

ต่อวนั	ก�รเล่นกฬี�/ออกกำ�ลงัก�ยฯ	35.23	น�ทต่ีอวนั	

และก�รเดินท�งฯ	26.68	น�ทีต่อวัน	ต�มลำ�ดับ

	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่�งเพศ	พบว่�	ก�รใช้

ระยะเวล�เฉลี่ย	 (น�ที)	 ในก�รทำ�กิจกรรมท�งก�ย

เกี่ ยวกับก�รทำ�ง�นออกแรงฯ	 ก�รเล ่นกีฬ�/ 

ออกกำ�ลังก�ยฯ	 และก�รเดินท�งฯ	 ของเพศช�ย	

(97.46	39.36	และ	27.94	น�ทีต่อวัน	ต�มลำ�ดับ)	

ม�กกว่�เพศหญิง	 (76.46	 28.96	 และ	 25.58	 

น�ทต่ีอวนั	ต�มลำ�ดบั)	ในท�งกลบักนั	ก�รทำ�กิจกรรม

ท�งก�ยเกี่ยวกับก�รเคลื่อนไหวน้อยของเพศหญิง

ม�กกว�่	เพศช�ย	(120.09	และ	110.11	น�ทีต่อวัน	

ต�มลำ�ดับ)

	 เมื่อพิจ�รณ�ต�มกลุ่มอ�ยุ	พบว่�	ก�รใช้ระยะ

เวล�เฉลี่ย	 (น�ที)	 ในก�รทำ�กิจกรรมท�งก�ยเกี่ยวกับ

ก�รทำ�ง�นออกแรงฯ	พบในกลุ่มอ�ยุ	 25	 -	 44	ปี	 

ม�กทีส่ดุ	(95.09	น�ทต่ีอวนั)	สำ�หรบัก�รเคลือ่นไหวน้อย	

ก�รเล่นกีฬ�/ออกกำ�ลังก�ยฯ	 และก�รเดินท�งฯ	 

พบในกลุ่มอ�ยุ	15-24	ปี	ม�กที่สุด	 (130.41	40.06	

และ	27.75	น�ทีต่อวัน	ต�มลำ�ดับ)

ตาราง 3 ระยะเวลาเฉลี่ย (นาที) ของกิจกรรมทางกายใน

แต่ละกลุ่มต่อวันของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2558

เพศ และกลุ่มอายุ

ระยะเวลาเฉลี่ยของผู้มีกิจกรรมทางกาย

การ

ทำางาน

ออก

แรงฯ

การเดิน

ทางฯ

การเล่น

กีฬา/ 

ออกกำาลัง

กายฯ

การ

เคลื่อน 

ไหวน้อย

รวม 88.16 26.68 35.23 115.33

เพศ ช�ย 97.46 27.94 39.36 110.11

หญิง 76.46 25.58 28.96 120.09

กลุ่มอ�ยุ 15-24 79.94 27.75 40.06 130.41

25-44 95.09 27.50 33.97 112.99

45-59 93.87 26.94 32.12 108.64

60	ปีขึ้นไป 63.80 23.27 30.65 115.58
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ส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ดำ�เนินก�รสำ�รวจ 
ข้อมูลด้�นอน�มัยและสวัสดิก�รครั้งแรกในปี	 2517		
และครั้งน้ีเป็นก�รสำ�รวจครัง้ท่ี	19	โดยเกบ็ข้อมลูจ�ก
ครัวเรือนตวัอย่�งประม�ณ	55,920	ครัวเรือน	 ในทุก
จังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบ�ลและนอกเขต
เทศบ�ล	ในเดอืนมนี�คม-เมษ�ยน	พ.ศ.	2558	โดยมี
วตัถปุระสงค์	 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน
ด้�นสุขภ�พ	ก�รเจบ็ป่วย	ก�รไปรบับรกิ�รส�ธ�รณสุข	
และข้อมูลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พ	ซึ่งสรุปผล 
ก�รสำ�รวจได้ดังนี้

1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
	 จ�กผลก�รสำ�รวจ	พบว่�	 ประช�กรได้รับ
สวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ลเพิ่มสูงข้ึนอย่�งต่อเนื่อง 
คือ	จ�กร้อยละ	96.0	 ในปี	2549	 เป็นร้อยละ	98.5			
ในปี	2558

2. สถานการณ์ด้านสุขภาพ  

 2.1 การเจ็บป่วย
	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก�รสำ�รวจทีผ่่�นม�	พบว่�	
ผู้ป่วยท่ีไม่ต้องนอนพักรักษ�ฯ	 ในระหว่�ง	1	 เดือน
ก่อนวันสัมภ�ษณ์	มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจ�กร้อยละ	28.2		
ในปี	2549	เป็นร้อยละ	29.3	ในปี	2554	และลดลง
เล็กน้อยเป็นร้อยละ	 28.8	 ในปี	 2558	 และเม่ือ
พิจ�รณ�ต�มลักษณะของก�รเจ็บป่วย	พบว่�	ผู้ที่ป่วย
เพร�ะมีอ�ก�รป่วย/รู้สึกไม่สบ�ย	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
จ�กร้อยละ	 16.3	 ในปี	 2549	 เป็นร้อยละ	 21.0	 
ในปี	2556	แล้วลดลงเป็นร้อยละ	16.9	ในปี	2558	
	 สำ�หรับผู ้ป่วยท่ีมีโรคเร้ือรัง/โรคประจำ�ตัว	 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจ�กร้อยละ	15.6	 ในปี	2549	 เป็น 
ร้อยละ	17.5	 ในปี	2558	ต�มลำ�ดับ	แต่ผู้ที่เจ็บป่วย
เพร�ะได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทำ�ร้�ย	 มีแนวโน้มลดลง 
จ�กปี	2549	(ร้อยละ	4.9)	และแนวโน้มเปลีย่นแปลง 
เล็กน้อยตั้งแต่ปี	 2552	 -	 2558	 คือ	 อยู ่ระหว่�ง 
ร้อยละ	2.2	-	2.5	
	 ส่วนผู้ป่วยท่ีต้องนอนพักรักษ�ฯ	ในระหว่�ง	
12	 เดือนก่อนวันสัมภ�ษณ์	 มีสัดส่วนลดลงจ�ก 
ร้อยละ	6.4	ในปี	2549	เป็นร้อยละ	4.7	ในปี	2558

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากร จำาแนกตามการมีสวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล (ปี 2549 - 2558)
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ฯรากิดสวัสีมมไ  ฯรากิดสวัสีม  2/ 1/ 

 
1/   ฯรากดิสวัสีมมไอรืหีม าวบารทมไมวร  
2 บอตาคํ 1 าวกกามดไบอต   /  

	 โดยในปี	 2558	ประเภทสวัสดิก�รค่�รักษ� 
พย�บ�ลที่ได ้รับสูงสุด	 คือ	 บัตรประกันสุขภ�พ	 
(บัตรทอง)	ร้อยละ	75.3	รองลงม�	คือ	 บัตรประกัน
สังคม/กองทุนเงินทดแทน	และสวัสดิก�รข้�ร�ชก�ร/
ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ	ร้อยละ	16.4	และ	ร้อยละ	7.5	
ต�มลำ�ดบั	สำ�หรบัก�รประกนัสขุภ�พกบับรษิทัประกนั
ซึง่เป็นสวสัดกิ�รท่ีไม่ใช่จ�กภ�ครฐั	พบว่�	มถึีงร้อยละ	6.7	

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษา 

พยาบาล1/ จำาแนกตามประเภทของสวัสดิการฯ 

ที่มี (ปี 2558)

ฯนักะรปทัษิรบ  
 ะลยอร 6.7 

1 าวกกามดไบอต   /  บอตาคํ 1  

านหนวถพาภขุสนักะรป  
  ะลยอร )งอทรตับ( 75.3 

มคงัสนักะรป ฯ 
 ะลยอร 16.4 

รากชาราขิธทิส ฯ  
 ะลยอร 7.5 

อื่น  ๆ ยอร ละ 0.9

งาจยานยดโดจั  ยอร ละ 1.0 

จกิหาสวิฐรัิธทสิ ยอร ละ 8

ฐรังอขะรสิอนางยวนหิธทสิ   
     ยอร ละ 0.2 

งถิ่นอทนวสงอรคกปรากคงอิธทสิ
    ยอร ละ 0.2 
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 2.2  การรับบริการส่งเสริมสุขภาพและบริการ  
ทันตกรรม ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
	 เมือ่เปรยีบเทียบกบัก�รสำ�รวจท่ีผ่�นม�	พบว่�	
ในระหว่�ง	12	 เดือนก่อนวันสัมภ�ษณ์	แนวโน้มของ
ผู้รับบริก�รทันตกรรม	ในช่วงปี	2549	-	2556	พบว่�		
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	คือ	จ�กร้อยละ	7.4	ในปี	2549	เป็น	
ร้อยละ	9.5	ในปี	2556	แต่ในปี	2558	กลับมีแนวโน้ม
ลดลงค่อนข้�งม�ก	กล่�วคือ	มีผู้รับบริก�รทันตกรรม	
ร้อยละ	8.1
	 สำ�หรบัผูร้บับรกิ�รส่งเสรมิสขุภ�พเป็นครัง้แรก
ในปี	 2558	ที่มีก�รถ�มก�รใช้บริก�รฯ	 ในระหว่�ง	
12	 เดือนก่อนวันสัมภ�ษณ์	 จึงไม่มีข ้อมูลเดิมม�
เปรียบเทียบ

แผนภูมิ 3 อัตราการเจ็บป่วย จำาแนกตามประเภทของการ

เจ็บป่วย (ปี 2549 - 2558)
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  รวม 1/         รากาอีม ยวป /    บรัดไ อุ ตุหเติบั /     มีโรคเร้ือรัง/        
                   ยาบสมไกึสรู          ยาราทํกถู       โรคประ วตัาจํ

 

 
 

 
 
 

 
   บอตาคํ 1 าวกกามดไบอต  /1  

ะลยอร  

การ บจ็เ าษกรักัพนอนงอตมไยที่วป ฯ 
 งาวหะรนใ 1 ณษาภมสันวันอกนอืดเ  

บจ็เราก ปวย 
ที่ตองนอนพักรักษาฯ

งาวหะรนใ  
12 ณษาภมสันวันอกนอืดเ  

3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา/เครื่องดื่ม 
 ที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร
 3.1 การสูบบุหรี่
	 ผลก�รสำ�รวจประช�กรอ�ย	ุ15	ปีขึน้ไป	พบว่�
ในปี	2558	มีผู้ที่สูบบุหรี่	10.9	ล้�นคน	(ร้อยละ	19.9)	
และมีแนวโน้มก�รสูบบุหรี่ลดลงจ�กร้อยละ	23.0	 
ในปี	2547	เป็นร้อยละ	19.9		ในปี	2558	โดยผู้ช�ย
และผู้หญิงมีพฤติกรรมก�รสูบบุหร่ีลดลงเช่นเดียวกับ
ภ�พรวม

แผนภูมิ 4 อัตราการรับบริการด้านสุขภาพ ในระหว่าง 

12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (ปี 2549 - 2556)
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8.1 

พาภขุสมิรสเงสรากิรบบัรราก  มรรกตนัทรากิรบบัรราก  

 
 
 
 
 
 

ะลยอร  

แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ 

จำาแนกตามเพศ (ปี 2547 – 2558)

 3.2 การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
	 ผลก�รสำ�รวจประช�กรอ�ย	ุ15	ปีขึน้ไป	พบว่�
ในปี	2558	มีผู้ที่ดื่มสุร�หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จำ�นวน	18.6	ล้�นคน	(ร้อยละ	34.0)	โดยมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น	คือ	จ�กร้อยละ	32.7	ในปี	2547	เป็นร้อยละ	
34.0	ในปี	2558		และเมื่อพิจ�รณ�ต�มเพศ	พบว่�	
ทั้งผู ้ช�ยและผู ้หญิงมีก�รด่ืมสุร�ฯ	ที่เพิ่มขึ้นจ�ก 
ปี	2547

23.0 21.9 21.2 20.7 21.4 19.9 20.7 19.9

43.7 42.2 41.7 40.5 41.7 39.0 40.5 39.3

2.6 2.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 1.80
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รวม ชาย หญิง

 
 
 

 
 
 
 

รอยละ 

1/ 1/ 1/ 1/2/

1/  จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร 
2/  ถามเฉพาะผูที่ตอบสัมภาษณดวยตนเอง 

32.7 31.5 30.0 32.0 31.5 32.2 32.3 34.0

55.5 54.6 52.3 54.5 53.4 54.0 53.0 56.6

10.3 9.8 9.1 10.8 10.9 11.8 11.8 13.0

0

20

40

60
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รวม ชาย หญิง

 
 
 
 
   

รอยละ 

1/2/ 1/3/2/ 1/  1/

1/  จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร 
2/  การดื่มตามปกติ ไมมีระยะเวลากําหนด

ถามเฉพาะผูที่ตอบสัมภาษณดวยตนเอง 3/  

แผนภูมิ 6 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา

หรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ จำาแนกตามเพศ 

(ปี 2547 - 2556)
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ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

1/	ค�่ใช้จ่�ยเฉลี่ยที่จำ�เป็นต้องใช้ในก�รยังชีพ	โดยไม่รวมค่�ใช้จ่�ยประเภทสะสมทุน	เช่น	ก�รซื้อบ้�น/	ที่ดิน	และเงินออม	เป็นต้น

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได้จัดทำ�ก�รสำ�รวจ
ภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ป	ี2558	เพื่อ
เกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัร�ยได้	ค่�ใช้จ่�ย	ภ�วะหนีส้นิ	
และทรพัย์สนิของครวัเรอืน	ตลอดจนลกัษณะท่ีอยูอ่�ศยั	
โดยทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน	 (มกร�คม	ถึง
ธันว�คม	2558)	จ�กครัวเรือนตัวอย่�งในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ	ทั้งในเขตเทศบ�ล	และนอกเขตเทศบ�ล	
จำ�นวนครัวเรือนตัวอย่�งประม�ณ	52,000	ครัวเรือน	
ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายที่นำาเสนอเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียที่
จำาเป็นต้องใช้ในการยังชีพเท่านั้น จึงไม่รวมการ
สะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน และเงินออม	 ซ่ึงสรุป
ผลก�รสำ�รวจที่สำ�คัญ	ได้ดังนี้

1. รายได้ของครัวเรือน 
	 จ�กผลก�รสำ�รวจ	ในปี	2558	พบว่�	ครวัเรอืน
ทั่วประเทศ	มีร�ยได้เฉลี่ยเดือนละ	 26,915	บ�ท	 
ส่วนใหญ่เป็นร�ยได้จ�กก�รทำ�ง�นร้อยละ	 73.0	 
ซึ่งได้แก่	ค่�จ้�งและเงินเดือนร้อยละ	44.5	กำ�ไรสุทธิ
จ�กก�รทำ�ธุรกิจร้อยละ	18.9	และกำ�ไรสุทธิจ�กก�ร
ทำ�ก�รเกษตรร้อยละ	9.6	และมีร�ยได้ที่ไม่ได้เกิดจ�ก
ก�รทำ�ง�น	เช่น	เงนิทีไ่ด้รบัคว�มช่วยเหลอืจ�กบคุคลอืน่
นอกครัวเรือน/รัฐร้อยละ	10.6	ร�ยได้จ�กทรัพย์สิน	
เช่น	ดอกเบี้ยร้อยละ	1.5	นอกจ�กนั้นยังมีร�ยได้ที่ 
ไม่เป็นตวัเงนิในรปูสวสัดกิ�ร/สนิค้�	และบรกิ�รต่�ง	ๆ	
ที่ได้รับม�โดยไม่ต้องซื้อร้อยละ	13.4	(รวมค่�ประเมิน
ค่�เช่�บ้�น/บ้�นของตนเอง)

3

2. ค่าใช้จ่าย1/ของครัวเรือน 

	 ครัวเรือนทั่วประเทศ	 ในปี	2558	มีค่�ใช้จ่�ย

เฉลี่ยเดือนละ	21,157	บ�ท	ค่�ใช้จ่�ยร้อยละ	33.7	

เป็นค่�อ�ห�รเครื่องดื่มและย�สูบ	 (ซึ่งในจำ�นวนนี้ 

เป็นค่�เคร่ืองด่ืมทีม่แีอลกอฮอล์ร้อยละ	0.7)	รองลงม�

เป็นค่�ที่อยู่อ�ศัยเครื่องแต่งบ้�นและเครื่องใช้ภ�ยใน

บ้�นร้อยละ	 20.4	 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับย�นพ�หนะ 

และก�รเดินท�งร้อยละ	 18.3	 ของใช้ส่วนบุคคล/

เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเท้�ร้อยละ	6.0	 ใช้ในก�รสื่อส�ร

ร้อยละ	3.3	 ใช้เพื่อก�รศึกษ�	ค่�เวชภัณฑ์/ค่�รักษ�

พย�บ�ล	และกิจกรรมท�งศ�สน�	ร้อยละ	1.7	1.4	

และ	1.2	ต�มลำ�ดับ	สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�ร

บันเทิง/ก�รจัดง�นพิธี	มีเพียงร้อยละ	1.1	ในส่วนของ

ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกี่ยวกับก�รอุปโภคบริโภค	เช่น	ค่�ภ�ษี	

ของขวัญ	 เบี้ยประกันภัย	 ซื้อสล�กกินแบ่ง/หวย	

ดอกเบี้ย	สูงถึงร้อยละ	12.9

แผนภูมิ 1 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

จำาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ (ปี 2558)

แผนภูมิ 2 ร้อยละของค่าใช้จ่าย1/เฉลีย่ต่อเดอืนของครวัเรือน 

จำาแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ปี 2558)

1.1%
1.2%
1.4%
1.7%
3.3%
6.0%

18.3%

20.4%

33.7%

   คาใชจาย    
อุปโภคบริโภค

คาใชจาย
ที่ไมเกี่ยวกับ

การอุปโภคบริโภค
(ภาษี เบี้ยประกันภัย 

ดอกเบ้ีย ซื้อสลากกินแบง
หวย ฯลฯ)

 

21,157
บาท

การสื่อสาร

อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ยาสูบ

คาที่อยูอาศัย/เคร่ืองใชฯ
ยานพาหนะ/การเดินทาง

การศึกษา

เวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล 

กิจกรรมศาสนา

การบันเทิง/การจัดงานพิธี

ของใชสวนบุคคล/เคร่ืองนุงหม/
รองเทา87.1%12.9%

สวัสดิการ
สินคา/บรกิาร 

13.4%

รายไดที่เปน
ตัวเงินอื่นๆ 

1.5%

รายไดจาก
ทรัพยสิน 
1.5%

เงินท่ีไดรับ
เป็นการ
ชวยเหลือ 
10.6%

รายไดจาก
การทํางาน 

73.0%

26,915
บาท

9.6%

18.9%

44.5%

คาจางและเงนิเดือน

กําไรสทุธจิาก     
การทําธุรกจิ

กําไรสทุธจิากการ
ทําการเกษตร
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3. หนี้สินของครัวเรือน 
	 จ�กครัวเรือนทั่วประเทศประม�ณ	21	ล้�น
ครัวเรือน	พบว่�	 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สินประม�ณ	
10.4	ล้�นครัวเรือน	หรือร้อยละ	49.1	 โดยมีจำ�นวน
หนี้สินเฉลี่ย	156,770	บ�ท	ต่อครัวเรือน	ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นก�รก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน	(ร้อยละ	75.0)	ดังนี	้
ใช้เพื่อก�รอุปโภคบริโภคร้อยละ	 41.3	 ใช้ในก�ร 
ซื้อบ้�น/ที่ดินร้อยละ	 32.4	 และใช้ในก�รศึกษ� 
ร้อยละ	1.3	สำ�หรับหนี้เพื่อใช้ในก�รลงทุนและอื่น	ๆ	 
(ร้อยละ	 25.0)	พบว่�	 ส่วนใหญ่เป็นหน้ีเพื่อใช้ทำ� 
ก�รเกษตร	 (ร้อยละ	14.3)	รองลงม�คือ	 ใช้ทำ�ธุรกิจ	
(ร้อยละ	10.2)

4. หนี้สินในระบบ และหนี้สินนอกระบบ 
	 จ�กครัวเรือนทั่วประเทศที่มีหนี้สิน	 พบว่�	
ส่วนใหญ่ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบ	 โดยครัวเรือน 
ที่มหีนีใ้นระบบ	อย่�งเดยีวร้อยละ	91.4	และครวัเรอืน
ที่มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบร้อยละ	3.7	สำ�หรับ
ครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ	อย่�งเดียวมีเพียงร้อยละ	
4.9	และพบว่�	 จำ�นวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ในระบบ 
สูงกว่�นอกระบบถึง	 46	 เท่�	 (153,425	บ�ท	และ	
3,346	บ�ท	ต�มลำ�ดับ)	โดยลดลงจ�กปี	2556	ซึ่งหนี้
ในระบบสูงกว่�หนี้นอกระบบประม�ณ	 49	 เท่�	
(159,816	บ�ท	และ	3,271	บ�ท	ต�มลำ�ดับ)

แผนภูมิ 3 ร้อยละของครัวเรือน จำาแนกตามการมีหน้ีสิน 

และจำานวนหนี้สินเฉลี่ย ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 

จำาแนกตามวตัถปุระสงค์ของการกูย้มื (ปี 2558)

แผนภูมิ 4 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและ 

นอกระบบ และจำานวนหนีส้นิเฉลีย่ต่อครวัเรอืน

ทัง้สิน้ (ปี 2558) 

0.5%
10.2%

14.3%
1.3%

32.4%

41.3%

  ใชในการศึกษา
49.1%50.9%

  ใชจายอุปโภค ฯ

  ซื้อ/เชาซื้อบาน
  

   ใชในครัวเรือน  (75.0%)

   ใชทําธุรกิจ
      ใชทําการเกษตร

หนี้อื่นๆ

   ใชในการลงทุนและอ่ืน ๆ (25.0%)

มหนี้สินี
ครัวเรอนท่ีื

ไมมีหน้ีสิน
ครัวเรือนที่

 จํานวนหนี้สินเฉลี่ย  156,770 บาท/ครัวเรือน

 

และ/หรือที่ดิน

91.4%
4.9%
3.7% มหนี้สินี

ในระบบอยางเดียว

มหนี้สินทั้งในระบบี
และนอกระบบ

มหนี้สินี
นอกระบบอยางเดียว

จานวนหนี้สินนอกระบบเฉลี่ย  3,346 บาท/ครัวเรือนํ
จานวนหนี้สินในระบบเฉลี่ย  153,425 บาท/ครัวเรือนํ
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 ส�ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได้จัดทำ�ก�รสำ�รวจ

ยอดข�ยร�ยไตรม�สข้ึนเป็นครั้งแรกในปี	2544	และ

จัดทำ�เป็นประจำ�ทุกปี	 โดยเว้นก�รสำ�รวจในปี	2549	

สำ�หรบัก�รสำ�รวจครัง้นีน้บัเป็นครัง้ท่ี	14	มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับก�รจำ�หน่�ยปลกีสนิค้�

และบรกิ�รของสถ�นประกอบก�ร	 เพือ่ใช้ประกอบก�ร

จัดทำ�บัญชีประช�ช�ติร�ยไตรม�ส	 ในส ่วนของ 

ก�รประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ยของครวัเรอืน	และข้อมลูเกีย่วกบั

สินค้�คงเหลือของธุรกิจค้�ปลีก	เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบ

ก�รประม�ณก�รพิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยด้�นร�ค�

สินค้�	ก�รสำ�รวจนีคุ้้มรวมสถ�นประกอบก�รที่มีคน

ทำ�ง�น	 1	 คนขึ้นไปทั่วประเทศ	 ที่ประกอบธุรกิจ 

ก�รค้�ปลกี	ทีพ่กัแรม	ก�รบรกิ�รอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม	 

ก�รผลิตภ�พยนตร์	 วีดิทัศน์	 ฯลฯ	ก�รให้เช่�ของใช้

ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ	กิจกรรมศิลปะ	

คว�มบันเทิง	และนันทน�ก�ร	และก�รซ่อมของใช้

ส่วนบุคคลฯ	และกิจกรรมก�รบริก�รส่วนบุคคลอื่น	ๆ	

	 ในก�รสำ�รวจปี	 2558	นี้	 ใช้ก�รจัดประเภท

ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมประเทศไทย	ปี	2552	 (TSIC-

2009)	 และได้ทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่�ง

ไตรม�ส	1	 -	4	ปี	 2558	 โดยใช้สถ�นประกอบก�ร

ตัวอย่�ง	ไตรม�สละ	12,414	แห่ง	สรุปผลก�รสำ�รวจ

ได้ดังนี้

1. เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า

ขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2557 

	 เมื่อเปรียบเทียบมูลค่�ข�ย/ร�ยรับเทียบกับ	

ไตรม�สเดียวกันของ	ปี	 2557	พบว่�	ภ�พรวมของ

ธรุกิจทั่วประเทศในปี	2558	มียอดข�ยขย�ยตัวดีขึ้น	

โดยในไตรม�ส	1	มีมูลค่�ร�ยรับเพิ่มข้ึนร้อยละ	17.1	

จ�กนั้นในไตรม�ส	2	มีมูลค่�ร�ยรับชะลอตัวลงที	่

ร้อยละ	15.6	และกลับม�ขย�ยเล็กน้อยในไตรม�ส	3	

ร้อยละ	16.0	ส่วนไตรม�ส	4	ชะลอตวัลง	ท่ีร้อยละ	12.5

	 เมื่อพิจ�รณ�ต�มประเภทธุรกิจ	พบว่�	ธุรกิจ

ทุกประเภทในไตรม�ส	4	มรี�ยรับเพ่ิมข้ึน	โดยธรุกจิการ

ผลิตภาพยนตร ์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์  

การบันทึกเสียงลงบนสื่อฯ	มีมูลค่�ร�ยรับเพิ่มขึ้นม�ก

ท่ีสุดร้อยละ	28.8	รองลงม�คอื	ธรุกจิท่ีพักแรม	มมีลูค่�	

เพิ่มขึน้ร้อยละ	20.6	ธรุกจิการให้เช่าของใช้ส่วนบคุคล

และของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมของส�านักงาน

หรือตัวแทนจัดหางาน มีมูลค่�เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.6	

ธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจ 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

และกจิกรรมการบรกิารส่วนบคุคลอืน่ ๆ	มมีลูค่�ร�ยรบั

เพ่ิมขึ้น	 ในสัดส่วนเท่�กันคือ	ร้อยละ	12.6	สำ�หรับ

ธุรกิจการขายปลีก	 มีมูลค่�ร�ยรับเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	

12.3	ส่วนกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ ความบันเทิงฯ  

มีมูลค่�ร�ยรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.9

ตาราง 1 เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/

รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2557 

จำาแนกตามประเภทธุรกิจ 
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ/

ขนาดของสถานประกอบการ

2558

Q1 Q2 Q3r Q4

รวม 17.1 15.6 16.0 12.5

ประเภทธุรกิจ

ก�รข�ยปลีก 12.8 11.6 11.7 12.3

ที่พักแรม 15.0 20.5 27.7 20.6

ก�รบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม 39.0 44.1 43.0 12.6

ก�รผลิตภ�พยนตร์	วีดิทัศน์	ฯ 19.1 	18.7 	22.9 	28.8

ก�รให้เช�่ของใช้ส่วนบุคคลฯ 	16.3 15.5 25.1 18.6

กิจกรรมสร้�งสรรค์ศิลปะ	ฯลฯ 	13.7 	7.2 	4.0 	4.9

ก�รซ่อมของใช้ส่วนบุคคลฯ 	36.2 26.5 18.5 	12.6

หม�ยเหตุ	:	r	ตัวเลขปรับปรุงใหม่

vii
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2. เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/

รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน

	 ภ�พรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรม�ส	1	 

ปี	 2558	มีมูลค่�ร�ยรับชะลอตัวลงจ�กไตรม�ส	4	 

ปี	2557	ร้อยละ	0.5	จ�กนั้นในไตรม�ส	2	-	4	มูลค่�

ร�ยรับปรับตัวดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 เป็นร้อยละ	 1.3	

ร้อยละ	4.1	และร้อยละ	6.2	ต�มลำ�ดบั	

	 เม่ือพิจ�รณ�ต�มประเภทธุรกิจ	พบว่�	ธุรกิจ

ทุกประเภทในไตรม�ส	4	ปี	 2558	มีร�ยรับเพิ่มขึ้น

จ�กไตรม�ส	3	ปี	2558	โดยธรุกจิทีพ่กัแรม และธรุกจิ

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ 

มีมูลค่�ร�ยรับเพิ่มขึ้นม�กที่สุด	 ร้อยละ	 8.5	 และ	 

ร้อยละ	8.4	ต�มลำ�ดับ	 ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการ

สร้างสรรค์ศลิปะ ความบนัเทงิฯ	มมีลูค่�ร�ยรบัเพิม่ขึน้	

ร้อยละ	7.1	ในธรุกจิการผลติภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และ

รายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสือ่ฯ มีมูลค่�

เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.4 ธรุกจิการขายปลกี	มมีลูค่�เพิม่ขึน้

ร้อยละ	6.2 ส่วนธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

และธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน

ครัวเรือน และกิจกรรมการบรกิารส่วนบคุคลอืน่ ๆ  

มีมูลค่�ร�ยรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.3	 และร้อยละ	 4.8	 

ต�มลำ�ดับ

ตาราง 2 เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/

รายรบัเทยีบกบัไตรมาสก่อน จำาแนกตามประเภท 

ธุรกิจ 
					(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ/

ขนาดของสถานประกอบการ

2558

Q1 Q2 Q3r Q4

รวม 0.5 1.3 4.1 6.2

ประเภทธุรกิจ

ก�รข�ยปลีก 0.8 1.1 3.8 6.2

ที่พักแรม 4.7 3.9 2.3 8.5

ก�รบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม -0.5 1.1 6.2 5.3

ก�รผลิตภ�พยนตร์	วีดิทัศน์	ฯ 	11.4 	3.7 	5.1 	6.4

ก�รให้เช่�ของใช้ส่วนบุคคลฯ 	0.5 1.4 7.9 8.4

กิจกรรมสร้�งสรรค์ศิลปะ	ฯลฯ 	1.3 	-3.3 	1.6 	7.1

ก�รซ่อมของใช้ส่วนบุคคลฯ 	1.0 	2.5 3.8 	4.8

หม�ยเหตุ	:	r	ตัวเลขปรับปรุงใหม่

3. เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า

คงเหลอืของธรุกจิการขายปลกีเทยีบกบัไตรมาสก่อน

 ภ�พรวมของมูลค่�สินค้�คงเหลือของธุรกิจ	

ก�รข�ยปลีก	พบว่�	 ไตรม�ส	1	 -	2	มีมูลค่�สินค้� 

คงเหลือลดลงร้อยละ	10.9	และร้อยละ	5.5	จ�กนั้น

เพิม่ขึน้อย่�งต่อเนือ่งในไตรม�ส	3	-	4	เป็นร้อยละ	2.3	

และร้อยละ	2.6	ต�มลำ�ดับ	

	 เมื่อพิจ�รณ�ไตรม�ส	4	พบว่�	ก�รข�ยปลีก

สินค้�แต่ละประเภทท่ีมีมูลค่�สินค้�คงเหลือเพ่ิมขึ้น	

ได้แก่	 ธุรกิจการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ 

วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการขายปลีกโดยไม่มี

ร้านด้วยวธิอีืน่ ๆ	(ร้อยละ	11.0)	ธรุกจิข�ยปลกีอาหาร 

เครื่องดื่ม และยาสูบ	 (ร้อยละ	 5.6)	 สำ�หรับธุรกิจ	 

ข�ยปลีกประเภทอืน่นอกเหนอืจ�กทีก่ล่�วข้�งต้น	มมีลูค่�

สนิค้�คงเหลอืเพิม่ขึน้	แต่ละประเภทไม่เกนิร้อยละ	4.0	

ยกเว้นธุรกิจข�ยปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 

ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์

ภาพและเสียง	 เท่�นั้น	ที่มีมูลค่�สินค้�คงเหลือลดลง

เล็กน้อยเพียงร้อยละ	0.2

ตาราง 3 เปรยีบเทยีบร้อยละการเปลีย่นแปลงมูลค่าสนิค้า

คงเหลือของการขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน 

จำาแนกตามประเภทธุรกิจการขายปลีก
	(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจการขายปลีก/

ขนาดของสถานประกอบการ

2558

Q1 Q2 Q3r Q4

รวม -10.9 -5.5 2.3 2.6

ประเภทธุรกิจการขายปลีก

อ�ห�ร	 เครื่องดื่ม	หรือย�สูบ	 เป็นสินค้�หลัก	และ

สินค้�ทั่วไปอื่นๆ
5.3 -5.0 -2.4 1.8

อ�ห�ร	เครื่องดื่ม	และย�สูบ 	-28.1 -4.7 9.0 5.6

คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ต่อพ่วง	ซอฟต์แวร์	อุปกรณ์

สื่อส�ร	โทรคมน�คม	และอุปกรณ์ภ�พและเสียง
5.4 -27.7 18.3 -0.2

สิ่งทอ	เครื่องโลหะ	สี	และกระจก	พรม	สิ่งปูพื้น	วัสดุ

ปดิผนังและปพูืน้	เครือ่งใช้ไฟฟ้�	เฟอร์นิเจอร์	อปุกรณ์ไฟฟ้�

สำ�หรับให้แสงสว่�ง	และของใช้อื่นๆ	ในครัวเรือน

-20.2 -3.8 6.7 3.9

หนงัสอื	หนงัสอืพมิพ์	และเครือ่งเขยีน	สือ่บนัทกึเสยีง	

และภ�พ	 เครื่องกีฬ�	 เกมและของเล่น	สินค้�อื่นๆ	

ด�้นวัฒนธรรมและนันทน�ก�ร

-29.8 5.9 17.3 3.7

เสื้อผ้�	 รองเท้�	 เคร่ืองหนัง	สินค้�ท�งเภสัชกรรม	

และเวชภัณฑ์	 เครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม	

และสินค้�ใหม่อื่นๆ

-25.1 -4.2 - 2.3

ก�รรบัสัง่สนิค้�ท�งไปรษณย์ี	โทรทศัน์	วทิย	ุโทรศพัท์	

อินเทอร์เนต็	และก�รข�ยปลกีโดยไม่มร้ี�นด้วยวธิอีืน่ๆ
-1.9 3.8 7.0 11.0

หม�ยเหตุ	:	r	ตัวเลขปรับปรุงใหม่
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	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 (สสช.)	 ได้จัดทำ�

โครงก�รสำ�รวจข้อมลูศกัยภ�พพืน้ฐ�นระบบโลจสิตกิส์

ภ�คก�รค้�	พ.ศ.	 2558	ซึ่งเป็นก�รจัดทำ�คร้ังท่ี	 3	

(ครั้งแรก	 ในปี	 2553	 ครั้งที่	 2	 ปี	 2556)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รด้�นโลจิสติกส์ 

ของสถ�นประกอบก�รในภ�คก�รค้�	 และเพื่อนำ�

ข้อมูลไปใช้ในก�รจัดทำ�ดัชนีชี้วัด	 (KPIs)	ที่จำ�เป็น

สำ�หรบัก�รประเมนิผลระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย	

	 ก�รสำ�รวจข ้อมูลศักยภ�พพื้นฐ�นระบบ	 

โลจิสติกส์ภ�คก�รค้�	พ.ศ.	2558	ครอบคลุมเฉพ�ะ

สถ�นประกอบก�รธุรกิจก�รค้�ท่ีมีคนทำ�ง�นต้ังแต	่

16	คนขึ้นไปทั่วประเทศ	 ซึ่งประกอบกิจกรรมท�ง

เศรษฐกิจเก่ียวกับก�รข�ยส่ง	 ก�รข�ยปลีก	ยกเว้น 

การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และแผงลอย 

ต�มก�รจดัประเภทม�ตรฐ�นอตุส�หกรรมประเทศไทย	

ปี	2552	(Thailand	Standard	Industrial	Classification	:	

TSIC	2009)

	 สำ�หรับก�รปฏิบัติง�นเก็บรวบรวมข้อมูล	 

ใช ้วิ ธีก�รส ่ งแบบสอบถ�มท�งไปรษณีย ์ ไปยั ง		 

สถ�นประกอบก�รต ่�ง	 ๆ	 ที่ตกเป ็นตัวอย ่�ง	 

กรอกแบบสอบถ�มระหว่�งเดือนพฤษภ�คม	ถึง

มิถุน�ยน	2558	ข้อมูลท่ีนำ�เสนอในร�ยง�นฉบับนี้

เป ็นผลของก�รดำ�เนินกิจก�รในรอบปีที่ผ ่�นม�	 

(1	มกร�คม	–	31	ธันว�คม	2557)	สรุปได้ดังนี้

ส�ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2558

1.	จำานวนสถานประกอบการ จำาแนกตามหมวดธรุกจิ

	 ผลจ�กก�รสำ � รวจสถ�นประกอบก�ร	 

ภ�คก�รค้�เฉพ�ะที่ประกอบธุรกิจก�รข�ยส่งและ

ก�รข�ยปลีกที่มีคนทำ�ง�นต้ังแต ่	 16	 คนขึ้นไป 

ท่ัวประเทศ	จำ�นวน	10,434	แห่ง	แยกเป็นประกอบ

ธุรกิจก�รข�ยส่ง	 ร้อยละ	44.2	 และร้อยละ	37.3	

ประกอบธุรกิจก�รข�ยปลีก	ส่วนสถ�นประกอบก�ร

ที่ประกอบธุรกิจก�รข�ยส่งและก�รข�ยปลีก	คิดเป็น

ร้อยละ	18.5	(แผนภูมิ	1)

 
 
 
 
 
 
 
 

        หมวด 45 การขายสงและการขายปลีก ยกเวน 
                     การซอมยานยนตและจักรยานยนต 

        หมวด 46 การขายสง ยกเวน ยานยนตและจักรยานยนต 

        หมวด 47 การขายปลกี ยกเวน ยานยนตและจักรยานยนต 
 

หมวด 45
18.5%

หมวด 46
44.2%

หมวด 47
37.3%

 
10,434 

แหง 

แผนภูมิ 1 ร ้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า 

จำาแนกตามหมวดธุรกิจ

2. จำานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์

	 ผลจ�กก�รสำ�รวจ	พบว่�	สถ�นประกอบก�ร

ภ�คก�รค้�ในภ�พรวมทัว่ประเทศมบีคุล�กรทีป่ฏบิติัง�น

ด้�นโลจิสติกส์	 จำ�นวน	134,028	คน	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	23.1	ของจำ�นวนบคุล�กรทัง้หมด	(580,524	คน)	

ซ่ึงในจำ�นวนนี้ เป็นพนักง�นหรือลูกจ้�งร�ยเดือน	

จำ�นวน	99,586	คน	และพนักง�นหรือลูกจ้�งร�ยวัน	

จำ�นวน	34,442	คน	(ต�ร�ง	1)
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    พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน

	 เมื่อพิจ�รณ�ถึงพนักง�นหรือลูกจ้�งร�ยเดือน

ทีป่ฏิบตังิ�นด้�นโลจสิตกิส์	พบว่�	ส่วนใหญ่ปฏบิตังิ�น

ในตำ�แหน่งพนักง�นจัดส่ง	 จำ�นวน	 42,807	 คน	 

(ร ้อยละ	 43.0)	 รองลงม�ปฏิบัติง�นในตำ�แหน่ง

พนักง�นคลังสินค้�	 และพนักง�นจัดซื้อ	 จำ�นวน	

36,825	คน	และ	19,954	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	37.0	

และ	20.0	ต�มลำ�ดับ

	 เมือ่พจิ�รณ�ต�มระดบัก�รศกึษ�ของพนกัง�น

หรือลูกจ้�งร�ยเดือนท่ีปฏิบัติง�นด้�นโลจิสติกส์นั้น	 

พบว่�	 จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีหรือสูงกว่�	 

จะปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งพนักง�นจัดซื้อ	 คิดเป็น 

ร้อยละ	46.5	สำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ในระดับ	ปวช./

ปวส.	จะปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งก�รจัดก�รคลังสินค้�	 

คิดเป็นร้อยละ	 47.0	 ส่วนผู ้ที่จบก�รศึกษ�ระดับ 

ตำ่�กว่�	 ปวช.	 จะปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งก�รจัดส่ง

สินค�้	คิดเป็นร้อยละ	55.3

   พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน

	 สำ�หรับจำ�นวนพนักง�นหรือลูกจ้�งร�ยวัน	 

ทีป่ฏิบตังิ�นด้�นโลจสิตกิส์นัน้	พบว่�	ส่วนใหญ่ปฏบิตังิ�น

ในตำ�แหน่งพนักง�นคลังสินค้�จำ�นวน	20,931	คน	

(ร ้อยละ	 60.8)	 รองลงม�ปฏิบัติง�นในตำ�แหน่ง

พนักง�นจัดส่ง	 จำ�นวน	12,311	คน	 (ร้อยละ	35.7)	

และพนกัง�นจดัซือ้	จำ�นวน	1,200	คน	(ร้อยละ	3.5)

	 ห�กพิจ�รณ�ต�มระดับก�รศึกษ�ของ

พนกัง�นหรอืลกูจ้�งร�ยวนัท่ีปฏบัิตงิ�นด้�นโลจสิติกส์	

จะเห็นได้ว่�จบก�รศึกษ�ระดับตำ่�กว่�	ปวช.	ม�กทีส่ดุ	

จำ�นวน	30,061	คน	(ร้อยละ	87.3)	ในจำ�นวนนี้จะเป็น

พนักง�นคลังสินค้�ม�กถึง	ร้อยละ	61.5

3. การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์

	 จ�กก�รสำ�รวจ	พบว่�	 สถ�นประกอบก�ร

ภ�คก�รค้�ท่ัวประเทศ	ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบ�ยส่ง

บคุล�กรเข้�รบัก�รฝึกอบรมเกีย่วกบัง�นด้�นโลจสิตกิส์	

สำ�หรับสถ�นประกอบก�รที่ส ่งบุคล�กรเข ้�รับ 

ก�รฝ ึกอบรมมีเพียงร ้อยละ	 16.9	 ของจำ�นวน 

สถ�นประกอบก�รทั้งส้ิน	ส่วนบุคล�กรที่เข้�รับก�ร

ฝึกอบรมและงบประม�ณ/ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม

ของสถ�นประกอบก�รนั้น	 พบว ่�	 ในปี	 2558	 

สถ�นประกอบก�รภ�คก�รค้�ทั่วประเทศ	มีบุคล�กร

ท่ีเข้�รับก�รอบรมด้�นโลจิสติกส์จำ�นวน	40,151	คน	

โดยใช ้งบประม�ณ/ค ่�ใช ้จ ่�ยในก�รฝ ึกอบรม	

3,786.4	บ�ท/คน

ตาราง 1 จำานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์  

จำาแนกตามตำาแหน่ง/หน้าที ่และระดบัการศกึษา

ตำาแหน่ง/หน้าที่

ระดับการศึกษา

รวม

ปริญญา

ตรีหรือ

สูงกว่า

ปวช./

ปวส.

ตำ่ากว่า 

ปวช.

พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน

รวม 99,586 27,840 28,748 42,998

พนักง�นจัดซื้อ 19,954 12,936 5,425 1,593

พนักง�นจัดส่ง 42,807 9,190 9,820 23,797

พนักง�นคลังสินค�้ 36,825 5,714 13,503 17,608

พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน

รวม 34,442 531 3,850 30,061

พนักง�นจัดซื้อ 1,200 182 402 616

พนักง�นจัดส่ง 12,311 93 1,269 10,949

พนักง�นคลังสินค�้ 20,931 256 2,179 18,496
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4. การว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดำาเนินการ 

ด้านโลจิสติกส์

	 กิจกรรมด้�นโลจิสติกส์ท่ีสถ�นประกอบก�ร

ภ�คก�รค้�ว่�จ้�งผู้ประกอบก�รภ�ยนอกดำ�เนินก�ร

ม�กทีส่ดุ	คอื	ก�รจดัส่งสนิค้�	(ร้อยละ	78.4)	รองลงม�	

คือ	พิธีก�รศุลก�กร	ร้อยละ	30.5	และก�รจัดก�รคลัง

สินค้�	 ร้อยละ	18.7	ส่วนก�รจัดก�รสินค้�คงคลัง	 

และก�รบรรจุสินค้�คิดเป็นร้อยละ	13.9	และร้อยละ	

11.7	ต�มลำ�ดับ

แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าที่มี

การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์กับ

บุคลากร

 

 

40,151 คน 

 
3,786.4 บาท/คน 

16.9%83.1%

ไมมี 
การจัดอบรม 
ใหบุคลากร 

 

ม ี
การจัดอบรม 
ใหบุคลากร 

แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการภาคการค้าทีว่่าจ้าง

ผูป้ระกอบการภายนอกดำาเนนิการด้านโลจสิติกส์ 

จำาแนกตามกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

กิจกรรม 

0.8

11.7

13.9

18.7

30.5

78.4

0 50 100

อื่นๆ

การบรรจุสินคา

การจัดการสินคาคงคลัง

การจัดการคลังสินคา

พิธีการศุลกากร

การจัดสงสินคา

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 กิจกรรม

รอยละ 

5. การวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าของสถาน

ประกอบการภาคการค้า

 จ�กก�รสำ�รวจสถ�นประกอบก�รภ�คก�รค้�	

ทั่วประเทศ	พบว่�	มีสถ�นประกอบก�รเพียงร้อยละ	

17.6	 ท่ีมีก�รวัดประสิทธิภ�พก�รจัดส ่งสินค ้�	

(พิจ�รณ�จ�กสัดส่วนของเที่ยวก�รจัดส่งสินค้�)	 

โดยสถ�นประกอบก�รในกลุม่นีม้เีทีย่วก�รจดัส่งสนิค้�

ที่ไม่ตรงเวล�	คิดเป็นร้อยละ	14.0	สินค้�เสียห�ยจ�ก

ก�รจัดส่ง	ร้อยละ	10.9	และคว�มผิดพล�ดอื่น	ๆ	เช่น	

เอกส�รไม่สมบูรณ์	คิดเป็นร้อยละ	10.8

แผนภูมิ 4 ร ้อยละของสถานประกอบการภาคการค้า   

ที่มีการวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าและ

ปัญหาที่พบในการขนส่งสินค้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 = การจดสงสินคาที่ไมตรงเวลา  ั
 2 = สินคาเสียหายจากการจัดสง  
 3 = อุบัติเหตุในระหวางการจัดสง 
 4 = สินคาสูญหายจากการจัดสง 
 5 = ความผิดพลาดอื่น ๆ เชน เอกสารไมสมบูรณ 

17.6%
82.4%

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

14.0

10.9
8.1 7.6

10.8ไมมี
มี

รอยละ 

ปัญหาที่พบในการขนสงสินคา

การวัดประสิทธิภาพ 
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	 ผลสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสือ่ส�รในสถ�นประกอบก�รส�ม�รถสรปุได้ดงันี้
 1) ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ  
ทั่วประเทศมีประม�ณ	2.2	ล้�นแห่ง	 เมื่อพิจ�รณ�
ต�มกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ	 ส่วนใหญ่ดำ�เนินธุรกิจ
ท�งก�รค้�และธุรกิจท�งก�รบริก�ร	สำ�หรับขน�ด
ของสถ�นประกอบก�รนั้น	 ส่วนใหญ่มีขน�ดเล็ก	 
ด้วยลักษณะดังกล่�วนี้จึงทำ�ให้ภ�พรวมก�รมีก�รใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในสถ�นประกอบก�ร
ของประเทศไทยมีค่�ไม่สูงม�กนัก	และมีแนวโน้มของ
ก�รใช้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	(แผนภูมิ	1)	

ส�ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการ 

พ.ศ. 2558

	 โดยมีจำ�นวนคอมพิวเตอร์	ประม�ณ	2.1	ล้�น
เครื่อง	หรือเฉลี่ยประม�ณ	3.9	 เครื่องต่อกิจก�รที่ใช้
เครือ่งคอมพวิเตอร์	และมบุีคล�กรทีใ่ช้เครือ่งคอมพวิเตอร์
ในก�รปฏิบัติง�นเป็นประจำ�	ประม�ณ	2.0	ล้�นคน	
หรือเฉลี่ยประม�ณ	3.6	คนต่อกิจก�ร	(ต�ร�ง	1)	

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการทีม่กีารใช้คอมพวิเตอร์

และอินเทอร์เน็ตในปี 2554 - 2558
 
 
 
 
 
 

 

24.9 

20.6 

2558 

รอยละ 
40 

30 

20 

10 

0 

คอมพิวเตอร

2555 2556 2557 

อินเทอรเน็ต
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16.6 19.2 19.2
20.5 

ป
2554 

  2) การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ
  
 
 
 
 
 

สถานประกอบการ 
มีการใชคอมพิวเตอร

รอยละ 24.9 

ตาราง 1 จำานวนคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อ

กิจการจำาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

ขนาดสถานประกอบการ 

(คน)
จำานวนเครื่อง

จำานวนเครื่อง

ต่อกิจการ

รวม 2,132,150 3.9

1-9 1,016,749 2.1

10-15 112,051 3.8

16-25 85,456 5.5

26-30 27,820 8.0

31-50 97,383 10.9

51-200 305,835 24.6

ม�กกว่�	200 486,856 136.4

 

 

 

สถานประกอบการ 
มีการใชอินเทอรเน็ต  

รอยละ 20.6 

  3) การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ 

	 โดยมบีคุล�กรทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็ในก�รปฏบิติัง�น
เป็นประจำ�	 (เฉล่ียอย่�งน้อยสัปด�ห์ละ	 1	 ครั้ง)	
ประม�ณ	1.6	ล้�นคน	หรือเฉลี่ยประม�ณ	3.6	คน 
ต่อกิจก�ร	โดยมีวัตถุประสงค์ของก�รใช้อินเทอร์เน็ต
สูงสุด	3	ลำ�ดับ	ดังนี้

 

 

 

 

 

 

           #1 คนัหาขอ้มลเกี่ยวกับสินค้า ู   
รอ้ยละ 79.8

             #2 รบัสง่ขอ้มลูทางอีเมล ์  
                    รอ้ยละ 73.7 

      #3 คน้หาขอ้มลูจากหนว่ยงานภาครัฐ  
                    รอ้ยละ 33.1 
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	 สำ�หรับก�รใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ขึ้นอยู่กับขน�ดของสถ�นประกอบก�ร	 โดยเฉพ�ะ
สถ�นประกอบก�รขน�ดใหญ่จะใช้ท้ังคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตค่อนข้�งสูง	(แผนภูมิ	2)

แผนภูมิ 2 ร ้อยละของสถานประกอบการท่ีมีการใช ้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำาแนกตาม

ขนาดของสถานประกอบการ

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการสั่งซ้ือ / 
ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
จำาแนกขนาดของสถานประกอบการ

แผนภูมิ 3 ร ้อยละของสถานประกอบการที่ มีการใช ้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำาแนกตาม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอยละ  รวม 
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>200 
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20.6 
24.9 
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83.6 
79.7 

88.9 
85.0 

96.3 
94.4 

99.6 
99.1 

ขนาด (คน) 

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

	 เมื่อพิจ�รณ�ต�มกิจกรรมเศรษฐกิจ	 สถ�น
ประกอบก�รท่ีเป ็นโรงพย�บ�ลเอกชนมีก�รใช ้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด	ส่วนก�รผลิต 
มีก�รใช้น้อยที่สุด	(แผนภูมิ	3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. รวม                                                
2. ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 
3. การผลิต 
4. การกอสราง 
5. การขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา 

6. โรงพยาบาลเอกชน 
7. กิจกรรมดานขอมูลขาวสาร 
    และการสื่อสาร 
 

 
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

20.6 
24.9 

27.1 
22.3 
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25.4 
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99.7
97.4
98.1
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รอยละ 

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

  4) การมีเว็บไซต์ในการดำาเนินกิจการของ
สถานประกอบการ 

 
 
 
 

สถานประกอบการ 
มีเว็บไซต  

รอยละ 6.8 

 
 
 
 
 
 รอยละ 

ขนาด (คน)

49.7 

48.2

37.1

25.3 
5.3

6.8 

68.2

86.5 

1-9 

10-15 

16-25 

31-50 

26-30 

51-200 

>200 

 รวม 

0 20 40 60 80 100 

  5) การสั่งซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการทาง

อินเทอร์เน็ต พบว่�	มีก�รสั่งซื้อสินค�้หรือบริก�รท�ง

อินเทอร์เน็ต	 เพียงร้อยละ	3.1	 ในขณะที่มีก�รข�ย

สนิค้�หรอืบรกิ�รท�งอนิเทอร์เนต็	ประม�ณร้อยละ	1.9	

ของสถ�นประกอบก�รทั้งสิ้น	(แผนภูมิ	5)

 

การสั่งซื้อสินคาหรือ 
บริการทางอินเทอรเนต็ 

การขายสินคาหรือ 
บริการทางอินเทอรเนต็ 

31.814.9
15.2 24.4 

11.4 19.3 
9.6 17.2 

8.4 15.0
5.4

9.0
1.6

2.6
1.9

3.1 รอยละ

ขนาด (คน)

0 5 10 15 20 25 30 35 
 รวม 

1-9 

10-15 

16-25 

26-30 

31-50 

51-200 

>200 

แผนภูมิ 4 ร ้อยละของสถานประกอบการที่ มีเว็บไซต์ 
จำาแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

	 โดยสถ�นประกอบก�รเป็นเจ้�ของเวบ็ไซต์เอง	
รอ้ยละ	72.9	ฝ�กข้อมลูไว้กบัเวบ็ไซต์ของทีอ่ืน่	 ร้อยละ	
24.2	 เป็นเจ้�ของเว็บไซต์และฝ�กข้อมูลไว้กับเว็บไซต์
ของทีอ่ืน่	ร้อยละ	2.9	ซึง่จำ�นวนของก�รมเีวบ็ไซต์ขึน้อยู่กับ
ขน�ดของสถ�นประกอบก�รเช่นเดยีวกนั	(แผนภมู	ิ4)	
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	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ร่วมกับก�รท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย	 (ททท.)	ทำ�ก�รสำ�รวจพฤติกรรม

ก�รเดินท�งท่องเที่ยวของช�วไทย	ขึ้นเป็นครั้งแรก		

ในปี	2552	และปี	2559	เป็นครัง้ที	่8	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ทร�บข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมก�รเดนิท�งท่องเทีย่ว

ของช�วไทยในรอบปีที่ผ่�นม�	(ปี	2558)	ทั้งในเรื่อง

ก�รเดนิท�งท่องเทีย่ว	ลกัษณะก�รเดนิท�ง	วตัถปุระสงค์

ในก�รเดินท�ง	 กิจกรรมท่ีทำ�ระหว่�งก�รเดินท�ง	

ลักษณะก�รจัดก�รเดินท�ง	ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง	

ก�รเดนิท�งท่องเท่ียวต่�งประเทศ	รวมท้ังคว�มคดิเหน็

เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน

มกร�คม	–	กุมภ�พันธ์	2559	จ�กประช�กรที่มีอ�ยุ	

15	ปีขึ้นไปที่ตกเป็นตัวอย่�งท่ัวประเทศ	จำ�นวน	

63,060	ร�ย

ผลจากการสำารวจ สรุปได้ดังนี้

1. การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด

 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง

	 ผลก�รสำ�รวจพฤตกิรรมก�รเดนิท�งท่องเทีย่ว

ของประช�กรท่ีมอี�ย	ุ15	ปีข้ึนไปท่ัวประเทศ	เกีย่วกบั

ก�รเดินท�งจ�กที่อยู่อ�ศัยประจำ�ในจังหวัดหนึ่งไป

ยังสถ�นที่อยู ่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป ็นก�รชั่วคร�ว	

โดยมีจุดประสงค์เพื่อก�รท่องเที่ยวพักผ่อนเยี่ยม

ครอบครัว/ญ�ตมิติร	ประชมุหรอืสมัมน�	เล่นหรอืดูกฬี�	

ประกอบพธิที�งศ�สน�	รวมท้ังก�รเดินท�งเพื่อไปรับ

ก�รรักษ�ตัวหรอืประกอบภ�รกจิอืน่	ๆ	ไม่รวมก�รเดิน

ท�งไปทำ�ง�นหรือไปศึกษ�เป็นประจำ�	และก�รเดิน

ท�งไปซื้อสินค้�ม�จำ�หน่�ย	ซึ่งจ�กก�รสำ�รวจ	พบว่�	

ในรอบปี	 2558	มีผู ้เดินท�งท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ	65.2	(จ�กร้อยละ	64.9)	(แผนภูมิ 1)

ส�ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 

	 สำ�หรบักลุม่ผูท้ีเ่ดินท�งท่องเทีย่วในรอบปี	2558	
พบว่�	มลีกัษณะก�รเดินท�งแบบไม่พกัค้�งคนืซ่ึงถอืว่�
เป็นนกัทัศน�จรประม�ณร้อยละ	34.1	ส่วนผู้ท่ีเดินท�ง
มลีกัษณะก�รพกัค้�งคนือย่�งน้อย	1	คนื	ร้อยละ	49.2	
และผูท้ีเ่ดนิท�งทัง้	2	ลกัษณะคอืทัง้พกัและไม่พกัค้�งคืน	
ร้อยละ	16.7 (แผนภาพ 1)
 

แผนภูมิ 1 ร ้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามการเดินทางท่องเที่ยว ในรอบปี 

2554 – 2558

รอบปี 

 
รอยละ 

หมายเหต ุ : 1/ ไมเดินทางในที่นี้ หมายถึง ไมมีการเดินทางขามจังหวัด 
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แผนภาพ 1 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่

เดินทางท่องเที่ยว จำาแนกตามลักษณะการ

เดินทาง ในรอบปี 2558

		 สำ�หรับผู ้ที่ไม่ได้เดินท�งท่องเที่ยวในรอบป	ี
2558	ได้ให้เหตุผลที่ไม่เดินท�ง	5	อันดับแรก	ได้แก่	
ไม่มเีวล�ว่�ง	ไม่มทีนุทรพัย์เพยีงพอสำ�หรบัก�รเดนิท�ง	
ไม่ชอบเดินท�ง	สภ�พเศรษฐกจิไม่ค่อยดี	และมปัีญห�
เรื่องสุขภ�พ

ไมพักคางคืน 
34.1% 

พักคางคืน  
49.2% 

เดนทางทั้ง 2 ลักษณะ ิ
16.7% 
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 เมือ่พจิ�รณ�ภ�คทีป่ระช�กรเดนิท�งไปท่องเทีย่ว
ในรอบปี	พบว่�	ประช�กรเดินท�งไปท่องเที่ยวใน
พืน้ทีภ่�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืม�กทีส่ดุ	 ร้อยละ	30.9	
รองลงม�เป็นภ�คกล�ง	ร้อยละ	28.9	และภ�คเหนือ	
ร้อยละ	25.4 (แผนภาพ 2)

 1.3 กิจกรรมที่ทำาระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
        สำ�หรับกิจกรรมที่ทำ�ระหว่�งก�รเดินท�ง 
ท่องเทีย่ว	5	อันดับแรก	 ได้แก่	ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน
หย่อนใจ	ร้อยละ	55.7	พักผ่อนในที่พัก/ไม่ทำ�กิจกรรม	 
ร้อยละ	 31.8	ท่องเที่ยวเชิงศ�สน�	 ร้อยละ	 29.5	 
ท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม	ร้อยละ	14.2	และท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์/นิเวศ	ร้อยละ	7.4	(แผนภาพ 4)

แผนภาพ 2 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่

เดินทางท่องเที่ยวจำาแนกตามภาคที่เดินทาง

ไปท่องเที่ยว ในรอบปี 2558

แผนภาพ 3 ร้อยละของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ 

เดนิทางท่องเทีย่ว จำาแนกตามวตัถปุระสงค์หลกั

ในการเดินทางท ่องเ ท่ียว 5 อันดับแรก  

ในรอบปี 2558

แผนภาพ 4 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่

เดินทางท่องเที่ยว จำาแนกตามกิจกรรมที่ทำา

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 5 อันดับแรก 

ในรอบปี 2558

แผนภาพ 5 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่

เดินทางท่องเที่ยว จำาแนกตามพาหนะที่ใช ้

ในการเดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 2558

 

 

 

   
        

 

 

  
 

 

 

กรุงเทพมหานคร 10.8% 

ตะวันออก 17.6% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
30.9%เหนือ 25.4% 

กลาง 28.9% 

ใต 13.7% 

 1.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
	 วัตถุประสงค์หลักในก�รเดินท�งท่องเท่ียว	 
5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 เยี่ยมครอบครัว/ญ�ติ/เพ่ือน	 
ร้อยละ	34.0	ท่องเทีย่ว/ต้องก�รพกัผ่อน	ร้อยละ	24.6	
ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม	ร้อยละ	10.6	ตั้งใจหรือแวะไป
รับประท�นอ�ห�ร	ร้อยละ	8.2	และซื้อของ/ช้อปปิ้ง	
ร้อยละ	8.0	(แผนภาพ 3)

 
 

 
 
 

 

เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 
34.0% 

ไหวพระ/ปฏิบัติธรรม 
10.6% 

ซื้อของ/ชอปปง
8.0% 

ทองเที่ยว/พักผอน 
24.6% 

ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร
8.2% 

 
 

  

 

 
  

 
 หมายเหตุ : กิจกรรมตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

ทองเที่ยวเชิงศาสนา 
29.5% 

ทองเที่ยวเชิงพักผอนหยอนใจ
55.7% 

พักผอน/ไมทํากิจกรรม 
31.8% 

ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
14.2%

กิจกรรมเชิงอนุรักษ/นิเวศ 
7.4%

2. พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
	 ผู้เดินท�งท่องเที่ยวนิยมเดินท�งด้วยรถยนต์
ส่วนตัว	 ร้อยละ	 67.0	 รองลงม�รถโดยส�ร	 รถตู ้	 
ร้อยละ	15.9	รถเช่�ต่�ง	ๆ	เช่น	รถตู	้รถบสั	ร้อยละ	13.5	
รถไฟเครื่องบิน	และอื่น	ๆ	ร้อยละ	3.6	(แผนภาพ 5)

 

พาหนะสวนตัว/รถยนต 67.0% รถโดยสาร/รถตู 15.9% 

รถเชาตาง ๆ 13.5% รถไฟ เครื่องบิน อื่น ๆ 3.6%

หมายเหตุ : ภาคที่เดินทางไปท่องเที่ยวตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ 69



3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
	 สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งท่องเที่ยว 
ต่อครั้งต่อคนของผู้ที่เดินท�งท่องเที่ยว	พบว่�	อยู่ที่
ประม�ณ	2,798	บ�ทต่อคน	ห�กเป็นก�รเดินท�ง
แบบไม่พักค้�งคืน	1,317	บ�ทต่อคน	แบบพักค้�ง
คืน	3,780	บ�ทต่อคน	ห�กพจิ�รณ�ต�มภ�คทีอ่ยูอ่�ศยั	
พบว่�	คนกรงุเทพมห�นครใช้เงินในก�รเดินท�งท่อง
เทีย่วเฉลีย่ต่อคนสงูสดุคอื	3,984	บ�ทต่อคน	รองลงม�
ภ�คใต้	 3,356	บ�ทต่อคน	ภ�คตะวันออก	 3,061	
บ�ทต่อคน	ภ�คกล�ง	2,458	บ�ทต่อคน	ภ�คตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	 2,404	 บ�ทต่อคนและตำ่�สุดคือ	 
ภ�คเหนอื	2,151	บ�ทต่อคน	(ตาราง 1)

ตาราง 1 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางต่อครัง้ต่อคน จำาแนกตาม

ลกัษณะการเดินทางและภาคที่อยู่อาศัย ในรอบ

ปี 2558
ค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยต่อคน	(บ�ท)

ภาคที่อยู่อาศัย รวม

  ลักษณะการเดินทาง

ไม่พัก

ค้างคืน

พัก

 ค้างคืน

รวม 2,798 1,317 3,780

กรุงเทพมห�นคร 3,984 1,573 4,642

กล�ง 2,458 1,224 3,339

ตะวันออก 3,061 1,510 3,949

เหนือ 2,151 1,197 2,987

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,404 1,353 3,284

ใต้ 3,356 1,338 4,926
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	 ก�รย้�ยถ่ิน	(Migration)	หม�ยถึง	ก�รเคลือ่นย้�ย
ของบุคคลจ�กที่ อยู ่ อ�ศัยหนึ่ ง ไปยั งอีกที่ หนึ่ ง 
โดยมีเจตน�ที่จะอ�ศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ใหม่ในช่วงระยะ
เวล�หนึ่งที่ย�วน�นพอควร	 เช่น	ย้�ยท่ีอยู่ระหว่�ง	
อบต.	หรือเทศบ�ล	หรือก�รย้�ยระหว่�งประเทศ	
เป็นต้น	ซึง่ก�รย้�ยถิน่จะส่งผลกระทบต่อคว�มหน�แน่น	
และก�รใช้ทรัพย�กรต่�งๆ	 ในพื้นที่นั้นๆ	ซึ่งห�กข�ด
ก�รบริห�รจัดก�รที่เหม�ะสมกับจำ�นวนประช�กรที่มี
อยู ่จริงในแต่ละพื้นที่	 ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประช�กรทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	เช่น	ปัญห�คว�ม
แออัดของที่อยู ่อ�ศัย	 ปัญห�ด้�นก�รให้บริก�ร
ส�ธ�รณสุข	และก�รบริห�รจัดก�รส�ธ�รณูปโภคให้
เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของประช�กร	 เป็นต้น	 
ดังนั้นเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐ�นในเรื่องดังกล่�ว	
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	จึงได้ดำ�เนินก�รเก็บรวบรวม
ข้อมูลก�รสำ�รวจก�รย้�ยถิ่นของประช�กรทุกป	ี 
ซึ่งผลก�รสำ�รวจสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. จำานวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น 
	 ผลก�รสำ�รวจในปี	 2558	พบว่�	 ผู ้ย้�ยถิ่น 
มีจำ�นวนทั้งสิ้น	9.34	แสนคน	หรือคิดเป็นอัตร�ก�ร
ย้�ยถิ่นร้อยละ	1.4	จ�กประช�กรทั้งประเทศ	(67.29	
ล้�นคน)	 เมื่อพิจ�รณ�ต�มจำ�นวนผู้ย้�ยถ่ินและอัตร�
ก�รย้�ยถิ่น	พบว่�	ภ�คกล�ง	มีผู้ย้�ยถ่ินและอัตร�
ก�รย้�ยถิน่สงูทีส่ดุ	จำ�นวน	3.39	แสนคน	(ร้อยละ	1.8)

ส�ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2558

2. อายุ
	 กลุ่มวัยที่มีอัตร�ก�รย้�ยถิ่นสูงที่สุดคือ	กลุ่ม
วัยเย�วชน	 (15	–	24	ปี)	 ร้อยละ	3.2	รองลงม�คือ	
กลุ่มวัยผู้ใหญ่	 (25	 -	59	ปี)	ร้อยละ	1.4	กลุ่มวัยเด็ก	 
(0	–	14	ปี)	ร้อยละ	1.0	และน้อยทีส่ดุในกลุม่วยัผูส้งูอ�ยุ	
(60	ปีขึ้นไป)	ร้อยละ	0.2	ห�กเปรียบเทียบกับก�ร
สำ�รวจในปีท่ีผ่�นม�	 (พ.ศ.	2557)	พบว่�	อัตร�ก�ร
ย้�ยถิ่นส่วนใหญ่ของทุกกลุ ่มวัยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	
ยกเว้นกลุ่มวัยผู้ใหญ่และกลุ่มวัยผู้สูงอ�ยุ	มีสัดส่วน
เท่�เดิม	และพบว่�กลุ่มวัยผู้สูงอ�ยุยังคงมีร้อยละของ
อัตร�ก�รย�้ยถิ่นน้อยที่สุด
 

แผนภูมิ 1 จำานวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น จำาแนก

ตามภาค 

9.34

0.63

3.39
1.61 2.21 1.50

1.4

0.7

1.8

1.4
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1.6
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0.5
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15.00

ผูยายถิ่น อัตราการยายถิ่น

กรุงเทพ
มหานคร

กลาง เหนอื ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใตทั่ววราช
อาณาจักร

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  อตราการยายถิ่นตามพื้นที่ั    =  จํานวนผูยายถิ่นในแตละพื้นที่  x  100 

ประชากรทั้งสิ้นในแตละพื้นที ่

จํานวน (แสนคน) 

ภาค 

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบอัตราการย้ายถิ่น จำาแนกตามกลุ่ม

อายุ 

3. ระดับการศึกษา
	 ผู้ย้�ยถิ่นที่มีอ�ยุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	 เป็นผู้ที่
สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยม�กท่ีสุด
จำ�นวน	1.97	แสนคน	 (ร้อยละ	2.3)	 รองลงม�เป็น
ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนต้น	1.82	แสนคน	(ร้อยละ	1.9)	
ระดับอุดมศึกษ�	 1.64	 แสนคน	 (ร ้อยละ	 1.7)	 
ระดับประถมศึกษ�	 1.40	 แสนคน	 (ร้อยละ	 1.3)	
ระดบัตำ�่กว่�ประถมศกึษ�	7.11	หมืน่คน	(ร้อยละ	0.5)	
และไม่มีก�รศึกษ�	6.5	หมื่นคน	(ร้อยละ	2.6)
 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0-14 15-24 25-59 60 ปขึ้นไป

0.8

3.1

1.4

0.2

1.0

3.2

1.4

0.2

2557 2558

หมายเหตุ :  อัตราการยายถิ่นตามกลุมอายุ = จํานวนผูยายถิ่นในแตละกลุมอายุ x  100 
ประชากรทั้งสิ้นในแตละกลุมอาย ุ

รอยละ
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แผนภูมิ 3 จำานวนผู ้ย ้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่นของ 

ผู้ย้ายถิ่นที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำาแนกตาม

ระดับการศึกษาที่สำาเร็จ 

หนวย : พันคน (รอยละ) 

0.0
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100.0

150.0

200.0

250.0

65.0
(2.6%)

71.1
(0.5%)

139.7
(1.3%)

181.7
(1.9%)

197.1
(2.3%) 164.5

(1.7%)

ไมมี
การศึกษา

ต่ำกวา
ประถมศึกษา

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

อุดมศึกษา

หมายเหตุ : อัตราการยายถ่ินตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ
                  จํานวนผูยายถ่ินในแตละระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ  x  100 

จานวนประชากรทั้งสิ้นในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ ํ

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ระดับการศึกษา 
ที่สําเร็จ 

=

4. ประเภทของการย้ายถิ่น
	 เม่ือพิจ�รณ�ต�มประเภทของก�รย้�ยถิ่น	 
พบว่�	ผู้ย้�ยถิ่นภ�ยในภ�คเดียวกันมีจำ�นวนม�กกว่�
ผูย้้�ยถิน่ระหว่�งภ�ค	(5.41	แสนคน	และ	3.36	แสนคน	
ต�มลำ�ดับ)	 และเมื่อเปรียบเทียบกับก�รสำ�รวจ 
ในปีทีผ่่�นม�	(พ.ศ.	2557)	ก�รย้�ยถิน่ภ�ยในจงัหวดั 
มแีนวโน้มเพิ่มขึ้น

5. สาเหตุของการย้ายถิ่น
	 เมื่อสอบถ�มถึงส�เหตุของก�รย้�ยถิ่น	พบว่�	
ร้อยละ	37.7	ด้วยส�เหตุด้�นครอบครัว	รองลงม�คือ
ด้�นก�รง�นร้อยละ	35.3	ที่อยู่อ�ศัยร้อยละ	10.7	
ด้�นก�รศึกษ�ร้อยละ	7.9	ด้�นสุขภ�พร้อยละ	5.5	 
ที่เหลือเป็นส�เหตุอื่น	ๆ 	เช่น	เพื่อดูแลคนในครอบครัว	
ข�ดคนดูแล	เป็นต้น

แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จำาแนกตามสาเหตุของ

การย้ายถิ่น

ตาราง 1 เปรียบเทยีบจำานวนผูย้้ายถิน่ จำาแนกตามประเภท

ของการย้ายถิ่น พ.ศ. 2555 - 2558
ประเภทของ

การย้ายถิ่น

พ.ศ.

2555 2556 2557 2558

ย้ายภายในภาคเดียวกัน 725,729 635,002 503,054 540,697

ย้�ยระหว่�งจังหวัด 269,048 241,239 157,111 159,290

ย้�ยภ�ยในจังหวัด 456,681 393,764 345,943 381,407

ย้ายระหว่างภาค 692,926 504,990 350,216 335,588

ย้ายมาจากต่างประเทศ 43,393 41,044  45,427 57,930

35.3%

7.9%10.7%

37.7%

5.5%
2.9%

การงาน การศึกษา ยายที่อยู ครอบครัว สุขภาพ อื่นๆ
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รอยละของผูที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ       =  ผูที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถแตละกลุมอายุ  X  100 
                      ตามกลุมอายุ                                 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป แตละกลุมอายุ  
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7.4
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รอยละ

	 ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถของประช�กร	ได้ดำ�เนนิก�รสำ�รวจปีละ	1	ครัง้	
โดยผนวกข้อถ�มเข้�กับแบบสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�น
ของประช�กร	 ไตรม�สท่ี	 1	 ในช่วงเดือนมกร�คม	
กุมภ�พันธ์	 และมีน�คมของทุกปี	 โดยสำ�รวจจ�ก
ประช�กรที่มีอ�ยุ	15	ปีข้ึนไป	 ในครัวเรือนที่ตกเป็น
ตัวอย่�งทั่วประเทศ	รวมทั้งสิ้น	83,880	ครัวเรือน
	 ผลก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถของประช�กรอ�ยุ	15	ปีขึ้นไป	ส�ม�รถสรุป
ได้ดังนี้
1. ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
	 ผลก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�ม	
ส�ม�รถของประช�กร	พ.ศ.	 2559	พบว่�	จำ�นวน
ประช�กรอ�ยุ	15	ปีขึ้นไป	มีประม�ณ	55.47	ล้�นคน	
ในจำ�นวนนี้	 มีผู ้ต ้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ	 
4.06	ล้�นคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.3	ของประช�กร 
ทีม่อี�ย	ุ15	ปีขึน้ไป	เพศช�ย	1.86	ล้�นคน	(ร้อยละ	6.9)	
และเพศหญิง	2.20	ล้�นคน	(ร้อยละ	7.7)	
	 ห�กพิจ�รณ�ต�มเขตก�รปกครอง	พบว่�	 
ผู้ที่อ�ศัยอยู่ในเขตเทศบ�ลต้องก�รพัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถ	1.31	ล้�นคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	5.2	ขณะที่
นอกเขตเทศบ�ลต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ	
2.75	ล้�นคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	9.1

ส�ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559

	 เมื่อพิจ�รณ�	 ผู ้ที่ต ้องก�รพัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถเป็นร�ยภ�ค	พบว่�	 ภ�คตะวันออกเฉียง
เหนือมีผู้ที่ต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถม�กที่สุด	
ร้อยละ	13.3	 รองลงม�เป็นภ�คเหนือร้อยละ	8.6	
ภ�คใต้ร ้อยละ	 7.7	 ภ�คกล�งร้อยละ	 3.3	 และ
กรุงเทพมห�นครน้อยที่สุด	ร้อยละ	2.2	

แผนผัง 1 จำานวนและร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป 

จำาแนกตามความต้องการพฒันาขดีความสามารถ 

เพศ และเขตการปกครอง

 
 
 
 
 
 
 

ชาย
24.95 ลานคน

หญงิ
26.46 ลานคน

ไมตองการพฒันาขีดความสามารถ
51.41 ลานคน (92.7%)

ตองการพฒันาขีดความสามารถ
4.06 ลานคน (7.3%)

ชาย 1.86 ลานคน ในเขตเทศบาล
1.31 ลานคน

ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 55.47 ลานคน

หญงิ 2.20 ลานคน นอกเขตเทศบาล
2.75 ลานคน

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ทีต้่องการ

พัฒนาขีดความสามารถ จำาแนกตามภาค

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7

13.3

8.6

3.3

2.2

0.0 4.0 8.0 12.0 16.0

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

รอยละ

รอยละของผูที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถตามภาค                                                                     = ผที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถแตละภาค  X  100 ู
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป แตละภาค 

	 สำ�หรับผู ้ที่ต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
ต�มกลุ่มอ�ยุ	พบว่�	กลุ่มอ�ยุ	15	-	24	ปี	หรือกลุ่ม
เย�วชนมีม�กที่สุด	ร้อยละ	11.4	กลุ่มอ�ยุ	25	-	34	ป	ี
ร้อยละ	8.7	กลุ่มอ�ยุ	35	-	44	ปี	ร้อยละ	8.4	กลุ่มอ�ยุ	
45	-	54	ปี	ร้อยละ	7.4	กลุม่อ�ย	ุ55	-	59	ปี	ร้อยละ	5.7	
และกลุ่มอ�ยุ	60	ปีขึ้นไปน้อยที่สุดร้อยละ	1.9	จะเห็น
ได้ว่�ยิ่งอ�ยุม�กข้ึน	ร้อยละของผู้ท่ีต้องก�รพัฒน�ขีด
คว�มส�ม�รถจะลดลง

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ทีต้่องการ

พัฒนาขีดความสามารถ จำาแนกตามกลุ่มอายุ
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2. หลักสูตรที่มีผู ้สนใจต้องการพัฒนาขีดความ
สามารถ
	 เมื่อพิจ�รณ�ถึงหลักสูตรที่ต ้องก�รพัฒน� 
ขีดคว�มส�ม�รถจ�กผลก�รสำ�รวจ	พบว่�	มีผู้ที่สนใจ
เข้�รับก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถม�กที่สุด	 คือ	 
ด้�นอ�ห�รและโภชน�ก�รม�กท่ีสุด	 5.94	แสนคน	
ด้�นก�รเพ�ะปลูกและขย�ยพันธุ์พืช	4.34	แสนคน	
ช่�งยนต์และก�รบำ�รุงรักษ�	3.68	แสนคน	เสริมสวย	
3.51	 แสนคน	 ตัดเย็บเสื้ อผ ้ � 	 2 .73	 แสนคน	
คอมพิวเตอร์	 เช่น	ก�รใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป	ฯลฯ	
2.52	 แสนคน	ช่�งไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 2.44	
แสนคน	ก�รอ่�นและพูดภ�ษ�ต่�ง	ๆ	1.71	แสนคน	
ก�รประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์	 1.48	แสนคน	และช่�งกล
โรงง�น	 1.46	 แสนคน	ส่วนท่ีเหลือกระจ�ยอยู ่ใน
หลักสูตรด้�นอื่น	ๆ

3. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

พัฒนาขีดความสามารถของประชากรในช่วง  

ปี 2555 - 2559
	 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี	2555	–	2559	
พบว่�	ผู้ที่ต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถมีแนวโน้ม
ลดลงต้ังแต่ปี	 2555	 จนถึงปี	 2557	 และเพ่ิมขึ้น 
ในปี	2558	(จ�ก	4.00	ล้�นคน	ในปี	2557	เป็น	4.49	
ล้�นคน	ในปี	2558)	และลดลงในป	ี2559	(จ�ก	4.49	
ล้�นคน	ในปี	2558	เป็น	4.06	ล้�นคน	ในปี	2559)

ตาราง 1 เปรียบเทียบจำานวนและร้อยละของประชากร

อาย ุ15 ปีขึน้ไป ทีต้่องการพฒันาขดีความสามารถ 

พ.ศ. 2555 - 2559

	 	หน่วย	:	ล้�นคน

ลักษณะความต้องการ 2555 2556 2557 2558 2559

ประช�กรอ�ยุ	15	ปีขึ้นไป 54.32 54.83 54.69 55.09 55.47

ต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ 5.42 4.70 4.00 4.49 4.06

ไม่ต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ 48.90 50.13 50.69 50.60 51.41

ร้อยละของผู้ที่ต้องการ

พัฒนาขีดความสามารถ
10.0 8.6 7.3 8.2 7.3

แผนภูมิ 3 จำานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ต้องการ

พัฒนาขีดความสามารถ จำาแนกตามหลักสูตรที่

ต้องการพัฒนา

แผนภูมิ 4 เปรียบเทียบร้อยละของผู ้ที่ต ้องการพัฒนา 

ขีดความสามารถ  พ.ศ. 2555 - 2559

 
 
 
 
 
 
 

 

รอยละ
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	 ข ้อมูลสถิติพื้นที่ของสิ่ งก ่อสร ้�งถือเป ็น	 

ตัวช้ีนำ�ท�งเศรษฐกิจท่ีสำ�คัญตัวหนึ่ง	สำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ	 จึงได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่ก�รก่อสร้�ง	 

เป็นประจำ�ทุกปี	 เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้�งทุกประเภท	 

ที่เอกชนได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�งใหม่และต่อเติม	

หรือดัดแปลงในเขตพื้นที่ที่มีพระร�ชกฤษฎีก�ให้ใช้

พระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร	พ.ศ.	 2522	 ได้แก	่

จำ�นวนผู้ได้รับอนุญ�ต	จำ�นวนสิ่งก่อสร้�งและพื้นที่

ของสิ่งก่อสร�้งในปี	2558	สรุปได้ดังนี้

• สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน

	 ผู ้ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�งใหม่และต่อเติม

หรือดัดแปลงอ�ค�รโรงเรือนทั่วประเทศมีจำ�นวนทั้ง

สิ้น	 147,366	 ร�ย	 เป็นผู้ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�ง

อ�ค�รเพื่ออยู่อ�ศัยม�กที่สุด	 131,433	 ร�ย	หรือ 

ร ้อยละ	 89.2	 เพื่อก�รพ�ณิชย ์และสำ�นักง�น	 

8,960	ร�ย	คิดเป็นร้อยละ	6.1	เพื่อก�รอุตส�หกรรม

และโรงง�น	3,289	ร�ย	 (ร้อยละ	2.2)	 เป็นอ�ค�ร

โรงแรม	655	ร�ย	(ร้อยละ	0.4)	อ�ค�รเพื่อก�รศึกษ�

และส�ธ�รณสุข	383	ร�ย	 (ร้อยละ	0.3)	และได้รบั

อนุญ�ตให้ก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อประโยชน์อื่น	ๆ	2,644	

ร�ย	(ร้อยละ	1.8)

แผนภูมิ 1 จำานวนผู ้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและ

จำานวนสิ่งก่อสร้างจำาแนกตามชนิดของอาคาร 

โรงเรอืนทัว่ประเทศ 

ชนิดของอาคาร ราย หลัง

รวม 147,366 239,156

เพื่ออยู่อ�ศัย 131,433 213,320

เพื่อก�รพ�ณิชย์และสำ�นักง�น 8,962 14,450

เพื่อก�รอุตส�หกรรมและโรงง�น 3,289 4,806

โรงแรม 655 1,784

เพื่อก�รศึกษ�และส�ธ�รณสุข 383 440

เพื่อประโยชน์อื่นๆ 2,644 4,356

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2558

	 สำ�หรับอ�ค�รโรงเรือนที่ได ้รับอนุญ�ตให้

ก่อสร้�งจำ�นวน	239,156	หน่วย	เป็นอ�ค�รเพือ่อยูอ่�ศยั	

213,320	หน่วยคิดเป็นร้อยละ	89.2	เพื่อก�รพ�ณิชย์

และสำ�นักง�น	14,450	หน่วย	(ร้อยละ	6.0)	เพื่อก�ร

อุตส�หกรรมและโรงง�น	4,806	หน่วย	(ร้อยละ	2.0)	

อ�ค�รโรงแรม	1,784	หน่วย	 (ร้อยละ	0.7)	 เพื่อก�ร

ศึกษ�และส�ธ�รณสุข	 440	หน่วย	 (ร้อยละ	 0.2)	 

เพื่อประโยชน์อื่น	ๆ	4,356	หน่วย	(ร้อยละ1.8)	

	 ห�กพิจ�รณ�พื้นที่ที่ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�ง

ต�มประเภทของส่ิงก ่อสร ้�ง	 พบว ่�	 พ้ืนที่ของ 

สิง่ก่อสร้�งทีไ่ด้รบัอนญุ�ตให้ก่อสร้�งส่วนใหญ่	(ร้อยละ	

61.4)	 เป็นก�รก่อสร้�งอ�ค�รโรงเรือนเพื่ออยู่อ�ศัยมี

พ้ืนที่ก่อสร้�ง	44.7	ล้�นต�ร�งเมตร	 เป็นก�รก่อสร้�ง

อ�ค�รเพือ่ก�รพ�ณชิย์และสำ�นกัง�น	มพีืน้ที	่13.5	ล้�น

ต�ร�งเมตร	(ร้อยละ	18.6)	 เพือ่ก�รอตุส�หกรรมและ

โรงง�นมพ้ืีนท่ี	9.0	ล้�น	ต�ร�งเมตร	(ร้อยละ	12.4)	

อ�ค�รโรงแรมได้รับอนญุ�ตให้ก่อสร้�ง	2.4	ล้�นต�ร�ง

เมตร	(ร้อยละ	3.3)	นอกเหนือจ�กนั้นเป็นก�รก่อสร้�ง

อ�ค�รเพื่อก�รศกึษ�และส�ธ�รณสขุจำ�นวน	0.8	ล้�น

ต�ร�งเมตร	 (ร ้อยละ	 1.1)	 เพื่อก�รเกษตรและ 

เพื่อประโยชน์อื่น	ๆ	 จำ�นวน	 2.4	 ล้�นต�ร�งเมตร	 

(ร้อยละ	3.3)

แผนภูมิ 2 พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจำาแนกตาม

ชนิดของอาคาร ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,688.7
พัน ตร.ม.

 13,539.3
พัน ตร.ม.

9.036.6
พัน ตร.ม.

2,388.2
พัน ตร.ม.

 819.7
พัน ตร.ม.  2,364.7

พัน ตร.ม.

เพื่ออยูอาศัย  เพื่อการพาณิชยและสํานักงาน
 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน  โรงแรม
เพื่อการศึกษาและสาธารณสุข  เพื่อประโยชนอื่นๆ

 72,837.3 
พัน ตร.ม. 
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• สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน

	 ในปี	 2558	 มีผู ้ได ้รับอนุญ�ตให้ก ่อสร้�ง	

จำ�นวนผู้ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�งสิ่งก่อสร้�งใหม่และ

ต่อเตมิประเภท	รัว้/กำ�แพง	ถนน	สะพ�น	เขือ่น/คนัดนิ	

ท่อ/ท�งระบ�ยนำ้�	ฯลฯ	มีจำ�นวนรวม	16,427	ร�ย	 

มีสิ่งก่อสร้�ง	 19,145	 แห่ง	 และเป็นก�รก่อสร้�ง 

สิง่ก่อสร้�งประเภท	ล�นจอดรถ	ป๊ัมนำ�้มนั	ป้�ยโฆษณ�	

สระว่�ยนำ�้	สน�มกฬี�	ท่�เรอื	มจีำ�นวนทัง้สิน้	4,718	ร�ย	

มีสิ่งก่อสร�้ง	6,120	แห่ง

	 สำ�หรับสิ่งก่อสร้�งประเภทที่เป็นพื้นที่	 ได้รับ

อนุญ�ตให ้ก ่อสร ้�งรวม	 2,605.2	 พัน	 ตร.ม.																				

ได ้รับอนุญ�ตให ้ก ่อสร ้�งล�นจอดรถ	 1,550.4	 

พัน	ตร.ม.	หรือร้อยละ	59.5	ปั๊มนำ้�มันได้รับอนุญ�ต

ให้ก่อสร้�ง	 278.7	พัน	 ตร.ม.	 หรือร้อยละ	 10.7	 

ป้�ยโฆษณ�	 101,054	 ตร.ม	 หรือร ้อยละ	 3.9	 

สน�มกีฬ�	114,400	ตร.ม.	หรือร้อยละ	4.4	และเป็น

สิ่งก่อสร้�ง	อื่น	ๆ	เช่น	สระว่�ยนำ้�	ท่�เรือ	ฯลฯ	ได้รับ

อนุญ�ตให้ก่อสร�้งคิดเป็นพื้นที่	560,629	ตร.ม.	หรือ

ร้อยละ	21.5	

แผนภูมิ 3 จำานวนสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่ได้รับ

อนญุาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเตมิหรอืดดัแปลง 

จำาแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
 

    

25,265

19,145 

6,120 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

รวม                 สิ่งกอสรางที่เปน
ความยาว (เมตร)

สิ่งกอสรางที่เปนพื้นที่
(ตร.ม.)

จํานวน (แหง) 

	 สำ�หรับสิ่งก่อสร้�งประเภทท่ีเป็นคว�มย�ว	
(เมตร)	 ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�งรวมจำ�นวน	2,348.1	 

พันเมตร	 ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�งท่อ/ท�งระบ�ยนำ้�

จำ�นวน	1,324.3	พันเมตรหรือร้อยละ	56.4	รั้ว/กำ�แพง	

509,241	 เมตร	หรือร้อยละ	21.7	ถนนได้รับอนุญ�ตให้

ก่อสร้�งคิดเป็นคว�มย�ว	395,371	 เมตร	หรือร้อยละ	

16.8 และเป็นก�รก่อสร้�งสิ่งก่อสร้�งอื่น	ๆ	 (สะพ�น	

เขื่อน/คันดิน	 ฯลฯ)	 ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�งคิดเป็น

คว�มย�ว	119,187	เมตร	หรือร้อยละ	5.1	(แผนภูมิ	4)

 

แผนภูมิ 4 ความยาวของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน

ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือ

ดัดแปลง จำาแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง
 
 
 
 
 
                                                                                            

 
 

 

ความยาว (พันเมตร) 
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รวม ทางระบายน้ำ รั้ว/กําแพง ถนน อื่นๆ

แผนภูมิ 5 พืน้ทีข่องสิง่ก่อสร้างทีม่ใิช่อาคารโรงเรอืนทีไ่ด้รบั

อนญุาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเตมิหรอืดดัแปลง 

จำาแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
พื้นที่ (พันตารางเมตร) 

2,605.2 

1,550.4 

278.7
101.1 114.4

560.6
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รวม ลานจอดรถ ปมน้ำมัน ปายโฆษณา สนามกีฬา อื่นๆ
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ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินการการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน/ชุมชนของภาครัฐ พ.ศ. 2559

	 ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นประช�ชนต่อก�ร

ดำ�เนินก�รก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงใน

หมู่บ้�น/ชุมชนของภ�ครัฐ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�

ข้อมูลที่ได้จ�กก�รสำ�รวจไปใช้ประกอบก�รว�งแผน	

ก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน	ต่อไป	 โดยดำ�เนินก�ร

เก็บรวบรวมข้อมูล	ระหว่�งวันท่ี	1	 -	10	มิถุน�ยน	

พ.ศ.	 2559	 จ�กประช�ชนตัวอย่�งจำ�นวนทั้งสิ้น	

30,406	 คน	 แบ่งเป็นในเขตเทศบ�ล	 5,111	 คน	 

นอกเขตเทศบ�ล	25,295	คน	ซึ่งสรุปผลก�รสำ�รวจ 

ที่สำ�คัญได้ดังนี้

1. การมอีปุกรณ์ทีใ่ช้ในการตดิต่อสือ่สารของครวัเรอืน

2. การเหน็ด้วยกับนโยบายยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคม

	 ประช�ชนส่วนใหญ่	ร้อยละ	94.1	เห็นด้วยกับ

นโยบ�ยยกระดบัโครงสร้�งพืน้ฐ�นโทรคมน�คม	มเีพยีง

ร้อยละ	5.9	 ไม่เห็นด้วย	 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	

พบว่�	ประช�ชนของทั้ง	4	ภ�ค	เห็นด้วยกับนโยบ�ย

ดังกล�่วอยู่ในสัดส่วนสูง	ตั้งแต่ร้อยละ	92.6	-	95.8

3. ประโยชน์ของอนิเทอร์เนต็ต่อคนในหมูบ้่าน/ชมุชน

 - ประโยชน์ของอนิเทอร์เนต็ต่อคนในหมูบ้่าน/

ชุมชน

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จำาแนกตามการมอีปุกรณ์

ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของครัวเรือน

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1 รอยละของประชาชน  จําแนกตามการมี
อุปกรณที่ีใชในการติดตอสื่ือสารของครัวเรือน 

การมีอุปกรณ 
ท่ีใชในการติดตอสื่อสาร 

ไมมี 
2.7% 

มี 
97.3% 

ประเภทของอุปกรณที่มี 1/  รอยละ
�  โทรศัพทมือถือ 99.4 
�  คอมพิวเตอรโนตบุก 21.2 
�  คอมพิวเตอร PC 16.5 
�  Tablet 14.9 
�  โทรศัพทติดบาน   3.7 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

	 ผลก�รสำ�รวจ	พบว่�	 ประช�ชนส่วนใหญ่ 

ร้อยละ	 97.3	 มีอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รติดต่อสื่อส�ร 

ของครัวเรือน	 (โดยอุปกรณ์ที่มีใช้ง�นม�กที่สุด	คือ	

โทรศัพท์มือถือ	 รองลงม�คอมพิวเตอร ์โน ้ตบุ ๊ก	

คอมพิวเตอร์	 PC	 Tablet	 และโทรศัพท์ติดบ้�น)	 

มีเพียงร้อยละ	 2.7	 ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รติดต่อ

สื่อส�รของครัวเรือน

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชนที่เห็นด้วยกับนโยบายฯ 

จำาแนกตามประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อคน 

ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
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มาก ปานกลาง 
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0 

20

40 

60 

80 

100 
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ประโยชน 

ไมรู/ 
ไมทราบ 

ประโยชน 
ของอินเทอรเน็ตฯ 

	 ผลก�รสำ�รวจ	พบว่�	ประช�ชนที่เห็นด้วยกับ
นโยบ�ยฯ	ร้อยละ	64.6	เห็นว่�มปีระโยชน์ในระดับม�ก
ในก�รท่ีภ�ครัฐจะให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง
พร้อมทัง้มกี�รตดิตัง้อนิเทอร์เนต็ไร้ส�ยฟร	ี1	ปี	ให้	1	จดุ
ภ�ยในหมู่บ้�น/ชุมชน	ร้อยละ	30.8	มีประโยชน์ใน
ระดับป�นกล�ง	ส่วนร้อยละ	3.8	มีประโยชน์ในระดับ
น้อยถึงไม่มีประโยชน์	และร้อยละ	0.8	ไม่รู้/ไม่ทร�บ	
เมือ่พจิ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	พบว่�	ประช�ชนของทัง้	4	ภ�ค	
ที่เห็นด้วยกับนโยบ�ยฯ	 เห็นว่�มีประโยชน์ในระดับ

ม�กอยู่ที่ร้อยละ	62.6	-	68.6
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4. ความพึงพอใจต่อโครงการขยายโครงข่าย

อินเทอร์เน็ต

รอยละ 

33.2 

51.2 

15.1 

0.5 
0 

20 

ความ 
พึงพอใจ 

40 

60 

80 

100 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

	 ผลก�รสำ�รวจ	พบว่�	ประช�ชนที่เห็นด้วยกับ

นโยบ�ยฯ	ส่วนใหญ่ร้อยละ	84.4	พึงพอใจระดับม�ก

ถึงม�กที่สุดต่อโครงก�รขย�ยโครงข่�ยอินเทอร์เน็ต

คว�มเร็วสูง	ส่วนร้อยละ	15.1	ป�นกล�ง	และร้อยละ	

0.5	พึงพอใจระดับน้อยถึงน้อยสุด	 เมื่อพิจ�รณ�เป็น

ร�ยภ�ค	พบว่�	ประช�ชนของทั้ง	4	ภ�ค	ที่เห็นด้วย

กับนโยบ�ยฯ	 พึงพอใจระดับม�กถึงม�กที่สุดต่อ

โครงก�รดังกล่�วอยู่ในสัดส่วนสูง	 ระหว่�งร้อยละ	

82.3	-	86.6

	 ผลก�รสำ�รวจ	พบว่�	ประช�ชนที่เห็นด้วยกับ

นโยบ�ยฯ	ร้อยละ	41.1	จะซื้อสัญญ�ณอินเทอร์เน็ต

ใช้ส่วนตัวถ้�มีโครงข่�ยอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงเข้�ไป

ในหมูบ้่�น/ชมุชนของตัวเอง	ส่วนร้อยละ	39.5	จะไม่ซือ้	

และร้อยละ	19.4	ไม่รู้/ไม่ทร�บ

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชนที่เห็นด้วยกับนโยบายฯ 

จำาแนกตามการจะซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ใช้ส่วนตัว

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชนที่เห็นด้วยกับนโยบายฯ 

จำาแนกตามความพึงพอใจต่อโครงการขยาย

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

รอยละ 

41.1 39.5 

14.9 

การจะซื้อ
สัญญาณฯ ไมซื้อ ไมรู/ไมทราบ ซื้อ  
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0 

5. การซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ส่วนตัว
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ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล 

(ธันวาคม พ.ศ. 2558)

	 วัตถุประสงค์ของก�รสำ�รวจ	 เพื่อติดต�ม

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นท่ีผ ่�นม�ของรัฐบ�ล	 

โดยนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนและกำ�หนดนโยบ�ย	 

ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชน	โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจ�กประช�ชนที่มีอ�ยุ	 18	ปีขึ้นไป	 

ทั่วประเทศ	 ระหว่�งวันท่ี	 27	พ.ย.	 –	 4	 ธ.ค.	 58	

จำ�นวน	7,200	ครัวเรือน	ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญดังนี้	

1. การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล

	 ประช�ชนส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	88.2)	 ระบุว่�

ตดิต�มข้อมลูข่�วส�รของรฐับ�ล	โดยผูท้ีต่ดิต�มระบวุ่�

ติดต�มจ�กสื่อโทรทัศน์ม�กที่สุด	 (ร้อยละ	 86.5)	 

รองลงม�ได้แก่	เพื่อน/ญ�ติ/คนในครอบครัว	(ร้อยละ	

14.7)	และหนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์	 (ร้อยละ	14.5)	

สำ�หรับร�ยก�ร/ข้อมูลข่�วส�รที่ประช�ชนติดต�ม

ม�กที่สุดคือ	ร�ยก�รคืนคว�มสุขให้คนในช�ติ	ที่ออก

อ�ก�ศทุกวันศุกร์	 เวล�	20.00	น.	 (ร้อยละ	85.2)	 

รองลงม�ได้แก่	ข่�วส�รของรัฐบ�ล	เช่น	ร�ยก�รข่�ว

ท�งโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	อินเทอร์เน็ต	ฯลฯ	(ร้อยละ	

84.8)	 และร�ยก�รเดินหน้�ประเทศไทย	 ที่ออก

อ�ก�ศทุกวัน	เวล�	18.00	น.	(ร้อยละ	83.4)

2. การทราบเกี่ยวกับการดำาเนินงานที่ผ่านมาของ

รัฐบาล

	 ประช�ชนสู งกว ่ �ร ้ อยละ	 90	 ระบุ ว ่ � 

ทร�บเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลในเรื่องต่�งๆ	

โดยเฉพ�ะเรื่องก�รควบคุมสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล	 

ในร�ค�	80	บ�ท	ประช�ชนทร�บสงูทีส่ดุ	(ร้อยละ	98.1)	

ส่วนก�รป้องกัน/แก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์ประช�ชน

ทร�บน้อยที่สุด	(ร้อยละ	91.1)

3. ความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
ของรัฐบาล
	 ประช�ชนส่วนใหญ่สูงกว่�ร้อยละ	92	ระบุว่�	
มคีว�มพงึพอใจต่อผลก�รดำ�เนนิง�นทีผ่่�นม�	โดยเรือ่ง
ที่มีคว�มพึงพอใจ	3	อันดับแรก	 ได้แก่	ก�รควบคุม
สล�กกินแบ่งรัฐบ�ลในร�ค�	80	บ�ท	(ร้อยละ	99.9)	
โครงก�รจดัสวสัดกิ�รเพือ่พีน้่องประช�ชน	(ร้อยละ	99.9)	
และก�รป้องกนั/แก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ	(ร้อยละ	99.5)

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินงานในภาพรวม
ของรัฐบาล
	 ประช�ชนให้คะแนนคว�มพึงพอใจต่อผล	 
ก�รดำ�เนนิง�นในภ�พรวมของรฐับ�ล	พลเอกประยุทธ	์
จันทร์โอช�	อยู่ที่	7.81	คะแนน	จ�กคะแนนเต็ม	10	
คะแนน	และเมื่อพิจ�รณ�ถึงสัดส่วนของประช�ชน
ร้อยละ	99.3	ระบุว่�มีคว�มพึงพอใจม�กที่สุด	ม�ก	
ป�นกล�ง	และน้อย	 (ซ่ึงในจำ�นวนนี้มีคว�มพึงพอใจ
ม�กที่สุดร้อยละ	10.6	ม�กร้อยละ	53.3	ป�นกล�ง
ร้อยละ	 30.7	 และน้อยร้อยละ	 4.7)	 ส่วนสัดส่วน 
ผู ้ที่ระบุว่�พึงพอใจน้อยที่สุด	 และไม่พึงพอใจเลย	 

มีร้อยละ	0.5	และร้อยละ	0.2	ต�มลำ�ดับ

แผนภูมิ 1 รอ้ยละและคะแนนเฉลีย่ของประชาชน จำาแนก

ตามความพงึพอใจต่อผลการดำาเนนิงานในภาพรวม 

ของรัฐบาล เป็นรายภาค 

0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.10.5 1.0 0.7 0.3 0.3 0.34.7 6.6 4.0 3.6 6.5 2.0
30.7 29.0 29.5 31.9 33.5 27.4

53.3 52.7 53.8 51.4 51.6 59.4

10.6 10.5 11.9 12.7 7.8 10.8
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ภาค

ทั่วประเทศ กทม. เหนือ ต.อ.น. ใตกลาง 

รอยละ 
7.81

คะแนน 
7.73

คะแนน 
7.87

คะแนน 
7.91

คะแนน 
7.65 

คะแนน 
8.00

คะแนน 

มากที่สุด (10 คะแนน) มาก (8 - 9 คะแนน) 
ปานกลาง (6 - 7 คะแนน) นอย (4 - 5 คะแนน) 
นอยที่สุด  (2 – 3 คะแนน) ไมพึงพอใจเลย (1 คะแนน) 

รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ 79



5. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของ

ประเทศ 

	 ประช�ชนให้คะแนนคว�มเชื่อมั่นต่อรัฐบ�ล	

ในก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	ของประเทศ	อยู่ที่	 7.72	

คะแนน	จ�กคะแนนเตม็	10	คะแนน	และเมือ่พจิ�รณ�

ถึงสัดส่วนของประช�ชน	 ร้อยละ	 98.9	 ระบุว ่� 

มีคว�มเช่ือม่ันม�กท่ีสุด	 ม�ก	ป�นกล�ง	และน้อย	 

(ซึ่งในจำ�นวนนี้มีคว�มเชื่อมั่นม�กที่สุดร้อยละ	10.8	

ม�กร้อยละ	49.4	ป�นกล�งร้อยละ	32.9	และน้อย

ร้อยละ	5.8)	ส่วนสัดส่วนผู้ท่ีระบุว่�เช่ือมั่นน้อยที่สุด	

และไม่เชื่อมั่นเลย	 มีร้อยละ	 0.8	 และร้อยละ	0.3	 

ต�มลำ�ดับ

6. การกำาหนดให้ประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้ต่อรัฐ 

	 ประช�ชนร้อยละ	52.2	 เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	

ร้อยละ	26.0	และยังไม่แน่ใจร้อยละ	21.8	 โดยผู้ที่

มีอ�ยุน้อยเห็นด้วยกับก�รกำ�หนดดังกล่�วในสัดส่วน	

ท่ีสูงกว่�ผู้ท่ีมีอ�ยุม�ก	ขณะเดียวกันผู้ท่ีมีก�รศึกษ� 

สงูกว่�หรอืครวัเรอืนทีม่รี�ยได้สงูกเ็หน็ด้วยเช่นเดยีวกนั

7. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำาเนินการอย่างเร่งด่วน

	 เร่ืองท่ีประช�ชนต้องก�รให้รัฐบ�ลดำ�เนินก�ร

อย่�งเร่งด่วน	คือ	ก�รควบคุมสินค้�อุปโภค	บริโภค 

ไม่ให้มีร�ค�แพง	(ร้อยละ	53.2)	ก�รแก้ปัญห�ผลผลิต

ท�งก�รเกษตรร�ค�ตกตำ่�	 (ร้อยละ	35.7)	ก�รแก้

ปัญห�ย�เสพติด	(ร้อยละ	29.5)	ก�รแก้ปัญห�หนี้สิน	

(ร้อยละ	25.8)	และก�รปรับขึ้นค่�แรงให้เพียงพอกับ

ค่�ครองชีพ	(ร้อยละ	18.1)	เป็นต้น

แผนภูมิ 2 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยของประชาชน จำาแนก

ตามความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ของประเทศ เป็นรายภาค 

 

 

 

 

 

 
 

0.3 0.4 0.5 0.1 0.3 0.10.8 1.4 0.8 0.6 0.8 0.45.8 6.6 5.3 4.0 8.5 2.4
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49.4 51.9 46.9 50.2 47.0 56.2
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ทั่วประเทศ กทม. เหนือ ต.อ.น. ใตกลาง 

รอยละ 
7.72

คะแนน 
7.66

คะแนน 
7.76

คะแนน 
7.81

คะแนน 
7.53 

คะแนน 
7.97

คะแนน 

มากที่สุด (10 คะแนน) มาก (8 - 9 คะแนน) 
ปานกลาง (6 - 7 คะแนน) นอย (4 - 5 คะแนน) 
นอยที่สุด  (2 – 3 คะแนน) ไมเชื่อมั่นเลย (1 คะแนน) 
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ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ                                                                                      

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล (ต�าบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ. 2559

	 คณะรัฐมนตรีมีมติ	 เมื่อวันที่	 1	 กันย�ยน	 
พ.ศ.	2558	 เห็นชอบม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่
ของประช�ชนผู้มีร�ยได้น้อย	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้
มเีงนิหมนุเวยีนในระดบัชมุชน	และกระจ�ยคว�มเจรญิ
เติบโตไปยังพื้นที่ต่�ง	ๆ	ทั่วประเทศ	 โดยกระทรวง
มห�ดไทย	 เป็นหน่วยง�นหลักดำ�เนินโครงก�รต�ม
ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	ซึ่งม	ี 
5	ม�ตรก�ร	 ได้แก่	 1)	ม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและคนย�กจนในก�รส่งเสริม
คว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืนเพื่อสร้�งอ�ชีพสร้�งร�ยได้	 
2)	 ม�ตรก�รสนับสนุนก�รจัดห�เครื่องจักรกล
ก�รเกษตรให้แก่กลุ ่มสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรต�ม
ม�ตรก�รเร่งด่วน	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน	 21	
จังหวัด	3)	ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	
(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	4)	ม�ตรก�รกระตุ้นก�รลงทุน
ขน�ดเล็กของรัฐบ�ล	และ	5)	ม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพ
ต�มคว�มต้องก�รของหมู่บ้�น/ชุมชน	 เพื่อบรรเท�
ผลกระทบภัยแล้ง	
	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได้ให้คว�มร่วมมือกับ
กระทรวงมห�ดไทย	ดำ�เนินก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น	
ของประช�ชนเกี่ยวกับโครงก�รต�มม�ตรก�ร 
ส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนหลังเสร็จโครงก�ร
เพียง	 4	 ม�ตรก�ร	 (ยกเว้นม�ตรก�รท่ี	 4)	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ตดิต�มและประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�น
โครงก�รดังกล ่�วเกี่ยวกับผลผลิต/ผลลัพธ ์ของ
โครงก�รที่มีคว�มยั่งยืน	ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ใน
ระยะย�ว	โดยใช้วธิกี�รสำ�รวจด้วยตวัอย่�งแบบสองขัน้	
และส่งเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติออกไป
สมัภ�ษณ์ประช�ชนทีม่อี�ย	ุ20	ปีขึน้ไป	ทีท่ร�บเกีย่วกบั
ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รที่เกิดขึ้นในหมู่บ้�น/ชุมชน	
หรือผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม/พัฒน�อ�ชีพ	ครัวเรือนละ	
1	ร�ย	ในระหว่�งวันที่	18	เมษ�ยน	–	31	พฤษภ�คม	
พ.ศ.	2559	ทัว่ประเทศ	ซึง่จ�กก�รสำ�รวจม�ตรก�รส่งเสริม

คว�มเป็นอยู ่ระดับตำ�บล	 (ตำ�บลละ	 5	 ล้�นบ�ท)	 
พ.ศ.2559	 มีจังหวัดที่ดำ�เนินโครงก�รแล้วเสร็จ	
จำ�นวน	 76	 จังหวัด	 (ยกเว้น	 กทม.ที่ไม่ได้สำ�รวจ)	 
ได้จำ�นวนประช�ชนตัวอย่�งทั้งสิ้น	180,415	 ร�ย	 
มีโครงก�ร/กิจกรรมท่ีดำ�เนินก�รภ�ยใต้ม�ตรก�รนี้	
ได้แก่	ก่อสร้�งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ขุดลอกอ่�ง
เก็บนำ้�และซ่อมแซม	 คันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ปรบัปรุงซ่อมแซมอ�ค�รศ�ล�อเนกประสงค์	ปรับปรุง
ระบบท่อประป�หมูบ้่�น	ซ่อมแซมและบรูณะทรัพย์สิน 
ที่เป็นส�ธ�รณประโยชน์อื่น	ๆ	 เป็นต้น	 โดยมีผู้ตอบ
สมัภ�ษณ์	เป็นช�ย	ร้อยละ	58.0	เป็นหญงิ	ร้อยละ	42.0	
มอี�ยรุะหว่�ง	20	-	29	ปี	ร้อยละ	3.1	อ�ย	ุ30	-	39	ปี	
ร้อยละ	11.5	อ�ย	ุ40	-	49	ปี	ร้อยละ	29.6	อ�ย	ุ50	-	59	ปี	
ร้อยละ	34.4	และอ�ยุ	 60	ปีขึ้นไป	 ร้อยละ	21.4	
ระดับก�รศึกษ�	 ไม่ได้รับก�รศึกษ�	 ร้อยละ	 2.0	 
จบประถมศกึษ�	ร้อยละ	55.7	มธัยมศกึษ�	ร้อยละ	31.8	
ปวช./ปวส./ปวท./อนปุรญิญ�	ร้อยละ	5.1	ปรญิญ�ตรี
หรือสูงกว่�	 ร้อยละ	5.4	สถ�นภ�พก�รทำ�ง�นเป็น
เกษตรกร	 ร้อยละ	 54.3	 ท่ีเหลืออีกร้อยละ	 45.7	
ประกอบอ�ชีพอื่น	ๆ	เช่น	เจ้�หน้�ทีข่องรฐั/พนกัง�น/
รฐัวสิ�หกจิ	พนกัง�น/	ลูกจ้�งเอกชน	ค้�ข�ย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว	 เป็นต้น	 ตำ�แหน่งในหมู่บ้�น/ชุมชน	 
เป็นปลัด	อบต./น�ยก	อบต.	 ร้อยละ	1.3	กำ�นัน/ 
ผู้ช่วยกำ�นัน	ร้อยละ	2.1	ผู้ใหญ่บ้�น/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น	
ร้อยละ	16.6	คนในหมู่บ้�น/ชุมชน	 ร้อยละ	76.6	
อบต./สม�ชิก	อบต.	 ร้อยละ	1.2	กรรมก�รต่�งๆ	 
ของหมูบ้่�น	ร้อยละ	1.1	และอืน่	ๆ	เช่น	อสม.	สท./สจ.	
อ�ส�สมัครพัฒน�ชุมชน	เป็นต้น	ร้อยละ	1.1	
	 ผลก�รสำ�รวจครั้งนี้	 ได้สอบถ�มประช�ชน 
ที่ทร�บเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รโครงก�รที่เกิดขึ้น 
ในหมู่บ้�น/ชุมชน	หรือผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม/พัฒน�
อ�ชีพต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	
(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
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1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำาเนินโครงการที่เกิด
ขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
	 ประช�ชน	 ร ้อยละ	 98.9	 มีคว�มเห็นว ่�
โครงก�รที่ เกิดขึ้นในหมู ่บ ้�น/ชุมชนมีประโยชน์	 
โดยระบุประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด	8	อันดับแรก	ได้แก	่
คนในหมู่บ้�น/ชุมชน	มีคุณภ�พชีวิตและคว�มเป็น
อยู ่ดีขึ้น	 (ร ้อยละ	 30.6)	 มีสถ�นที่ใช ้ประโยชน์/ 
ล�นอเนกประสงค์	 เช่น	 ล�นกีฬ�	ล�นต�กพืชผล
ท�งก�รเกษตร	เป็นต้น	(ร้อยละ	25.7)	ก�รคมน�คม
สะดวก	 (ร้อยละ	 24.2)	 สิ่งปลูกสร้�ง/สิ่งก่อสร้�ง 
มสีภ�พใหม่/ได้รบัก�รบรูณะ	(ร้อยละ	22.8)	มแีหล่งนำ�้
เพื่อใช้ในก�รอุปโภคบริโภค	(ร้อยละ	15.9)	หมู่บ้�น/
ชุมชนเข้มแข็งส�ม�รถพึ่งพ�ตัวเองได้/ช่วยเหลือ 
ตัวเองได้	(ร้อยละ	13.4)	มีก�รจ้�งง�น	(ร้อยละ	13.2)	
และมีร�ยได้เพิ่มขึ้น	 (ร้อยละ	12.1)	ส่วนประช�ชน 
ที่ระบุว่�โครงก�รท่ีเกิดข้ึนในหมู ่บ้�น/ชุมชนไม่มี
ประโยชน์	ร้อยละ	1.1

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

โครงการที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน จำาแนก

ตามการนำารายได้ที่เพิ่มขึ้นไปใช้ประโยชน์ 

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชน จำาแนกตามความพงึพอใจ 

ในภาพรวมต่อโครงการทีเ่กดิขึน้ในหมูบ้่าน/ชมุชน 

	 จ�กก�รสอบถ�มประช�ชนท่ีมีร�ยได้เพ่ิมขึ้น	
(ร้อยละ	 12.1)	 จ�กโครงก�รที่เกิดขึ้นในหมู่บ้�น/
ชุมชน	พบว่�	ส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	80.1)	นำ�ร�ยได ้
ที่เพิ่มขึ้นไปใช้ในด้�นอุปโภคบริโภค	เก็บออม	ร้อยละ	
30.3	ลงทุนท�งก�รเกษตร	ร้อยละ	28.5	 ใช้จ่�ยใน
ด้�นก�รศึกษ�ของครัวเรือน	 ร้อยละ	 15.1	 ลงทุน
ประกอบอ�ชีพอื่น	ๆ	ร้อยละ	12.6	ชำ�ระหนี	้ร้อยละ	
11.9	และอื่น	ๆ	 เช่น	พัฒน�หมู่บ้�น	จัดกิจกรรมใน
หมู่บ้�น	เป็นต้น	ร้อยละ	0.5
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มีประโยชน 
98.9% 

ไมมี 
ประโยชน 

1.1% 

ประโยชน 
ที่ไดรับ 

รอยละ 

1/ 

1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

1 = คนในหมูบาน/ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น 
2 =     มสถานที่ใชประโยชน/ลานอเนกประสงค เชน ลานกีฬา ลานตากพืชผลทางการเกษตร เปนตน ี
3 = การคมนาคมสะดวก 
4 = สิ่งปลูกสราง สิ่งกอสรางมีสภาพใหม/ไดรับการบูรณะ เชน การบูรณะสถานที่ทางศาสนา

เป็นตน
5 = มีแหลงน้ำเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค เชน บอน้ำบาดาล น้ำประปา เปนตน 
6 = หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได/ชวยเหลือตัวเองได 
7 = มีการจางงาน   
8 = รายไดเพิ่มขึ้น 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จำาแนกตามความคิดเห็น

เกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการที่เกิดขึ้น

ในหมู่บ้าน/ชุมชน สูงสุด 8 อันดับแรก 

0.5
11.9
12.6
15.1

28.5
30.3

80.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

 

รอยละ 

การนํารายไดที่เพิ่มขึ้นไปใชประโยชน 1/ 

 อื่นๆ เชน นําไปทําสาธารณะ 
ประโยชนในหมูบาน ฯลฯ

1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

ชาระหนี้ํ
ลงทุนประกอบอาชีพอื่นๆุ

ใชจายดานการศึกษาของครัวเรือน
ลงทุนทางการเกษตรุ

เก็บออม
อุปโภคบริโภค

2. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการที่เกิดขึ้น
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
	 ประช�ชน	ร้อยละ	99.3	ระบวุ่�	มคีว�มพงึพอใจ	
โดยมีคว�มพึงพอใจในภ�พรวมต่อโครงก�รที่เกิดขึ้น 
ในหมูบ้่�น/ชมุชน	ระดบัม�กถงึม�กทีส่ดุ	ร้อยละ	83.4	
ป�นกล�ง	ร้อยละ14.3	และน้อยถงึน้อยทีส่ดุ	ร้อยละ	1.6	
ส่วนผู้ที่ระบุว่�	 ไม่มีคว�มพึงพอใจ	ร้อยละ	0.5	และ 
ไม่ทร�บ/ไม่แน่ใจ	ร้อยละ	0.2

 

 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มีความพึงพอใจ 
     99.3 ไมมีความพึงพอใจ 

        0.5

ไมทราบ/ไมแนใจ 
        0.2

มากถึงมากที่สุด 

ปานกลาง 
นอยถึงนอยที่สุด 

83.4 

14.3 
1.6 
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ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่

ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559

	 ต�มท่ีรฐับ�ลนำ�โดย	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอช� 
น�ยกรัฐมนตรี	 ได้เข้�ม�บริห�รประเทศ	และมีคว�ม
มุ่งมั่นในก�รแก้ไขปัญห�คว�มทุกข์	คว�มเดือดร้อน
ของประช�ชน	 เพื่อให ้ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิต 
และคว�มเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 
จึงได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชน
เกีย่วกบัของขวญัปีใหม่ทีต้่องก�รจ�กรฐับ�ล	พ.ศ.	2559	 
โดยให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนปัญห�และ
คว�มเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน	โดยผลสำ�รวจท่ีได้รับจะเป็น
ข้อมูลให้รัฐบ�ลและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้เป็น
แนวท�งในก�รว�งแผน	 และกำ�หนดนโยบ�ยที่ 
ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้
	 ก�รสำ�รวจครั้งนี้	 ใช้แผนก�รสุ่มตัวอย่�งแบบ	
Stratified	Three	–	Stage	Sampling	โดยส่งเจ้�หน้�ที่
ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติไปสัมภ�ษณ์สม�ชิก 
ในครัวเรือนที่มีอ�ยุ	18	ปีขึ้นไปทุกจังหวัด	ทั่วประเทศ
ครัวเรือนละ	1	คน	ระหว่�งวันที่	2	–	10	พฤศจิก�ยน	
พ.ศ.	2558	มีประช�ชนถูกเลือกเป็นตัวอย่�งทั้งสิ้น
จำ�นวน	 3,900	คน	 โดยมีผู้ตอบสัมภ�ษณ์เป็นหญิง	 
(ร้อยละ	50.8)	ช�ย	(ร้อยละ	49.2)	มอี�ย	ุ18	–	29	ปี	
ร้อยละ	17.5	อ�ย	ุ30	–	39	ปี	ร้อยละ	19.4	อ�ย	ุ40	–	49	ปี	 
ร้อยละ	24.4	อ�ยุ	50	–	59	ปี	 ร้อยละ	21.8	และ 
อ�ยุ	 60	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	16.9	มีก�รศึกษ�ตำ่�กว่�
ปริญญ�ตรีร ้อยละ	 86.5	 และปริญญ�ตรีขึ้นไปมี 
ร้อยละ	13.5	มีร�ยได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกนิ	10,000	บ�ท	มร้ีอยละ	33.7	ร�ยได้	10,001	ถงึ	
30,000	บ�ท	มร้ีอยละ	51.1	ร�ยได้	30,001	–	50,000	
บ�ท	มร้ีอยละ	11.3	และร�ยได้ม�กกว่�	50,000	บ�ท
ขึ้นไป	มีร้อยละ	3.9	ประกอบอ�ชีพเป็นข้�ร�ชก�ร/
รฐัวสิ�หกจิร้อยละ	8.2	พนักง�นลูกจ้�งเอกชนร้อยละ	
16.4	 	ค้�ข�ย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ	25.3	 เกษตรกร
ร้อยละ22.1	 รับจ้�งทั่วไป/ขับรถรับจ้�ง/กรรมกร 
ร้อยละ	9.0	นักเรียน/นักศึกษ�ร้อยละ	5.0	สำ�หรับ 

ผู ้ที่ว ่�งง�น	 และพ่อบ้�นแม่บ้�นที่อยู ่บ้�นเฉย	ๆ	 
มร้ีอยละ	2.5	และ	11.5	ต�มลำ�ดบั	ซึง่สรปุผลก�รสำ�รวจ
ได้ดังนี้

1. ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับในรอบปี 
พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา (แผนภูมิ 1)
	 ในรอบปี	พ.ศ.	 2558	ที่ผ่�นม�	ประช�ชน 
ร้อยละ	42.1	ระบวุ่�ชมุชน/หมูบ้่�นได้รบัคว�มเดอืดร้อน
ม�กที่สุดในเรื่องสินค ้�อุปโภคบริโภคร�ค�แพง	 
รองลงม�ได้แก่	 ผลผลิตท�งก�รเกษตรร�ค�ตกตำ่�	
(ร้อยละ	36.2)	ปัญห�หนีส้นิของประช�ชน	(ร้อยละ	28.5)		
ปัญห�ย�เสพติด	 (ร้อยละ	 18.4)	 ก�รไม่มีเงินทุน 
ในก�รประกอบอ�ชีพ	 (ร้อยละ	16.0)	นำ้�เน่�เสีย/ 
ยุงเยอะ	 (ร้อยละ	14.2)	 และคนในชุมชน/หมู่บ้�น 
มีร�ยได้ไม่เพียงพอกับค่�ใช้จ่�ย	 (ร้อยละ	 13.9)	
เป็นต้น
	 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	พบว่�	ประช�ชน
ในกรุงเทพมห�นครร้อยละ	 41.6	 และภ�คกล�ง 
ร้อยละ	51.7	 ระบุว่�ได้รับคว�มเดือดร้อนในเรื่อง
สินค้�อุปโภคบริโภคร�ค�แพงม�กกว่�เรื่องอื่น
	 ขณะที่ประช�ชนในภ�คเหนือ	 (ร้อยละ	43.0)	
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	(ร้อยละ	56.7)	และภ�คใต้	
(ร้อยละ	56.4)	คือ	ผลผลิตท�งก�รเกษตรร�ค�ตกตำ่�
ม�กกว่�เรื่องอื่น

2. ความต้องการให้รฐับาลดำาเนนิการในปี พ.ศ. 2559 
(แผนภูมิ 2)
	 สำ�หรับเรื่องที่ต้องก�รให้รัฐบ�ลดำ�เนินก�ร		
เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	พบว่�	
ประช�ชนร้อยละ	 43.9	 ระบุว่�ต้องก�รให้ควบคุม
สินค้�อุปโภคบริโภคไม่ให้มีร�ค�แพงม�กกว่�เรื่องอื่น	
รองลงม�ได้แก่	 ก�รแก้ปัญห�หนี้สินของประช�ชน	
(ร้อยละ	35.5)	ก�รแก้ปัญห�ผลผลิตท�งก�รเกษตร
ร�ค�ตกตำ่�/พยุงร�ค�	(ร้อยละ	27.2)	เป็นต้น
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	 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	พบว่�	ประช�ชน
ในกรุงเทพมห�นคร	 (ร ้อยละ	 51.0)	 ภ�คกล�ง	 
(ร้อยละ	47.4)	และภ�คใต้	 (ร้อยละ	52.6)	 ระบุว่�
ต้องก�รให้รัฐบ�ลควบคุมสินค้�อุปโภค	บริโภค	ไม่ให้
มรี�ค�แพงม�กกว่�เรือ่งอืน่	ขณะท่ีประช�ชนในภ�คเหนอื
ร้อยละ	37.6	ระบุว�่	ต้องก�รให้รัฐบ�ลควบคุมสินค้�

แผนภูมิ 2 ร ้อยละของประชาชน จำาแนกตามเรื่อง 1/

ทีต้่องการให้รฐับาลดำาเนนิการ เพือ่เป็นของขวญั 

ปีใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ใน 5 อนัดบัแรก เป็นรายภาค

อุปโภคบริโภค	 ไม่ให้มีร�ค�แพง	และก�รแก้ปัญห�
หนี้สินของประช�ชนม�กกว่�เร่ืองอื่น	ส่วนประช�ชน
ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ	 46.0	 ระบุว่�
ต้องก�รให้รัฐบ�ลแก้ปัญห�หนี้สินของประช�ชน
ม�กกว่�เรื่องอื่น

แผนภูมิ 1 ร ้อยละของประชาชน จำาแนกตามเรื่อง1/  

ที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนในรอบปี 

พ.ศ. 2558 ทีผ่่านมาใน 5 อันดบัแรก เป็นรายภาค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

โจรผูรายชุกชมุ

ปญหาหนี้สินของประชาชน ั

การไมมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

สินคาอุปโภค บริโภคราคาแพง 

คนในชุมชน/หมูบานมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย 

ปัญหายาเสพติด

น้ำเนาเสีย/ยุงเยอะ 

ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ

ทั่วประเทศ 
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    กทม. 
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  กลาง 

 

51.7
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0

20

40

60
รอยละ 

 
 

    เหนือ 

43.0
32.729.626.421.2
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รอยละ 

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

 

 ต.อ.น. 

 

56.7
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56.453.8

24.822.7
16.4

0
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รอยละ 

ปัญหาภัยแลง/แลงจัด 
การขาดแคลนแหลงน้ำเพื่อการเกษตร 

ใต 

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

หมายเหตุ  :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

การแกปัญหายาเสพติด 

การแกปัญหาผลผลตทางการเกษตรราคาตกต่ำ/พยุงราคาิ

การจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

การควบคุมราคาสินคาอุปโภค บริโภคไมใหมีราคาแพง

การจดหาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร ั

การปรบขึ้นเงินเดือน/คาจาง/เงินบํานาญ ั

การชวยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพใหผูยากจน

การปรับปรุงระบบขนสงมวลชน 

การแกปัญหาหน้ีสินของประชาชน 

    กทม. 
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   เหนือ 
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ท่ัวประเทศ 

 

 

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

 

 

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง
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ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559)

	 ปัญห�ย�เสพติดเป็นปัญห�สำ�คัญท่ีต้องระดม
คว�มร่วมมอืจ�กทกุฝ่�ยในก�รดำ�เนนิก�รแก้ไขปัญห�	
เฝ้�ระวัง	และติดต�มอย่�งใกล้ชิด	 เพื่อไม่ให้ปัญห�	 
ย�เสพติดกลับม�แพร่ระบ�ดได้อีก	 รัฐบ�ลนำ�โดย	 
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอช�	น�ยกรัฐมนตรี	 จึงได้
กำ�หนดแผนปฏบัิตกิ�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ	
พ.ศ.	2559	(ตุล�คม	2558	–	กันย�ยน	2559)	เพือ่ให้
ทุกหน่วยง�นดำ�เนินก�รบูรณ�ก�รให้เป็นเอกภ�พ	 
เกดิประสทิธภิ�พและประสทิธผิล	โดยแผนปฏบิติัก�ร
ป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ	ประกอบด้วย	4	แผน	
คือ	1)	แผนป้องกันย�เสพติด	 โดยมีเป้�หม�ยในก�ร
สร้�งภูมิคุ้มกันและป้องกันย�เสพติดให้กับเด็กและ
เย�วชนทั้งในและนอกสถ�นศึกษ�	กลุ่มผู้ใช้แรงง�น	
และประช�ชนทั่วไป	2)	แผนบำ�บัดรักษ�ย�เสพติด	
โดยมีเป้�หม�ย	 ในก�รนำ�ผู้เสพ/ผู้ติดย�เสพติดเข้�สู่
กระบวนก�รบำ�บัด	และติดต�มดูแลช่วยเหลือผู้ผ่�น
ก�รบำ�บัดรักษ�	3)	แผนปร�บปร�มย�เสพติด	โดยมี
เป้�หม�ยในก�รปร�บปร�มทำ�ล�ยก�รค้�ย�เสพตดิทัง้ใน 
และนอกประเทศ	ตลอดจนเสรมิสร้�ง	พฒัน�	และยกระดบั 
คว�มร่วมมอืในก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิระหว่�งประเทศ		
4)	แผนบรหิ�รจดัก�รอย่�งบรูณ�ก�ร	โดยมีเป�้หม�ยใน
ก�รนำ�นโยบ�ย	และระบบบริห�รจัดก�รอำ�นวยก�ร
ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดอย่�งมีเอกภ�พ	
ส�ม�รถนำ�นโยบ�ยไปสูก่�รปฏบัิตไิด้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยสำานกังานสถติแิห่งชาต ิและสำานักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สำานักงาน ป.ป.ส.)	ดำ�เนินก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น
ของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 
ย�เสพตดิ	ต�มแผนปฏบิตักิ�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�
ย�เสพติดขึ้น	ซึ่งได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจม�แล้ว	1	ครั้ง	
ในเดือนมีน�คม	2559	และครั้งนี้	 ในเดือนสิงห�คม	
พ.ศ.	2559	ซึ่งเป็นก�รสำ�รวจภ�ยหลังก�รดำ�เนินง�น 
ต�มแผนปฏบิตักิ�รฯ	ม�แล้ว	11	เดอืน	(ตลุ�คม	2558	
ถงึ	สงิห�คม	2559)	เพือ่ตดิต�ม	ประเมนิผล	และว�งแผน

ก�รดำ�เนนิง�นในก�รปัองกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ 
ต่อไป	โดยใช้วธิกี�รสำ�รวจด้วยตวัอย่�งแบบ	stratified	
three	 -	 stage	 sampling	และส่งเจ้�หน้�ที่ของ
สำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตไิปสมัภ�ษณ์สม�ชกิในครวัเรือน
ที่มีอ�ยุ	18	ปีขึ้นไปทั่วประเทศ	ครัวเรือนละ	1	ร�ย	
ได้จำ�นวนประช�ชนตัวอย่�งทั้งสิ้นจำ�นวน	46,600	
ร�ย	ระหว่�งวันที่	13	กรกฎ�คม	–	9	สิงห�คม	2559	
โดยมีผู ้ตอบสัมภ�ษณ์เป็นหญิง	 (ร ้อยละ	 50.9)		 
ช�ย	(ร้อยละ	49.1)		มีอ�ยุ	18	–	29	ปีร้อยละ	17.8	
อ�ยุ	30	–	39	ปีร้อยละ	19.1	อ�ยุ	40	–	49	ปีร้อยละ	
23.8	อ�ย	ุ50	–	59	ปีร้อยละ	21.9		และอ�ย	ุ60	ปีขึน้ไป	
ร้อยละ	17.4	มีก�รศึกษ�ตำ่�กว่�ระดับปริญญ�ตร ี
ร้อยละ	90.9	และปริญญ�ตรีขึ้นไป	มีร้อยละ	9.1	 
มรี�ยได้ของครวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ	10,000	บ�ท	
มีร้อยละ	 34.0	 ร�ยได้	 10,001	 –	 30,000	บ�ท	 
มีร้อยละ	 56.5	 	 ร�ยได้	 30,001	 –	 50,000	บ�ท	 
มีร้อยละ	8.2		และร�ยได้ม�กกว่�	50,000	บ�ทขึ้นไป	
มีร้อยละ	1.3		ซึ่งสรุปผลก�รสำ�รวจ	ได้ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิในหมูบ้่าน/
ชุมชน
 ผลสำ�รวจในเดือนสิงห�คม	 2559	 พบว่�	
ประช�ชนร้อยละ	58.7	ระบุว่�	มีปัญห�ย�เสพติดใน
หมู ่บ้�น/ชุมชน	 (ซึ่งในจำ�นวนนี้เห็นว่�ปัญห�ที่มี 
แพร่ระบ�ดอยู่ในระดับม�ก	–	ม�กท่ีสุดร้อยละ	5.8	 
ป�นกล�งร ้อยละ	 16.3	 และน้อย	 –	 น้อยที่สุด 
ร้อยละ	36.6)	ขณะที่ร้อยละ	41.3	ระบุว่�	ไม่มีปัญห�
	 เมื่อเปรียบเทียบผลสำ�รวจ	พบว่�	ผลสำ�รวจ
ในเดอืนสงิห�คม	2559	ประช�ชนร้อยละ	58.7	ระบุว่�
มีปัญห�ย�เสพติดในหมู่บ�้น/ชุมชนในสัดส่วนที่ลดลง
เลก็น้อย	เมือ่เทยีบกบัผลสำ�รวจในเดอืนมนี�คม	2559		
ซึ่งมีร้อยละ	60.8	 (โดยในจำ�นวนนี้เห็นว่�ปัญห�ที่มี
แพร่ระบ�ดอยู่ในระดับม�ก	–	ม�กที่สุดร้อยละ	10.3		
ป�นกล�งร้อยละ	 17.5	 และน้อย	 –	 น้อยที่สุด	 
ร้อยละ	33.0)	
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	 เม่ือพิจ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	ป.ป.ส.	ผลสำ�รวจ
ในเดือนสิงห�คม	2559	พบว่�	ประช�ชนในภ�ค	9	
ร้อยละ	14.4	 เห็นว่�ปัญห�ย�เสพติดที่มีแพร่ระบ�ด
อยูใ่นระดบัม�ก	–	ม�กท่ีสดุ	ในสดัส่วนท่ีสงูกว่�ภ�คอืน่	
รองลงม�ได้แก่	ภ�ค	8	(ร้อยละ	10.1)		ภ�ค	4	(ร้อยละ	
7.7)	 กรุงเทพมห�นคร	 (ร้อยละ	7.7)	 และภ�ค	7	 
(ร้อยละ	5.7)		ขณะที่ภ�คอื่นมีน้อยกว่�ร้อยละ	4

ม�ก	 –	ม�กที่สุด	 ร้อยละ	 20.7	 ระบุว่�ป�นกล�ง		
ขณะท่ีร้อยละ	2.8	ระบุว่�	น้อย	–	น้อยท่ีสุด	และ 
ร้อยละ	0.3	ระบุว่�	ไม่พึงพอใจ
	 เมือ่เปรยีบเทยีบผลสำ�รวจ		พบว่�		ผลสำ�รวจใน
เดอืนสิงห�คม	2559	ประช�ชนร้อยละ	76.2	ระบุว่� 
มีคว�มพงึพอใจต่อผลก�รดำ�เนนิง�นโดยรวมของรฐับ�ล	
อยู ่ในระดับม�ก	 –	 ม�กท่ีสุด	 ในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น	 
เมื่อเทียบกับผลสำ�รวจในเดือนมีน�คม	2559	ซึ่งม ี
ร้อยละ	73.2
	 เมื่อพิจ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	ป.ป.ส.	 	ผลสำ�รวจ 
ในเดือนสิงห�คม	2559	พบว่�	ประช�ชนในภ�ค	2	
ร้อยละ	 83.5	 ระบุว่�	 มีคว�มพึงพอใจต่อผลก�ร
ดำ�เนินง�นโดยรวมของรัฐบ�ลในก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติดอยู่ในระดับม�ก	–	ม�กที่สุด	 
ในสัดส่วนที่สูงกว่�ภ�คอื่น	 รองลงม�ได้แก่	 ภ�ค	6	
(ร้อยละ	83.3)	ภ�ค	3	(ร้อยละ	81.7)		ภ�ค	5	(ร้อยละ	
80.0)	 ขณะที่ภ�คอื่นมีประม�ณร้อยละ	74	–	79	 
ส่วนกรงุเทพมห�นครมีร้อยละ	62.1

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จำาแนกตามความคิดเห็น
เกีย่วกบัระดบัการมปัีญหายาเสพตดิแพร่ระบาด
ในหมู่บ้าน/ชุมชนในผลสำารวจเดือนมีนาคม 
2559 และเดือนสิงหาคม 2559 เป็นรายภาค 
ป.ป.ส.

แผนภูมิ 2 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยของประชาชน จำาแนก
ตามระดับความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินงาน
โดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ในผลสำารวจเดอืนมนีาคม 2559 
และเดือนสิงหาคม 2559  เป็นรายภาค ป.ป.ส.
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ภาคกลาง ภาค ต.อ.น. ภาคเหนือ ภาคใต

เดือนสิงหาคม 2559 

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินงานโดยรวมของ
รฐับาลในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
	 ผลสำ�รวจในเดอืนสงิห�คม	2559	พบว่�	ประช�ชน
ให้คะแนนคว�มพงึพอใจต่อผลก�รดำ�เนนิง�นโดยรวม
ของรัฐบ�ล	อยู่ท่ี	7.27	คะแนน	จ�กคะแนนเต็ม	10	
คะแนน	และเมื่อพิจ�รณ�ถึงสัดส่วนของประช�ชน	
พบว่�	ร้อยละ	76.2	ระบุว่�	พึงพอใจฯ	อยู่ในระดับ
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ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่น�าร่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด      

ยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด       

(สิงหาคม พ.ศ. 2559)

	 ปัญห�ย�เสพติดเป็นปัญห�ที่สำ�คัญ	รัฐบ�ล

ซึ่งนำ�โดย	พลเอกประยุทธ	์จันทร์โอช�	น�ยกรัฐมนตร	ี

ได้เลง็เหน็คว�มสำ�คญัในก�รป้องกนัและแก้ไขย�เสพติด	

โดยให้ทุกภ�คส่วนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมอย่�งจริงจัง	

โดยดำ�เนนิก�รทกุด้�น	ทัง้ด้�นก�รป้องกนั	บำ�บดัรกัษ�	

ก�รปร�บปร�มและก�รพัฒน�เพื่อประส�นง�นกัน

ด้วยกลไกและกระบวนก�ร	“ประช�รัฐ”	ต�มแผน

ประช�รัฐร่วมใจ	สร้�งหมู่บ้�น/ชุมชนมั่นคง	ปลอดภัย

ย�เสพติด	โดยให้หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คประช�ชน

ในพื้นที่ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดูแลรับผิดชอบ	

ด้วยหลักก�ร	“เข้�ใจ	 เข้�ถึง	และพัฒน�”	 เช่น	ผู้ค้� 

ย�เสพติดดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยอย่�งจริงจัง	 และ

เปิดโอก�สให้บุคคลที่เข้�ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนก�ร 

ย�เสพตดิด้วยก�รปรบัเปลีย่นทศันคตแิละปรบัเปล่ียน

วิถีชีวิตต�มแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง	และไม่เข้�ไป

ยุ ่งเกี่ยวกับย�เสพติด	 เป็นต้น	 โดยแผนประช�รัฐ

ร่วมใจ	สร�้งหมู่บ้�น/ชุมชนมั่นคง	ปลอดภัยย�เสพติด	

พ.ศ.	2559	–	2560	ซึ่งมีก�รดำ�เนินก�ร	3	ระยะ	ดังนี	้

ระยะที	่1	พฒัน�รปูแบบในพืน้ทีศ่กัยภ�พและแก้ปัญห�

พื้นที่ที่มีปัญห�ม�ก	 (1	กุมภ�พันธ์	 –	30	 เมษ�ยน	

พ.ศ.	2559)	ระยะที	่2	ขย�ยผลลดสถ�นก�รณ์ปัญห�

ในหมู่บ้�น/ชุมชนท่ัวประเทศ	 (1	พฤษภ�คม	–	30	

กันย�ยน	พ.ศ.	2559)	ระยะที	่3	ดำ�เนินก�รต่อเนื่อง

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ และสำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(สำานักงาน ป.ป.ส.)	ได้ดำ�เนนิก�รสำ�รวจคว�มคดิเหน็

ของประช�ชนในพื้นท่ีนำ�ร่องเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด	ต�มแผนประช�รัฐร่วมใจ	

สร ้�งหมู ่บ ้�น/ชุมชนมั่นคง	 ปลอดภัยย�เสพติด	

(สิงห�คม	พ.ศ.	2559)	ขึ้น	ซึ่งได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจ 

ม�แล้ว	 1	 ครั้ง	 ในเดือนมีน�คม	2559	และครั้งนี้

เป ็นก�รสำ�รวจภ�ยหลังก�รดำ�เนินง�นต�มแผน

ประช�รัฐร่วมใจฯ	ในระยะที่	2	 (1	พฤษภ�คม	–	30	

กันย�ยน	พ.ศ.	2559)	 โดยดำ�เนินก�รในพื้นที่นำ�ร่อง

ทุกจังหวัดๆ	ละ	 1	พื้นที่	 และกรุงเทพมห�นคร	 4	

พื้นที	่ได้แก่	เขตคลองเตย	เขตธนบุรี	เขตปทุมวัน	และ

เขตบ�งเขน)	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ตดิต�ม	ประเมนิผล

และว�งแผนก�รดำ�เนินง�นในก�รป้องกันและแก้ไข

ปัญห�ย�เสพติดในพื้นที่นำ�ร่องฯ	และเป็นต้นแบบ

ขย�ยไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	 โดยใช้วิธีก�รสำ�รวจ

ด้วยตวัอย่�งแบบ	stratified	three	-	stage	sampling	

และส่งเจ้�หน้�ทีข่องสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ตไิปสมัภ�ษณ์

ประช�ชนท่ีมอี�ย	ุ18	ปีข้ึนไป	ในครัวเรือนท่ีอ�ศัยอยู่

ในพื้นที่นำ�ร่องฯ	ทั่วประเทศ	ครัวเรือนละ	 1	 ร�ย	 

ได้จำ�นวนประช�ชนตวัอย่�งทัง้สิน้จำ�นวน	15,998	ร�ย	

ระหว่�งวันที่	13	กรกฎ�คม	–	9	สิงห�คม	พ.ศ.	2559	

โดยมีผู้ตอบสัมภ�ษณ์เป็นช�ยร้อยละ	49.0	 เป็นหญิง

ร ้อยละ	 51.0	 มีอ�ยุ	 18	 –	 29	 ปีร ้อยละ	 18.7	 

อ�ยุ	30	–	39	ปีร้อยละ	19.8	อ�ยุ	40	–	49	ปีร้อยละ	

23.3	อ�ยุ	50	–	59	ปีร้อยละ	21.1	และอ�ยุ	60	ปีขึ้น

ไปร้อยละ	17.1	มีก�รศึกษ�ตำ่�กว่�ระดับปริญญ�ตรี

ร้อยละ	88.7	และปริญญ�ตรีขึ้นไปร้อยละ	11.3	ร�ย

ได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน	 10,000	 บ�ท	 

ร้อยละ	 31.2	 ร�ยได้	 10,001	 –	 30,000	 บ�ท	 

ร้อยละ	57.2	และม�กกว่�	30,000	บ�ท	ร้อยละ	11.6	

ซึ่งสรุปผลก�รสำ�รวจได้ดังนี้
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1. สถานการณ ์การแพร ่ระบาดยาเสพติดใน

หมู่บ้าน/ชุมชน

 ผลสำ�รวจในเดือนสิงห�คม	2559	ประช�ชนที่

อ�ศัยอยู ่ในพื้นท่ีนำ�ร่องต�มแผนประช�รัฐร่วมใจ	

สร้�งหมู่บ�้น/ชุมชนมั่นคง	ปลอดภัยย�เสพติด	พบว่�	

ร้อยละ	65.2	ระบุว่�	มีปัญห�ย�เสพติดในหมู่บ้�น/

ชุมชน	 (ซึ่งในจำ�นวนนี้เห็นว่�ปัญห�ที่มีแพร่ระบ�ด 

อยู่ในระดับม�ก	–	ม�กที่สุดร้อยละ	8.9	ป�นกล�ง 

ร้อยละ	19.0	และน้อย	–	น้อยที่สุดร้อยละ	37.3)	

ขณะที่ร้อยละ	34.8	ระบุว่�	ไม่มีปัญห�

	 เมื่อเปรียบเทียบผลสำ�รวจ	พบว่�	ผลสำ�รวจ

ในเดือนสิงห�คม	2559	ประช�ชนท่ีอ�ศัยอยู่ในพื้นที่

นำ�ร่องฯ	 ร้อยละ	65.2	 ระบุว่�	มีปัญห�ย�เสพติด	 

ในสัดส่วนที่ลดลงเล็กน้อย	 เมื่อเทียบกับผลสำ�รวจ 

ในเดือนมีน�คม	2559	ซึ่งมีร้อยละ	 67.9	 (โดยใน

จำ�นวนนี้เห็นว่�ปัญห�ที่มีแพร่ระบ�ดอยู ่ในระดับ 

ม�ก	–	ม�กที่สุดร้อยละ	12.7	ป�นกล�งร้อยละ	18.9	

และน้อย	–	น้อยที่สุดร้อยละ	36.3)

	 เม่ือพิจ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	ป.ป.ส.	ผลสำ�รวจ

ในเดือนสิงห�คม	2559	พบว่�	ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่

ในพื้นที่นำ�ร่องฯ	 ในภ�ค	 9	 ร้อยละ	 14.0	 ระบุว่� 

มปัีญห�ย�เสพติดแพร่ระบ�ดอยูใ่นระดบัม�ก	–	ม�กทีส่ดุ	

ในสัดส ่ วนที่ สู งกว ่ �ภ�คอื่ น 	 รองลงม�ได ้ แก ่	

กรุงเทพมห�นคร	 (ร้อยละ	13.6)	ภ�ค	4	 (ร้อยละ	

10.8)	ภ�ค	2	 (ร้อยละ	9.6)	ภ�ค	3	 (ร้อยละ	8.5)	 

ภ�ค	7	(ร้อยละ	8.0)	ขณะทีภ่�คอืน่มน้ีอยกว่�ร้อยละ	8

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นำาร่อง

ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน

มัน่คง ปลอดภยัยาเสพตดิ จำาแนกตามความคดิเหน็

เกี่ยวกับระดับการมีปัญหาการแพร่ระบาด 

ยาเสพติดในผลสำารวจเดือนมีนาคม 2559 และ

เดือนสิงหาคม 2559 เป็นรายภาค ป.ป.ส.
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เดือนสิงหาคม 2559 
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2. ความพึงพอใจต่อผลการดำาเนินงานโดยรวมของ

รัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ผลสำ�รวจในเดือนสิงห�คม	2559	ประช�ชน 

ที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่นำ�ร่องฯ	 ให้คะแนนคว�มพึงพอใจ

ต่อผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของรัฐบ�ลในก�ร

ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	อยู่ที่	7.26	คะแนน	

จ�กคะแนนเต็ม	 10	คะแนน	และเมื่อพิจ�รณ�ถึง

สัดส่วนของประช�ชน	พบว่�	ร้อยละ	76.4	ระบุว่� 

พงึพอใจฯ	อยูใ่นระดบัม�ก	–	ม�กทีส่ดุ	และร้อยละ	20.8	

ระบุว่�ป�นกล�ง	ขณะที่ร้อยละ	2.4	ระบุว�่	น้อย	ถึง

น้อยที่สุด	และร้อยละ	0.4	ระบุว่�	ไม่พึงพอใจ	

	 เมื่อเปรียบเทียบผลสำ�รวจ	พบว่�	ผลสำ�รวจ

ในเดือนสิงห�คม	2559	ประช�ชนท่ีอ�ศัยอยู่ในพื้นที่

นำ�ร่องฯ	ร้อยละ	76.4	 ระบุว่�	มีคว�มพึงพอใจต่อ 

ผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของรัฐบ�ลฯ	อยู่ในระดับ

ม�ก	ถึง	ม�กที่สุด	 ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	 เมื่อเทียบกับ

ผลสำ�รวจในเดือนมีน�คม	2559	ซึ่งมีร้อยละ	70.7

	 เม่ือพิจ�รณ�เป็นร�ยภ�ค	ป.ป.ส.	ผลสำ�รวจ

ในเดือนสิงห�คม	2559	พบว่�	ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่

ในพื้นที่นำ�ร่องฯ	 ในภ�ค	 8	 ร้อยละ	 85.3	 ระบุว่� 

มีคว�มพึงพอใจต่อผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของ 

รัฐบ�ลฯ	อยู่ในระดับม�ก	–	ม�กท่ีสุด	 ในสัดส่วนที่ 

สูงกว�่ภ�คอื่น	รองลงม�ได้แก่	ภ�ค	6	(ร้อยละ	81.6)	

ภ�ค	 2	 (ร้อยละ	 81.0)	 ขณะที่ภ�คอื่นมีประม�ณ 

ร้อยละ	72	-	79	ส่วนกรุงเทพมห�นครมีร้อยละ	63.7

แผนภูมิ 2 ร้อยละและคะแนนเฉลี่ยของประชาชนที่อาศัย

อยูใ่นพืน้ทีน่ำาร่องฯ จำาแนกตามระดับความพงึพอใจ

ต ่อผลการดำาเนินงานโดยรวมของรัฐบาล 

ในการป้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด  

ในผลสำารวจเดือนมีนาคม 2559 และเดือน

สิงหาคม 2559  เป็นรายภาค ป.ป.ส.
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ภารกิจที่ส�านักงานสถิติจังหวัดจัดท�าเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในจังหวัด

ในปีงบประมาณ 2559

	 สำ�นักง�นสถิติจังหวัดทุกจังหวัดได้รับมอบหม�ยจ�กสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติให้จัดทำ�โครงก�รสำ�รวจ 

ในระดับจังหวัด	ประม�ณปีละ	15	โครงก�ร	รวมทั้งสำ�นักง�นสถิติจังหวัดได้จัดทำ�โครงก�รสำ�รวจต�มที่ได้รับ

มอบหม�ยหรือขอคว�มร่วมมือจ�กผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและหน่วยง�นต่�งๆในจังหวัดซ่ึงมีปริม�ณง�นท่ีแตกต่�ง

กันไปในแต่ละจังหวัด	

	 โครงก�รสำ�รวจที่สำ�นักง�นสถิติจังหวัดจัดทำ�	 ต�มที่ได้รับมอบหม�ยและขอคว�มร่วมมือจ�ก 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและหน่วยง�นในจังหวัด

ภาคกลาง

จังหวัด โครงการ

ก�ญจนบุรี •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มแผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต ่อก�รจัดง�นเทิดพระเกียรติสมเด็จ	 

พระนเรศวรมห�ร�ช	ประจำ�ปี	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่เข้�ร่วมกิจกรรมภ�ยใต้โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ด้�นคว�มมั่นคง	จังหวัดก�ญจนบุรี	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต ่อก�รจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบส�น

วัฒนธรรมประเพณีสงกร�นต์ของจังหวัดก�ญจนบุรี	พ.ศ.	2559	

จันทบุรี • สำ�รวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำ�ไยจังหวัดจันทบุร	ี

• สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�ม

แผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

• สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรและคนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 เพื่อสร้�งอ�ชีพ	 

สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559	

• สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสนับสนุนก�รจัดห�เครื่องจักรกล

ก�รเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตร	พ.ศ.	2559	

• สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

ฉะเชิงเทร� •	 สำ�รวจพฤตกิรรมก�รใช้จ่�ยของผูเ้ดนิท�งท่องเทีย่ว	“วดัโสธรวร�ร�มวรวหิ�ร”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยของผู้เดินท�งท่องเที่ยว	“วัดสม�นรัตน�ร�ม”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยของผู้เดินท�งท่องเที่ยว	“วัดโพรงอ�ก�ศ”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยของผู้เดินท�งท่องเที่ยว	“วัดหงษ์ทอง”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยของผู้เดินท�งท่องเที่ยว	“วัดป�กนำ้�โจ้โล้”	พ.ศ.	2559
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•	 สำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยของผู้เดินท�งท่องเที่ยว	“วัดหัวสวน”	พ.ศ.	2559

•	 ก�รประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนจังหวัด

ฉะเชิงเทร�	พ.ศ.	2559

 ♦ ม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนย�กจน

 ♦ ม�ตรก�รสนับสนุนก�รจัดห�เครื่องจักรกลท�งก�รเกษตรให้แก่กลุ ่มสหกรณ์ 

			กลุ่มเกษตรกร

 ♦	ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)

ชลบุรี •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่มีต่อ“โครงก�รบำ�บัดทุกข	์บำ�รุงสุข	สร�้งรอยยิ้ม

ให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รจดัง�นนมสัก�รพระพทุธสหิงิค์และง�นสงกร�นต์

จังหวัดชลบุรี	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้ใช้บริก�รศูนย์	 ICT	 ชุมชน	 และศูนย์	 Digital	 ชุมชน	 

ในจังหวัดชลบุรี	พ.ศ.	2559

ชัยน�ท •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้ม�รับบริก�รศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดชัยน�ท	 ประจำ�

ปีงบประม�ณ	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับง�นมหกรรมหุ่นฟ�งนกและง�นก�ช�ด

จังหวัดชัยน�ท	ประจำ�ปี	2559	ครั้งที่	31

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�นเทศก�ลวันม�ฆบูช�	“มหัศจรรย์

ง�นบุญประเพณีห่มผ้�พระธ�ตุ	 ตักบ�ตรดอกไม้	 เนื่องในเทศก�ลม�ฆบูช�	ประจำ�ปี	

2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�น	“ประเพณีแข่งขันเรือย�ว	 

ชิงถ้วยพระร�ชท�น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	

สย�มบรมร�ชกุม�รี	ประจำ�ปี	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับ	 “โครงก�รท่องเที่ยวเชิงประวัติศ�สตร์ 

ต�มรอยพระบ�ทย�ตร�	เฉลมิพระเกยีรตก้ิองฟ้�สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร”	ประจำ�ปี	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�น	“วันส้มโอข�วแตงกว�ชัยน�ท	

ครั้งที่	33	ประจำ�ปี	2559”	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มแผนปฏบิตักิ�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ

คนย�กจน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�น)	พ.ศ.	2559
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•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ
หมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รเกี่ยวกับคุณภ�พก�รให้บริก�รของจังหวัดชัยน�ท	
ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจและคว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พก�รให้บริก�รของผู ้รับบริก�ร
สำ�นักง�นที่ดินจังหวัดชัยน�ท	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559	

ตร�ด •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นและคว�มพึงพอใจก�รจัดกิจกรรมโครงก�รถนนส�ยวัฒนธรรม	
“เพื่อก�รท่องเที่ยวจังหวัดตร�ด”	

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจผู ้รับบริก�ร	 3	 ง�นบริก�รของศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดตร�ด	
ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ
หมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 เพื่อสร้�งอ�ชีพ	 
สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	
(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559	

นครน�ยก •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัก�รจดักจิกรรมป่ันจกัรย�นเฉลมิพระเกียรต	ิ
“Bike	for	dad”	ปั่นเพื่อพ่อ	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนนิโครงก�ร	“หน่วยบำ�บดัทกุข์	บำ�รงุสขุ	
สร้�งรอยยิ้มให้ประช�ชน”	จังหวัดนครน�ยก	พ.ศ.	2559

นครปฐม •	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนทีม่ต่ีอ	“โครงก�รบำ�บดัทกุข์	บำ�รงุสขุ	สร้�งรอยยิม้ 
ให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม	พ.ศ.	2559
•	 สำ�รวจม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนย�กจน	พ.ศ.	2559
•	 สำ�รวจโครงก�รสนับสนุนก�รจัดห�เครื่องจักรกลก�รเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/
	 กลุ่มเกษตรกร	พ.ศ.	2559
•	 สำ�รวจม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559
•	 สำ�รวจโครงก�รพฒัน�อ�ชพีต�มคว�มต้องก�รของหมูบ้่�น/ชมุชนเพ่ือบรรเท�ผลกระทบ
ภัยแล้ง	พ.ศ.	2559
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นนทบุรี •	 ก�รติดต�มประเมินผลก�รจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต	ิBIKE	FOR	DAD

•	 สำ�รวจก�รจัดง�นวัฒนธรรมสองฝั่งฯ	พ.ศ.	2559
•	 สำ�รวจโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	พ.ศ.	2559
•	 สำ�รวจโครงก�รยกระดับศักยภ�พหมู ่บ้�นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�กต�ม
แนวท�งประช�รัฐ

ปทุมธ�นี •	 สำ�รวจค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นของแรงง�นเพื่อพัฒน�ฝีมือในภ�คอุตส�หกรรม	พ.ศ.	2559	

ประจวบคีรีขันธ์ •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่

ของประช�ชน	

-	 ม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนย�กจนในก�รส่งเสริม	 

คว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	เพื่อสร้�งอ�ชีพ/สร�้งร�ยได้

-	 ม�ตรก�รสนับสนุนก�รจัดห�เครื่องจักรกลท�งก�รเกษตรให้แก่กลุ ่มสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร

-	 ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	(ตำ�บลละ	5	ล้�น)

-	 ม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของหมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบ

ภัยแล้ง

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�ม

แผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�น	“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์	

มหัศจรรย์เมืองส�มอ่�วและง�นก�ช�ด”	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัคว�มพงึพอใจในก�รปฏบิตังิ�นศนูย์ดำ�รงธรรม

•	 สำ�รวจก�รจดัง�นวนัเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ครัง้ที	่1	ประจำ�ปี	2559

ปร�จีนบุรี •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�น	“เทศก�ลม�ฆปูรมีศรีปร�จีน”	 

ประจำ�ป	ี2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนทีเ่ข้�ร่วมง�น	“มหกรรมวนัอนรุกัษ์มรดกไทยเทดิไท้

องค์สมเด็จพระเทพฯ”

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดปร�จีนบุร	ีพ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มยุทธศ�สตร์ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

และคนย�กจน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559
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พระนครศรีอยุธย� •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชน	และผู้ประกอบก�รต่อก�รจัดง�น

	 “ยอยศยิ่งฟ้�	อยุธย�มรดกโลก”	พ.ศ.	2559

เพชรบุรี •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนต่อก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�น	“พระนครคีรี-เมืองเพชร”	ครั้งที่	30	

พ.ศ.	2559

ระยอง •	 สำ�รวจคว�มต้องก�รแรงง�นอ�ชีวศึกษ�ของกลุ่มอุตส�หกรรมก�รผลิตและกลุ่มธุรกิจ

ก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�ร	พ.ศ.	2559	-	2563

	 (โครงก�รจัดทำ�แผนก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนอ�ชีวศึกษ�เพ่ือตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นจังหวัดระยอง	พ.ศ.	2559	-	2563)

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพ่ือรองรับก�รพัฒน�สน�มบินน�น�ช�ติ 

อู่ตะเภ�	ระยอง	พัทย�	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรและคนย�กจนในก�รเสริมสร�้งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ

หมู่บ้�น/ชุมชนเพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อกิจกรรม	BIKE	FOR	DAD	2015

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	

พ.ศ.	2559

•	ประเมินผลก�รจัดง�น	“วันสุนทรภู	่กวีโลก	สืบส�นตำ�น�นไทย”	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่มีต่อก�รจัดง�นเทศก�ล	“ผลไม้และของดี

จังหวัดระยอง”	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รจัดง�น“มหกรรมเล่�ข�นตำ�น�นเมอืงระยอง	

เฉลิมพระเกียรติ	 61	พรรษ�สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี”	 

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่ม�เที่ยวง�นวันสมเด็จพระเจ้�ต�กสินมห�ร�ช	

ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อก�รจัดง�นเทศก�ลเที่ยวทะเล	ห�ดบ้�นเพ	

เก�ะเสม็ด	ประจำ�ป	ี2559
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ร�ชบุรี •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�ม

ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนท่ีมีต่อโครงก�ร	 “บูรณ�ก�รสร้�งรอยยิ้มให้กับ

ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

ลพบุรี •	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รจดัง�นแผ่นดนิสมเดจ็พระน�ร�ยณ์มห�ร�ช	

ประจำ�ป	ี2559

สมุทรปร�ก�ร •	 สำ�รวจโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยูข่องประช�ชน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจโครงก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รเกี่ยวกับคุณภ�พก�รให้บริก�ร

ของจังหวัด	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

สมุทรสงคร�ม •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ

คนย�กจน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพคว�มต้องก�รของ

หมูบ้่�น/ชมุชน	เพือ่บรรเท�ผลกระทบภยัแล้ง	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รนำ�เรือหลวงพุทธเลิศหล ้�นภ�ลัย	 

ม�ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคร�ม	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อโครงก�รถนนคนเดินตล�ดแม่กลอง	 จังหวัด

สมุทรสงคร�ม	พ.ศ.	2559

สมุทรส�คร •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนและร้�นค้�ผูเ้ข้�ร่วมง�น	“สมทุรส�คร	Expo	2016”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้เข้�ร่วมง�น	“18	มีน�	สุข�ภิบ�ลท�่ฉลอม	(วันท้องถิ่นไทย)”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วน	 เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรและคนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 เพื่อสร้�งอ�ชีพ	 

สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ

หมู่บ�้น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559	

รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ 95



ภาคกลาง

จังหวัด โครงการ

สระบุรี •	 ร�ยง�นผลก�รป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนนช่วงเทศก�ลปีใหม่	2559	

•	 ร�ยง�นผลก�รร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนนช่วงเทศก�ลสงกร�นต	์พ.ศ.	2559	

•	ประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รจ�กศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดสระบุร	ีพ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มแผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

สระแก้ว •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนทีม่ต่ีอม�ตรก�รสำ�คญัเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร

และคนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 เพื่อสร้�งอ�ชีพ	สร้�งร�ยได	้ 

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�ร 

ของหมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

สิงห์บุรี •	 สำ�รวจก�รประเมนิผลก�รจัดง�น	“รำ�ลึกวรีชนค่�ยบ�งระจัน”	ประจำ�ปี	2559

•	ประเมินผลก�รจัดง�น	“ลำ�แม่ล�...มนต์เสน่ห์วิถีไทย”	ประจำ�ปี	2559

•	ประเมินผลก�รจัดง�น	“สดุดีวีรชนค�่ยบ�งระจัน”	ประจำ�ปี	2559

•	ประเมินผลก�รจัดง�น	“อินทร์บุร	ีแผ่นดินประวัติศ�สตร์ที่ยิ่งใหญ่”

•	ประเมินผลก�รจัดง�น“เทศก�ลกินปล�และของดีเมืองสิงห์บุรี”	ครั้งที่	21

•	 สำ�รวจข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น	ตำ�บลพักทัน	อำ�เภอบ�งระจัน	จังหวัดสิงห์บุรี

•	 สรุปผลก�รสำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนทีม่�สกัก�ระพระพรหมสงิห์บรุ	ีพ.ศ.	2559

•	 สรุปผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รของศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

สุพรรณบุรี •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ

คนย�กจน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพคว�มต้องก�รของ

หมูบ้่�น/ชมุชน	เพือ่บรรเท�ผลกระทบภยัแล้ง	พ.ศ.	2559

•	 จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	พ.ศ.	2559
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อ่�งทอง •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจของก�รจัดง�นเกษตรและ

ของดีเมืองอ่�งทอง

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจของก�รจัดง�นของดีเมือง

อ�่งทองและก�ช�ดจังหวัด

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจของก�รจัดง�นบุญใหญ่	

อ�่งทองเมืองวิเศษ

•	 สำ�รวจคว�มคดิเห็นของประช�ชนเกีย่วกบัคว�มพงึพอใจของก�รจดัง�น	“มหกรรมลเิก

และก�รแสดงศิลปวัฒนธรรม”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจของก�รจัดง�น	Expo	2016

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัคว�มพงึพอใจของก�รจดัง�น	Consumer	Fair

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจของก�รจัดง�นรำ�ลึก	110	ปี

เสด็จประพ�สต้นเมืองอ่�งทองและมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ�้นและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับคว�มพึงพอใจของก�รจัดง�นมหกรรม

กลองน�น�ช�ติ

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัคว�มพงึพอใจของก�รจดัง�นมนต์เสน่ห์วธิไีทย

•	 รวบรวมข้อมูลสรุปผลง�นด้�นก�รแก้ไขปัญห�ในระดับพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม

หรือต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	จังหวัดอ่�งทอง

•	 สำ�รวจก�รกระจ�ยเงินงบประม�ณในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนต�มม�ตรก�ร 

ส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล

•	 สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล

•	 สรุปผลก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของประช�ชนเพ่ือก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�น/

ชุมชน	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด	 

พ.ศ.	2559
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กำ�แพงเพชร •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดต�ม

ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รจัดง�นประเพณีส�รทไทย	 กล้วยไข่ 

และของดีเมืองกำ�แพงเพชร	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รจัดง�นประเพณีนบพระเล่นเพลงและ

ก�ช�ดจังหวัดกำ�แพงเพชร	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนเกี่ยวกับม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	(นครชุม)	พ.ศ.	2559

เชียงร�ย •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ 

คนย�กจน	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�ร

หมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559	

เชียงใหม่ •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รจัดง�นฤดูหน�วและง�น	OTOP	ของดีเมืองเชียงใหม่	

ประจำ�ป	ี2559

•	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	

พ.ศ.	2559

ต�ก •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อก�รบริห�รง�นของจังหวัดต�ก	 (ภ�ยใต้ก�ร

พฒัน�คณุภ�พก�รบรหิ�รจัดก�รภ�ครัฐ)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มต้องก�รของผู ้ร่วมง�นตล�ดนัดนักลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษต�ก	

“คลินิกนักลงทุนจังหวัดต�ก”	พ.ศ.	2559

นครสวรรค์ •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รจัดง�นเกษตรรุ่งเรือง	 เมืองส่ีแควประจำ�ปี	

2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่มีต่อ	“โครงก�รบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร�้งรอยยิ้ม

ให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	ประเมินผลโครงก�รรณรงค์ส่งเสริม	ก�รสวมหมวกนิรภัย	100	 เปอร์เซ็นต์	 ในพ้ืนที่

จังหวัดนครสวรรค์	(ผู้ขับขี่รถจักรย�นยนต์	พ.ศ.	2559)
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น�่น •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อก�รจัดง�นประจำ�ปีและของดีเมืองน่�น	 

ธ�รนำ้�ใจให้คนน่�น	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจพฤติกรรมและคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินง�นของสถ�นีวิทยุ

กระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย	จังหวัดน่�น	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับโครงก�ร	“หน่วยบำ�บัดทุกข์	 บำ�รุงสุข	 

สร้�งรอยยิ้มให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	 ก�รประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนจังหวัดน่�น	

พ.ศ.	2559

	ม�ตรก�รท่ี	1	ม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนย�กจนในก�ร

สร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืนเพื่อสร�้งอ�ชีพสร้�งร�ยได้

	ม�ตรก�รที่	3	ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	(ตำ�บลละ	5	ล้�น)	

	ม�ตรก�รที่	 5	 ม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของหมู ่บ ้�น/ชุมชน 

เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รแก้ไขปัญห�เข�หัวโล้น	พ.ศ.	2559

พะเย� •	 ก�รประเมินผลก�รจัดง�นเทศก�ลง�นลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเย�ประจำ�ปี	2559

พิจิตร •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดง�น“กีฬ�ส�นสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร”	

	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รจัดง�น“ประเพณสีงกร�นต์	สรงนำ�้พ่อปู	่บชู�หลักเมอืง	

และย้อนรอยประวัติศ�สตร์เมืองเก่�พิจิตร”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ

คนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็อย่�งยัง่ยนื	เพือ่สร้�งอ�ชพี	สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ

หมู่บ�้น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�น)	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รจัดง�นประเพณี	“แข่งขันเรือย�วจังหวัดพิจิตร	ชิงถ้วย

พระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	และชิงแชมป์แห่ง

ประเทศไทย”	ประจำ�ปี	2559

พิษณุโลก •	 ม�ตรก�รเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรและคนย�กจน	ในก�รเสรมิสร้�งคว�มเข้มแขง็

อย�่งยั่งยืน

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�น)	พ.ศ.	2559	

•	 โครงก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของหมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบ

จ�กภัยแล้ง
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เพชรบูรณ์ •	 สำ�รวจก�รใช้ผกัประกอบอ�ห�รของร้�นอ�ห�ร	อำ�เภอเข�ค้อ	จงัหวดัเพชรบรูณ์	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจข้อมูลพืชผัก	พืชปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ์	(ทับเบิกโมเดล)

•	 สำ�รวจข้อมูลพืชผัก	พืชปลอดภัยจังหวัดเพชรบูรณ์	(ป�กดุกโมเดล)

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด	

จังหวัดเพชรบูรณ์	 (ประเมินผลก�รขับเคลื่อนแผนประช�รัฐร่วมใจ	สร้�งหมู่บ้�นชุมชน

มั่นคง	ปลอดภัยย�เสพติด	พ.ศ.	2559	–	2560)

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	พ.ศ.	2559

แพร่ •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีเข้�ร่วมกิจกรรมเสริม/นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ

พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั	เนือ่งในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ�	88	พรรษ�	

5	ธันว�คม	2558

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่เข้�ร่วมกิจกรรมปั่นจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	88	

พรรษ�	5	ธันว�คม	2558

•	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนต่อก�รจดัง�นกิน๋สล�กหลวงเมอืงแพร่	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วต่อก�รบรกิ�รรถร�งนำ�เทีย่วจงัหวดัแพร่	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รจัดกิจกรรมศึกษ�วิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมของกลุ่มช�ติพันธุ์

กระเหรี่ยง	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ต่อก�รจดักจิกรรมง�นเฉลมิฉลองพระเกยีรตสิมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิติิ์ 

พระบรมร�ชินีน�ถ	เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	7	รอบ	

12	สิงห�คม	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รอบรมส่งเสริมก�รท่องเที่ยววิถีพุทธเมืองแพร่	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รจัด	 “ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมห�ศ�กยมุนี	 

พระคู่บ้�นคู่เมืองแพร่	ประจำ�ปี	2559”
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•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รจัดง�น	“ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต	ิ เนื่องในโอก�สที่

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยร�ชสมบัติ	ครบ	70	ปี	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�น	“เดิน	–	วิ่ง	ขึ้นดอยเล็ง	เพ่งเมืองแพร่	

มินิม�ร�ธอน	ครั้งที่	1”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รจัด	“ออร์เคสตร�	ล้�นน�มห�สงกร�นต์	 ขับข�นบทกวี	

1188	ปี	เมืองแป้”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นสระ-สรง-สงกร�นต์	 เล่�ข�นตำ�น�น 

ครูบ�กัญจนอรัญญว�สี	มห�เถรวัดสูงเม่น	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ต่อก�รจดักจิกรรมท�งพทุธศ�สน�	“ง�นประเพณไีหว้	พระธ�ตชุ่อแฮ	

เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	ประจำ�ปี	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้ชมขบวนแห่เครื่องสักก�ระพระธ�ตุต�มประเพณีล้�นน�	

“ง�นประเพณไีหว้พระธ�ตุช่อแฮ	เมอืงแพร่แห่ตุงหลวง	ประจำ�ปี	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้ประกอบก�ร	“ง�นประเพณีไหว้พระธ�ตุช่อแฮ	เมืองแพร่แห่

ตุงหลวง	ประจำ�ปี	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของผู้ซ้ือสินค้�“ง�นประเพณไีหว้พระธ�ตุช่อแฮ	เมอืงแพร่แห่ตุงหลวง	

ประจำ�ป	ี2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รจัดง�นในภ�พรวม“ง�นประเพณีไหว้พระธ�ตุช่อแฮ	 

เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	ประจำ�ปี	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้ร่วมขบวนแห่เครื่องสักก�ระพระธ�ตุต�มประเพณีล้�นน�	

“ง�นประเพณีไหว้พระธ�ตุช่อแฮ	เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	ประจำ�ปี	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นเฉลิมฉลองเมืองแพร่	 1188	 ปี	

กิจกรรมพิธีถว�ยเครื่องร�ชสักก�ระ	พิธีทำ�บุญทักษิณ�นุปท�น

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนต่อก�รจดัง�นเฉลมิฉลองเมอืงแพร่	1188	ปี	พธิบีวงสรวง

สมโภชพระหลักเมืองยกยอดปลีบัวมณฑปศ�ลหลักเมืองและพิธีสืบชะต�หลวงแพร่

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นเฉลิมฉลองเมืองแพร่	 1188	 ปี	

กิจกรรมก�รแสดง	“Lighting	And	Sound	เล่�ข�นตำ�น�นเมืองแพร่”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นเฉลิมฉลองเมืองแพร่	 1188	 ปี	

กิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์เย็นและพิธีสวดเบิก

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนต่อก�รจดักจิกรรม“สมัผสัรกันรินัดร์	ตำ�น�นรกัพระลอ”	

1188	ปี	เที่ยวแพร่	สนุก	สุข	ไม่รู้จบ	พ.ศ.	2559
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•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่เข้�ร่วมกิจกรรมศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	

หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง

•	 สำ�รวจก�รจัดง�นประกวดดนตรีแห่งรัก	ขับข�นเพลงรักแผ่นดินล�้นน�	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ

คนย�กจน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ

หมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

แม่ฮ่องสอน •	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รจดัง�นก�ช�ดและง�นรืน่เรงิ	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจง�นวัฒนธรรมวิทย�ศ�สตร	์สร้�งโอก�สให้เด็กแม่ฮ่องสอน	พ.ศ.	2559

ลำ�ป�ง •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รบริห�รง�นของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดลำ�ป�ง	

พ.ศ.	2559

ลำ�พูน •	ประเมินผลก�รประช�สัมพันธ์ของจังหวัดลำ�พูน	ต�มนโยบ�ยรัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง

มห�ดไทย	ไตรม�สที่	1	-	ไตรม�สที่	3

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อ	“โครงก�รบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร้�งรอยยิ้ม	 

ให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรและคนย�กจน	 ในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 เพื่อสร้�งอ�ชีพ	 

สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพคว�มต้องก�รของ

หมู่บ้�น/ชมุชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

สุโขทัย •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ม�เที่ยวง�นประเพณีลอยกระทง	 เผ�เทียน	 

เล่นไฟ	จังหวัดสุโขทัย	ประจำ�ปี	2559
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อุตรดิตถ์ •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ

คนย�กจน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�น)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ

หมู่บ�้น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นและคว�มพึงพอใจของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดกิจกรรม	 

“ปั่นเพื่อพ่อ	BIKE	FOR	DAD”	วันที่	5	ธันว�คม	พ.ศ.	2558	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นและคว�มพึงพอใจของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดกิจกรรม 

ปั ่นจักรย�นบนเส้นท�งสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัว	 

“ปั่นเพื่อพ่อ	BIKE	FOR	DAD”	วันที่	11	ธันว�คม	พ.ศ.	2558

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชน	โครงก�ร	“หน่วยบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร้�งรอยยิ้ม

ให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

อุทัยธ�นี •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐม

บรมมห�ชนกและง�นก�ช�ดประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด

จังหวัดอุทัยธ�นี	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่มีต่อ	“โครงก�รบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร�้งรอยยิ้ม

ให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรและคนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 เพื่อสร้�งอ�ชีพ	 

สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนท่ีมีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�น)	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของ

หมู่บ�้น/ชุมชนเพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

•	ทำ�เนียบหมู่บ�้น	พ.ศ.	2559
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ก�ฬสินธุ์ •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจและคว�มเชื่อมั่นของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไข

ปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รจัด	“มหัศจรรย์	แสง	 สี	 เสียง	 เล่�ข�นตำ�น�น

เมืองฟ้�แดดสงย�ง”	ครั้งที่	2

•	 สำ�รวจก�รเข้�ใช้สิทธิ์ออกเสียงร่�งรัฐธรรมนูญจังหวัดก�ฬสินธุ์	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มต้องก�รของประช�ชนในก�รจัดทำ�แผนกลุ่มจังหวดัภ�คตะวนัออกเฉียงเหนอื

ตอนกล�ง

•	 ติดต�มประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนจังหวัด

ก�ฬสินธุ์	พ.ศ.	2559

•	 ก�รจัดทำ�วิเคร�ะห์ข้อมูลในส่วนที่	 1	 และ	 2	 ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัดและ 

แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

ขอนแก่น •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับปัญห�และคว�มต้องก�รประกอบก�รจัดทำ� 

แผนพฒัน�กลุม่จงัหวดัภ�คตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกล�ง	พ.ศ.	2561	-	2564	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับปัญห�และคว�มต้องก�ร

	 “ประกอบก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัดขอนแก่น	พ.ศ.	2561	-	2564”	

•	 ก�รจัดทำ�ข้อมูลสภ�พทั่วไป	 วิเคร�ะห์สภ�วก�รณ์และศักยภ�พของจังหวัดขอนแก่น	 

แผนพัฒน�จังหวัดขอนแก่น	พ.ศ.	2557	-	2560	(ฉบับทบทวน)

•	 ก�รจัดทำ�ข้อมูลสภ�พทั่วไป	 วิเคร�ะห์สภ�วก�รณ์และศักยภ�พของจังหวัดขอนแก่น	 

แผนพัฒน�จังหวัดขอนแก่น	พ.ศ.	2561	-	2564

ชัยภูมิ •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นเจ้�พ่อพญ�แลและง�นก�ช�ดจังหวัด

ชัยภูมิ	ประจำ�ป	ีพ.ศ.	2559

•	 ก�รประเมินก�รฝึกอบรม/สัมมน�โครงก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พของหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร/

หน่วยง�นและข้�ร�ชก�ร/เจ้�หน้�ที่มีก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่คว�มเป็นคนมีคุณธรรม	

จริยธรรม	ในก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2559

•	 ก�รประเมินก�รจัดง�น	“เกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน

•	 ก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รต�มงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

นครพนม •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคุณภ�พชีวิตและคว�มผ�สุกของข้�ร�ชก�รจังหวัดนครพนม	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนต่อก�รจดัง�นประเพณไีหลเรอืไฟจงัหวดันครพนม	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนนิง�นของศนูย์ดำ�รงธรรมจังหวดันครพนม	

พ.ศ.	2559
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บุรีรัมย์ •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มยทุธศ�สตร์ก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจข้อมูลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	พ.ศ.	2559

มห�ส�รค�ม •	 สรุปผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจในก�รจัดง�น	โครงก�รมหกรรมท่องเที่ยวง�นบุญเบิกฟ้�

และง�นนมัสก�รพระธ�ตุน�ดูน	ประจำ�ปี	2559	กิจกรรมก�รจัดง�นแสดง	แสง	สี	 เสียง	

ประกอบจินตภ�พบุญเบิกฟ้�มห�ส�รค�ม	

•	 สรุปผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจในก�รจัดง�น	โครงก�รมหกรรมท่องเที่ยวง�นบุญเบิกฟ้�

และง�นนมัสก�รพระธ�ตุน�ดูน	ประจำ�ปี	 2559	กิจกรรมง�นนมัสก�รพระธ�ตุน�ดูน	

ประจำ�ป	ี2559	

•	 สรุปผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจในก�รจัดง�น	โครงก�รมห�สงกร�นต์เมืองมห�ส�รค�ม	

ประจำ�ป	ี2559	กิจกรรมง�นประเพณีสงกร�นต์	(ตักสิล�มห�สงกร�นต์)	ประจำ�ปี	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

และคนย�กจนในก�รเสริมสร�้งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู ่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รก�รพัฒน�อ�ชีพคว�มต้องก�ร 

ของหมู่บ้�น/ชุมชนเพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มแผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

มุกด�ห�ร •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นก�ช�ดและง�นของดีจังหวัดมุกด�ห�ร	

ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

ยโสธร •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�นวันสถ�ปน�และง�นก�ช�ด 

จังหวัดยโสธร	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�นประเพณีบุญบั้งไฟ	 จังหวัดยโสธร	

ประจำ�ป	ี2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�นกระเช้�ของขวัญปีใหม่	 2559	 

"ฤดูหน�ววิม�นพญ�แถน	แดนสวรรค์"

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับโครงก�รจังหวัดเคลื่อนที่	 “เพิ่มรอยยิ้ม	 

เติมคว�มสุข	ให้คนยโสธร”	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

•	 สำ�รวจคว�มสุขมวลรวมของประช�ชน	จังหวัดยโสธร	พ.ศ.	2559
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ร้อยเอ็ด •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�นประเพณี	 “สมม�นำ้�	 คืนเพ็ง	 

เสง็ประทปี”	ครั้งที่	17	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�น	“ประเพณีปีใหม่และก�ช�ดจังหวัด

ร้อยเอ็ด”	พ.ศ.2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อก�รจัดง�นเทศก�ลข้�วหอมมะลิโลก	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัก�รจัดง�น	“มห�ท�นบ�รม	ีประเพณบีญุผะเหวด 

ร้อยเอ็ด”	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ

คว�มย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน	เพื่อสร้�งอ�ชีพสร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู ่ระดับตำ�บล	

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รต�มคว�มต้องก�รของหมู่บ้�น/ชุมชน

เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

เลย •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มแผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดเลย	พ.ศ.	2559

•	ประเมินก�รจัดง�นก�ช�ด	“ดอกฝ้�ยบ�น	สืบส�นวัฒนธรรมไทยเลย	ประจำ�ปี	2559”

•	 สำ�รวจโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	พ.ศ.	2559	

ศรีสะเกษ •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อหน่วยบริก�รเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

สกลนคร •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมปั่นจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ	พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว	 เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	 88	พรรษ�	5	ธันว�คม	

2558	(BIKE	FOR	DAD	ปั่นเพื่อพ่อ)	

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่มีต่อ	“โครงก�รบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร้�งรอยยิ้ม 

ให้ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	 ประเมนิผลก�รจดัง�น	“ง�นรวมนำ�้ใจไทสกล	จงัหวดัสกลนคร	พ.ศ.	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต ่อก�รกำ�หนดเป้�หม�ยระดับบุคคล	 (Individual	 Goal)	 

จังหวัดสกลนคร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต ่อก�รบริห�รจัดก�รระดับส ่วนร�ชก�รและระดับจังหวัด	 

(Management)	จังหวัดสกลนคร	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559
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•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนทีม่ต่ีอม�ตรก�รที	่1	ม�ตรก�รสำ�คญัเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลือ

เกษตรกรและคนย�กจนในก�รสร ้�งคว�มเข ้มแข็งอย่�งยั่งยืน	 เพ่ือสร ้�งอ�ชีพ	 

สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รที่	 2	ม�ตรก�รสนับสนุนก�รจัดห�

เครื่องจักรกลท�งก�รเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	 (ดำ�เนินก�รในพื้นที่	 21	

จังหวัด)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รที่	 3	ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่

ระดับตำ�บล	(ตำ�บลละ	5	ล�้นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รที่	 5	 ม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�ม 

คว�มต้องก�รของหมู่บ้�น/ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559

สุรินทร์ •	 ร�ยง�นผลก�รติดต�มประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู ่ของ

ประช�ชนจังหวัดสุรินทร์

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อโครงก�รจังหวัดสุรินทร์สร้�งสุข	 สร้�งรอยยิ้มและ

โครงก�รบ้�นธ�รนำ้�ใจสร้�งสุข	สร�้งรอยยิ้ม

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�ส�เสพติด	 

ต�มแผนปฏิบัติก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

หนองค�ย •	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของประช�ชนทีม่ต่ีอ	“โครงก�รปกป้องและเชดิชสูถ�บนัพระมห�กษตัรย์ิ”	

และหน่วยบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร้�งรอยยิ้มให้ประช�ชน	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดง�น	“เทศก�ลออกพรรษ�	บั้งไฟพญ�น�คโลก”	จังหวัด

หนองค�ย	ประจำ�ป	ีพ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รจัดง�น	“มห�สงกร�นต์	 อีส�นหนองค�ย	

ประจำ�ป	ีพ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจโครงก�รก�รประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของ

ประช�ชน	พ.ศ.	2559

หนองบัวลำ�ภู •	 สำ�รวจก�รจดัง�นสกัก�ระสมเดจ็พระนเรศวรมห�ร�ชจงัหวดัหนองบวัลำ�ภ	ูประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่มีต่อ	“โครงก�รบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร้�งรอยยิ้มให้

ประช�ชน	พ.ศ.	2559”

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนทีม่ต่ีอม�ตรก�รที	่1	ม�ตรก�รสำ�คญัเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลือ

เกษตรและคนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็ยัง่ยนื	เพือ่สร้�งอ�ชพีสร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รที่	 3	ก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับ

ตำ�บล	(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รที่	5	ม�ตรก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�ม

ต้องก�รของหมู่บ้�น/ชุมชนเพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559
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อุดรธ�นี •	 ประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	5	ม�ตรก�ร

•	 โครงก�รจัดทำ�ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	(GPP)	จำ�นวน	3	ส�ข�

	ส�ข�ที	่1	ส�ข�ก�รบริก�รด�้นอสังห�ริมทรัพย์	ก�รให้เช่�	และก�รบริก�รท�งธุรกิจ

	ส�ข�ที	่2	ส�ข�บริก�รชุมชน

	ส�ข�ที	่3	ส�ข�ลูกจ้�งในครัวเรือน

•	ประเมินผลโครงก�รเสริมสร้�งเย�วชนคนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธ�นี	(UD	New	Generation)	

ต�มแนวท�งอุดรโมเดล	(Udon	Model)

•	 ประเมินผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	ปัญห�และคว�มต้องก�ร

ของประช�ชนด้�นก�รสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตพื้นที่อำ�เภอหนองแสง	และ

อำ�เภอกุดจับ	จังหวัดอุดรธ�นี	พ.ศ.	2559

•	ประเมินผลก�รสำ�รวจก�รทำ�ง�นในพื้นที่ของเครือข่�ยปิโตรเลียม	จังหวัดอุดรธ�น	ี 

พ.ศ.	2559

•	ประเมินผลก�รสำ�รวจก�รฝึกซ้อมแผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด

อุดรธ�นี	 ปี	 2558	 ประเภท	 :	 อุบัติภัยกรณีอ�ก�ศย�นประสบอุบัติเหตุในบริเวณ 

ท่�อ�ก�ศย�นอุดรธ�นี

•	 ประเมินผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต ่อก�รร ่�งรัฐธรรมนูญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จกัรไทย	(เมษ�ยน	–	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2559)	จำ�แนกร�ยหมูบ้่�น	จงัหวดัอดุรธ�นี

•	 ประเมินผลก�รสำ�รวจโครงก�รก�รดำ�รงชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�รัฐ	 ระดับหมู่บ้�น/

ชุมชน	ภ�ยใต้นโยบ�ยสำ�คัญเร่งด่วนของรัฐบ�ล	พ.ศ.	2559	

•	ประเมนิผลคว�มคดิเหน็ของข้�ร�ชก�ร	พนกัง�น	ลูกจ้�ง	ทีป่ฏบิติัง�นในบริเวณศ�ล�กล�ง	

และประช�ชนที่ม�ติดต่อร�ชก�รเกี่ยวกับก�รจัดทำ�โครงก�รอ�ห�ร	 (กล�งวัน)	 ร�ค�

ประหยัด

•	ประเมนิผลโครงก�รสบืส�นศลิปวฒันธรรมประเพณท้ีองถิน่อสี�นและส่งเสรมิก�รท่องเทีย่ว

ง�นทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธ�นี	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2558

•	 ก�รจัดทำ�ข้อมูลส่วนท่ี	1	ข้อมูลสภ�พทั่วไปของจังหวัด	และส่วนที่	2	ข้อมูลสภ�วก�รณ์

และวิเคร�ะห์ศักยภ�พของแผนพัฒน�จังหวัด	ปี	2561	–	2564

•	 ก�รจัดทำ�แผนง�นก�รปฏิบัติง�นแรงง�นนอกระบบ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

อุบลร�ชธ�นี •	 สำ�รวจคว�มเดือดร้อนของร�ษฎรและคว�มต้องก�รให้จังหวัดช่วยเหลือ	พ.ศ.	 2559	 

จงัหวดัอบุลร�ชธ�นี

•	 สำ�รวจคว�มสุขมวลรวมของประช�ชน	กลุ่มจังหวัดภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง	2	

(อุบลร�ชธ�นี	ศรีสะเกษ	ยโสธร	อำ�น�จเจริญ)	ประจำ�ปี	2559
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อำ�น�จเจริญ •	 เก็บข้อมูลโครงก�รข้อมูลและส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�/ยุทธศ�สตร์จังหวัด

อำ�น�จเจรญิ	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดและ

คว�มพงึพอใจของประช�ชนต่อก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพตดิ	พ.ศ.	2559

•	ประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อก�รจัดง�นประเพณีฮีตสิบสองและง�นก�ช�ด

จังหวัดอำ�น�จเจริญ	พ.ศ.	2559

•	ประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ม�ใช้บริก�รศูนย์อ�ห�รสวัสดิก�รข้�ร�ชก�รศ�ล�กล�ง

จังหวัดอำ�น�จเจริญ	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มต้องก�รแรงง�นของสถ�นประกอบก�รในจังหวัดอำ�น�จเจริญ	 โดยคณะ

กรรมก�รปฏิรูปก�รเรียนรู้

•	 สำ�รวจคว�มสุขมวลรวมของคนในจังหวัดอำ�น�จเจริญ	โดยจังหวัดอุบลร�ชธ�นี

บึงก�ฬ •	 ก�รประเมินผลลัพธ์ก�รแข่งขันเรือย�วประเพณีไทย	 –	 ล�ว	 –	 เวียดน�ม	 ชิงถ้วย

พระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�สย�มบรมร�ชกุม�ร	ีครั้งที	่17	ประจำ�ปี	2559

•	 ก�รประเมินผลก�รจัดง�นวันย�งพ�ร�และง�นก�ช�ด	จังหวัดบึงก�ฬ	ประจำ�ปี	2559

•	 ก�รประเมนิก�รจัดง�นหน�วดีดี	ที่บึงก�ฬ	ซีซั่น	2	ประจำ�ปี	2559

•	 ก�รประเมินผลก�รจัดง�นวันสถ�ปน�จังหวัดบึงก�ฬ	ครบรอบ	5	ปี

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อก�รจัดกิจกรรม	“หน่วยบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	

สร้�งรอยยิ้มให้ประช�ชน”	จังหวัดบึงก�ฬ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	2559

•	 ก�รประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	จังหวัดบึงก�ฬ	

พ.ศ.	2559
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กระบี่ •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัก�รจัดง�นกระบีเ่บกิฟ้�อนัด�มนั	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

ชุมพร •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนต่อก�รจดัง�น	“โลกทะเลชมุพร”	ครัง้ที	่26	ประจำ�ปี	2559

ตรัง •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ต่อก�รจัดง�น	“พิธวีวิ�ห์ใต้สมทุร	2016”

•	 สำ�รวจก�รแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ	 (ออฟโรด)	ร�ยก�ร	RFC	Thailand	Global	

Series	NAS	Challenge	2016

นครศรีธรรมร�ช •	 สำ�รวจข้อมูลคว�มต้องก�รแรงง�นและก�รข�ดแคลนแรงง�นของสถ�นประกอบก�ร	

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจค่�ใช้จ่�ยจำ�เป็นของแรงง�นไร้ฝีมือ	 (แรงง�นเพื่อพัฒน�ฝีมือ)	 ในภ�คอุตส�หกรรม

ของสถ�นประกอบก�ร	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจก�รประมวลผลก�รขับเคลื่อนง�นแรงง�นนอกระบบในพื้นที่	 (แรงง�นนอกระบบ)	

พ.ศ.	2559

•	 ก�รประเมินผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู ่ของประช�ชน	จังหวัด

นครศรีธรรมร�ช	พ.ศ.	2559

นร�ธิว�ส •	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมปั่นจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ	พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว	 เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	 88	พรรษ�	5	ธันว�คม	 

พ.ศ.	2558	(BIKE	FOR	DAD	ปั่นเพื่อพ่อ)	จังหวัดนร�ธิว�ส

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัก�รจดัง�นก�ช�ดจงัหวดันร�ธวิ�ส	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รจัดง�นเยี่ยมบ้�นพ่อ	จังหวัดนร�ธิว�ส	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รส่งเสริมกิจกรรมฮัจญ์ของ

จังหวัดนร�ธิว�ส	ณ	ท�่อ�ก�ศย�นนร�ธิว�ส	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รดำ�เนินง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดของจังหวัด

นร�ธิว�ส	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	พ.ศ.	2559

ปัตต�นี •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดแข่งขันนกเข�ชว�เล้ียงก�รกุศล	 จังหวัด

ปัตต�นี	ประจำ�ป	ี2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นมหกรรมท่องเที่ยวปัตต�นีอ�เซียน	 :	

กตัญญูคู่ฟ้�มห�สมโภชเจ้�แม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตต�นี	ประจำ�ปี	2559	

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นก�ช�ดและง�นประจำ�ปีจังหวัดปัตต�นี	

ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดกิจกรรมปั่นจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ	

"Bike	For	dad"	ปั่นเพื่อพ่อ

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นมหกรรมของดีเมืองต�นี	ครั้งที	่1/2559
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พังง� •	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของผูป้ระกอบก�ร/ร้�นค้�	ง�นเกษตรแฟร์	“ผลไม้พืน้เมอืง	และของดี

จงัหวดัพงัง�”

•	 สำ�รวจคว�มพงึพอใจของผูเ้ข้�ร่วมง�นเกษตรแฟร์	“ผลไม้พืน้เมอืง	และของดจีงัหวดัพงัง�”

พัทลุง •	 ประเมนิผลโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยูป่ระช�ชน	จังหวดัพัทลุง	พ.ศ.	2559

•	ประเมินผลก�รจัดง�นวันสตรีส�กล	จังหวัดพัทลุง	ครั้งที	่29	ประจำ�ปี	2559

•	 สรปุผลก�รประเมนิก�รจัดง�นก�ช�ด	ง�นสมโภชน์พระพุทธนริโรคนัตร�ยชยัวฒัน์จตรุทศิ	

และง�นประจำ�ปีของดีเมืองลุง	ประจำ�ปี	2559

ภูเก็ต •	 ก�รประเมินผลโครงก�รวัฒนธรรม	ท�้วเทพกระษัตรี	ท้�วศรีสุนทร	ประจำ�ปี	2559

•	 ก�รประเมินผลก�รฝึกก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	ก�รสนับสนุนและจัดก�ร 

ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึน�มิ	ระดับกลุ่มจังหวัดภ�คใต้ฝั่งอันด�มัน	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับก�รจัดง�นเทศก�ลโคมไฟจังหวัดภูเก็ต

•	 ประเมินผลโครงก�รยกระดับศักยภ�พหมู ่บ ้�นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�ก 

ต�มแนวท�งประช�รัฐ	ระดับตำ�บล	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจโครงก�รต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	พ.ศ.	2559	

ยะล� •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มยทุธศ�สตร์ก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นสมโภชน์หลักเมืองและง�นก�ช�ด

จังหวัดยะล�	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดยะล�	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจของประช�ชนที่มีต่อ	“โครงก�รบำ�บัดทุกข์	บำ�รุงสุข	สร้�งรอยยิ้มให้

ประช�ชน”	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะล�	พ.ศ.	2559

ระนอง •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติด 

ต�มยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัม�ตรก�รส่งเสรมิคว�มเป็นอยูร่ะดับตำ�บล	(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อม�ตรก�รสำ�คัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

และคนย�กจนในก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็อย่�งยัง่ยนื	เพือ่สร้�งอ�ชพี	สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต่อก�รพัฒน�อ�ชีพต�มคว�มต้องก�รของหมู่บ้�น/

ชุมชน	เพื่อบรรเท�ผลกระทบภัยแล้ง	พ.ศ.	2559
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สงขล� •	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนทีม่ต่ีอม�ตรก�รสำ�คญัเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรและ

คนย�กจนในก�รส่งเสรมิคว�มเข้มแข็งอย่�งยัง่ยนื	เพ่ือสร้�งอ�ชพี	สร้�งร�ยได้	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนที่มีต ่อม�ตรก�รส ่งเสริมเป ็นอยู ่ระดับตำ�บล	 

(ตำ�บลละ	5	ล้�นบ�ท)	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพตดิ	พ.ศ.	2559

สตูล •	 สำ�รวจคว�มคิดเห็น“มหกรรมก�รแสดง	แสง	สี	เสียง	ย้อนรอยประวัติศ�สตร์	นครีสโตย”	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมและ 

ก�รประช�สมัพนัธ์รณรงค์ก�รเป็นเจ้�บ้�นทีด่	ีภ�ยใต้โครงก�รส่งเสรมิก�รเป็นเจ้�บ้�นทีด่ี	

“ปั่นสองน่องท่องสันหลังมังกร”	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รจัดกิจกรรมแข่งขันจักรย�นน�น�ช�ติเชื่อมสัมพันธ์ระหว่�ง

ประเทศ	จังหวัดสตูล	“สองน่องท่องฟอสซิล”	ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รแข่งขันกีฬ�ระหว่�งหน่วยง�นและมหกรรมกีฬ�เพื่อมวลชน

แชลเลนจ์	เดย์	พ.ศ.	2559	จังหวัดสตูล	(Challenge	day)

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็โครงก�รวิง่ย้อนรอยประวติัศ�สตร์เก�ะตะรุเต�	จังหวดัสตูล	คร้ังท่ี	13	

ประจำ�ปี	2559

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัก�รจัดง�นประจำ�ปีและง�นก�ช�ด	จังหวดัสตลู	

พ.ศ.	2559	(ประช�ชน)

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัก�รจัดง�นประจำ�ปีและง�นก�ช�ด	จังหวดัสตลู	

พ.ศ.	2559	(ร้�นค้�)

•	 สำ�รวจง�นมหกรรมว่�วประเพณีจังหวัดสตูล	ครั้งที	่36	และแสดงว�่วน�น�ช�ติ

•	 สำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชนเกีย่วกบัสถ�นก�รณ์ก�รแก้ปัญห�ย�เสพตดิ	ในจงัหวดัสตลู	

พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนระดับตำ�บล	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดง�นโครงก�รส่งเสริมกิจกรรมด้�นก�รท่องเที่ยวน�น�ช�ติ	

กจิกรรมเทศก�ลดนตร	ีศลิปะ	วฒันธรรม	“Lipe	Beach	Festival”	จงัหวดัสตลู	พ.ศ.	2559

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นต่อก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รท่องเที่ยวน�น�ช�ติ	 กิจกรรมล�น

วัฒนธรรมสืบส�นประเพณีช�วเลเก�ะหลีเป๊ะ	จังหวัดสตูล	พ.ศ.	2559

สุร�ษฎร์ธ�นี •	 สำ�รวจโครงก�รส่งเสรมิคว�มเป็นอยูต่�มคว�มต้องก�รของประช�ชน	(5	ม�ตรก�ร)

•	 สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รจัดง�นเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี	

ประจำ�ปี	2559
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	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐ

ทีมี่หน้�ทีห่ลกัในก�รให้บรกิ�รและเผยแพร่ข้อมลูสถติิ	

แก ่หน ่วยง�น	 องค ์กรเอกชน	 และบุคคลทั่วไป	 

ซึ่งสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 มีก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ 

ในก�ร	 “เป็นศูนย์กล�งข้อมูลสถิติและส�รสนเทศ 

เพื่อก�รตัดสินใจของประเทศ”	มีข้อมูลครบทุกส�ข�

ต�มม�ตรฐ�นส�กล	ส�ม�รถให้บริก�รข้อมูลด้วย

คว�มสะดวก	รวดเร็ว	และหล�กหล�ยรูปแบบ	เพื่อให้

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู ้รับบริก�ร 

ได้ตรงต�มคว�มต้องก�ร	 ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร

กำ�หนดนโยบ�ย	 ก�รว�งแผน	 ก�รติดต�มและ

ประเมินผลง�นด้�นต่�ง	ๆ

	 ก�รให้บรกิ�รข้อมลูของสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ติ	

ประกอบด้วย	 ข้อมูลสถิติที่ผลิตโดยสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ	และจ�กหน่วยง�นอื่น	ๆ	ข้อมูลระดับย่อย	

เอกส�รร�ยง�น/CD-ROM	 และต�ร�งจ�กก�ร

การบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

ประมวลผลต�มคว�มต้องก�ร	ซึ่งผู้รับบริก�รส�ม�รถ

ติดต่อผ่�นช่องท�งก�รให้บริก�รต่�ง	 ๆ	 ได ้แก่	 

ก�รติดต ่อด ้วยตนเองที่สำ�นักง�นสถิติแห ่งช�ติ	

โทรศัพท์	โทรส�ร	อีเมล์	และจดหม�ย	เป็นต้น

	 ในยุคป ัจจุบัน	 เป ็นยุคที่ข ้อมูลสถิติและ

ส�รสนเทศมีคว�มสำ�คัญม�ก	เรียกได้ว่�	“ข้อมูลเป็น

พลัง	 เป็นขุมทรัพย์ที่สำ�คัญที่นำ�ม�ใช้กำ�หนดนโยบ�ย

ต่�ง	ๆ	เพื่อพัฒน�ประเทศในด�้นเศรษฐกิจและสังคม	

สร้�งนวัตกรรมใหม่	 รวมทั้งใช้สร้�งโอก�สท�งธุรกิจ

สำ�หรับภ�คเอกชน”	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติในฐ�นะ

หน่วยง�นหลักในก�รผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐ�นที่สำ�คัญ

ของประเทศ	จึงเพิ่มช่องท�งในก�รเข้�ถึงข้อมูลของ

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้ม�กยิ่งขึ้น	 โดยเพิ่มช่องท�ง	

Social	Media	 เช่น	Facebook	 Instragram	และ	

Twitter	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้รับบริก�ร		

ม�กยิ่งขึ้น
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อมูลสถิติและส�รสนเทศท่ีให้บริก�รเผยแพร่อยู่ในรูปแบบเอกส�ร/ร�ยง�น	สื่ออิเล็กทรอนิกส์		 

ผู้รับบริก�รส�ม�รถติดต่อขอรับบริก�รผ่�นช่องท�งต�่ง	ๆ	ดังนี้

1.	ขอข้อมูลโดยตรงที่

			สำ�นักง�นฯ

ส่วนกล�ง	:		 กลุ่มบริก�รและเผยแพร่ข้อมูล	สำ�นักสถิติพย�กรณ์

																 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	

	 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรต	ิ80	พรรษ�ฯ	

			 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี	(ฝั่งทิศใต้)	ชั้น	2	

	 ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กทม.	10210

ส่วนภูมิภ�ค	:	 สำ�นักง�นสถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2.	จดหม�ย จัดส่งม�ที่	:	 กลุ่มบริก�รและเผยแพร่ข้อมูล	สำ�นักสถิติพย�กรณ ์

																		สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	

	 ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรต	ิ80	พรรษ�ฯ

																		อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี	ชั้น	2	ถนนแจ้งวัฒนะ

																		เขตหลักสี่	กทม.	10210

3.	จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์		(E-mail) E-mail	address	:	services@nso.go.th

4.	โทรศัพท์ หม�ยเลข	0	2141	7500-03

5.	โทรส�ร หม�ยเลข	0	2143	8132

6.	เว็บไซต์ www.nso.go.th

7.	เว็บบอร์ด	และ	Facebook

			ของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND
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	 สำ�นักง�นสถิติแห ่งช�ติ	 มีภ�รกิจในก�ร 
จดัทำ�แผนที	่เพือ่ใช้ในก�รปฏบิตังิ�นสน�มเกบ็รวบรวม
ข้อมูล	และก�รนำ�เสนอข้อมูลด้วยระบบ	GIS	ซึ่งแต่
เดิมเป็นก�รทำ�แผนที่อยู่ในรูปแบบกระด�ษ	ปัจจุบัน
ได้พัฒน�กระบวนก�รจัดทำ�เป็นแผนท่ีดิจิทัล	 โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	และมีก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูล
แผนที่สถิติกล�ง	ซึ่งเป็นระบบแผนที่ส่วนกล�งและ
ส่วนภูมิภ�ค	คือ	สำ�นักง�นสถิติจังหวัดทั้ง	76	จังหวัด	
ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกันได้	 ท้ังในด้�นแผนท่ีเพื่อก�ร
ปฏิบัติง�นสน�ม	และก�รนำ�เสนอข้อมูลด้วยระบบ	
GIS

การให้บริการข้อมูลสถิติในรูปแบบภูมิสารสนเทศสถิติ

การเปลี่ยนแปลงการทำาแผนที่ในรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัล

1. แผนที่ดิจิทัลกับงานสถิต ิ
	 ในก�รจัดทำ�แผนท่ี	 เพ่ือใช ้เป ็นแผนท่ีใน 
ก�รปฏิบัติง�นสน�มนั้น	 จะทำ�ก�รแบ่งพ้ืนท่ีของ
แต่ละจงัหวดั	ออกเป็นพืน้ทีย่่อยๆ	เรยีกว่�	เขตแจงนบั	
(Enumeration	Area	:	EA)	โดยมีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
ขน�ดของ	 EA	 คือ	 แต่ละ	 EA	 มีจำ�นวนครัวเรือน 
ไม่น้อยกว่�	70	ครัวเรือน	และไม่เกิน	350	ครัวเรือน	
(ในเขตเทศบ�ล)	หรือไม่เกิน	450	ครัวเรือน	(นอกเขต
เทศบ�ล)	ห�กจำ�นวนครัวเรือนในแต่ละ	EA	ม�กกว่�
หรือน้อยกว่�เกณฑ์กำ�หนด	คือ	ก็ต้องมีก�รแบ่ง	EA	
หรือยุบ	EA	รวมกัน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง�นแต่ละพื้นที ่
รับผิดชอบปริม�ณง�นใกล้เคียงกัน	

	 จ�กแผนท่ีร�ย	 EA	 ดังกล่�วข้�งต้น	 ซึ่งมี
ปริม�ณทั่วประเทศทั้งสิ้น	130,012	EA	แต่ละ	EA	จะ
มีร�ยละเอียดของข้อมูลพื้นฐ�นของแต่ละพื้นที่	
ข้อมูลเหล่�นี้จะนำ�ม�จัดทำ�เป็นบัญชีเรียกว่�	บัญชี
เขตแจงนับ	 ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
สน�มให้มีคว�มชัดเจนม�กยิ่งขึ้น

	 ในแต่ละปี	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจะทำ� 
ก�รปรับปรุงและจัดเตรียมแผนที่	 EA	และบัญชีเขต
แจงนับให้มีคว�มทันสมัย	 เพื่อใช้เป็นกรอบในก�ร
เลือกพื้นที่	EA	ตัวอย่�ง	ในก�รเก็บข้อมูลด้วยวิธีก�ร
สำ�รวจและสำ�มะโนของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 เช่น	
โครงก�รสำ�มะโนอุตส�หกรรม	พ.ศ.	2560	โครงก�ร
สำ�รวจข้อมูลพ้ืนฐ�นของครัวเรือน	พ.ศ.	2560	และ
ก�รสำ�รวจเพื่อติดต�มภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน	พ.ศ.	2560	เป็นต้น
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	 นอกจ�กน้ี	 ก�รจัดทำ�แผนท่ีดิจิทัลนี้ยังเป็น
ฐ�นข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบสำ�คัญในก�รนำ�เสนอ
ข้อมูลด้วยระบบส�รสนเทศภมูศิ�สตร์	หรอืท่ีเรยีกกนัว่�	
GIS	 (Geographic	 Information	System)	 ซ่ึงเป็น
ระบบก�รนำ�เสนอที่นิยมในปัจจุบัน	 สำ�นักง�น 
สถิติแห่งช�ติ	 จึงมีก�รจัดทำ�ระบบ	NSO-GIS	 ขึ้น	 
เพื่อนำ�เสนอข้อมูลจ�กก�รสำ�มะโนและสำ�รวจของ
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 โดยมีก�รนำ�เสนอข้อมูล 
เชิงพื้นที่ที่น ่�สนใจ	 ได ้แก ่	 ข ้อมูลประมวลพ้ืนที่ 
ก�รก่อสร�้ง	สำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร	

สำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	 
คว�มต้องก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของประช�กร	
สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร
สื่อส�รของครัวเรือน	สำ�รวจพฤติกรรมก�รเดินท�ง
ท่องเที่ยวของช�วไทย	เป็นต้น		ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ศึกษ�
วิธีก�รใช้	 และร�ยละเอียดของข้อมูลจ�กระบบ	 
NSO-GIS	นี้	ได้	โดยคลิกที่	แบนเนอร์		

NSO-GIS	ซึ่งอยู่ด้�นขว�มือของ	website	สำ�นักง�น
สถิติแห่งช�ต	ิ:		www.nso.go.th
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2. การสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
	 2.1	 	 เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รเพื่อประช�สัมพันธ์ง�นด้�น 
ภูมิส�รสนเทศสถิติของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ในง�นก�รประชุม
วิช�ก�ร	“เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ	ประจำ�ปี	2559	 :	
geoinfotech	2016”	ระหว่�งวันที่	3	-	5	กุมภ�พันธ์	2559

	 2.2	 เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�ร	 เรื่อง	
“ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	ขับเคลื่อน	DE	ลดคว�ม
เหลือ่มลำ�้”	ในง�น	Digital	Thailand	2016	
ปฏิรูปประเทศไทยสู ่ดิจิทัลไทยแลนด์	
ระหว่�งวันที่	 26	 -	28	พฤษภ�คม	2559  
ณ	ศูนย์ประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์	กรุงเทพฯ

	 2.3	 สนับสนุนแผนที่ 	 ซึ่ ง เป ็นชั้นข ้อมูลขอบเขต 
ก�รปกครอง	ในจงัหวดัภ�คกล�งและภ�คเหนอืตอนล่�ง	(อุทัยธ�นี	
นครสวรรค์	กำ�แพงเพชร	พิจิตร	พิษณุโลก	และสุโขทัย)	 ให้แก่
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ	 ในโครงก�รศึกษ�และพัฒน�
ต้นแบบแผนที่ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์เพื่อก�รเตือนภัย	 
และก�รปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีภ�พถ่�ย
ด�วเทียม
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การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การบริการข้อมูลภาครัฐ ใน “กดดูรู้เรา”
	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ในฐ�นะหน่วยง�นกล�งใน 

ก�รดำ�เนินง�นด้�นข้อมลูสถิตแิละส�รสนเทศของประเทศ	มบีทบ�ท

สำ�คัญในก�รบูรณ�ก�รข้อมูลสถิติจ�กแหล่งต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

เพ่ือให้มีข้อมูลใช้สนับสนุนก�รตัดสินใจและติดต�มสถ�นก�รณ์

ต่�ง	ๆ	ประกอบกับรัฐบ�ลมีนโยบ�ยที่ต้องก�รให้ก�รมีเชื่อมโยง

ข้อมูล	และขย�ยก�รเข้�ถึงบริก�รภ�ครัฐ	 ดังนั้น	สำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติจึงให้คว�มร่วมมือกับสำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตร	ี

(สลน.)	 เป็นหน่วยง�นนำ�ร่องในก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศของ

สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี	 ซึ่งได้มอบหม�ยให้สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รนโยบ�ยวทิย�ศ�สตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งช�ติ	

และศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และก�รประมวลผล	มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 จัดทำ�	Application	 โครงก�ร	 

“กดดูรู ้ทัน”	ที่ประกอบ	ด้วย	 5	Application	คือ	 กดดูรู ้โรค	 

กดดรููส้ทิธิ	์กดดูรู้ดิน	กดดูรู้นำ้�	และกดดูรู้เร�	ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รให้

บริก�รข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่สู ่ส�ธ�รณะถึงประช�ชน

ผ่�นท�ง	Mobile	Application

	 ข้อมูลของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติเป็นส่วนหนึ่งในโครงก�ร	

“กดดรููท้นั”	ใน	Application	ทีเ่รยีกว่�	“กดดรููเ้รา”	ประกอบด้วย	

ข้อมูลสถิติใน	3	ประเด็น	คือ

	 1.	 ร�ยได้	ร�ยจ่�ย	หนี้สินของครัวเรือน

	 2.	 อัตร�ก�รมีง�นทำ�

	 3.	 จำ�นวนครัวเรือนเกษตรของพืชเศรษฐกิจ	 คือ	 ข้�ว	

ย�งพ�ร�	มันสำ�ปะหลัง	และอ้อยโรงง�น

	 Application	“กดดูรู้เรา”	 เป็นก�รเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จัด

ทำ�ต�มม�ตรฐ�นก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล	

(Statistical	 Data	 and	Metadata	 Exchange:	 SDMX)	 

ในรูปแบบ	SDMX-ML	ซึ่งสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได้ดำ�เนินก�ร

ต ่อยอดจ�กระบบง�นต้นแบบของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 

โดย	Application	ดังกล่�ว	 ส�ม�รถแสดงข้อมูลและแผนภูมิ	 

รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลระหว่�งจังหวัด	 เปรียบเทียบอันดับใน

ระดับภ�ค	 และประเทศ	 ซึ่งประช�ชนส�ม�รถ	 Download	

Application	 ดังกล่�ว	 ผ่�นก�รให้บริก�รมือถือ	 ทั้งระบบ	

Android	และ	IOS
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การให้บริการด้านวิชาการสถิติ

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได้ให้บริก�รด้�นวิช�ก�รสถิติแก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน 

เก่ียวกับก�รว�งแผนก�รสำ�รวจ	ก�รออกแบบข้อถ�ม	ก�รกำ�หนดระเบียบวิธีก�รสุ่มตัวอย่�ง	ก�รเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ก�รคำ�นวณค่�ถ่วงนำ้�หนัก	ก�รประมวลผล	ก�รประม�ณค่�	ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	และก�รนำ�เสนอข้อมูล	

เพื่อให้ก�รจัดทำ�สถิติของหน่วยง�นต่�ง	ๆ	เป็นไปอย่�งเหม�ะสม	ถูกต้อง	และมีม�ตรฐ�นต�มหลักวิช�ก�รสถิติ	

	 สำ�หรับปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้ให้บริก�รด้�นวิช�ก�รสถิติแก่หน่วยง�น 

ต่�ง	ๆ	ดังนี้

1. การให้บริการด้านกรอบตัวอย่าง

ลำาดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม

กองพัฒน�อุตส�หกรรมร�ยส�ข�	1

ส่วนสนับสนุนก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

ข้อมูลร�ยชื่อสถ�นประกอบก�รพร้อมทั้งที่อยู ่และ

รหสัประเภทกจิกรรมท�งเศรษฐกจิของสถ�นประกอบก�ร

อุตส�หกรรมก�รผลิตทั่วประเทศ	 จ�กโครงก�ร

สำ�มะโนธุรกิจและอุตส�หกรรม	พ.ศ.	2555

2. การให้บริการด้านระเบียบวิธีการสำารวจ

ลำาดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร

สำ�นักง�นส่งเสริมและสนับสนุนวิช�ก�ร

ออกแบบแผนก�รสุ่มตัวอย่�ง	เลือก	EA	ตัวอย่�ง

2 สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข	จังหวัดปทุมธ�นี

กลุ่มง�นพัฒน�ยุทธศ�สตร์ส�ธ�รณสุข

กำ�หนดขน�ดตัวอย่�งสำ�หรับก�รเสนอผลก�ร

สำ�รวจระดับอำ�เภอ	 วิธีก�รเลือกหน่วยตัวอย่�ง	

บัญชีร�ยชื่อ	 EA	ตัวอย่�ง	 ระเบียบวิธีก�รสำ�รวจ	

และค�่ที่ใช้ในก�รประม�ณผล

3 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	

สำ�นักพัฒน�ฐ�นข้อมูล

และตัวชี้วัดภ�วะสังคม

จัดเตรียมค่�ถ่วงนำ้�หนัก	 ในก�รปรับปรุงวิธีก�รจัด

ทำ�เส้นคว�มย�กจน	โครงก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน	

ปี	2550	-	2557

4 กระทรวงก�รพัฒน�สังคม				

และคว�มมั่นคงของมนุษย์		สำ�นักง�นปลัด

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง	

ของมนุษย์

กำ�หนดขน�ดตัวอย่�ง	 สำ�หรับก�รเก็บรวบรวม

ข้อมูล	คว�มเสี่ยงต่อคว�มรุนแรงในครอบครัว

ในพื้นที	่10	จังหวัด

5 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�																					

สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�

จัดเตรียมสูตรก�รคำ�นวณค่�ถ่วงนำ้�หนักจำ�แนก

ต�มช่วงอ�ยุที่ผู้ใช้ข้อมูลกำ�หนด
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3. การให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านวิชาการสถิติ 

ลำาดับที่ หน่วยงาน รายละเอียดการให้บริการ

1 มห�วิทย�ลัยนเรศวร												

คณะบริห�รธุรกิจเศรษฐศ�สตร์

และก�รสื่อส�ร

ให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้วิจัยในระเบียบวิธีสถิติและก�รใช้ข้อมูล

ก�รสำ�รวจภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร	 

เพื่อประกอบก�รจัดทำ�โครงก�รวิจัย	เรื่อง	 

“A	Comparison	of	career	success	between	

academic	and	vocational	graduates”	

2 กระทรวงวัฒนธรรม 

กรมก�รศ�สน�

ให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รจัดเก็บข้อมูลจำ�นวนประช�ชน	

ที่เข้�ร่วมกิจกรรมในเทศก�ลวันวิส�ขบูช�ให้ครอบคลุม

ทุกกิจกรรม

3 กองบัญช�ก�รกองทัพไทย

สำ�นักง�นปลัดบัญชีทห�ร

ให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รสุ่มตัวอย่�งผู้รับประโยชน์สำ�หรับ

ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

4 กรมอน�มัย																			

สำ�นักโภชน�ก�ร

ให้ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับข้อจำ�กัดในก�รประมวลผลข้อมูล

ในระดับจังหวัดของโครงก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์เด็กและ

สตรีในประเทศไทย
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การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย



1	 สถิติท�งก�ร	(Official	Statistics)	หม�ยถึง	ข้อคว�มหรือตัวเลขที่เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งต่�ง	ๆ	ในประเทศ	ที่ประมวลต�มคว�ม

เป็นจริงจ�กข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ต�มหลักวิช�ก�รท�งสถิติ	และเป็นสถิติที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ

	 “สถิติ”	 เป ็นเครื่องมือสำ�คัญของรัฐบ�ล	 

ผู้บริห�รองค์กร	และประช�ชนทั่วไป	ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ย	 จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร	และก�รใช้ในชีวิต

ประจำ�วัน	 รวมท้ังก�รแก้ไขปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ดังนั้น	 

ทุกประเทศจึงให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูลสถิติ	ซึ่งข้อมูล

สถิติที่ดี	 จะส�ม�รถสะท้อนหรือประเมินก�รพัฒน�

ประเทศในมิติต่�ง	ๆ	ได้อย่�งถูกต้อง

	 ในประเทศไทยได้มีก�รประก�ศใช้พระร�ช

บัญญัติสถิติฉบับแรกเมื่อปี	 พ.ศ.	 2495	 ซึ่งทำ�ให้

สำ�นักง�นสถิติกล�ง	มีอำ�น�จหน้�ท่ีอย่�งสมบูรณ	์ 

ทั้งในด้�นก�รบริห�รกิจก�รสถิติของรัฐ	ก�รส่งเสริม	

และประส�นง�นสถติ	ิก�รทำ�สำ�มะโน	สำ�รวจ	ก�รศกึษ�

อบรมวิช�สถิติ	ตลอดจนก�รวิจัยในด้�นวิช�ก�รสถิติ	

และได้มีก�รปรับแก้พระร�ชบัญญัติสถิติในบ�ง

ม�ตร�	 และกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ที่ เกี่ยวกับก�ร

ดำ�เนินง�นสถิติของประเทศให้สมบูรณ์ม�กข้ึน	 

ใน	พ.ศ.	 2508	สำ�หรับพระร�ชบัญญัติสถิติที่ใช้ใน

ปัจจุบัน	 เป็นพระร�ชบัญญัติสถิติ	 ฉบับ	พ.ศ.	2550	 

ที่ได ้มีก�รปรับเปลี่ยนภ�รกิจของสำ�นักง�นสถิติ 

แห่งช�ติ	 (สสช.)	จ�กก�รเป็นหน่วยง�น	“ผู้ผลิตและ 

ผู้ให้บริก�รสถิติ”	 เป็นหน่วยง�น	“ผู้บริห�รจัดก�ร

ระบบสถิติของประเทศ”	มีหน้�ท่ีจัดทำ�แผนแม่บท

เก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นท�งสถิติของรัฐ	 ให้สอดคล้อง	

กับนโยบ�ยและแผนก�รพัฒน�ประเทศ

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได้จัดทำ�แผนแม่บท

ระบบสถิติประเทศไทย	พ.ศ.	2554	 -	2558	ซึ่งเป็น 

แผนแม่บทฯ	ฉบบัแรก	เพือ่ใช้เป็นกรอบก�รดำ�เนนิง�น

ด้�นสถิติของทุกหน่วยง�น	 สสช.	 จึงได้ร ่วมกับ 

การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ

หน่วยง�นระดับกระทรวงทกุแห่ง	โดยเน้นกระบวนก�ร

ห�รือและก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

และผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย	 ในก�รพัฒน�ข้อมูลสถิติ 

ที่สำ�คัญและจำ�เป ็นของประเทศ	 หรือที่ เรียกว ่�	 

“สถิติทางการ (Official Statistics)1”	ทั้งในระดับ

ส�ข�	 (Function	Base)	21	ส�ข�	และระดับพื้นที่	

(Area	Base)	 7	จังหวัด/18	กลุม่จงัหวดั	 ผ่�นกลไก 

ทีส่ำ�คญั	คอื	คณะกรรมก�รจัดระบบสถิติประเทศไทย	

3	ด้�น	(เศรษฐกิจ	สังคม	และทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ

สิ่งแวดล้อม)	 คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ด้�นวิช�ก�ร	 

คณะอนกุรรมก�รสถิติร�ยส�ข�	และคณะกรรมก�ร

สถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ทั้งนี้ก�รพัฒน�สถิติ

ร�ยส�ข�จะยึดถือหลักคว�มรับผิดชอบร่วมกันของ

หน่วยสถิติต่�ง	ๆ	 โดยมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบใน

ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ให้กระทรวงต�่ง	ๆ 	ทำ�หน้�ที่

เป็นเจ้�ภ�พหลัก

	 ก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติภ�ยใต้แผน

แม่บทระบบสถิติฯ	ฉบับนี้	ทำ�ให้เกิดก�รบูรณ�ก�ร

คว�มร่วมมือระหว่�งผู้ใช้และผู้ผลิตสถิติส�ข�ต่�ง	ๆ	 

มีผลลัพธ์ที่ได้	 คือ	 สถิติท�งก�ร	 3,592	 ร�ยก�ร	 

แผนพัฒน�สถิติร�ยส�ข�	สำ�หรับพื้นที่มีผลลัพธ์ที่ได้	

คือ	สถิติท�งก�ร	19,409	ร�ยก�ร	แผนพัฒน�สถิติ

เชิงพ้ืนท่ี	 และก�รกำ�หนดผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภ�พ	

(Product	Champion)	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 ซ่ึงนับ

เป็นก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติแบบมีส่วนร่วมที่มี

ประสิทธิภ�พและก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นท่ีน่�พอใจใน

ระดับหนึ่ง
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	 หลังจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มแผนแม่บทระบบ

สถิติฯ	ฉบับที่	 1	สิ้นสุดลง	 ได้มีกระบวนก�รติดต�ม

ประเมินผลแผนแม่บทฯ	ฉบับที่	 1	 โดยใช้วิธีก�ร

วิเคร�ะห์และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้

แนวคิดเชิงระบบ	 (Input	 -	Processes	 -	Outputs	

Model)	 ศึกษ�วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์	 แนวโน้ม	

นโยบ�ยก�รพฒัน�ประเทศทีส่อดคล้องกบัแผนพฒัน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ผสมผส�นก�รพัฒน�

ต�มแนวท�งทีไ่ด้ว�งร�กฐ�นไว้	รวมท้ังยุทธศ�สตร์ต�ม

แผนพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และริเริ่ม

แนวท�งรูปแบบเพื่อเพิ่มพลังให้เป็นพลวัตในก�ร 

ขับเคล่ือนก�รพัฒน�ระบบสถิติ	 รวมท้ังได้มีก�ร

สัมภ�ษณ์หน่วยง�นที่มีส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อน

แผนแม่บทฯ	ฉบับที	่1	และประชุมระดมคว�มคิดเห็น

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วม

ของทุกภ�คส่วน	ทั้งส่วนร�ชก�ร	รัฐวิส�หกิจ	 เอกชน	

ในก�รกำ�หนดทิศท�ง	 แนวท�งก�รขับเคลื่อนก�ร

พัฒน�ระบบสถิติของประเทศไทย	และนำ�ผลก�ร

วิเคร�ะห์ดังกล่�วม�กำ�หนดยุทธศ�สตร์	 โครงก�รที่

ต ้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบระยะเวล�	 6	 ปีของ 

แผนแม ่บทระบบสถิติประเทศไทย	 ฉบับที่ 	 2	 

(พ.ศ.	 2559	 -	 2564)	 ซึ่งเป็นก้�วต่อไปที่จะทำ�ให้ 

เกิดก�รพัฒน�ระบบสถิติของประเทศ	 ให้มีสถิติท่ี

สำ�คัญ	จำ�เป็น	มีม�ตรฐ�น	คุณภ�พ	ส�ม�รถเชื่อมโยง

และบูรณ�ก�รข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในก�รว�งแผน	และ

ประเมินผลก�รพัฒน�ในทุกระดับ	 (ประเทศ	ภ�รกิจ	

และพื้นที่)	

	 โดยคณะรัฐมนตรีได ้เห็นชอบแผนแม่บท

ระบบสถิติฯ	ฉบับท่ี	2	 เมื่อวันท่ี	 2	สิงห�คม	2559	 

ซึง่มเีนือ้ห�ส�ระสำ�คญั	ดังนี้

วิสัยทัศน์

	 “ประเทศไทยมีระบบสถิติท่ีทุกหน่วยง�น 

ร ่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให ้ เกิดสถิติท�งก�รที่ ใช ้ 

ในก�รพัฒน�ประเทศ”

แผนภาพ วิสัยทัศน์การผลิตข้อมูลสถิติของประเทศไทย

พันธกิจ

	 (1)	 บริห�รจัดก�รระบบสถิติของประเทศ

	 (2)	 ส่งเสริมก�รผลิตข้อมูลสถิติที่ได้ม�ตรฐ�น

	 (3)	 ส่งเสริมก�รให้บริก�รข้อมูลสถิติ

เป้าหมายที่สำาคัญ

	 “ส่งเสริมก�รนำ�ข้อมูลสถิติท�งก�รไปใช้

ประโยชน์ในก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์

ยทุธศ�สตร์ที	่1		ก�รพัฒน�ระบบสถิติของประเทศ 

เพื่อก�รว�งแผนและติดต�มผลก�รพัฒน�ระดับ	

ประเทศ	และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เป้าประสงค์

	 1.	 มีคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐ

และเอกชน	 ในฐ�นะผู ้ผลิตข้อมูลและผู ้ใช ้ข ้อมูล	 

ในก�รผลักดันให้ระบบสถิติมีประสิทธิภ�พ

	 2.	 มีกลไก	และกระบวนก�รก�รทำ�ง�นร่วม

กับหน่วยง�นเจ้�ของข้อมูลในก�รตรวจสอบข้อมูล 

ทีน่ำ�ไปใช้ในก�รจดัทำ�ดชันแีละตวัชีว้ดัระดบัน�น�ช�ติ

ยุทธศ�สตร์ที	่2		 ก�รบูรณ�ก�รสถิติจ�กข้อมูลก�ร

บริห�รง�นและสถิติจ�กก�รสำ�รวจและก�รเชื่อมโยง

สถิติ

เป้าประสงค์

	 1.	 ส่งเสริมให้มีก�รบูรณ�ก�รสถิติจ�กข้อมูล

ก�รบริห�รง�น	และข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจ	 เพื่อให้มี

หน่วยงานของรัฐ
(ส่วนกลาง)

รายงานข้อมูลสถิติ
สถิติรายสาขาเพื่อใช้วางแผน

ติดตามการพัฒนาระดับประเทศ

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูลการดำาเนินงาน

ต่อหน่วยเหนือ

ข้อมูลจาก
การ

บริหารงาน
ของ

ข้อมูลจาก
การ

บริหารงาน
ของ

ข้อมูลจาก
การ

บริหารงาน
ของ

ข้อมูลจาก
การ

บริหารงาน
ของ

หน่วยงานรายงาน
ข้อมูลการดำาเนินงาน

ต่อหน่วยเหนือ

สถิติจังหวัด ก
บูรณาการข้อมูล
เพื่อใช้ในจังหวัด

สถิติจังหวัด ข
บูรณาการข้อมูล
เพื่อใช้ในจังหวัด

สำารวจเพื่อตอบโจทย์
เฉพาะระดับชาติ

สำารวจเพื่อเติมเต็ม
ข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่มี

สำารวจย่อย
เพื่อตอบโจทย์
เฉพาะจังหวัด
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คว�มครบถ้วน	และตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้	

ลดคว�มซำ้�ซ้อนก�รจัดเก็บข้อมูลสถิติ

	 2.	 ส่งเสริมก�รเชื่อมโยงสถิติระหว่�งส�ข�	

และระดับพื้นที่	ให้เกิดก�รใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ยุทธศ�สตร์ที่	3		 ก�รพัฒน�คุณภ�พสถิติ ให ้ ได ้

ม�ตรฐ�นส�กล

เป้าประสงค์

	 1.	 ส่งเสริมก�รใช้ม�ตรฐ�นสถิติในก�รจัดทำ�	

ปรับปรุงข้อมูลสถิติให้มีม�ตรฐ�นส�กล

	 2.	 ส่งเสริมหน่วยง�นสถิติทั้งภ�ครัฐ/เอกชน

ให้เข้�ใจและมีก�รประเมินคุณภ�พสถิติ

ยุทธศ�สตร์ที่	4		 ก�รให ้บริก�รสถิติที่สะดวกต ่อ 

ก�รเข้�ถึง	เข้�ใจ	และใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์

	 1.	 ส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบนำ�เสนอ	และ

บริก�รสถิติที่สะดวกต่อก�รเข้�ถึง	 เข้�ใจ	 และใช้

ประโยชน์ร่วมกัน

ยุทธศ�สตร์ที่	5		 ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของ

หน่วยสถิติและก�รพัฒน�สมรรถนะบุคล�กรภ�ครัฐ

ในด้�นสถิติและเทคโนโลยีส�รสนเทศ

เป้าประสงค์

	 1.	 สร้�งม�ตรฐ�นบุคล�กรด้�นสถิติ

	 2.	 เพิ่มบุคล�กรด้�นสถิติ

	 3.	 เพิ่มสมรรถนะบุคล�กรสถิติเป็นวิช�ชีพที่

ทันต่อก�รพัฒน�ประเทศ

	 ในก�รนี	้ก�รกำ�หนดยทุธศ�สตร์ก�รดำ�เนนิง�น

ทั้ง	5	เป็นผลจ�กก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์/

แนวโน้มก�รพัฒน�ประเทศ	กรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	

ดัชนีและตัวชี้วัดระดับน�น�ช�ติ	 และแผนพัฒน�ที่

สำ�คัญโดยเฉพ�ะแผนพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สงัคม	ซึง่ก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นดจิทิลัให้ครอบคลุม		

ทั่วประเทศก�รบริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นกล�งภ�ครัฐ	

(Government	Shared	Infrastructure/	Data	Center)	

และก�รพัฒน�แพลตฟอร์มบริก�รพื้นฐ�นภ�ครัฐ	

(Government	Service	Platform)	ตลอดจนก�ร

สร้�งสังคมคุณภ�พท่ีท่ัวถึง	 เท่�เทียมด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล	จะสนับสนุน	ส่งเสริม	และเอื้ออำ�นวยคว�ม

สะดวกให้ก�รขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติฯ	 

ฉบับท่ี	 2	 ให้ทุกภ�คส่วน	 ทุกพ้ืนท่ี	 ส�ม�รถเข้�ถึง

ข้อมูลสถิติ	 ได้สะดวก	 รวดเร็ว	 ลดคว�มเหลื่อมลำ้� 

ในก�รเข้�ถึง	รวมทั้งก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบก�ร

แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงสถิติของหน่วยง�นต่�ง	ๆ	

ทั้งในระดับประเทศ	ภ�รกิจ	และพื้นที่ด้วยม�ตรฐ�น

เดียวกัน	 (Platform)	 นำ�ไปสู ่ก�รเปิดเผยข้อมูล	

(Open	Data)	 เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของทุก

ภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐภ�คเอกชนและประช�ชน	สู่ก�ร

สร้�งสังคมคุณภ�พด้วยก�รแบ่งปันข้อมูลส�รสนเทศ	

ก�รพัฒน�แนวคิดรูปแบบ	และก�รต่อยอดก�รสร้�ง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ	ศักยภ�พในก�ร

พัฒน�ประเทศและก�รแข่งขันร่วมกัน

แผนภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรฐกิจและ

สงัคมดจิทิลัและแผนแม่บทระบบสถติฯิ ฉบบัที ่2

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	

แผนแม่บทระบบสถิติฯ	ฉบับที่	 2	จะถูกนำ�ไปใช้เป็น 

กรอบแนวท�งในก�รจัดทำ�และ/หรือปรับแผนสถิต	ิ

ในระดบักระทรวง	กรม	และพืน้ที	่(จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั)	

ในระยะ	6	ปีต่อจ�กนี้	 (พ.ศ.	2559	-	2564)	ภ�ยใต้

กลไกก�รขับเคล่ือนเดิมต�มแผนแม่บทระบบสถิติฯ	

ฉบับที่	 1	ที่ปรับปรุงให้เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ

ม�กยิ่งขึ้น	 โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนที่สำ�คัญ	 2	ปัจจัย	
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ปัจจัยแรกคือ	ร่�งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	

ซึ่งผ่�นก�รลงประช�มติเมื่อวันที่	 7	สิงห�คม	2559	

หมวด	16	ก�รปฏิรูปประเทศม�ตร�	258ข	ด้�นก�ร

บริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	(2)	บัญญัติให้มีก�รบูรณ�ก�ร

ฐ�นข้อมูลของหน่วยง�นของรัฐทุกหน่วยง�นเข้�ด้วย

กันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อก�รบริห�รร�ชก�ร

แผ่นดินและก�รบริก�รประช�ชน	และปัจจัยที่สอง

คือ	ข้อสั่งก�รของน�ยกรัฐมนตรีในคร�วประชุมคณะ

รัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	27	กันย�ยน	2559	 ให้สำ�นักง�น

สถิติแห่งช�ติ	 เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดระบบ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management 

Information System: MIS2)	ของทกุส่วนร�ชก�ร	

รวมทั้งให้มีก�รเชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งส่วนร�ชก�ร	

เพื่อนำ�ข้อมูลดังกล่�วม�ใช้ประกอบก�รตัดสินใจ 

ในก�รดำ�เนินนโยบ�ยในด้�นต่�ง	ๆ	ของรัฐบ�ล	ทั้งนี	้

ให้ศึกษ�แนวท�ง	ก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�วจ�ก

ประเทศที่ได ้รับก�รยอมรับในเรื่องก�รจัดระบบ

ข้อมูลส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รแล้วนำ�ม�ประยุกต์

ใช้ให้เหม�ะสมกับประเทศไทย	ซึ่งปัจจัยดังกล่�ว 

จะเป็นโอก�สและแรงผลักดันท่ีทำ�ให้ก�รพัฒน�

ระบบสถิติของประเทศไทยส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ย

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 โดยระบบ	MIS	จะเชื่อมโยงข้อมูลสถิติท�งก�ร	

ซึ่งเป็นผลผลิตของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	

ข้อมูลส�รสนเทศของหน่วยง�น	และข้อมูลเชิงพื้นที่	

(Supply)	 โดยมีสำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส	์

(สรอ)	ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นกล�งในก�รดำ�เนินก�ร

ให้เกิด	Platform	หรือระบบสนับสนุนที่จะส�ม�รถ

ให้ข้อมูลของหน่วยง�นเชื่อมโยงกันได้	ผ่�นกลไกก�ร

ขับเคลื่อนต�มยุทธศ�สตร์ก�รบูรณ�ก�รข้อมูล	และ

ก�รบริก�รสถิติที่สะดวก	 ในแผนแม่บทระบบสถิติฯ	

ฉบบัที	่2	เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รใช้ข้อมลูร่วมกัน	

(Demand)	 เช ่น	 นโยบ�ยที่สำ�คัญของรัฐบ�ล	 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	 12	

เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 (SDGs)	ดัชนีขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 (IMD)	 โดยเน้นคุณภ�พข้อมูล

ต�มม�ตรฐ�นส�กล	 ซ่ึงระบบดังกล่�วจะทำ�ให้

ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	และประเทศมีคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันที่สูงขึ้น	 มีก�รพัฒน�อย่�ง

มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนต่อไป

2	 ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�ร	(MIS)	หม�ยถึง	ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลต่�ง	ๆ	ทั้งภ�ยใน	และภ�ยนอกองค์ก�ร

อย่�งมีหลักเกณฑ์	 เพื่อนำ�ม�ประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้ส�รสนเทศที่ช่วยสนับสนุนก�รทำ�ง�น	และก�รตัดสินใจในด้�นต่�ง	ๆ	ของผู้บริห�ร

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

แผนภาพ แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการบริหารงานฯ
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ



การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาแอพพลิเคชันส�าหรับบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet 

และ พัฒนา Web แอพพลิเคชัน ส�าหรับแสดงผลแบบออนไลน์ 

	 กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�รร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จัดง�น

ตล�ดนัดคลองผดุงกรุงเกษม	:	เกษตรดิจิทัล	ระหว่�ง

วันที่	5	–	25	กันย�ยน	2559	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	

ได ้รับมอบหม�ยในก�รติดต�มประเมินผลก�ร 

ดำ�เนินง�นในภ�พรวม	 เช่น	 จำ�นวนผู ้เข้�ร่วมง�น	 

ยอดจำ�หน่�ยสินค้�	 (ทั้งในระบบตล�ดเดิมและตล�ด

อิเล็กทรอนิกส์)	ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	พัฒน�

แอพพลิเคชันสำ�หรับบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง	Tablet	

และ	พัฒน�	Web	แอพพลิเคชัน	สำ�หรับแสดงผล

แบบออนไลน์	

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ได ้ห�รือร ่วมกับ

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ในก�รออกแบบ 

ข้อถ�มรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลก�รจัดง�นใน

ภ�พรวม	เช่น	จำ�นวนผูเ้ข้�ร่วมง�น	ยอดจำ�หน่�ยสนิค้�	

ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ	โดยต้องร�ยง�นผลดังกล่�ว

เป็นร�ยวันแก่	Chief	of	 the	Day	 (ระดับรองอธิบดี

ขึ้นไป)	ประจำ�วัน	โดยดำ�เนินก�รดังนี้	

 1. นับจำานวนผู้เข้าชมงาน จำาแนกตามเพศ 

โดยมีเจ้�หน�้ที่อยู่ประจำ�ท�งเข�้	4	จุด	จุดละ	2	คน	

ด้วยเครื่อง	Tablet	ระบบ	Android	Lollipop	4.0.3	

และพัฒน�ก�รแสดงผลผ่�น	Web	แอพพลิเคชัน	 

ในรูปแบบของกร�ฟแท่ง	 โดยประมวลผลขึ้นจอภ�พ	

LED	ขน�ด	60	นิ้ว	ในระบบออนไลน	์และปรับเปลี่ยน

ก�รแสดงผลต�มข้อมูลจริงทุก	 ๆ	 15	 วิน�ทีแบบ 

เรียลไทม์	

 2. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากร้านค้า 

แต่ละร้�นค้�บันทึกส�ม�รถบันทึกข้อมูลได้เพียง 

ครั้งเดียว	 โดยรับหม�ยเลขร้�นค้�	และหม�ยเลขบูธ 

ที่ระบบสร้�งข้ึน	 ได้จ�กเจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถบันทึก

ข้อมูลได้	3	ช่องท�ง	คือ

	 2.1	เว็บแอพพลิเคชัน	

	 2.2	 นำ�เข้�ข้อมูลจ�กไฟล์กระด�ษทำ�ก�ร

อิเล็กทรอนิกส์	Microsoft	Excel

	 2.3	แบบฟอร์มกระด�ษ 

 3. รวบรวมข้อมูลยอดขายจากร้านค้า/

หน่วยงาน เป็นรายวัน	 ภ�ยในเวล�	 20.00	 น.	 

ซึ่งส�ม�รถบันทึกข้อมูลได้	3	ช่องท�ง	คือ	

	 3.1	แอพพลิเคชันบนเครื่อง	Tablet	

	 3.2	Line	group	เกษตรดิจิตอล

	 3.3	แบบฟอร์มกระด�ษ

 4. สรุปยอดขายที่เกิดขึ้นภายในงานเป็นราย

ประเภท รายวัน รายสัปดาห์	จำ�นวน	3	สัปด�ห์	คือ	

สัปด�ห์ที่	 1	 ระหว่�งวันที่	 5	 -	11	กันย�ยน	2559	

สัปด�ห์ที่	 2	ระหว่�งวันที่	 12	 -	18	กันย�ยน	2559	

และสปัด�ห์ที	่3	ระหว่�งวนัที	่19	-	25	กนัย�ยน	2559	

โดยร�ยง�นยอดข�ยรวมตลอด	ก�รจัดง�นแยกเป็น

หน่วยง�น	ร�้นค้�ที่มียอดจำ�หน่�ยและยอดสั่งซื้อรวม

สูงสุด	10	อันดับแรก	เป็นต้น	ระบบก�รประมวลผล

ทั้งในแอพพลิเคชันจ�กเครื่อง	 Tablet	 และ	Web	

แอพพลิเคชัน	 จะส่งข้อมูลไปยังระบบคล�วด์ของ

สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์	(สรอ.)	แบบออนไลน์

 5. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 

	 5.1	นับจำ�นวนผู้เข้�ชมง�น	

	 5.2	บนัทกึข้อมลูยอดข�ยจ�กร้�นค้�/หน่วยง�น

	 5.3	แสดงจำ�นวนผูเ้ข้�ร่วมเข้�ชมง�นผดงุกรงุเกษม	

แสดงผลทีห่น้�เวบ็บร�วเซอร์แบบเรยีลไทม์	โดยรเีฟรช

จอภ�พทุก	ๆ	15	วิน�ที

	 5.4	บันทึกข้อมูลร้�นค้�/หน่วยง�นด้วย	Web	

แอพพลิเคชัน

	 5.5	 บันทึกข้อมูลร ้�นค้�/หน่วยง�นด้วย 

แบบฟอร์มกระด�ษ
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 6. สรุปรายงานยอดขาย แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ ด้วย Web แอพพลิเคชัน

หมายเหตุ :	ค่�ที่นำ�ม�แสดงเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่�งเท่�นั้น
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ตัวอย่าง ยอดจำาหน่ายรายวัน

ตัวอย่าง ยอดจำาหน่ายรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1
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ตัวอย่าง สรุปร้านค้า/หน่วยงานขายดี 5 อันดับแรกเป็นรายวัน

ตัวอย่าง สรุปร้านค้า/หน่วยงานขายดี 5 อันดับแรกเป็นยอดรวมตลอดงาน
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7. บันทึกยอดจำาหน่ายรายวัน ด้วยแบบฟอร์มกระดาษ
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การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ



	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 ภ�ยใต้ภ�รกิจซ่ึง

กำ�หนดโดยพระร�ชบัญญัติสถิติ	พ.ศ.	2550	ได้จัดให้

มีก�รฝึกอบรมทั้งด้�นสถิติและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	

ให้แก่บุคล�กรของกระทรวง	กรม	และรัฐวิส�หกิจ

เป็นประจำ�ทกุปี	โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะเพิม่พนูคว�มรู้	

คว�มส�ม�รถ	 และประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น 

ด้�นสถิติและเทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีถูกต้องต�ม 

หลักวิช�ให้แก่ผู้เข้�รับก�รอบรม	รวมทั้งให้ผู้เข้�รับ

ก�รอบรมได้มโีอก�สแลกเปลีย่นคว�มรู	้คว�มคดิเหน็ 

เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นด้�นสถิติ	อันจะเป็นประโยชน์

ต่อก�รปฏิบัติง�นสถิติและส�รสนเทศในหน่วยง�น

ต่�ง	ๆ 	ซึ่งมีผลทำ�ให้ก�รพัฒน�ระบบสถิติของประเทศ

มีประสิทธิภ�พดียิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

1. การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม (ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม)

	 นอกจ�กนี้ 	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติยังให  ้

คว�มร่วมมือแก่หน่วยง�นร�ชก�รและหน่วยง�น

รัฐวิส�หกิจ	 ในก�รจัดอบรมหลักสูตรวิช�สถิติและ

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 โดยจัดส่งข้�ร�ชก�รไปเป็น

วิทย�กรให้แก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ตลอดจนจัดร�ยก�ร

ศึกษ�ดูง�นให้แก ่บุคล�กรทั้งหน่วยง�นภ�ยใน

ประเทศและต่�งประเทศ	รวมทั้งก�รให้คว�มร่วมมือ

แก่สถ�บันก�รศึกษ�ในก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ

ของนักศึกษ�

	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	สำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติได้ดำ�เนินก�ร	ดังนี้
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หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ลำาดับที่ หลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)

สสช.
หน่วยงาน  

ภาครัฐ
รวม

 การพัฒนาองค์ความรู้ (จำานวน 27 หลักสูตร) 1,910 396 2,306

ด้านวิชาการสถิติ (Statistics) 59 250 309

1 	ก�รนำ�เสนอข้อมูลสถิติและก�รจัดทำ�ร�ยง�น

 					รุ่นที่	1 - 24 24

 					รุ่นที่	2 - 25 25

2 สถิติเชิงพรรณน� 6 43 49

3 เทคนิคก�รสุ่มตัวอย่�งและประม�ณค่� 8 36 44

4 ก�รนำ�เสนอข้อมูลด้วยระบบภูมิส�รสนเทศ	(GIS) 14 29 43

5 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลสถิติและส�รสนเทศด้�นเศรษฐกิจและสังคม 16 28 44

6 เทคนิคก�รจัดทำ�ร�ยง�น 7 33 40

7 สถิติระดับกล�ง	รุ่นที่	33 8 32 40

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 147 131 278

1 ก�รใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel

 					รุ่นที่	1 - 40 40

 					รุ่นที่	2 - 40 40

2 ก�รประมวลผลและเทคนิคก�รนำ�เสนอประเด็นที่สำ�คัญของก�ร

สำ�รวจก�รทำ�ง�นของเด็กในประเทศไทย

45 - 45

3 ก�รนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบ	Infographics

 					รุ่นที่	1 43 - 43

 					รุ่นที่	2 34 - 34

4 	ก�รสร้�งแบบสอบถ�มออนไลน์ 16 24 40

5 	เทคนิคก�รประมวลผลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป 9 27 36

หลักสูตรพิเศษ/การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 1,704 15 1,719

1 ก�รปฐมนิเทศข�้ร�ชก�รใหม่ 32 - 32

2 คุณธรรมและจริยธรรมในก�รปฏิบัติง�น

 						รุ่นที่	11 54 - 54

 						รุ่นที่	12 48 - 48

 						รุ่นที่	13 54 - 54
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ลำาดับที่ หลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)

สสช.
หน่วยงาน  

ภาครัฐ
รวม

3 ธรรมะอบอุ่น	เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต

 						รุ่นที่	1 62 - 62

 						รุ่นที่	2 61 - 61

 						รุ่นที่	3 61 - 61

 						รุ่นที่	4 69 - 69

4 ก�รเสริมสร้�งสมรรถนะเพื่อก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รสำ�มะโน

อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2560

392 - 392

5 ก�รพัฒน�นักบริห�รระดับกล�ง 60 - 60

6 ก�รเผยแพร่คว�มรูท้ีไ่ด้รบัจ�กก�รอบรม/ดงู�น/ประชมุหน่วยง�น

ต่�งประเทศ

203 - 203

7 ก�รเขียนหนังสือร�ชก�ร	หนังสือโต้ตอบ	และร�ยง�นก�รประชุม

 						รุ่นที่	6 50 - 50

 						รุ่นที่	7 61 - 61

8 เทคนิคก�รเป็นวิทย�กรมืออ�ชีพ

 						รุ่นที่	1 38 - 38

 						รุ่นที่	2 44 - 44

9 ก�รเรียนรู้ต�มรอยพระยุคลบ�ท	:	ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 45 - 45

10 แนวท�งก�รพัฒน�ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร 13 15 28

11 ก�รเขียนหนังสือร�ชก�รที่ดีและระเบียบง�นส�รบรรณ 76 - 76

12 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลสถิติเชิงบูรณ�ก�รฯ	 เพื่อสนับสนุนก�รจัดทำ�

แผนยทุธศ�สตร์ของจงัหวดัและก�รนำ�เสนอข้อมลูสถติบินเวบ็ไซต์

   

 						รุ่นที่	1 42 - 42

 						รุ่นที่	2 42 - 42

 						รุ่นที่	3 42 - 42

						รุ่นที่	4 42 - 42

13 โครงก�รเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นกฎหม�ย	 54 - 54

14 โครงก�รอบรมเชงิปฏบิตักิ�ร	เรือ่ง	คว�มรูเ้กีย่วกบัประช�กรศ�สตร์

และม�ตรวัดพื้นฐ�นที่สำ�คัญ

36 - 36

15 ก�รพฒัน�โปรแกรมประมวลผลข้อมลูสถติบินเวบ็ด้วย	Cake	PHP 23 - 23
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2. หน่วยงานที่ เข ้ารับการอบรม (ร ้อยละของ

ประเภทหน่วยง�น)

3. การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศ

	 3.1	 จัดร�ยก�รศึกษ�ดูง�นให้แก่หน่วยง�น

ภ�ยในประเทศ	จำ�นวน	10	ครัง้	มผีูเ้ข้�รบัก�รศกึษ�ดงู�น	

จำ�นวน	384	คน	

	 	 •	 ก�รจัดทำ�สำ�มะโนประช�กรและเคหะ

และสำ�รวจระดับช�ติให้แก่คณ�จ�รย์และนักศึกษ�

สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม	มห�วิทย�ลัยมหิดล	

จำ�นวน	28	คน	

	 	 •	 กระบวนก�รจัดทำ�ข้อมูลสถิติ	 ให้แก่

คณ�จ�รย ์และนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น	

จำ�นวน	79	คน

	 	 •	 ก�รจัดทำ�สำ�มะโนและสำ�รวจ	 ให้แก่

คณ�จ�รย์และนกัศกึษ�มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัพบิลูสงคร�ม	

จำ�นวน	26	คน

	 	 •	 ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�ร

จัดก�รข้อมูลสถิติให้แก่คณ�จ�รย์และนักศึกษ�

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร ์วิทย�เขตปัตต�นี	

จำ�นวน	39	คน

	 	 •	 กระบวนก�รจัดทำ�ข้อมูลสถิติ	 ให้แก่

คณ�จ�รย์และนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

รำ�ไพพรรณี	จำ�นวน	10	คน

	 	 •	 กระบวนก�รจัดทำ�ข้อมูลสถิติ	 ให้แก่

คณ�จ�รย์และนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทร

เกษม	จำ�นวน	19	คน

	 	 •	 กระบวนก�รจัดทำ�ข ้อมูลสถิติและ

ก�รนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 ให้แก่คณ�จ�รย์และ

นกัศกึษ�มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสวนสนุนัท�	จำ�นวน	78	คน

	 	 •	 กระบวนก�รจัดทำ�ข้อมูลสถิติและก�ร

ประยุกต ์ใช ้ง�น	 ให้แก ่คณ�จ�รย์และนักศึกษ�

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบุรีรัมย์	จำ�นวน	64	คน

	 	 •	 บทบ�ทหน้�ทีข่องสำ�นกัง�นสถติิแห่งช�ติ	

ให้แก่คณ�จ�รย์และนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

สุรินทร	์จำ�นวน	24	คน

	 	 •	 กระบวนก�รจัดทำ�ข้อมูลสถิติและก�ร

ประยุกต ์ใช ้ง�น	 ให้แก ่คณ�จ�รย์และนักศึกษ�

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่	จำ�นวน	17	คน

	 3.2	 จัดร�ยก�รศึกษ�ดูง�นให้แก่หน่วยง�น

ต�่งประเทศ	จำ�นวน	8	ครั้ง	มีผู้เข้�รับก�รศึกษ�ดูง�น	

จำ�นวน	99	คน

	 	 •	 Soc io-Economic	 Survey	 in	

Thailand	 ให้แก่คณะนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�

จ�ก	State	University	of	Malang	ประเทศอนิโดนเีซยี

และอ�จ�รย์จ�กมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ	 (วิทย�เขต

กล้วยนำ้�ไท)	จำ�นวน	34	คน

	 	 •	 ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�ร

พัฒน�ง�นด้�นสถิติระหว่�งกัน	 ให้แก่คณะเจ้�หน้�ที่

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติส�ธ�รณรัฐเก�หลี	 (KOSTAT)	

จำ�นวน	6	คน

	 	 •	Working	Visit	of	Guangxi	Bureau	

of	Statistics	 ให้แก่คณะเจ้�หน้�ที่จ�กประเทศจีน	

จำ�นวน	6	คน

	 	 •	 Training	 on	Data	 Visualization	

(INFOGRAPHICS)	 ให้แก่เจ้�หน้�ที่	 ASEAN	NSO	

และ	ASEAN	Status	จำ�นวน	25	คน	

	 	 •	 The	11th	Meeting	of	the		WGDSA	

ให้แก่เจ้�หน้�ท่ี	ASEAN	NSO	และ	ASEAN	Status	

จำ�นวน	13	คน	

	 	 •	 The	Statistical	Capacity	Building	

and	Human	Resource	Development	 ให้แก่	

ส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยประช�ชนล�ว	จำ�นวน	10	คน
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	 	 •	Meeting	 for	 implemental	 of	

Multiple	 indicator	 Cluster	 Survey	 ให้แก	่

Delegation	 from	 Institute	 for	Public	Health	

Malaysia	จำ�นวน	2	คน

	 	 •	 Statistical	Methodology	 ให้แก ่

ผู ้บริห�รระดับสูงของ	 Afghanistan	 Central	

Statistics	Organization	(CSO)	จำ�นวน	3	คน

4. การประชุม อบรม สัมมนาระหว่างประเทศ

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้ส่งข้�ร�ชก�รระดับ

ต่�ง	ๆ 	เข้�ร่วมก�รประชุม	อบรม	และสัมมน�ระหว่�ง

ประเทศ	จำ�นวน	27	ครั้ง	มีผู้เข้�รับก�รศึกษ�ดูง�น	

จำ�นวน	43	คน

การเข้าร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนาในต่างประเทศ ของข้าราชการสำานักงานสถิติแห่งชาติ  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

ลำาดับที่ การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
จำานวน 

(คน)
ประเทศ/ ระยะเวลา

1 Improving	Capability	in	Producing	Official	

Statistics	 Relating	 to	MDGs	 Indicators	

(ICPOS-3)

1 ประเทศญี่ปุ่น 

17	สิงห�คม	-	19	ธันว�คม	2558

2 Fifth	OECD	World	Forum	on	Statistics,	

Knowledge	 and	Policy:	 Transforming	

Policy	and	Changing	Lives

1 ประเทศเม็กซิโก 

13	-	15	ตุล�คม	2558

3 World	Statistics:	 Sustainable	Data	 for	

Sustainable	Development	 International	

Seminar	 on	 the	Occasion	 of	World	

Statistics	Day	2015	

2 ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 

20	-	22	ตุล�คม	2558

4 Fifth	Session	of	 the	ASEAN	Community	

Statistical	System	(ACSS)	Committee

3 ประเทศม�เลเซีย 

3	-	5	พฤศจิก�ยน	2558

5 Infographics	 Tra in ing	 (Act iv i ty	 C)	

Concluding	workshop

3 ประเทศอินโดนีเซีย 

16	-	18	พฤศจิก�ยน	2558

6 Training	 Program	 for	 Strengthening	

Statistical	Capacity:	Statistical	Analysis	

Using	SPSS

1 ส�ธ�รณรัฐเก�หล ี

23	พฤศจิก�ยน	-	4	ธันว�คม	2558

7 Twelfth	Management	Seminar	 for	 the	

Heads	of	National	Statistical	Offices	 in	

Asia	and	the	Pacific

2 ประเทศญี่ปุ่น 

30	พฤศจิก�ยน	-	4	ธันว�คม	2558
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ลำาดับที่ การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
จำานวน 

(คน)
ประเทศ/ ระยะเวลา

8 (1)	 Tenth	 ACSS	 Sub	 Committee	 on	

Planning	 and	 Coordination	 (10th	

SCPC)	

(2)	 Third	Program	Steering	Committee	

meeting	(PSC3)	

(3)	Workshop	on	Broad	Framework	 for	

the	 Sustainable	Development	 of	

ASEAN	Statistics

2 ประเทศอินโดนีเซีย 

27	-	29	มกร�คม	2559

9 Twenty-sixth	Asia-Pacific	Commission	on	

Agricultural	Statistics

2 ร�ชอ�ณ�จักรภูฏ�น 

15	-	19	กุมภ�พันธ์	2559

10 ก�รเดนิท�งไปร�ชก�รเพือ่ศกึษ�ง�นก�รถ่�ยทอด

เทคโนโลยีด้�นก�รขนส่งและจร�จร	และก�ร

ประเมนิขดีคว�มส�ม�รถก�รแข่งขนัของประเทศ		

ณ	สม�พันธรัฐสวิส	ส�ธ�รณรัฐออสเตรียและ

ส�ธ�รณรัฐเช็ก

1 สม�พันธ์รัฐสวิส 

ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย 

ส�ธ�รณรัฐเช็ก	 

19	-	27	กุมภ�พันธ์	2559

11 Regional	Workshop	on	Training	of	Trainers	

for	Official	Statistics

1 ประเทศญี่ปุ่น 

29	กุมภ�พันธ์	-	3	มีน�คม	2559

12 Second	Meeting	of	the	Network	for	the	

Coordination	of	 Statistical	Training	 in	

Asia	and	the	Pacific

1 ประเทศญี่ปุ่น 

4	มีน�คม	2559

13 Forty-seventh	 Session	UN	 Statistical	

Commission

3 ประเทศสหรัฐอเมริก�

8	-	11	มีน�คม	2559

14 Second	 Joint	 BMP-EAGA	 and	 IMT-GT	

Sub-regional	 Statistics	 and	Database	

Meeting

1 ประเทศม�เลเซีย 

4	-	5	พฤษภ�คม	2559

15 Third	 Group	 Training	 Programme	on	

Production	and	Statistical	Analysis	of	

Monitoring	 Indicators	 in	 Support	 of	

Inclusive	Development	Policies

1 ประเทศญี่ปุ่น 

16	พฤษภ�คม	-	24	มิถุน�ยน	

2559

16 Training	Course	on	Sample	Calibration	

Techniques	

3 ประเทศฟิลิปปินส์ 

23	-	26	พฤษภ�คม	2559
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ลำาดับที่ การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
จำานวน 

(คน)
ประเทศ/ ระยะเวลา

17 Study	Visit	at	the	Statistics	Netherland-

CBS	and	Statistics	Norway

1 ประเทศเนเธอร์แลนด์		 

ประเทศนอร์เวย์ 

23	-	27	พฤษภ�คม	2559

18 The	Workshop	on	the	ASEAN	Community	

Progress	Monitoring	System	(ACPMS)

2 ประเทศอินโดนีเซีย 

22	-	23	มิถุน�ยน	2559

19 EGM	on	the	revision	of	the	International	

Classification	of	Activities	 for	Time	Use	

Statistics

1 ประเทศสหรัฐอเมริก� 

28	-	30	มิถุน�ยน	2559

20 R e g i o n a l 	 T r a i n i n g 	 C o u r s e 	 o n	

Communication	 and	 Advocacy	 for	

Agricultural	Statistics

1 ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	

23	มิถุน�ยน	-	1	กรกฎ�คม	2559

21 Third	 KOSTAT	 Summer	 Seminar	 on	

Population

1 ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	

25	กรกฎ�คม	-	24	สิงห�คม	2559

22 (1)	 The	Twelfth	Working	Group	on	Data	

Sharing,	Analysis,	Dissemination	and	

Communication	(WGDSA12)	Meeting	

(2)	 R e g i o n a l 	 Wo r k s hop 	 on 	 t h e	

Implementation	Plan	of	the	Policies	

and	 Guidelines	 on	 Data	 Sharing,	

Confidentiality,	and	Dissemination	of	

ASEAN	Statistics

2 ประเทศอินโดนีเซีย	

22	-	24	สิงห�คม	2559

23 (1)	 Fourth	Project	Steering	Committee	

Meeting	(PSC4)	

(2)	 Eleventh	ACSS	Sub-Committee	on	

Planning	and	Coordination	(SCPC11)

3 ประเทศอินโดนีเซีย	

24	-	26	สิงห�คม	2559

24 Twenty-eighth	 Population	 Census	

Conference

1 ประเทศสหรัฐอเมริก�	

6	-	9	กันย�ยน	2559

25 Global	 Preparatory	 Seminar	 for	 the	

United	Nations	World	Data	Forum	

1 ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	

7	–	9	กันย�ยน	2559

26 China-ASEAN	Statistics	Information	Press	

Conference	

1 ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	

10	กันย�ยน	2559

27 2016	China-ASEAN	Statistics	Forum 1 ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	

11	-	12	กันย�ยน	2559
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5. การให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตและนักศึกษา

	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2559	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์รับนิสิตและนักศึกษ�

ระดบัอนปุรญิญ�และระดบัปรญิญ�ตรเีข้�รบัก�รฝึกประสบก�รณ์วชิ�ชพี	จำ�นวน	49	คน	จ�ก	13	สถ�บนัก�รศกึษ�

	 1.	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร												 จำ�นวน	2	คน

	 2.	 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	ห�ดใหญ่																							 จำ�นวน	3	คน

	 3.	 สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง		 จำ�นวน	5	คน

	 4.	 วิทย�ลัยเทคโนโลยีสย�มบริห�รธุรกิจ	(SBAC)		 จำ�นวน	7	คน

	 5.	 เทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี	 จำ�นวน	6	คน

	 6.	 มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม	 จำ�นวน	3	คน

	 7.	 มห�วิทย�ลัยนเรศวร	 จำ�นวน	9	คน

	 8.	 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�	 จำ�นวน	2	คน

	 9.	 มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	 จำ�นวน	1	คน

	 10.	มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์	 จำ�นวน	2	คน

	 11.	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 จำ�นวน	2	คน

	 12.	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ�้นสมเด็จเจ้�พระย�	 จำ�นวน	1	คน

	 13.	มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	 จำ�นวน	6	คน
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ภาพกิจกรรมสำาคัญในรอบปี



งานพระราชพิธี

	 ดร.อุตตม	ส�วน�ยน	รัฐมนตรีว�่ก�ร

กระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	

นำ�คณะผู้บริห�รกระทรวงฯ	 และหน่วยง�น 

ใน สั งกั ด 	 ร ่ วมบันทึก เทปถว�ยพระพร 

เ น่ื อ ง ใ น โ อ ก � ส วั น ม ห � ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม	

พระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์

พระบรมร�ชินีน�ถ	 เมื่อวันที่	 6	กรกฎ�คม	

2559	ณ	ห้องส่ง	1	อ�ค�รออกอ�ก�ศสถ�นี

โทรทศัน์โมเดร์ินไนน์	(ช่อง	9	อสมท.)

	 น�งส�ววิไลลักษณ์	 ชุลีวัฒนกุล	 ผู ้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	พร้อมด้วยข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น

สถิตแิห่งช�ต	ิว�งพ�นพุม่ถว�ยบังคมพระบรมร�ช�นสุ�วรย์ี	

พ ระบ�ทสม เด็ จพระปรมิ นทรมห�จุ ฬ �ล งกรณ ์	 

พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู ่หัว	 เนื่องในวันสื่อส�รแห่งช�ติ	

ประจำ�ปี	2559	เมื่อวันท่ี	4	สิงห�คม	2559	ณ	พระบรม

ร�ช�นุส�วรีย์ฯ	บริเวณล�นด้�นหน้�อ�ค�รอำ�นวยก�ร	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�ร

โทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ	(กสทช.)

รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ 145



ประชุมวิชาการ

	 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	 โครงก�ร

สำ�มะโนอุตส�หกรรม	พ.ศ.	2559	–	2560	ง�นนับจด	2559	:	ระดับสถิติ

จังหวัด	โดยมี	น�งส�ววิไลลักษณ์	ชุลีวัฒนกุล	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ	 ร่วมรับฟังและบรรย�ยพิเศษ	พร้อมด้วย	น�ยไพโรจน์	 บุญลือ	

และน�ยอ�จิน	 จิรชีพพัฒน�	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต	ิ

ระหว่�งวันที่	2	–	4	เมษ�ยน	2559	ณ	โรงแรมเดอะไทด์	รีสอร์ท	บ�งแสน	 

จังหวัดชลบุรี

	 น�งส�ววิไลลักษณ์	ชุลีวัฒนกุล	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 

เป็นประธ�นก�รประชุมชี้แจงระเบียบวิธีก�รปฏิบัติง�นโครงก�รสำ�มะโน

อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2560	ง�นนับจดปี	2559	 เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นสน�ม

กรุงเทพมห�นคร	จัดข้ึนระหว่�งวันท่ี	25	 -	27	 เมษ�ยน	2559	11	 -	13	

พฤษภ�คม	 2559	 และ	 1	 -	 3	 มิถุน�ยน	 2559	ณ	 โรงแรมเซ็นทร�	 

ศูนย์ร�ชก�รและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ
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	 น�ยไพโรจน์	 บุญลือ	 รองผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 

พร้อมคณะ	 เข้�พบผู้ประกอบก�ร	 เพื่อประช�สัมพันธ์โครงก�รสำ�มะโน

อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2560	 (นับจด)	ณ	อ�ค�รใบหยกท�วเวอร์	 1	และ	2	 

ถนนพญ�ไท	เขตร�ชเทวี	กรุงเทพมห�นคร	เมื่อวันที่	7	มิถุน�ยน	2559

	 ดร.อุตตม	ส�วน�ยน	รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร	เป็นประธ�นเปิดโครงก�รสำ�มะโนอุตส�หกรรม	พ.ศ.	2560	

ภ�ยในง�นมีก�รเสวน�	 เรื่อง	“สำ�มะโนอุตส�หกรรม...ใครได้ประโยชน์?”	

นำ�โดย	น�งส�ววิไลลักษณ์	ชุลีวัฒนกุล	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	

ร่วมด้วย	ผู้แทนจ�ก	สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	

สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 

ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ต	ิเมื่อวันที่	18	พฤษภ�คม	2559	ณ	ห้องประชุม 

ออดิทอเรียม	ชั้น	2	 โรงแรมเซ็นทร�ศูนย์ร�ชก�รและคอนเวนชันเซ็นเตอร	์

แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมห�นคร
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	 น�งนวลนภ�	ธนศักด์ิ	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 เป็นประธ�น 

ก�รประชมุห�รอื	 เพื่อเตรียมก�รประชุม	Second	Chaina-ASEAN	Forum	ระหว่�ง 

ผูบ้รหิ�รของสำ�นักง�นสถติิแห่งช�ติ	และผูบ้รหิ�รของ	Guangix	Zhuang	Autonomous	

Region	Bureau	of	Statistics	เมื่อวันที่	28	กรกฏ�คม	2559	ณ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 น�ยไพโรจน์	บุญลือ	รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	เป็นประธ�นก�รประชุมชี้แจง	ก�รปฏิบัติง�น 

เก็บรวบรวมข้อมูลก�รสำ�รวจเพื่อก�รพัฒน�คลัสเตอร์อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2559	ผ่�นระบบ	Video	Conference	

เมื่อวันที่	1	สิงห�คม	2559	ณ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	

	 น�งนวลนภ�	ธนศักด์ิ	 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	 เป็นประธ�นก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	 

เรื่อง	ก�รเสริมสร้�งประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติของประเทศ	จัดขึ้นระหว่�งวันที่	23	-	24	ธันว�คม	

พ.ศ.	2558	ณ	โรงแรมไมด้�	ทว�รวดี	แกรนด์	นครปฐม
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ศึกษาดูงาน

	 น�งนวลนภ�	ธนศักด์ิ	รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถิตแิห่งช�ต	ิ ต้อนรบัคณะเจ้�หน้�ท่ีสำ�นกัง�นสถิตแิห่งช�ติ

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว	(LSB)	เข้�ศึกษ�ดูง�นเรื่อง	The	Building	and	Human	Development	

ระหว่�งวันที	่22	-	25	พฤศจิก�ยน	2558	ณ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 น�งส�ววไิลลกัษณ์	ชลุวีฒันกลุ	ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต	ิให้ก�รต้อนรบั

คณ�จ�รย์	และนักศึกษ�	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น	 เข�้ศึกษ�ดูง�นเรื่อง	กระบวนก�ร

จัดทำ�ข้อมูลสถิติ	เมื่อวันที่	14	มกร�คม	2559	ณ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

	 น�ยไพโรจน์	 บุญลือ	 รองผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ต	ิ

ให้ก�รต้อนรับเจ้�หน้�ท่ีก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	ในโอก�สเข้�ศึกษ�ดูง�น	

ศนูย์ข้อมลูข่�วส�รของสำ�นกัง�นสถิตแิห่งช�ต	ิ เมือ่วนัที	่20	มกร�คม	2559	 

ณ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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	 น�งส�ววไิลลกัษณ์	ชุลวีฒันกุล	ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นสถติิ

แห่งช�ต	ิมอบร�งวลัให้แก่เดก็	ในโอก�สท่ีสำ�นกัง�นสถิตแิห่งช�ติ

ร่วมกบั	บรษิทั	ธน�รกัษ์พฒัน�สนิทรพัย์	(ธพส.)	จดัง�นวนัเดก็แห่งช�ติ	

ประจำ�ป	ีพ.ศ.	2559	ในกิจกรรม	ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ	เพื่อให้

เด็กได้เล่นเกมและเรยีนรูเ้ก่ียวกับสถิต	ิเมือ่วนัท่ี	9	มกร�คม	2559 

ณ	ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ	 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	

งานเพื่อสังคม

	 น�ยอ�จิน	จิรชีพพัฒน�	รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติ

แห่งช�ติ	พร้อมคณะ	ร่วมบริจ�คสิ่งของและมอบกำ�ลังใจให้ผู้สูงอ�ยุ	 

ในโครงก�ร	สสช.ปันรักปันสุข	กิจกรรม	มอบกำ�ลังใจให้ผู้สูงอ�ย	ุ

เน่ืองในวันผู้สูงอ�ยุ	ประจำ�ปี	2559	 เมื่อวันที่	 21	 เมษ�ยน	2559	 

ณ	ชุมชนบ้�นครัวเหนือ	ถนนเพชรบุรี	เขตร�ชเทวี	กรุงเทพมห�นคร	
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	 น�ยอ�จิน	 จิรชีพพัฒน�	 รองผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น 

สถิติแห่งช�ติ	 พร ้อมคณะ	 ร ่วมกิจกรรม	 “รักษ์ป ่�ช�ยเลน”	 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 เนื่องในโอก�ส

มห�มงคลเสด็จเถลิงถวัลยร�ชสมบัติ	ครบ	70	ป	ี9	มิถุน�ยน	2559	

เมื่อวันที่	 9	มิถุน�ยน	2559	ณ	บ้�นบ�งบ่อล่�ง	ตำ�บลบ�งแก้ว	

อำ�เภอเมือง	จังหวัดสมุทรสงคร�ม	

	 น�งส�วรวมพร	ศิริรัตน์ตระกูล	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสถิติพย�กรณ	์

พร้อมคณะ	 ร่วมกิจกรรมปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ	์

พระบรมร�ชนินี�ถ	 เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	7	รอบ	

12	สิงห�คม	2559	ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงก�ร	สสช.	ปันรัก	ปันสุข	เพื่อขย�ย

แนวท�งพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	 ในก�ร

อนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้ให้มีคว�มอดุมสมบูรณ์	เมือ่วนัท่ี	19	สงิห�คม	2559	 

ณ	เข�ขว�ง	วัดทิพย์สุคนธ�ร�ม	 ตำ�บลดอนแสลบ	 อำ�เภอห้วยกระเจ�	 

จังหวัดก�ญจนบุรี
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4
ส่วนที่

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  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

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

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

ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม  (๑) 
(๖) แนะนํา  ใหคําปรึกษา  หรือความชวยเหลือแกหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน  และ

ระเบียบวิธีในการจัดเก็บขอมูล  ตลอดจนการประมวลผล  และการวิเคราะหผลสถิติ 
(๗) ประสานกับหนวยงานในการสรางเครือขายสถิติ  เพื่อใหไดมาซ่ึงฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ  

และเปนปจจุบันของประเทศ 
(๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน  องคกรเอกชน  และบุคคลทั่วไป  
(๙) เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเก่ียวกับสถิติ 

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

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

 

มาตรา ๘ หนวยงานตองจัดทําสถิติใหเปนไปตามแผนกําหนดความรับผิดชอบตามมาตรา  ๖  (๕)  
และดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานสถิติ 

หนวยงานใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานคณะรัฐมนตรี  เพื่อส่ัง
การตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๙ เมื่อหนวยงานจะมีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางที่ประสงคจะ
กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองใหขอมูล  ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  กฎกระทรวงนั้น
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

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

เก่ียวกับวิธีดําเนินการในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางในเร่ืองดังตอไปนี้ 
(๑) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
(๒) คําถามที่บุคคลจะตองใหขอมูลหรือรายละเอียดของแบบสอบถามที่บุคคลจะตองกรอกขอมูล  

และวิธีการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม 
(๓) ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถามหรือสงแบบสอบถาม 
(๔) ระยะเวลาที่บุคคลซ่ึงตองกรอกแบบสอบถามจะตองสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอก

รายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่ 
(๕) ขอมูลอื่นที่ประชาชนสมควรทราบ 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสหรือ

ส่ือประเภทอื่น 
มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศตามมาตรา  ๑๐  แลว  บุคคลซ่ึงจะตองใหขอมูลตามที่กําหนดไว 

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

 

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

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมพบบุคคลผูซ่ึงจะใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล 
มาตรา ๑๔ ใหหนวยงานมีหนาที่ใหความรวมมือแกสํานักงานสถิติแหงชาติเพื่อประโยชน 

ในการจัดสรางเครือขายสถิติและพัฒนาฐานขอมูลที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ 
ในกรณีที่สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองใชขอมูลจากการสํารวจ  หรือขอมูลจากบันทึก  

ทะเบียน  รายงาน  หรือเอกสารอื่นใดที่อยูในความครอบครองของหนวยงานใด  เพื่อการจัดทําสถิติ 
ที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ใหหนวยงานนั้นจัดสงขอมูลดังกลาวใหสํานักงานสถิติ
แหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ขอมูลที่หนวยงานตองจัดสงใหตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองตองไมระบุหรือเปดเผยวาเปนขอมูล
ของบุคคลใด  เวนแตบุคคลนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือหรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอประชาชน  
หรือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดอยูแลว 

มาตรา ๑๕ บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ตองถือเปน
ความลับโดยเครงครัด  หามมิใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบญัญัตินี้หรือผูมีหนาที่เก็บรักษา  เปดเผย
ขอมูลนั้นแกบุคคลใดซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 

(๑) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  

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

 

มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานหรือ
สํานักงานสถิติแหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูลไดใหไว 
หรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทําสถิติ  วิเคราะหหรือวิจัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาขอมูลที่อาจเปดเผยได  สํานักงานสถิติแหงชาติอาจใหบริการขอมูลนั้น 
ตอบุคคลทั่วไปได  โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายเทาที่จําเปนในการใหบริการขอมูลนั้น  ตามหลักเกณฑ
และอัตราที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด  

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

มาตรา ๑๙ ผูใดซ่ึงมีหนาที่ใหขอมูลตามมาตรา  ๑๑  แตจงใจใหขอมูลเปนเท็จตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๐ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

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

มาตรา ๒๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

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

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติสถิติ  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   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๗) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

(ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๘/๑)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“(๘/๑)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก  (๑๐)  ของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  

กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  หมวด  ๘/๑  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

มาตรา  ๒๑/๑  และมาตรา  ๒๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

“หมวด  ๘/๑ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

มาตรา  ๒๑/๑  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการวางแผน  
ส่งเสริม  พัฒนา  และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  การอุตุนิยมวิทยา  การสถิติ  
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา  ๒๑/๒  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมอุตุนิยมวิทยา 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๕) สํานักงานสถิติแห่งชาติ” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกหมวด  ๑๐  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มาตรา  ๒๔  

และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
มาตรา ๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๙ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๘  ไปเป็นของสํานักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยกเว้นส่วนราชการดังต่อไปนี้  ไปเป็น
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือของข้าราชการ  
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แล้วแต่กรณี 

(๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๒) สํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ   
(๓) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) สํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๐  ไปเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๒  ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังต่อไปนี้  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือ 
ของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แล้วแต่กรณี 

(๑) สํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ   
(๒) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๓) สํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๕ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๔  ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  หรือของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๖  ไปเป็นของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  และของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  หรือของข้าราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  ไปเป็นของกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๒๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง   
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการท่ีโอนมา  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ
ส่วนราชการท่ีโอนมา  ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท่ีรับโอนดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก 
(๑) ให้สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยอนุโลม  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ขึ้นใหม่ 

(๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยอนุโลม  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ขึ้นใหม่ 

(๓) ให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยอนุโลม  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ขึ้นใหม่ 

มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สังคม  ฐานความรู้  และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ  แต่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีจํากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบส่ือสาร   
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเร่ืองการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก  ซึ่งจําเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่
บูรณาการกลไกต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน  
ดังน้ัน  เพ่ือให้มีกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเร่ืองดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงต้องดําเนินการ 
ปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอํานาจหน้าที่มากขึ้นและเปลี่ยนช่ือเป็น
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สถานที่ติดต่อสำานักงานสถิติแห่งชาติ
และสำานักงานสถิติจังหวัด
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ชื่อ - สกุล สายตรง เบอร์ภายใน โทรสาร

สำานักบริหารกลาง 0	2141	7295 17295 0	2143	8109

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0	2141	7334 17334 0	2143	8115

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 0	2141	7393 17393 0	2143	8117

สำานักนโยบายและวิชาการสถิติ 0	2141	7413 17413 0	2143	8119

สำานักบริหารจัดการระบบสถิติ 0	2141	7437 17437 0	2143	8121

สำานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 0	2142	1309 21309 0	2143	8123

สำานักสถิติพยากรณ์ 0	2141	7482 17482 0	2143	8130

สำานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 0	2142	1232 21232 0	2143	8134

สำานักสถิติสังคม 0	2142	1252 21252 0	2143	8136

สำานักสถิติสาธารณมติ 0	2142	1268 21268 0	2143	8138

สำานักพัฒนาบุคลากร 0	2142	1281 21281 0	2143	8140

สำานักภูมิสารสนเทศสถิติ 0	2141	7410 17410 0	2143	7935

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0	2141	7282 17282 0	2143	8105-6	

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0	2141	7290 17290 0	2143	8108

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

เบอร์โทรศัพท์กลาง 0 2141 1234, 0 2141 7486
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ส�านักงานสถิติจังหวัดภาคกลาง

จังหวัด ที่ตั้งสำานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

นนทบุรี ศ�ล�กล�งจังหวัด	อ�ค�ร	3	ชั้น	3	

ถ.รัตน�ธิเบศร์	ต.บ�งกระสอ	อ.เมือง	

จ.นนทบุร	ี11000

02-5800720 02-5800749 14213	

14212

nontburi@nso.go.th

ปทุมธ�นี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเดิม)

ชั้น	2	ถ.	ปทุม-ส�มโคก	ต.บ�งปรอก	

อ.เมือง	จ.ปทุมธ�นี	12000		

02-5816772 02-5817156 13611	

13610

ptthani@nso.go.th

สมุทรปร�ก�ร	 อ�ค�รศูนย์เบญจบูรพ�สุวรรณภูมิ	ชั้น	3	

ถ.สุขุมวิท	ต.บ�งปูใหม่	อ.เมือง	

จ.สมุทรปร�ก�ร	10280	

02-3232110-1

ต่อ	13

02-3232110-3

ต่อ	15

- smprakan@nso.go.th

นครปฐม	 95-97	ถ.หน�้พระ	ต.ห้วยจรเข้	

อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000

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

สมุทรส�คร ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ถ.เศรษฐกิจ	1	ต.มห�ชัย	อ.เมือง	

จ.สมุทรส�คร	74000

034-412601 034-422072 62367

62368

smsakhon@nso.go.th

พระนครศรีอยุธย�	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ถ.ส�ยเอเชีย	อ.พระนครศรีอยุธย�	

จ.พระนครศรีอยุธย�	13000	

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

อ่�งทอง	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ต.บ�งแก้ว	อ.เมือง	จ.อ่�งทอง	14000	

035-611254 035-620050 11749	

11748

angthong@nso.go.th

ลพบุรี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	3	ต.ทะเลชุบศร	

อ.เมือง	จ.ลพบุรี	15000	

036-770130 036-770138 19182	

18856	

18857

lopburi@nso.go.th

สิงห์บุรี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(อ�ค�ร	1)	ชั้น	3	

ถ.สิงห์บุรี-บ�งพ�น	ต.บ�งมัญ	อ.เมือง	

จ.สิงห์บุรี	16000

036-507191 036-507192 11176	

11177

singburi@nso.go.th

ชัยน�ท	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4	

อ.เมือง	จ.ชัยน�ท	17000

056-411663 056-413037 18652	

18653

chainat@nso.go.th

สระบุรี	 อ�ค�รองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด	(เดิม)	

ชั้น	3	ซ.13	ถ.พิชัยรณรงค์สงคร�ม	

ต.ป�กเพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุร	ี18000

036-211618 036-212528 13013	

13012

saraburi@nso.go.th

ชลบุรี	 อ�ค�รศ�ล�ประช�คม	"รวมใจชน"	ชัน้	4	

ถ.ตำ�หนักนำ้�	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000

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

ระยอง	 อ�ค�รศูนย์ร�ชก�ร	ชั้น	2	ต.เนินพระ	

อ.เมือง	จ.ระยอง	21150

038-694057 038-694056 34185 Rayong@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งสำานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot line e-mail address

จันทบุรี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	อ�ค�ร	2	ชั้น	2	

อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000

039-311510 039-330122 34787	

34788

chtburi@nso.go.th

ตร�ด	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเก่�)	ชั้น	2	

ถ.	ร�ษฎร์นิยม	ต.บ�งพระ	อ.เมือง	

จ.ตร�ด	23000

039-511262 039-512862 35314	

35376

trat@nso.go.th

ฉะเชิงเทร�	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเก่�)	ชั้น	2	

ถ.เรืองวุฒ	ิต.หน้�เมือง	อ.เมือง	

จ.ฉะเชิงเทร�	24000

038-511009 038-516104 33011	

33010

chchsao@nso.go.th

ปร�จีนบุร	ี ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	1	

อ.เมือง	จ.ปร�จีนบุรี	25230

037-454060 037-454061 31827	

31791

pchburi@nso.go.th

นครน�ยก	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเก่�)	ชั้น	2	

ต.ท่�ช�้ง	อ.เมือง	จ.นครน�ยก	26000

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

ร�ชบุรี	 206/3-4	ถ.รถไฟ	ต.หน้�เมือง	

อ.เมือง	จ.ร�ชบุรี	70000

032-337404 032-322354 61768

61767

ratburi@nso.go.th

ก�ญจนบุรี ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	5	

ต.ป�กแพรก	อ.เมือง	จ.ก�ญจนบุรี	

71000

034-515109

034-512996

034-515109

034-512996

61152 kcnburi@nso.go.th

สุพรรณบุรี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ถ.สุพรรณบุรี-ชัยน�ท	ต.สน�มชัย	

อ.เมือง	จ.สุพรรณบุร	ี72000

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

สมุทรสงคร�ม	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเก่�)	ชั้น	1	

ถ.เอกชัย	ต.แม่กลอง	อ.เมือง	

จ.สมุทรสงคร�ม	75000

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

เพชรบุรี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	2	

ต.คลองกระแชง	อ.เมือง	จ.เพชรบุร	ี

76000

032-425300 032-424102 63567	

63569

phetburi@nso.go.th

ประจวบคีรีขันธ	์ ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4	

ถ.สละชีพ	อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์	

77000	

032-611310 032-611435 64162	

64183

pchkkhan@nso.go.th

สระแก้ว	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	1	ถ.สุวรรณศร	

ต.ท่�เกษม	อ.เมือง	จ.สระแก้ว	27000

037-425064-5 037-425065 32386	

32388

sakaeo@nso.go.th
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ส�านักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งสำานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot Line e-mail address

เชียงใหม่	 ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม	่ถ.โชตน�	

ต.ช้�งเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

053-112492 053-112493 25504	

25503

chmai@nso.go.th

ลำ�พูน	 81/2	ม.1	ถ.ลำ�พูน-ป่�ซ�ง	ต.ต้นธง	

อ.เมือง	จ.ลำ�พูน	51000	

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

ลำ�ป�ง	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	2	

ถ.วชิร�วุธดำ�เนิน	ต.พระบ�ท	

อ.เมือง	จ.ลำ�ป�ง	52000

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

อุตรดิตถ์	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ถ.ประช�นิมิต	ต.ท่�อิฐ	อ.เมือง	

จ.อุตรดิตถ	์53000	

055-411936 - 21951	

21922

utradit@nso.go.th

แพร่	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4	

ถ.ไชยบูรณ	์ต.ในเวียง	อ.เมือง	จ.แพร่	

54000

054-511234 054-511711 21781	

21784

phrae@nso.go.th

น่�น	 ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดน�่น	ชั้น	4	

ต.ไชยสถ�น	อ.เมือง	จ.น�่น	55000

054-710910 054-710160 21169	

21163

nan@nso.go.th

พะเย�	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	1	

ถ.พหลโยธิน	ต.บ้�นต๋อม	อ.เมือง	

จ.พะเย�	56000

054-449620 054-449621 26809	

26810

phayao@nso.go.th

เชียงร�ย	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	2	

ถ.แม่ฟ�้หลวง	ต.ริมกก	อ.เมือง	

จ.เชียงร�ย	57100	

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

แม่ฮ่องสอน	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	2	

ต.จองคำ�	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน	58000

053-611293 053-611188 26994

26990	

26991

maehson@nso.go.th

นครสวรรค์	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4

ถ.สวรรค์วิถี	อ.เมือง	จ.นครสวรรค	์

60000

056-803579 056-803580 15049	

15552	

15053

nksawan@nso.go.th

อุทัยธ�นี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ถ.ศรีอุทัย	ต.อุทัยใหม	่อ.เมือง	

จ.อุทัยธ�น	ี61000	

056-511312 056-513051 17532	

17995	

uthai@nso.go.th

กำ�แพงเพชร	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	

ถ.กำ�แพงเพชร	-	สุโขทัย	กม.9	

ต.หนองปลิง	อ.เมือง	จ.	กำ�แพงเพชร	

62000

055-705009 055-705010 16191	

16182

kpphet@nso.go.th

ต�ก	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเดิม)	ชั้น	2	

ถ.พหลโยธิน	ต.หนองหลวง	อ.เมือง	

จ.ต�ก	63000

055-511298 055-512705 23534	

23531

tak@nso.go.th
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จังหวัด ที่ตั้งสำานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot Line e-mail address

สุโขทัย	 ศ�ล�กล�งจังหวัดหลังใหม่	ชั้น	4	

ถ.นิกรเกษม	อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000

055-611793 055-610939 22982	

22696

22693

skhothai@nso.go.th

พิษณุโลก	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	6	

ถ.วังจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

จ.พิษณุโลก	65000

055-251943 055-242038 20491	

20691

psnulok@nso.go.th

พิจิตร	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	2	

ต.ท่�หลวง	อ.เมือง	จ.พิจิตร	66000

056-611085 056-613665 16776	

16777

phichit@nso.go.th

เพชรบูรณ์	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4	

ถ.สระบุรี-หล่มสัก	ต.สะเดียง

อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ	์67000

056-729773 056-729774 17377

17378

phchabun@nso.go.th
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ส�านักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งสำานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot Line e-mail address

นครร�ชสีม� ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	3	ถ.มห�ดไทย	

ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครร�ชสีม�	30000

044-242985 044-256406 36054

36427

nkrat@nso.go.th

บุรีรัมย์ ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดบุรีรัมย์	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.สุรินทร	์32000

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

ศรีสะเกษ ศ�ล�กล�งจังหวัด	(ตึกใหม่)	ชั้น	2	

ถ.เทพ�	ต.เมืองเหนือ	อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	

33000

045-612754 045-611995 38373

38352

sisaket@nso.go.th

อุบลร�ชธ�นี ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	2	ถ.แจ้งสนิท	

ต.แจระแม	อ.เมือง	จ.อุบลร�ชธ�นี	34000

045-344596 045-344597 38975

38976

38977

ubon@nso.go.th

ยโสธร ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	5	

ถ.แจ้งสนิท	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ยโสธร	

35000

045-712703 045-713059 43563

43567

yasothon@nso.go.th

ชัยภูมิ ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	5	

ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	36000

044-811810 044-822507 42982

42983

chyaphum@nso.go.th

ขอนแก่น ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	5	

ถ.ศูนย์ร�ชก�ร	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

จ.ขอนแก่น	40000

043-246639 043-246183 40654

40653

khkaen@nso.go.th

อุดรธ�นี ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	7	

ถ.อธิบดี	ต.หม�กแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธ�นี	

41000

042-222466 042-240967 45653

45554

udon@nso.go.th

เลย ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4	

ถ.มลิวรรณ	ต.กุดป่อง	อ.เมือง	จ.เลย	

42000

042-811162 042-813070 46781

46782

46414

46415

loei@nso.go.th

หนองค�ย ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ต.หนองกอมเก�ะ	อ.เมือง	จ.หนองค�ย	

43000

042-411068 042-442847 45996

45997

nongkhai@nso.go.th

มห�ส�รค�ม ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

อ.เมือง	จ.มห�ส�รค�ม	44000

043-777446 043-777119 41770

41771

sarakham@nso.go.th

ร้อยเอ็ด ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเก�่)	ชั้น	3	

ถ.เทว�ภิบ�ล	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

จ.ร้อยเอ็ด	45000

043-511280 043-511280 42368

42367

roiet@nso.go.th

ก�ฬสินธุ์ ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	4	ถ.ก�ฬสินธุ์	

อ.เมือง	จ.ก�ฬสินธุ์	46000

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



รายงานประจำาปี 2559
สำานักงานสถิติแห่งชาติ172

จังหวัด ที่ตั้งสำานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot Line e-mail address

สกลนคร ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเดิม)	ชั้น	2	

ต.ธ�ตุเชิงชุม	อ.เมือง	จ.สกลนคร	47000

042-711200 042-714955 48616

48606

sakonnk@nso.go.th

นครพนม ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4	

ถ.อภิบ�ลบัญช�	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

จ.นครพนม	48000

042-511206 042-513284 48021

48011

nkphanom@nso.go.th

มุกด�ห�ร ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	3	

ถ.วิวิธสุรก�ร	ต.มุกด�ห�ร	อ.เมือง	

จ.มุกด�ห�ร	49000

042-611558 042-613039 48915

49215

mukdahan@nso.go.th

หนองบัวลำ�ภู ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	2	

ถ.หนองบัวลำ�ภู-เลย

ต.ลำ�ภู	อ.เมือง	จ.หนองบัวลำ�ภู	39000

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

อำ�น�จเจริญ ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	3	

ถ.ชย�งกูร	ต.โนนหน�มแท่ง	

อ.เมือง	จ.อำ�น�จเจริญ	37000

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

บึงก�ฬ ศ�ล�กล�งจังหวัดบึงก�ฬ	ชั้น	2

ต.บึงก�ฬ	อ.เมือง	จ.บึงก�ฬ	

38000

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

จังหวัด ที่ตั้งสำานักงาน โทรศัพท์ โทรสาร Hot Line e-mail address

สงขล�	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเก�่)	ชั้น	2	

ถ.ร�ชดำ�เนิน	ต.บ่อย�ง	อ.เมือง	จ.สงขล�	

90000	

074-311558 074-311558	

ต่อ	15

73094	

73194

songkhla@nso.go.th

สตูล	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	2	

ถ.สตูลธ�นี	ต.พิม�น	อ.เมือง	จ.สตูล	

91000

074-711161 074-711161 73788	

73789

satun@nso.go.th

ตรัง	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4	

ถ.พัทลุง	ต.ทับเที่ยง	อ.เมือง	จ.ตรัง	92000

075-218376 075-214104 71960	

71961

trang@nso.go.th

พัทลุง	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังเก�่)	ชั้น	1	

ถ.ร�เมศวร์	ต.คูห�สวรรค์	อ.เมือง	

จ.พัทลุง	93000

074-613181 074-611271 71376	

71375	

phatlung@nso.go.th

ปัตต�นี	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	ชั้น	2	ถ.เดช�	อ.เมือง	

จ.ปัตต�น	ี94000

073-349443 073-331084 74823	

74768

pattani@nso.go.th

ยะล�	 ศ�ล�กล�งจังหวัดอ�ค�ร	1	ชั้น	1	

ถ.สุขย�งค์	ต.สะเตง	อ.เมือง	จ.ยะล�	

95000

073-212703	

073

073-222012 75319 yala@nso.go.th

นร�ธิว�ส	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	4

ถ.ศูนย์ร�ชก�ร	ต.โคกเคียน	อ.เมือง	

จ.นร�ธิว�ส	96000

073-642624 073-642624	ต่อ	

18

76087 naratwat@nso.go.th

นครศรีธรรมร�ช	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	5	

ถ.ร�ชดำ�เนิน	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

จ.นครศรีธรรมร�ช	80000	

075-356452 075-356452 70054

70154

nksitham@nso.go.th

กระบี่	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	5	

ต.ป�กนำ้�	อ.เมือง	จ.กระบี	่81000

075-620066 075-620067 71182	

71183

krabi@nso.go.th

พังง�	 73/42-43	ถ.เทศบ�ลบำ�รุง	ม.3	

ต.ถำ้�นำ้�ผุด	อ.เมือง	จ.พังง�	82000

076-460749

076-460648

076-460649

076-460648 - phangnga@nso.go.th

ภูเก็ต	 22/37-38	ซ.1	ถ.หลวงพ่อ	

ต.ตล�ดใหญ่	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000

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

สุร�ษฎร์ธ�นี อ�ค�รสำ�นักง�นส่วนร�ชก�ร	ชั้น	3	

ถ.ดอนนก	ต.มะข�มเตี้ย	อ.เมือง	

จ.สุร�ษฎร์ธ�นี	84000

077-283044 077-283044 65482	

65491

surat@nso.go.th

ระนอง	 ศ�ล�กล�งจังหวัด	(หลังใหม่)	ชั้น	5	

ถ.เพชรเกษม	ต.บ�งริ้น	อ.เมือง	

จ.ระนอง	85000

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

ชุมพร ศ�ล�กล�งจังหวัดหลังใหม่	ชั้น	1	

ถ.ไตรรัตน	์ต.น�ชะอัง	อ.เมือง	จ.ชุมพร	

86000

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