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23 พฤษภาคม 2556 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี 
ของการก่อตั้งส�านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็น 

50 ปีแห่งความมุง่มัน่พฒันางานสถติไิทยให้ก้าวไกล เพือ่
คุณภาพของข้อมูลสถิติ ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถน�าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

จากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน อย่าลืมดูแลสุขภาพกัน
ด้วยนะคะ ทั้งร่างกายและจิตใจ ท�าจิตใจให้เบิกบาน 
ลด ละความเครียด ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ รวมถึงการ 
แบ่งปัน มีน�้าใจให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากตัวเรา 
เชือ่ว่าครอบครวั องค์กร สงัคม และประเทศกจ็ะสงบสขุ

สารสถิติฉบับนี้มาพร้อมกับการเปิดโครงการ
ส�ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 อย่างยิ่งใหญ่ โดย 
นายยคุล ลิม้แหลมทอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
เปิดงาน และนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ร่วมเปิดงาน ซึง่การท�าส�ามะโนการเกษตรครัง้นี้ 
เป็นการบรูณาการความร่วมมอืกนั ระหว่างกระทรวงไอซทีี 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นอกจากนี้ ยังมีผลการส�ารวจที่น่าสนใจ ไม่ว่า
จะเป็นเรือ่งของประชาชนคิดเหน็อยา่งไรกบั...โครงการ
หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) พร้อมหรอืไม่กบัการ
เข้าสู่ AEC และจากการที่ประเทศไทยเป็นสังคมของ 
ผูส้งูอาย ุมาดกูารท�างานของผูส้งูอายใุนประเทศไทยกนั 
นอกจากนีย้งัมเีกรด็ความรูด้ ีๆ  มาฝากกนัค่ะ ชวนมนษุย์
ท�างานยืนให้มากถ้าอยากสุขภาพดี ยืนดีกว่านั่งอย่างไร 
อ่านได้ภายในเล่มค่ะ

แล้วพบกันฉบับหน้า

03 สืบเนื่องจากปก 
-  เปิดโครงการส�ามะโนการเกษตร 
   พ.ศ. 2556

มุมอาเซียน (ASEAN Corner) 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

สถิติน่ารู้ 
- ประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับ...โครงการหนึ่งต�าบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
- การท�างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย

สถิติเด่น
สรุปข้อมูลผลกระทบจากอุทกภัยต่อสถานประกอบการ
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  
และอุตสาหกรรมการผลิต

เกร็ดความรู้
ชวนมนุษย์ท�างานยืนให้มาก
ถ้าอยากสุขภาพดี

แวดวง สสช    

ข่าวจากภูมิภาค
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นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการส�ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 

ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ โดยม ีนาวาอากาศเอก อนดุษิฐ์ 
นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเปิดงาน เพื่อเป็น 
การจุดประกายและสร้างการรับรู้สู่สังคมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร 
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของข้อมูลสถิติด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ 
อันจะน�าไปสู ่การให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดท�าส�ามะโนการเกษตร นอกจากนั้น ยังสร้าง 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าส�ามะโนการเกษตร  
พ.ศ. 2556 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และยังเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ประโยชน์ของการท�าส�ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 และให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทั้งนี้  
นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง ได้กล่าวถึงความส�าคัญของโครงการส�ามะโนการเกษตรว่า

เปิดโครงกำรส�ำมะโนกำรเกษตร พ.ศ. 2556
กระทรวงไอซีที บรูณำกำรควำมร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งคุณมาดีท�าส�ามะโนการเกษตร เดินหน้าแก้ปัญหาเกษตรกรไทย
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การใชป้ระโยชน์ในพื้นที่ การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในพื้นที่น�้าจืด จ�านวนปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้
เครือ่งจกัรเครือ่งมอืเพือ่การเกษตร โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมกบักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เพื่อบูรณาการการท�างานร่วมกัน และเป็น 
ครั้งแรกที่มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ แท็บเล็ต มาใช้ในการ 
จัดเก็บและบันทึกข้อมูล ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล 
ด้านการเกษตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และมีรายละเอียดของข้อมูลลงถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะท�าให้รัฐบาลมี
ข้อมลูทีม่คีณุภาพส�าหรบัใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลอื
เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลจากการท�าส�ามะโนการเกษตร จะใช้เป็นฐาน
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จัดเก็บไว้บนบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (One ID Card for Smart Farmer) ให้เป็นบัตรเดียว 
ทีม่ข้ีอมลูครบถ้วน ซึง่รฐับาลสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนนุ
และช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งความร่วมมือ
ในครั้งนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติจะรับผิดชอบในการวางแผนและ 
ก�ากับดูแลการอบรมด้านวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งควบคุม
คุณภาพและประสานงาน เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ  
ส่วนกรมส่งเสรมิการเกษตรภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ร่วมจัดท�าโดยส่งอาสาสมัครเกษตรไปเป็นพนักงาน 
เก็บข้อมูล และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ�าต�าบลเป็น 
เจ้าหน้าที่วิชาการให้ความรู้ด้านวิชาการการเกษตร ท�าการอบรม  
มอบหมายงาน และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน 

การท�าส�ามะโนการเกษตรจะเป็นประโยชน์ต ่อทั้ง 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปวางแผน 
และก�าหนดนโยบายในการพัฒนาด้านการเกษตรในระดับประเทศ
และท้องถิ่น การติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตร 
ของประเทศการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการเกษตรและการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ  
ตลอดจนใช้ศึกษาและประกอบการพิจารณาการก�าหนดนโยบาย 
การช่วยเหลอืเกษตรกรของรฐับาล รวมทัง้การก�าหนดนโยบายการใช้ 
ที่ดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชในแต่ละท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น
ข้อมลูของเกษตรกร เพศ อาย ุลกัษณะการท�างาน การศกึษา รายได้และ 
หนีส้นิทางการเกษตรใช้วเิคราะห์โครงสร้างทางประชากรของเกษตรกร 
และฐานะของครัวเรือน การพึ่งพิงรายได้จะน�าไปใช้ก�าหนดนโยบาย
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ยากจน เป็นต้น

ในงานเปิดโครงการส�ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ได้
จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ เรามาดี...มาท�าส�ามะโนการเกษตร โดยมี
ผูร่้วมเสวนา นายวบิลูย์ทตั สทุนัธนกติติ ์ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติิ 
แห่งชาต ินางพรรณพมิล ชญัญานวุตัร อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร 
นายไผท ปรปักษ์ขาม ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารจดัการกลุม่ผลติภณัฑ์ 
เครือเบทาโกร และ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ 

การเสวนาแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของการท�าส�ามะโน
การเกษตรในทัศนะของทั้งภาครัฐและเอกชนแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้

ข้อมูลที่ได้จากการ 
ท�าส�ามะโนการเกษตรนับเป็น
ฐานข้อมูลที่มีความส�าคัญมาก 
ส�าหรบัการด�าเนนิงานโครงการ
ต่าง ๆ  ด้านการเกษตร ทีก่ระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์รับนโยบาย
มาจากรัฐบาล กระทรวงฯ ใน
ฐานะผูใ้ช้ข้อมลูรายใหญ่จงึเข้าไป 
มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดท�า 
เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เหมาะสม

และตรงกับความต้องการส�าหรับใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาให้กับ
พี่น้องเกษตรกรของไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการไม่มีที่ดินท�ากิน
เป็นของตนเอง ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน�้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก ปัญหาปลูกพืชไม่เหมาะสมกับดิน ปัญหาด้านการผลิต 
ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตผล โรคของสัตว์ ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
หรือขาดตลาด และราคาผลผลิตตกต�่า ซึ่งฐานข้อมูลจากส�ามะโน
การเกษตรจะช่วยในการก�าหนดทิศทางในการด�าเนินนโยบายแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว และใช้ในการติดตามประเมินผล แผนและ
นโยบายได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากเกษตรกรจะท�าให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีฐานข้อมูลน�าไปใช้วางแผนได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องเกษตรกรทุกคน จึงขอความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกรให้ข้อมูลในการจัดท�า
ส�ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ซึง่จะมเีจ้าหน้าทีห่รอืคณุมาดลีงพืน้ที่ 
ไปเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคมนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ”

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้
จัดท�าส�ามะโนการเกษตรขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทาง 
การเกษตร อาทิ  จ�านวน 
ผู้ถือครองเนื้อที่ท�าการเกษตร  
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ส่วนฐานะของครัวเรือนและการพึ่งพิงรายได้ สามารถน�าไปก�าหนด
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยที่ยากจน เป็นต้น

นายไผท ปรปักษ์ขาม  
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารจดัการ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครือเบทาโกร 
กล่าวว่า เครือเบทาโกรเป็นกลุ่ม 
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
อาหารครบวงจร ครอบคลุม
ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับสุขภาพสัตว์  
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารซึ่ ง
ข ้อมูลจากการท�าส�ามะโนทั้ง

ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเป็นประโยชน์ต่อเบทาโกรใน 
ทุกส่วนทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนซื้อวัตถุดิบไป
จนถึงการผลิต รู้สึกดีที่ปีนี้มีการน�าแท็บเล็ตมาใช้จัดท�าส�ามะโนซึ่งจะ
ท�าให้ประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้นมาก

นายเดชา ศิ ริ ภัทร 
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ สะท้อน
ความเห็นของชาวนาต่อการท�า
ส�ามะโนการเกษตรว่า การท�า
ส�ามะโนการเกษตรครั้งนี้  จะ
เป็นครั้งที่ส�าคัญที่สุด เพราะเรา
ก�าลงัจะเปิดเออซีจีะมกีารแข่งขนั 
สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่ง
เราจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดี 

เพือ่ให้สามารถแข่งขนักบัประเทศอืน่ ๆ  ได้ สิง่ส�าคญัคอื ต้องรูเ้ขารูเ้รา 
การท�าส�ามะโนจะท�าให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการเกษตร
ของเรา จะท�าให้ทราบถึงจุดแข็งที่เป็นข้อได้เปรียบ และทราบถึง 
จุดอ่อนที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เราพร้อมเข้าสู่ปี 2558 ที่
จะมีการเปิดเออีซี

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ กล่าวว่า การท�าส�ามะโนการเกษตรจะเป็นประโยชน์

ต ่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สามารถน�าข้อมูลไป
วางแผนและก�าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาด้านการเกษตร
ในระดับประเทศและท้องถิ่น 
และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาด ้านการเกษตรของ
ประเทศ การวเิคราะห์แนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเกษตรและการเจริญ

เติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนใช้ศึกษาและประกอบ
การพิจารณาการก�าหนดนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล 
รวมทั้งก�าหนดนโยบายการใช้ที่ดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช
ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร การท�าส�ามะโน 
ในครั้งนี้จะเห็นภาพรวมทั้งประเทศว่าตรงไหนอ่อนแอ ตรงไหน
เข้มแข็ง มีการกระจายตัวอย่างไร เพื่อวางแผนแก้ไขให้สอดรับกับ
สถานการณ์จริง

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งอาสาสมัคร
เกษตรหมู ่บ ้าน (อกม.) และ 
เจ ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตร 
ระดับต�าบล (อสม.) ที่มีความรู้ 
และมคีวามคุน้เคยกบัคนในพืน้ที่
ไปเป็นพนักงานเก็บข้อมูล ซึ่ง
ข้อมูลที่จะได้รับในครั้งนี้ ต้อง
ถอืว่าเป็นข้อมลูทีม่ปีระโยชน์มาก 
เช่น ข้อมลูของเกษตรกร เพศ อายุ 
ลักษณะการท�างาน การศึกษา 
รายได้และหนี้สินทางการเกษตร
จะสามารถน�าไปใช้วิเคราะห์โครงสร้างทางประชากรของเกษตรกร 
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กฏบตัรอำเซยีน
(ASEAN Charter)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
บทที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน (Entities 

Associated with ASEAN) ให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนหลักการและวัตถุประสงค์ของอาเซียนตามรายชื่อใน
ภาคผนวกของกฎบัตรอาเซียนได้ โดยภาคผนวกจะแบ่งประเภทองค์กร 
ดงักล่าวเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) องค์กรรฐัสภา คอื สมชัชารฐัสภาอาเซยีน 
(ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – AIPA) 2) องค์กรภาคธุรกิจ 
3) องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับการรับรองโดยอาเซียน 4) กลุ่ม think 
tank และองค์กรด้านการศึกษา และ 5) องค์กรอื่น ๆ โดยให้อ�านาจ
เลขาธิการอาเซียนในการปรับปรุงภาคผนวกตามข้อเสนอแนะของคณะ 
ผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน

บทที่ 6 เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (Immunities 
and Privileges) ระบุหลักการกว้าง ๆ ในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ทางการทตูได้แก่ 1) ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีนและองค์กรอืน่ ๆ  ของอาเซยีน 
2) เลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่ของส�านักเลขาธิการอาเซียน และ  
3) ผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิก ณ กรุงจาการ์ตา และผู้แทนของรัฐสมาชิก
ที่เข้าร่วมกิจกรรมของอาเซียน เช่น เดินทางไปประชุม เป็นต้น โดย 
รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงแยกต่างหากจากกฎบัตร

บทที ่7 กระบวนการตดัสนิใจ (Decision Making) หลกัทัว่ไป 
คือ ฉันทามติ (Consensus) แต่มีข้อยกเว้น ได้แก่ 1) กรณีที่ไม่มีแนวทาง
มตอิาจส่งเรือ่งให้ผูน้�าตกลงกนัว่าจะใช้วธิกีารใดตดัสนิ 2) กรณทีีม่ข้ีอตกลง
อื่น ๆ ของอาเซียนอนุญาตให้ใช้วิธีการอื่นตัดสินใจได้ เช่น ปัจจุบันมีสนธิ
สัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่ให้ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ได้ และ 3) กรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีตาม
กฎบัตรอาเซียนอย่างร้ายแรง ผู้น�ามีอ�านาจตัดสินใจด้วยวิธีการใด ๆ ตาม
ทีจ่ะตกลงกนัเพือ่ก�าหนดมาตรการลงโทษ นอกจากนี ้ยงัให้มคีวามยดืหยุน่
ในการผกูพนัตามข้อตกลงต่าง ๆ  โดยใช้สตูรอาเซยีน ลบ x (ASEAN minus 
X ) ส�าหรบัความตกลงทางเศรษฐกจิ ซึง่หมายความว่าหากประเทศสมาชกิ
ทกุประเทศมฉีนัทามตเิกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ  แล้ว ประเทศทีย่งัไม่พร้อมกอ็าจ
เลือกที่จะยังไม่เข้าร่วมได้

บทที่ 8 การระงับข้อพิพาท (Settlement of Disputes) 
1) ก�าหนดในหลักการมีกลไกระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement 
Mechanism-DSM) ส�าหรับทุกเสาหลัก 2) ใช้การปรึกษาหารือและการ
เจรจาในการระงับข้อพิพาทเป็นอันดับแรก 3) ให้คู่พิพาทสามารถเลือก
ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยอาจขอให้ประธานอาเซียนหรือเลขาธิการ

เรื่องให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน 7) ให้เลขาธิการอาเซียนติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามค�าแนะน�า/ค�าตัดสินจาก DSM ของประเทศ
สมาชกิและจดัท�ารายงานเสนอผูน้�า 8) ก�าหนดให้น�าเรือ่งการไม่ปฏบิตัติาม
ค�าแนะน�า/ค�าตัดสินจาก DSM ให้ผู้น�าพิจารณา และ 9) กฎบัตรอาเซียน 
ไม่ตัดสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะใช้รูปแบบการระงับข้อพิพาทตาม
กฎบัตรสหประชาชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่น

บทที่ 9 งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance) 
ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและสามารถตรวจสอบได้ และก�าหนดเรื่องงบการบริหารงานของ
ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน ซึง่รฐัสมาชกิจะจ่ายเงนิสนบัสนนุเท่า ๆ  กนัตามที่ 
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสามารถรับเงินสนับสนุนจากประเทศคู่เจรจาได้  
แต่จะต้องไม่มีเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ กฎบัตรอาเซียนมิได้ระบุเรื่องกองทุน 
พิเศษต่าง ๆ เพื่อการด�าเนินการของอาเซียน อาทิ การด�าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือ การลดช่องว่างการพัฒนา ฯลฯ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องมี
การศึกษา และก�าหนดวิธีระดมทุนที่เหมาะสมต่อไป

บทที ่10 การบรหิารงานและกระบวนการ (Administration 
and Procedure) 1) ก�าหนดให้ประธานของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน และคณะ
ผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน ตลอดจนองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขาและองค์กรเจ้าหน้าที่อาวุโสตามที่เหมาะสมมาจากประเทศเดียวกัน 
(Single Chairmanship) เพื่อส่งเสริมให้การท�างานเป็นเอกภาพและเป็น
ไปในทศิทางเดยีวกนั 2) การเพิม่บทบาทประธานในการ (ก) เป็นผูส่้งเสรมิ
ผลประโยชน์ของอาเซยีนและเป็นผูผ้ลกัดนัการสร้างประชาคมอาเซยีน (ข) 
เป็นผู้ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในแง่การน�านโยบายของ
อาเซยีนเข้าไปผนวกไว้ในนโยบายระดบัชาตขิองรฐัสมาชกิ และการส่งเสรมิ 
บทบาทของอาเซียนในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก
ภมูภิาค และ (ค) ท�าให้อาเซยีนสามารถจดัการวกิฤตการณ์และสถานการณ์
เร่งด่วนที่มีผลกระทบต่ออาเซียนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน (Identity 
and Symbols) ก�าหนดให้อาเซียนมีหน้าที่ในการส่งเสริม 1) อัตลักษณ์ 
ซึ่งหมายถึงการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของอาเซียนในหมู่ประชาชน
และ 2) สญัลกัษณ์ ได้แก่ ค�าขวญั (วสิยัทศัน์เดยีว อตัลกัษณ์เดยีว ประชาคม
เดียว) ธงและดวงตราอาเซียน วันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี) 
และเพลงอาเซียน

อาเซียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ 4) หาก
ความตกลงเฉพาะก�าหนด DSM  
ไว้แล้ว ก็ให้ใช้ DSM นั้น 5) หากข้อ 
ขัดแย้งไม่เกี่ยวข้องกับความตกลง
ของอาเซียนฉบับใด ให้ใช้กลไกคณะ
อัครมนตรีที่จัดตั้งโดยสนธิสัญญา
ไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6) หากไม่
อาจหาข้อยุติในข้อขัดแย้งได้ อาจยก
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การซือ้สนิค้าหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ประเภท
ของสินค้าที่ซื้อและปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้า 

จากผลการส�ารวจพบว่า ในรอบปีที่ผ ่านมาประชาชน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.0 ระบุว่าซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
และร้อยละ 26.0 ระบุว่าไม่ซื้อ 

ส�าหรับประเภทของสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ที่ประชาชนระบุว่าซื้อ (มีร้อยละ 74.0) 5 อันดับแรกคือ อาหารแปรรูป
ต่างๆ (เช่น น�้าพริก ซอสพริก กล้วยตาก ไข่เค็ม เป็นต้น) ร้อยละ 79.1  
รองลงมา ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 37.5 สบู่ แชมพู ยาสีฟัน 
ครีมอาบน�้า เครื่องส�าอาง ร้อยละ 28.5 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
(เช่น น�้าผลไม้ น�้าสมุนไพร ชา เป็นต้น) ร้อยละ 21.3 และของที่ระลึก  
ร้อยละ 13.5 ตามล�าดับ 

ส่วนประชาชนที่ระบุว่า ไม่ซื้อสินค้า (มีร้อยละ 26.0) ได้ระบุ
เหตผุลทีไ่ม่ซือ้ 5 อนัดบัแรก คอื หาซือ้ยาก/ในชมุชนไม่มขีาย ร้อยละ 44.9 
รองลงมา ได้แก่ ไม่ชอบใช้ ร้อยละ 25.5 มีราคาแพง ร้อยละ 15.6 ไม่มั่นใจ 
ในคุณภาพของสินค้า ร้อยละ 10.3 และไม่มีเวลาไปซื้อ ร้อยละ 6.9  
ตามล�าดับ 

ประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับ...
โครงกำรหนึ่งต�ำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) พ.ศ. 2556 พบว่า ประชาชนทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 63.4 รองลงมา ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้า OTOP ร้อยละ 57.3 ระบบจ�าหน่ายสินค้า 
OTOP ผ่านทางไปรษณีย์ ร้อยละ 31.4 ส่วนระบบจ�าหน่ายสินค้า OTOP ผ่านทางเว็บไซต์ และโครงการเครือข่าย 
องค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP) ประชาชนทราบข้อมูล/ข่าวสาร มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 27.3 
และ 27.1 ตามล�าดับ 

การเคยชมหรือเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการเคยชม/เลือกซื้อสินค้า
หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.2 ระบวุ่า เคยชม/เลอืกซือ้สนิค้า ร้อยละ 26.8 ระบวุ่า 
ไม่เคยชม/ไม่เลือกซื้อสินค้า 

 ส�าหรับแหล่งหรือช่องทางที่ประชาชนเคยชม/เลือกซื้อสินค้า
หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พบว่า งานจัดแสดงสินค้า OTOP เป็น
แหล่งหรือช่องทางที่ประชาชนเคยชม/เลือกซื้อสินค้ามากที่สุด (ร้อยละ 
66.2) รองลงมา ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ/ร้านค้า ร้อยละ 33.5 ในชุมชน
หมู่บ้าน OTOP ร้อยละ 32.6 ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 24.0 ทางโทรทัศน์ 
ร้อยละ 15.7 ไปรษณีย์ ร้อยละ 5.5 อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 3.5 และอื่นๆ 
เช่น ตลาดนัด งานเทศกาลต่างๆ สนามบิน เป็นต้น ร้อยละ 2.0 ตามล�าดับ 

 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามการทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ/  

 กิจกรรมของโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
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แหล่งเคยชม/เลือกซื้อสินค้า1/ ร้อยละ
1. งานจัดแสดงสินค้า OTOP  66.2
2. ร้านสะดวกซื้อ/ร้านค้า 33.5
3  ในชุมชนหมู่บ้าน OTOP 32.6
4. ห้างสรรพสินค้า 24.0
5. ทางโทรทัศน์ 15.7
6. ไปรษณีย์   5.5
7. อินเทอร์เน็ต 3.5
8. อื่นๆ เช่น ตลาดนัด  2.0
   งานเทศกาลต่างๆ 
   สนามบิน เป็นต้น 
หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

ไม่เคยชม/ไม่เลือกซื้อสินค้า

เคยชม/เลือกซื้อสินค้า

26.8% 73.2%

โครงการ/
กิจกรรม

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามความเคยชม/เลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล  

 หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในรอบปีที่ผ่านมา
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การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
- การพัฒนา/ปรับปรุงสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จากการสอบถามประชาชนในกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/ 
โครงการฯ เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงสินค้าฯ เพื่อเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ 41.6 ระบวุ่า มกีารพฒันา/ปรบัปรงุสนิค้าหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ 
(OTOP) ร้อยละ 35.5 ระบวุ่า ไม่มกีารพฒันา/ปรบัปรงุสนิค้า และไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.9

- ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ/สนับสนุนโครงการหนึ่งต�าบล  
หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

เมื่อสอบถามประชาชนกลุ ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/  
โครงการฯ เกี่ยวกับสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเรื่องที่
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ/สนับสนุนโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า 
เรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ/สนับสนุนสูงสุด 
คือ จัดหาตลาดจ�าหน่ายสินค้าภายใน/ภายนอกประเทศ (ร้อยละ 71.2)  
รองลงมา ได้แก่ จัดหาแหล่งเงินทุนและให้ค�าปรึกษาในเรื่องการลงทุน  
(ร้อยละ 55.7) พัฒนาสินค้าทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
(ร้อยละ 48.1) จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ความรู้และค�าแนะน�าในเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ร้อยละ 33.0) สนับสนุนเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ร้อยละ 17.4) และฝึกอบรมทักษะภาษา (ร้อยละ 
16.7) ตามล�าดับ

น้อย 7.2%

ปานกลาง

52.8%

มาก 32.9%

เมื่อสอบถามประชาชนที่ซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) (มีร้อยละ 74.0) เกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อ 
สินค้าฯ พบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้า 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้า
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ 69.6 ราคาเหมาะสม ร้อยละ 40.1 และ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 39.6 

ความพึงพอใจต่อโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)

จากผลการส�ารวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.9 
ระบุว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
(โดยมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 52.8 ระดับมาก ร้อยละ 
32.9 และระดับน้อย ร้อยละ 7.2) ส่วนที่ไม่พึงพอใจ มีร้อยละ 0.7  
และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.4

แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
 (OTOP) ในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทของสินค้า1/ ร้อยละ

1. อาหารแปรรูปต่างๆ  79.1

2. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 37.5

3  สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมอาบน�้า 28.5

    เครื่องส�าอาง 

4. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 21.3

5. ของที่ระลึก 13.5

6. เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน 10.7

7. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 9.9

8. อัญมณี เครื่องประดับ  5.0

9. เครื่องใช้ส�านักงาน  0.3

10.อื่นๆ เช่น ยาสมุนไพร ยาดม ฯลฯ 0.3 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

เหตุผลที่ไม่ซื้อ 1/ (5 ล�าดับแรก) ร้อยละ

1. หาซื้อยาก/ในชุมชนไม่มีขาย  44.9

2. ไม่ชอบใช้  25.5

3  มีราคาแพง 15.6

4. ไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า 10.3

5. ไม่มีเวลาไปซื้อ 6.9

แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชนที่ซื้อสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
 จ�าแนกตามปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้า

1. สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. ราคาเหมาะสม

3.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ช่วยสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีงานท�า

5. ใช้ทรัพยากร/วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น

6. เก็บรักษาได้นาน

7. บรรจุภัณฑ์สวยงาม

8. ช่วยสนับสนุนสินค้าไทย/สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและความเป็นไทย

9. อื่นๆ เช่น ความคุ้มค่า อยากทดลอง 
สินค้าเป็นที่นิยม เป็นต้น

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามความพึงพอใจต่อโครงการหนึ่งต�าบล  
 หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

26.0% 74.0%
ไม่ซื้อ ซื้อ

ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ
6.4%ไม่พึงพอใจ

0.7%

พึงพอใจ

92.9%

ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้า 1/

0.00 20.0 40.0 60.0 80.0
ร้อยละ

สำ�
 น

ั ก
 ง

 �
 น

 ส
 ถ

ิ ต
ิ แ
 ห

่ ง
 ช

 �
 ต

ิ
0
8



- ความสามารถในการขยายตลาดสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

 ส�าหรับความสามารถในการขยายตลาดสินค้าหนึ่งต�าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ประชาชน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 ระบวุ่า ประเทศไทยสามารถขยายตลาดไปสูป่ระเทศ
สมาชกิอาเซยีนได้ ส่วนทีร่ะบวุ่าไม่สามารถขยายตลาดไปสูป่ระเทศสมาชกิ
อาเซียนได้ มีเพียงร้อยละ 1.4 และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.0 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ส�าหรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าหนึ่งต�าบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 ไม่แสดงความ
คิดเห็น และมีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเพียงร้อยละ 27.7 และในจ�านวนนี้
ได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ ๆ เช่น พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ  
มีความแปลกใหม่ หลากหลายชนิด ได้มาตรฐาน มีความเป็นสากลมากขึ้น 
และตรงกบัความต้องการของตลาด (ร้อยละ 39.1) รฐับาลสนบัสนนุโครงการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง/ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง/มีหน่วยงานดูแล
รับผิดชอบโดยตรง/ส่งเสริมให้มีโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนในทุกหมู่บ้าน  
(ร้อยละ 19.7)  ให้ภาครฐัจดัหาแหล่งเงนิทนุ วตัถดุบิทีม่รีาคาถกู ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อการผลิต/สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี 
ให้ทนัสมยั (ร้อยละ 12.8)  รฐับาลควรประชาสมัพนัธ์สนิค้า OTOP ให้มากขึน้/ 
รณรงค์สนับสนุนการใช้สินค้า OTOP ให้มากขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการ 
ประกวดสินค้า OTOP (ร้อยละ 11.9) เป็นต้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  1/ ร้อย
ละ

รวม 100.0

l ไม่แสดงความคิดเห็น 72.3

l แสดงความคดิเหน็  โดยระบขุ้อเสนอแนะในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 27.7

1. พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีความแปลกใหม่ หลากหลาย 
ชนิด ได้มาตรฐาน มคีวามเป็นสากลมากขึน้ และตรงกบั
ความต้องการของตลาด

39.1

2. รฐับาลสนบัสนนุโครงการอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง/
ตดิตามโครงการอย่างต่อเนือ่ง/มหีน่วยงานดแูลรบัผดิชอบ
โดยตรง/ส่งเสริมให้มีโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนในทุก
หมู่บ้าน

19.7

3. ให้ภาครัฐจัดหาแหล่งเงินทุน/วัตถุดิบที่มีราคาถูก  
ได้มาตรฐาน และเพยีงพอต่อการผลติ/สนบัสนนุอปุกรณ์ 
เครือ่งมอื และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

12.8

4. รฐับาลควรประชาสมัพนัธ์สนิค้า OTOP ให้มากขึน้/รณรงค์
สนับสนุนการใช้สินค้า OTOP ให้มากขึ้น รวมทั้งจัดให้มี
การประกวดสินค้า OTOP

11.9

5. ส่งเสริมด้านการตลาด/จัดหาตลาดรองรับที่แน่นอน/   
เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย เช่น จัดหาตลาดจ�าหน่าย
สินค้าทั้งภายใน/ภายนอกประเทศ มีผู้แทนจ�าหน่าย

9.5

6. ภาครัฐควรส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้และค�าแนะน�า
เกี่ยวกับสินค้า OTOP/จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้/     
เปิดอบรมการท�าสินค้าให้คนในชุมชน

7.5

7. ช่วยพฒันาหบีห่อ รปูแบบบรรจภุณัฑ์ให้สวยงาม ทนัสมยั
เป็นสากล 

6.8

8. สินค้ามีราคาแพงเกินไป ควรปรับราคาให้ถูกลงและ       
มีความเหมาะสม

6.0

9.  จัดงานแสดงสินค้า OTOP บ่อยขึ้น/เพิ่มศูนย์แสดง/
จ�าหน่ายสินค้าให้แพร่หลายมากขึ้น

4.1

10. ควรผลิตสินค้าที่มีจุดเด่น แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย/ 
เป็นสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ลอกเลียนแบบได้ยาก

3.4

11. จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ/พัฒนาฝีมือแรงงาน
และทักษะในการผลิตสินค้า

3.1

12. สร้างความสามัคคี การรวมกลุ่ม การร่วมมือของคนใน
ชุมชน/การร่วมมอืของภาครฐัและประชาชน

2.5

13. จัดตั้งศูนย์ OTOP มีเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ในทุก  
    หมู่บ้าน

1.0

14. เปิดตลาดประชาสมัพนัธ์ จดัแสดงสนิค้า OTOP ในกลุม่
ประเทศอาเซียนและสู่สากลมากขึ้น

0.7

15. จดัตั้งจุดจ�าหน่ายสินค้า OTOP ตามที่ต่างๆ เช่น  
ในหมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

0.5

16. ต้องการให้มีผู้น�าชุมชนที่ดี เพื่อประสานงานและดูแล
โครงการ OTOP

0.3

ตาราง ร้อยละของประชาชน จ�าแนกตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 เกี่ยวกับสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

แผนภูมิ 6 ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับสินค้า 
หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จ�าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ/สนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. จัดหาตลาดจ�าหน่ายสินค้าภายใน/ 
ภายนอกประเทศ

2. จัดหาแหล่งเงินทุนและให้ค�าปรึกษา 
ในเรื่องการลงทุน

3. พัฒนาสินค้าทั้งด้านคุณภาพ 
และมาตรฐานระดับสากล

4. จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ความรู้และ 
ค�าแนะน�าในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6.  ฝึกอบรมทักษะภาษา

ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือและสนับสนุน 1/

0.0  20.0  40.0  60.0  80.0

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

ร้อยละ

0
9



ก�รทำ�ง�น
ของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทย จากผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ มีจ�านวนเพิ่มขึ้น 
ทุก ๆ ปี จนปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นสังคมของผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว และจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร 
หรือการส�ารวจแรงงาน พบว่า ในปี 2555 มีผู้สูงอายุที่ท�างาน 3.4 ล้านคน จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 8.6 ล้านคน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 39.4

โดยจ�าแนกเป็นเพศชาย 1.9 ล้านคน (ร้อยละ 56.7) และ 
เพศหญิง 1.5 ล้านคน (ร้อยละ 43.3)

แผนภมู ิ1 จ�านวนผูส้งูอายทุีท่�างาน จ�าแนกตามเพศ พ.ศ. 2555
     

อาชีพของผู้สูงอายุที่ท�างาน
ส�าหรบัการท�างานของผูส้งูอาย ุพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี

ผูป้ฏบิตังิานทีม่ฝีีมอืในด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 61.5 รองลงมาเป็น
พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าร้อยละ 17.3 และผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าร้อยละ 8.4 เมื่อพิจารณา
ตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและประมงร้อยละ 64.3 รองลงมาเป็นพนักงาน
บรกิารและพนกังานขายในร้านค้าร้อยละ 12.9 และผูป้ฏบิตังิานด้านความ
สามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าร้อยละ 8.6 เป็นต้น ส�าหรับผู้สูงอายุ 
เพศหญิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และประมงร้อยละ 57.8 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานขาย
ในร้านค้าร้อยละ 23.0 และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้าร้อยละ 8.0 เป็นต้น

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ท�างาน จ�าแนกตามอาชีพ 
 และเพศ พ.ศ. 2555

     
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของผู ้สูงอายุ 
ที่ท�างาน

เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของผู้สูงอายุ 
ทีท่�างาน พบว่า ส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 64.0 รองลงมา 
เป็นภาคการค้าและการบริการร้อยละ 25.1 และภาคการผลิตร้อยละ  
10.9 โดยที่ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตรกรรม 
(ร้อยละ 66.5 และร้อยละ 60.8) รองลงมาเป็นภาคการค้าและการบริการ 
(ร้อยละ 22.3 และร้อยละ 28.8) และภาคการผลิต (ร้อยละ 11.2 และ  
ร้อยละ 10.4)

เพศชาย
1.9 ล้านคน (ร้อยละ 56.7)

เพศหญิง
1.5 ล้านคน (ร้อยละ 43.3)

ผู้สูงอายุที่ท�างาน
3.4 ล้านคน

อุดมศึกษา

มัธยมฯ ปลาย

มัธยมฯ ต้น

ประถมฯ

ต�่ากว่าประถมฯ

ไม่มีการศึกษา

อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร

ผู้ปฏิบัติงานความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
เกษตรและประมง

พนักงานบริการและพนักงานขาย

เสมียน

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา
ต่างๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส

7.6
5.0

0.7
4.0
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8.0

57.8
64.3

23.0
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1.0
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1.1 ชาย หญิง
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แผนภูมิ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ท�างาน จ�าแนกตามกิจกรรม 
 ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญและเพศ พ.ศ. 2555

 

ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จของผู้สูงอายุที่ท�างาน
เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่ส�าเร็จของผู้สูงอายุที่ท�างาน 

พบว่า ส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษาต�่ากว่าระดับประถมศึกษาร้อยละ 80.5 
รองลงมาเป็นไม่มีการศึกษาร้อยละ 7.0 และระดับประถมศึกษาร้อยละ 
4.2 โดยที่ผู้สูงอายุเพศชาย ส�าเร็จการศึกษาต�่ากว่าระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 79.6 รองลงมาเป็น ไม่มีการศึกษาร้อยละ 5.1 ระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 4.8 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 4.5 ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 3.2  
และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายร้อยละ 2.6 และผูส้งูอายเุพศหญงิ ส่วนใหญ่ 
ส�าเร็จการศึกษาต�่ากว่าระดับประถมศึกษาร้อยละ 81.8 รองลงมาเป็น  
ไม่มกีารศกึษาร้อยละ 9.6 ระดบัประถมศกึษาร้อยละ 3.4 ระดบัอดุมศกึษา
ร้อยละ 2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 1.8 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 1.0 ตามล�าดับ

       
แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ท�างาน จ�าแนกตามระดับ 
 การศึกษาที่ส�าเร็จและเพศ พ.ศ. 2555

ค่าจ้างหรือเงินเดือนของผู้สูงอายุที่ท�างาน
เมื่อพิจารณาถึงค่าจ้าง/เงินเดือนของผู้สูงอายุ พบว่า โดย 

ภาพรวมมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 11,393 บาท เมื่อพิจารณา 
ตามเพศ ผูส้งูอายเุพศชายได้รบัค่าจ้างเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 12,400 บาท 
โดยภาคการค้าและบริการได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดประมาณ 
15,698 บาท รองลงมาภาคการผลิต 14,254 บาท และภาคเกษตรกรรม 
4,290 บาท ส�าหรับผู้สูงอายุเพศหญิงได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
9,939 บาท โดยภาคการค้าและการบริการได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมาก
ทีส่ดุประมาณ 15,836 บาท รองลงมาเป็นภาคการผลติ 10,620 บาท และ
ภาคเกษตรกรรมได้รบัค่าจ้างเฉลีย่ต่อเดอืนน้อยทีส่ดุประมาณ 3,471 บาท 

แผนภูมิ 5 ค่าจ้าง/เงนิเดอืนเฉลีย่ของผูส้งูอายทุีท่�างาน จ�าแนก 
 ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัและเพศ พ.ศ. 2555

      

การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างานของ
ผู้สูงอายุที่ท�างาน

จากผลการส�ารวจพบว่า มีผู ้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการท�างาน 5.3 แสนคน หรือร้อยละ 15.6 ของผู้สูงอายุที่
ท�างานทั้งหมด เป็นเพศชาย 3.1 แสนคน หรือร้อยละ 58.5 ของผู้สูงอายุ
ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ได้รับ 
บาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง มากที่สุดร้อยละ 66.8 รองลงมา
เป็นการพลัดตกหกล้มร้อยละ 19.3 การชน/กระแทกร้อยละ 7.2 ได้รับ
อุบัติเหตุจากยานพาหนะร้อยละ 3.3 ที่เหลือเป็นได้รับสารเคมีเป็นพิษ 
ถูกไฟ/น�้าร้อนลวก และไฟฟ้าช็อต ส�าหรับผู ้สูงอายุเพศหญิงที่ได้รับ 
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างาน 2.2 แสนคน หรือร้อยละ 41.5 ของ
ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบับาดเจบ็หรอือบุตัเิหตจุากการท�างานทัง้หมด โดยส่วนใหญ่ 
ได้รบับาดเจบ็จากของมคีมบาด/ทิม่/แทง มากทีส่ดุร้อยละ 65.7 รองลงมา
เป็นการพลดัตกหกล้มร้อยละ 21.4 ถกูไฟ/น�า้ร้อนลวกร้อยละ 4.5 การชน/
กระแทกร้อยละ 4.4 ได้รับสารเคมีเป็นพิษร้อยละ 2.2  ที่เหลือเป็น ได้รับ
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และไฟฟ้าช็อต

แผนภูมิ 6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ท�างาน จ�าแนกตามการได้รับ 
 บาดเจบ็หรอือบุตัเิหตจุากการท�างานและเพศ พ.ศ. 2555

วิธีการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่ท�างาน
ผู ้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท�างานนั้น 

ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยจึงไม่ได้รับการรักษา
พยาบาล รองลงมาเป็นซื้อยาจากร้านขายยาและน�าไปรักษาเอง ต้องไป
รับการรักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน และต้องไปรับการ
รักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลเกิน 3 วนั เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า  

ภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคการค้า
และบริการ

n  ชาย  n  หญิง  

 n  ชาย n  หญิง 

n  ชาย  n  หญิง 

n  ชาย  n  หญิง 

อุดมศึกษา
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ไฟฟ้าช็อต
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ของมีคมบาด

พลัดตกหกล้ม

หน่วย : บาท/เดือน

ภาคการค้า
และบริการ

ภาคการผลิต
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ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย
จึงไม่ได้รับการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 65.6 และร้อยละ 69.0) ซื้อยาเพื่อ 
น�าไปรักษาเอง (ร้อยละ 25.2 และร้อยละ 24.8) และผู้สูงอายุที่จ�าเป็นต้องไป
รกัษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลนัน้ เป็นผูท้ีต้่องไปรบัการรกัษาพยาบาลต่อ
ในสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน (ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 3.8) ผู้ที่ต้องไปรับการ
รักษาพยาบาลต่อในสถานพยาบาลเกิน 3 วัน    (ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 2.1) 
ส�าหรบัผู้สูงอายทุี่ได้รับบาดเจ็บหรอือุบตัิเหตุและต้องไปรับการรกัษาพยาบาล
ต่อในสถานพยาบาลเพราะสูญเสียอวัยวะบางส่วน จะเป็นแรงงานผู้สูงอายุ 
เพศชายร้อยละ 0.2 และเพศหญิงร้อยละ 0.3 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของผู ้สูงอายุที่ท�างาน จ�าแนกตามวิธีการ 
     รักษาพยาบาลและเพศ พ.ศ. 2555

สรุปข้อมูลผลกระทบจากอุทกภัย
ต่อสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 

และอุตสาหกรรมการผลิต 
(จากโครงการส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555)

ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554  จ�าแนกตามภาค

ภาค

ผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554

ไม่ได้รับ 

ผลกระทบ

การได้รับผลกระทบ

รวม ทางตรง1/ ทางอ้อม 2/

ทั่วประเทศ 51.6 48.4 15.6 32.8

กรุงเทพมหานคร 43.4 56.6 21.8 34.8

ปริมณฑล 34.3 65.7 35.4 30.3

ภาคกลาง 63.3 36.7 8.7 28.0

ภาคเหนือ 47.8 52.2 12.5 39.7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67.8 32.2 3.2 29.0

ภาคใต้ 51.8 48.2 14.2 34.0

1/  หมายถึง สถานประกอบการที่ประสบภัยน�้าท่วม
2/  หมายถึง สถานประกอบการไม่ได้ประสบภัยน�้าท่วม แต่ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น ยอดขาย/รายรับ หรือยอดสั่งซื้อ/บริการ ขาดแคลนสินค้าที่ซื้อมาจ�าหน่าย/บริการ  

 หรือผู้จัดหาสินค้าให้แก่สถานประกอบการ เป็นต้น
3/ หมายถึง  สถานประกอบการไม่ได้ประสบอุทกภัย  แต่ได้รับผลกระทบต่อการผลิต เช่น มูลค่าขายผลผลิต/รายรับ หรือยอดสั่งซื้อสินค้า ขาดแคลนวัตถุดิบ  

 หรือผู้จัดหาวัตถุดิบให้แก่สถานประกอบการ เป็นต้น

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554 จ�าแนกตามภาค

ภาค

ผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554

ไม่ได้รับ 

ผลกระทบ

การได้รับผลกระทบ

รวม ทางตรง1/ ทางอ้อม 3/

ทั่วประเทศ 54.5 45.5 15.1 30.4

กรุงเทพมหานคร 37.5 62.5 20.0 42.5

ปริมณฑล 42.3 57.7 27.5 30.2

ภาคกลาง 61.7 38.3 7.9 30.4

ภาคเหนือ 63.7 36.3 7.8 28.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 78.6 21.4 2.8 18.6

ภาคใต้ 56.9 43.1 15.3 27.8

ต้องรับการรักษาเพราะสูญเสีย
อวัยวะบางส่วน

รับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน

รับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน

ซื้อยามารักษาเอง

ไม่ได้ไปรักษาพยาบาล
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ชวน
มนุษย์ท�ำงำน

ยืนให้มาก
ถ้าอยาก
สุขภำพดี

เป็นภาพที่ชินตาไปเสียแล ้วกับการนั่ ง
จมอยู ่ในกองเอกสารมากมาย ตาจ้อง

คอมพวิเตอร์ มอืกดโทรศพัท์เป็นระวงิของมนษุย์
ท�างาน พ.ศ.นี้ แต่การท�าเช่นนั้นอาจไม่ส่งผลดี

ต่อสุขภาพ เพราะมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
Chester ที่ระบุว่า การยืนท�างานช่วยให้
สุขภาพดีมากกว่าการนั่งท�างานนั่นเอง

แหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

“เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อท�าในสิ่งที่มีค่า
มากกว่าการนั่งโต๊ะ ตอบอเีมล และพมิพ์เอกสาร” Dr. John 
Buckley นกัวิจัยเจ้าของผลงานชิ้นนี้กล่าว ซึ่งเขาได้อ้างว่า 
ถ้าหากมนุษย์ท�างานในยุคนี้ได้มีโอกาสยืนเพิ่มขึ้นสักวันละ 
3 ชั่วโมง กจ็ะช่วยให้ร่างกายได้เผาผลาญแคลอรเีพิ่มขึ้นถงึ 
144 แคลอร ีและถ้าท�าต่อเนื่องนาน 1 ปี จะเท่ากบัการลด
น�้าหนกัได้ถงึ 3.6 กโิลกรมัเลยทเีดยีว”

“ทกุวนันี้เรานั่งกนัมากไป นั่งรถมาท�างาน จากนั้น 
ก็มานั่งท�างานต่อ พอกลับถึงบ้านก็นั่งดูทีวี ซึ่งการนั่ง 
มาก ๆ  นี้ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมส�าหรบัมนษุย์แต่อย่างใด  
เพราะมกีารวจิยัมากมายในอดตีที่พบว่า การนั่งมาก ๆ นั้น 
เกี่ยวโยงกับปัญหาสุขภาพมากมายหลายประการ เช่น  
การเกดิโรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น”

ส่วนข้อดีของการยืนไปด้วยท�างานไปด้วยนั้น 
Dr. Buckley กล่าวว่า นอกจากจะช่วยในเรื่องการเผาผลาญ
พลังงานของร่างกายแล้ว การยืนยังช่วยให้การไหลเวียน
โลหติในร่างกายดขีึ้นด้วย พร้อมแนะน�าว่า ส�ำหรับมนุษย์

เงินเดือนนั้น อำจเริ่มจำกกำรปรับพฤติกรรมในกำร

ท�ำงำน เปลีย่นจำกกำรนัง่ท�ำงำน เป็นยนืบ้ำง หรอือำจ

ใช้กำรเดินไปคุยที่โต๊ะเพื่อนร่วมงำนแทนกำรโทรศัพท์

ไปหำก็ได้ ทั้งหมดนีก้็เพื่อสุขภำพที่ดีขึ้นนัน่เอง
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นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีทางศาสนาสักการะ
พระพรหมและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ  
50 ปี ของการก่อตั้งส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสนี้ได้มอบโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณแก่ นายพินิจ  กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ประพฤติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจ�าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

นายวบิลูย์ทตั  สทุนัธนกติติ ์ผูอ้�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาติ 
เป็นประธานการอบรมต้นแบบการน�าเสนอข้อมูลสารสนเทศส�าหรับ
ประเทศไทยส�าหรบัผูบ้รหิาร เพือ่ใช้ในการวางแผนและวเิคราะห์น�าเสนอ
ข้อมูลแบบรายงานได้อย่างสะดวกคล่องตัว ณ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายผลการ 
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ภายใต้
โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ 
ระหว่างส�านกังานสถติแิห่งชาต ิโดย นายวบิลูย์ทตั สทุนัธนกติติ ์ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย โดย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 
ปลดักระทรวงมหาดไทย และส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

โดย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
ณ ห้องประชมุ 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2556 

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการ 
ขยายผลและต่อยอดการด�าเนนิงานโครงการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลู  
เพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่อีก 66 จังหวัด จากที่ด�าเนินการใน ปี 2555 
ในพื้นที่น�าร่อง 10 จังหวัดแรก ส�าหรับความร่วมมือในปีงบประมาณ 2556 
เป็นการขยายผลการด�าเนนิการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูเพือ่ใช้ในการ
ตัดสินใจระดับพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัด

ลงนามความรว่มมือ

ครบรอบ 50 ปี สสช

ประชุมโครงการสำ มะโนการเกษตร พ.ศ.2556

อบรมระบบต้นแบบการนำ เสนอระดับผู้บริหาร

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ พร้อมด้วย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นประธานการประชมุหารอืโครงการส�ามะโนการเกษตร 
พ.ศ. 2556 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
และกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ศูนย์ปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 
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อบรมระบบต้นแบบการนำ เสนอ
ระดับผู้บริหาร

ส�ามะโนการเกษตรทั่วประเทศ

มาดี...ลงพื้นที่ 
เก็บข้อมูล       
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ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคาร B) 

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรงุเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดอืน
ใบอนญุาตที่ 19/2552

ไปรษณยี์ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

มั่นใจในส�านกังานสถติแิห่งชาติ
รฐัและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง


