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บ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง
เพื่อให้งานด�ำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ
ทุกฝ่ายทุกระดับ  จงึ ไม่ควรยกเอาเรือ่ งใครเป็นผูท้ ำ� มาก่อน  หรือใครเป็นผูร้ บั ช่วงงาน
ขึน้ เป็นข้อส�ำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ทจี่ ะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกัน
คิดร่วมกันท�ำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่าง
จึงจะด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และส�ำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง
และยั่งยืนตลอดไป”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
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สารผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มีบทบาทภารกิจส�ำคัญด้านหนึ่ง คือ บริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศ เพื่อให้ประเทศมีสถิติทางการ (ส�ำคัญและจ�ำเป็น) ส�ำหรับใช้ในการก�ำหนด ด�ำเนินการและ
ประเมินนโยบายของประเทศ โดยการด�ำเนินงานในรอบปี 2558 ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ด�ำเนินการพัฒนาระบบสถิตติ ามแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 อย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ (21 สาขา) และระดับพื้นที่ (76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด) เพื่อให้มี
สถิติทางการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีคุณภาพ และมาตรฐาน สามารถบูรณาการและ
เชื่อมโยงกันได้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 – 2564 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ส�ำหรับภารกิจผลิตข้อมูลสถิตินั้น ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยในแต่ละปีจะด�ำเนินการประมาณ 30 โครงการ ทั้งโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
พัฒนาข้อมูลสถิติให้มีคุณภาพ เชื่อถือได้ มีมาตรฐานตามหลักสากล สามารถน�ำมาใช้สนับสนุน
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติได้ง่ายขึ้น
ในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะ Social Media
ภารกิจต่าง ๆ ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติสำ� เร็จลุลว่ งตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ส่วนหนึง่ เกิดจาก
แรงขับเคลื่อนของบุคลากรในองค์กร และจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นอย่างดี ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายวิบูลย์ทัต  สุทันธนกิตติ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

พันธกิจ
1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดท�ำส�ำมะโนหรือส�ำรวจตัวอย่าง หรืออ�ำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นของประเทศ ให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ทุกภาคส่วน
3. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความช�ำนาญ เป็นมืออาชีพ
4. ส่งเสริมการน�ำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

วัฒนธรรมองค์การ
ยึดหลักวิชา
ใส่ใจลูกค้า    
เอื้ออาทรต่อกัน
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พร้อมหาสิ่งใหม่
ศรัทธาองค์กร
รักมั่น สสช.
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ผู้อ�ำนวยการ/สถิติจังหวัด
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นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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นางนวลนภา ธนศักดิ์

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายอุดม ภิญโญ

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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ผู้ตรวจราชการกรม

1

2

3

1. นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
2. นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
3. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
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ผู้อ�ำนวยการศูนย์/ส�ำนัก

1
1.
2.
3.
4.

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
นางสาวนิตยา มุกดาอุดม
นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
นางอุษณี ไชยานนท์
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2

3

4

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
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5
5.
6.
7.
8.
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นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี
นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล
นางสุจารีต โภคาพันธ์
นายอานนท์ จันทวิช

6

7

8

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติพยากรณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติสาธารณมติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
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ผู้อ�ำนวยการศูนย์/ส�ำนัก

1
1.
2.
3.
4.

นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์
นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์
นางอรวรรณ สุทธางกูร
นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์
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2

3

4

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักภูมิสารสนเทศสถิติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาบุคลากร
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5
5. นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒิ
6. นางสาวชลาลิน มากทองดี
7. นางปิยมาศ บุญสพ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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สถิติจังหวัด
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ภาคกลาง

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
2. นางอรธัญญา หุ่นดี
3. นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ
4. นางสุทิน โรจนาปิยาวงศ์
5. นายธีระศักดิ์ แง้เจริญกุล
6. นางมณฑา เอี่ยมวิจารณ์
นั่งจากซ้ายไปขวา
7. นางสาววรรณดี กลิ่นเจริญ
8. นางสาวดวงเพ็ญ งามชนะ
9. นางศรีฟ้า คุ้มวงศ์ดี
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นครปฐม
กาญจนบุรี
ชลบุรี
นครนายก
สมุทรสาคร
ชัยนาท

1
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9

ตราด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
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ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

ภาคกลาง

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายสถิตย์ กระต่ายอินทร์
2. นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
3. นางนวลจันทร์ เมืองแสงธรรม
4. นางกาญจนา ฐิตสาโร
5. นางวรรณา ขอบอรัญ
นั่งจากซ้ายไปขวา
6. นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์
7. นายจ�ำลอง เก่งตรง
8. นางอาฑิตยา ยิ่งสูง
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เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี
ระยอง

1

2
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4
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5
8

ลพบุรี
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
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ภาคกลาง

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายพินิจ กัลยาณมณีกร
2. นายอ�ำพล จุมังมอ
3. นางทัศนีย์ เพ็ญแสง
4. นายสมชาย พลฤทธ์
5. นายชูเกียรติ ธีระประภา
นั่งจากซ้ายไปขวา
6. นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์
7. นางสาวรุ่งฤดี พัฒนชัยวิทย์
8. นางจิรพา กุลชาติวิชิต
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นนทบุรี
อ่างทอง
สระแก้ว
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
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สิงห์บุรี
สมุทรปราการ
สระบุรี
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ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

ภาคเหนือ

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายสัญชัย ลิ้มนิวัตกุล
2. นายอดุลย์ บรรจงจัด
3. นายไพโรจน์ บุญลือ
4. นางสมปอง สายแดง
5. นายกษม เหรัญ
6. นายภาณุพันธุ์ พิลึก
นั่งจากซ้ายไปขวา
7. นางศิริวรรณ บุนนาค
8. นางปราสัย อ�ำพันฉาย
9. นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ
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ตาก
พิจิตร
เชียงใหม่
พะเยา
พิษณุโลก
น่าน
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เชียงราย
ก�ำแพงเพชร
นครสวรรค์

5/6/59 BE 11:40 AM

รายงานประจ�ำปี 2558
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

21

ภาคเหนือ

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายวิชัย ประทีปทิพย์
2. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์
3. นายเชาวลิต ทองมาก
4. นางเมตตา อนุศาสนกุล
5. นายรังสรรค์ ธรรมชัย
นั่งจากซ้ายไปขวา
6. นางสาวอัจฉรา จุ๋ยมา
7. นายจิรพล รอดบาง
8. นางเกื้อพร รัตนค�ำ	
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ล�ำปาง
อุทัยธานี
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
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สุโขทัย
อุตรดิตถ์
ล�ำพูน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
2. นายประภัทร ประพันธ์พจน์
3. นายวัฒนา ทองนาค
4. นางพิลาภ รักไทย
5. นายบุญเลิศ สุวรรณรัตน์
6. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
7. นายจรุพล วรวิทยกิจ
นั่งจากซ้ายไปขวา
8. นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล
9. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์
10. นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
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ยโสธร
ขอนแก่น
นครพนม
มหาสารคาม
บุรีรัมย์
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
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กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์
2. นายราชศักดิ์ ยีรัมย์
3. นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง
4. นายสมศักดิ์ แก้วสอน
5. นางนาตยา เมฆอรุณ
6. นายจิรวัฒน์ ธรรมรักษ์
7. นายนิพนธ์ เกตุแก้ว
นั่งจากซ้ายไปขวา
8. นางขนิษฐา วรรณภักดี
9. นายณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร
10. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข
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อุดรธานี
อ�ำนาจเจริญ
หนองคาย
สกลนคร
ศรีสะเกษ
เลย
บึงกาฬ
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สุรินทร์
อุบลราชธานี
หนองบัวล�ำภู
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ภาคใต้

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายสมจิต รัตนพันธ์
2. นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ
3. นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ
4. นายธนู สุวรรณโน
นั่งจากซ้ายไปขวา
5. นางสาวประไพ พุกงาม
6. นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย
7. นางสาวอุบล หนูเจริญ
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นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
ตรัง
นราธิวาส
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พังงา
ชุมพร
กระบี่
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ภาคใต้

ยืนจากซ้ายไปขวา
1. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ
2. นางสาวจีรภา วราดุล
3. นายดนุช กัจฉปะรักษ์
4. นายวิโรจน์ เลื่อนราม
นั่งจากซ้ายไปขวา
5. นางสาวอารีรัตน์ โล่ทองมงคล
6. นางนูรไอนี สูเด็น
7. นางละอองดาว คมสัน
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ยะลา
ระนอง
พัทลุง
สงขลา
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บุคคลที่ ได้รับการยกย่อง
ประจ�ำปี 2558
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บุคคลที่ ได้รับการยกย่อง
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจ�ำปี 2558

ชื่อ
: นางอารยา ภัทรวงศ์ไพบูลย์
ต�ำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
สังกัด
: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณวุฒิ
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
คติประจ�ำใจ : ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถ
		 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2558

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิ
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: นายธนกฤต เผ่าปานด�ำรงค์
: เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
: ส�ำนักภูมิสารสนเทศสถิติ
: ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิ

: นางสมพร พงษ์สมโภช
: เจ้าพนักงานสถิติช�ำนาญงาน
: ส�ำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
: ศิลปศาสตรบัณฑิต
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ความเป็นมา
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จ    
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้ง “กรมสถิติพยากรณ์” ขึ้นในกระทรวงพระคลัง  
มหาสมบัติ โดยมีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งอธิบดี ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของราชการสถิติ
ในประเทศไทย กรมสถิติพยากรณ์ ต่อมาได้มีการ
เปลี่ ย นแปลงสถานภาพและสั ง กั ด อี ก หลายครั้ ง
จนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 จึงได้รับการ
สถาปนาเป็น “ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ” มีฐานะเป็นกรม
สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นได้ขยายงานสถิติ
ไปยั ง ภู มิ ภ าค โดยจั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ขึ้ น
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2535 ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 กอง โดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ของกองต่าง ๆ ไว้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 91 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2535 และได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
อี ก ครั้ ง ในปี พ.ศ. 2536 ก� ำ หนดให้ มี ส� ำ นั ก งาน
สถิติจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้ลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 207
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2536
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ
และส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ย ้ า ยมาสั ง กั ด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส�ำนัก 1 ศูนย์ 3 กอง
ตามประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ 119
ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศใช้พระราชบั ญ ญั ติ ส ถิ ติ พ.ศ. 2550 แทนพระราชบั ญ ญั ติ
พ.ศ. 2508 โดยได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถิติ
เป็นบางมาตรา และได้เปลีย่ นชือ่ เรียกหัวหน้าส่วนราชการ
จาก “เลขาธิการสถิติแห่งชาติ” เป็น “ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ”
ในปี พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้แบ่ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ออกเป็น 6 ส�ำนัก 2 ศูนย์ 2 กลุ่มงาน
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่
114 ก ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เลขาธิการสถิติแห่งชาติและผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน
พ.ค. 2506 – ก.ย. 2513
ก.ย. 2513 – พ.ค. 2514  
พ.ค. 2514 – ธ.ค. 2519
ธ.ค. 2519 – ก.ย. 2522
ต.ค. 2522 – ก.ย. 2527   
ต.ค. 2527 – พ.ย. 2532   
พ.ย. 2532 – ก.ย. 2537
ต.ค. 2537 – ก.ย. 2540    
ต.ค. 2540 – ก.ย. 2544  
ต.ค. 2544 – พ.ย. 2549  
พ.ย. 2549 – ก.ย. 2552   
ต.ค. 2552 – ต.ค. 2553   
พ.ย. 2553 – ก.ย. 2558
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นายบัณฑิต   
พลโท บุญเรือน   
นาวาเอก ขจิต   
นางเอกตริตรา   
นายอัมพร   
นายนิยม   
นางเพ็ญศรี   
นางดวงใจ    
นางสาวเอี่ยมจันทร์  
นายสือ   
นางธนนุช   
นางจีราวรรณ   
นายวิบูลย์ทัต  

กันตะบุตร
บัวจรูญ
บัวจิตติ ร.น.
ค้อคงคา
อรุณรังสี
ปุราค�ำ
สุวรรณสิงห์
พุ่มชูศรี
เปรมโยธิน
ล้ออุทัย
ตรีทิพยบุตร
บุญเพิ่ม
สุทันธนกิตติ์
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อ�ำนาจหน้าที่
โครงสร้าง และภารกิจหลัก
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หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

หน้ า ที่ ต ามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
มาตรา 5 ให้ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
กลางของรัฐ ในการด�ำเนินการเกีย่ วกับสถิติ สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551
ตามหลักวิชาการ
มาตรา 6 ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำแผนแม่บทสถิตเิ กีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ทางสถิติของรัฐ
2. จั ด ท� ำ มาตรฐานสถิ ติ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ส่งเสริมและพัฒนางานสถิตขิ องรัฐและเอกชน
4. จัดท�ำส�ำมะโนหรือการส�ำรวจตัวอย่าง หรือ
อ�ำนวยการให้มีการส�ำรวจด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศ
5. ประสานงานและหารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนก� ำ หนดความรั บ ผิ ด ชอบใน
การด�ำเนินงานทางสถิติ ตามแผนแม่บทตาม (1)
6. แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่
หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนงานและ
ระเบี ย บวิ ธี ใ นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตลอดจน
การประมวลผล และการวิเคราะห์ผลสถิติ
7. ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่าย
สถิติเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่ส�ำคัญ
และเป็นปัจจุบันของประเทศ
8. ให้บริการสถิตแิ ก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และ
บุคคลทั่วไป
9. เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชา
ความรู้เกี่ยวกับสถิติ
10. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
11. ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายก�ำหนด และ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ให้สำ� นักงานสถิตแิ ห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็น
หน่วยงานกลางของรัฐในการด�ำเนินการเกี่ยวกับสถิติ
ตามหลักวิชาการ และจัดท�ำสถิตเิ พือ่ ติดตาม ประเมินผล
และสนับสนุนการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนงาน
ของรัฐ โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน
ทางสถิติของรัฐ
3. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจั ด ท� ำ
มาตรฐานทางสถิตเิ สนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้  
ความเห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
มีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล
4. จัดท�ำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศ       
ในการก�ำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูล
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
5. ผลิตและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตพิ นื้ ฐานทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาคด้วย
วิธีการจัดท�ำส�ำมะโนหรือการส�ำรวจตัวอย่าง
และให้บริการข้อมูลสถิตทิ กุ สาขาของประเทศ
6. ผลิ ต และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการ
สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูล
สถิตทิ สี่ ำ� คัญ ทีไ่ ม่มหี น่วยงานใดจัดท�ำ รวมทัง้
ประสานและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการจั ด ท� ำ
ข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
7. ประสานงานกั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
ในด้านวิชาการสถิติ
8. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ตามกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร พ.ศ. 2551 มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการ
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ อ อกเป็ น ราชการบริ ห าร
ส่วนกลาง ประกอบด้วย 6 ส�ำนัก 2 ศูนย์ และ 2 กลุม่ งาน
และราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วย ส�ำนักงาน

สถิตจิ งั หวัด 76 จังหวัด  และเพือ่ ให้การบริหารงานภายใน
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
บทบาทที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
จึงได้แบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

โครงสร้างส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการกรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม
ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส�ำนักบริหาร
กลาง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�ำนักบริหาร
จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ

ส�ำนักสถิติ
พยากรณ์

ส�ำนักสถิติ
เศรษฐกิจ
และสังคม

ส�ำนักสถิติ
สาธารณมติ

ส�ำนักสถิติ
สังคม

ส�ำนักบริหาร
จัดการ
ระบบสถิติ

ส�ำนักภูมิ
สารสนเทศ
สถิติ

ส�ำนักพัฒนา
บุคลากร

เส้นทึบ
เส้นประ
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ศูนย์สารสนเทศ ส�ำนักนโยบาย
ยุทธศาสตร์
และ
ภาครัฐ
วิชาการสถิติ

ส�ำนักงานสถิติจังหวัด
(76 จังหวัด)

โครงสร้างตามกฎกระทรวง
โครงสร้างที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อการบริหารงานภายใน
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ภารกิจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจหลัก ดังนี้
1) การผลิตข้อมูลสถิติ
2) การให้บริการด้านสถิติ
3) การบริหารจัดการระบบสถิติ
1. การผลิตข้อมูลสถิติ
การผลิตข้อมูลสถิติ ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดยจะท�ำการผลิตสถิตพิ นื้ ฐาน
(Basic Statistics) ซึ่งเป็นสถิติส�ำหรับใช้ในการจัดท�ำ
แผน ก�ำหนดนโยบาย ติดตามประเมินผลงานโครงการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ข้อมูลสถิติที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติผลิต
แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
สถิตเิ ชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ สถิตเิ กีย่ วกับการเกษตร
อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและธุรกิจการบริการ รายได้
รายจ่ายของครัวเรือน การก่อสร้าง และการขนส่ง ฯลฯ
สถิติเชิงสังคม ได้แก่ สถิติประชากร แรงงาน
การย้ายถิ่นของประชากร การศึกษา สาธารณสุข
อนามัย และสวัสดิการ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ฯลฯ
ส ถิ ติ เชิ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
การสื่ อ สาร ได้ แ ก่ สถิ ติ ก ารใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสถานภาพการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
วิธกี ารผลิตข้อมูลสถิตทิ สี่ ำ� คัญมี 2 วิธี คือ วิธกี าร
ส�ำมะโน (Census) และวิธกี ารส�ำรวจตัวอย่าง (Sample
Survey) ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ท�ำการผลิตข้อมูล
ตามหลักวิชาการสถิติ โดยให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ จะท�ำการศึกษา
และพัฒนาระเบียบวิธีหรือเทคนิคใหม่ เพื่อปรับปรุง
การผลิตข้อมูลสถิติ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผลการส�ำรวจ
และส�ำมะโนทุกโครงการ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจะ
ท�ำการวิเคราะห์และจัดพิมพ์รายงานเผยแพร่
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ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ จั ด ท� ำ โครงการ
ส�ำมะโน/ส�ำรวจตัวอย่าง เป็นประจ�ำ ปีละไม่ต�่ำกว่า
15-20 โครงการ นอกจากนี้ ยังได้ท�ำการส�ำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนตามสถานการณ์หรือประเด็นที่
สังคมสนใจ สะท้อนความต้องการของประชาชนให้
ภาครัฐได้ทราบอีกปีละประมาณ 10-15 โครงการ
รวมทั้งท�ำการวิเคราะห์ จัดท�ำดัชนีเครื่องชี้วัด ข้อมูล
แสดงแนวโน้ ม และคาดการณ์ ภ าวะด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. การให้บริการด้านสถิติ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติให้บริการหลากหลายด้าน
การให้บริการข้อมูลสถิติกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครั ฐ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษาและประชาชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นบริการหลัก
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีบริการ
ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำด้านวิชาการสถิติ จัดอบรมวิชาการ
ด้านสถิติและคอมพิวเตอร์เพื่องานสถิติปีละประมาณ
13 หลักสูตร ซึ่งถือเป็นบริการเพื่อส่งเสริมให้เกิด
องค์ความรู้ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
ข้อมูลสถิติ นับตั้งแต่การเก็บรวบรวม วิเคราะห์และ
น�ำเสนอผลเพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและตรงตาม
หลักวิชาการสถิติ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความส�ำคัญกับการ
ให้บริการเป็นอย่างยิง่ โดยน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
มากที่สุด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนเห็นความส�ำคัญของ
ข้อมูลสถิติ และส่งเสริมการน�ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งใน
การด�ำรงชีวติ ของประชาชนและน�ำไปใช้ในการก�ำหนด
นโยบาย วางแผน ด�ำเนินงานและการติดตามประเมินผล
แทนการวางแผนและด�ำเนินการโดยใช้ความรูส้ กึ หรือ
การคาดเดา
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3. การบริหารจัดการระบบสถิติ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีอ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (2)
“จัดท�ำแผนแม่บทเกี่ยวกับการด�ำเนินงานทางสถิติ
ของรัฐ” (5) ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน
เพือ่ จัดท�ำแผนก�ำหนดความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ทางสถิติ ตามแผนแม่บทตาม (1) และ (7) ประสานกับ
หน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ฐานข้อมูลสถิติที่ส�ำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ
สสช. จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทุ ก กระทรวง
ด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2554–2558 ขึ้นเป็นฉบับแรก โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2553
ส�ำหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการระบบสถิติ
ของประเทศ ซึง่ นับเป็นจุดเริม่ ต้นของความร่วมมือและ
การประสานงาน ในการผลักดันให้ข้อมูลสถิติเป็น
ฐานข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ มี ก าร
ด�ำเนินงานจัดท�ำข้อมูลสถิตอิ ย่างเป็นระบบ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่วมกันผลิตสถิติทางการ (Official Statistics)
ซึ่งเป็นสถิติที่ส�ำคัญ จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในการก�ำหนด
นโยบาย หรื อ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ การบริ ห ารและพั ฒ นา
ประเทศ ตลอดจนมีคุณภาพ สามารถน�ำมาบูรณาการ
ใช้ ป ระโยชน์ ร ่ ว มกั น ได้ ผ่ า นกลไกขั บ เคลื่ อ นการ
ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ ที่ส�ำคัญ คือ
1. คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย
3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม) โดยมี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวง
19 กระทวง พร้อมหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นกรรมการและ
เลขานุ ก าร มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายด้ า นสถิ ติ ข อง
ประเทศ ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานด้านสถิติของ
ประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ
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2. คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ช าการ
โดยมี ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธาน
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค
ต่าง ๆ โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเป็น
กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ด้านวิชาการในการผลิตและให้บริการสถิติ
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ ฉบับแรก ได้สนิ้ สุดระยะ
ของแผนเมื่อปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ
น�ำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559–2564) เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี
ในระยะที่ผ่านมา สสช. ได้ด�ำเนินการบริหาร
จั ด การระบบสถิ ติ ข องประเทศ ทั้ ง ในมิ ติ ข องพื้ น ที่
(Area Based) มิติของกระทรวง (Function Based)
และมิตปิ ระเด็นหลักทางยุทธศาสตร์ (Agenda Based)
ควบคู่ขนานกันไป ดังนี้
1. Area Based และ Agenda Based :
จัดตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดเป็น
เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น มี ก ารลงนาม
ข้อตกลงแลกเปลีย่ นเชือ่ มโยงข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
ต่อการตัดสินใจระดับพืน้ ที่ กับส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพือ่ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับพืน้ ทีใ่ ห้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หรือพื้นที่เป้าหมายในจังหวัด การวิเคราะห์ ความ
ต้ อ งการข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจต่ อ การ
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
76 จังหวัด พื้นที่กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ส�ำหรับ
ใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงาน
2. Function Based : จัดตัง้ คณะอนุกรรมการ
สถิติรายสาขา จ�ำนวน 21 คณะ ซึ่งครอบคลุมทุก
กระทรวงใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการ
พัฒนาสถิตติ ามบทบาทภารกิจของทัง้ 20 กระทรวงหลัก
ให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพ มีการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อมูล
สถิติอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน ส�ำหรับใช้ใน
การบริ ห าร วางแผน ก� ำ หนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และใน
มิติอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด�ำเนินงาน
จัดท�ำแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 21 สาขา ส�ำหรับใช้
เป็นกรอบการด�ำเนินงานพัฒนา การผลิตสถิติ รวมทั้ง
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสมรรถนะของ
หน่วยงานสถิติต่าง ๆ
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ในขณะเดี ย วกั น ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาระบบ
การน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการผ่าน
web services โดยใช้มาตรฐาน SDMX (Statistical
Data and Metadata eXchange) ในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลสถิติ (Statistical Data) และค�ำอธิบายข้อมูล
สถิติ (Statistical Metadata) ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล
เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อันจะน�ำไปสู่
การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นกั น ได้ ทั้ ง ระหว่ า ง
หน่วยงานในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
รองรับการจัดท�ำสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับ
ข้อมูลสถิติของประเทศ สามารถอ้างอิงได้ในระดับ
นานาชาติ
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ส่วนที่
2
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การพัฒนาระบบราชการ
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การปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ โดยด�ำเนินการตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก�ำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีกรอบในการประเมินผล ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผล
น�้ำหนัก
การปฏิบัติราชการ
2558
(%)
มิติภายนอก
75
การประเมิน
1. ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตาม (65)
ประสิทธิผล (65)
แนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/
ตั ว ชี้ วั ด ระหว่ า งกระทรวงที่ มี เ ป้ า หมาย
ร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม
การประเมิน
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service (10)
คุณภาพ (10)
Level Agreement: SLA)
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้น�ำ
น�้ำหนักไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1
มิติภายใน
25
การประเมิน
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(5)
ประสิทธิภาพ (15)
4. การประหยัดพลังงาน
(5)
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ (5)
ภาครัฐ
การพัฒนาองค์การ
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ (5)
(10)
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(5)
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
รวม
100

ส�ำหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค�ำรับรองฯ ใช้กรอบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการแบบบู ร ณาการ (Government
Evaluation System หรือ GES) ประกอบด้วยการ
ประเมินผลใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน
ดังนี้
(1) มิตภิ ายนอก (น�ำ้ หนักร้อยละ 75) ประกอบด้วย
การประเมินผล 2 ส่วน คือ
การประเมินประสิทธิผล (ภารกิจหลัก
ของกระทรวงตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศ

		•
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หลักการ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กระทรวงเป็น
เจ้าภาพจัดท�ำค�ำรับรองในระดับกรม โดย
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะรับพิจารณาอุทธรณ์
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เฉพาะตัว
ชี้วัดกระทรวงและตัวชี้วัดที่มีเจ้าภาพ
กระทรวง โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้จัดท�ำ
ค�ำรับรอง พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และจัดสรรเงินรางวัล
ให้ กั บ กรม/ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ตาม
แนวทางที่ ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ก� ำ หนด
(ยกเว้นตัวชี้วัดกระทรวงและตัวชี้วัดที่มี
เจ้าภาพ)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก� ำ หนดต้ อ งสามารถวั ด ผลได้
ในปีงบประมาณ (ภายในเดือนธันวาคม)
หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผลได้ภายใน
ปีงบประมาณ จะถูกก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด
Monitor

แผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของกรม)
การประเมินคุณภาพ (คุณภาพการให้
บริการประชาชน)
(2) มิตภิ ายใน (น�ำ้ หนักร้อยละ 25) ประกอบด้วย
การประเมินผล 2 ส่วน คือ
การประเมินประสิทธิภาพ (การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ การประหยัดพลังงาน และการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ)
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ และการ
สร้างความโปร่งใส

		•
		•
		•
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สรุปคะแนนการประเมินผลตนเอง (Self Assessment) ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ คือ 4.7673 (จากคะแนนเต็ม 5.0000)
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ☑ รอบ 12 เดือน
มิติ/ตัวชี้วัด

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

มิติภายนอก
75
• การประเมินประสิทธิผล
75
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กรม/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIS) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
15
1
2
3
4
5
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส�ำเร็จ ระดับ
ในการแปลงแผนพั ฒ นาสถิ ติ
ระดับจังหวัดสูก่ ารปฏิบตั ิ (ตัวชีว้ ดั
กระทรวง)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ�ำนวนสาขาสถิติ สาขา
15
9
12 15 18 21
ที่ ข ้ อ มู ล สามารถเชื่ อ มโยงและ
สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา
แลกเปลี่ยนกันได้ตามมาตรฐาน
สากล (SDMX : Statistical Data
and Metadata Exchange)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ�ำนวนข้อมูลด้าน จ�ำนวน
15
16 18 20 22 24
เศรษฐกิ จ และสังคมที่สามารถ
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง
เผยแพร่ต่อประชาชนได้ภายใน
ปีงบประมาณ
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล จ�ำนวน
15
5
6
7
8
9
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง
มี ก ารน� ำ เสนอสารสนเทศผ่ า น
DOC ไปสู่ MOC
15
1
2
3
4
5
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความส�ำเร็จ ร้อยละ
ของการปรับโครงสร้างและจัด
กรอบอัตราก�ำลังของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เพื่อรองรับภารกิจ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม
• การประเมินคุณภาพ
(10)
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 คุณภาพการให้บริการ
สสช. ไม่มีตัวชี้วัด SLA
ประชาชน (Service Level
(น�ำน�้ำหนัก ร้อยละ 10 ไปไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1)
Agreement : SLA)
มิติภายใน
25
• การประเมินประสิทธิภาพ
15
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ร้อยละ
5
งบประมาณ
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ผลการด�ำเนินงาน
คะแนนผล
ผลงาน
การประเมิน
5.0000
5.0000
5.0000
ด�ำเนินการ 5.000
แล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่  
1-5
21 สาขา 5.0000

24 เรื่อง

5.0000

11 เรื่อง

5.0000

ด�ำเนินการ 5.0000
แล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่
1-5

4.0690
4.7817
4.3450
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 การประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ
ตัวชีว้ ดั ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ
• การพัฒนาองค์การ
ตัวชีว้ ดั ที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส�ำเร็จ
ของการจัดท�ำรายงานลักษณะ
ส�ำคัญขององค์การ

1

2

3

4

5

ร้อยละ

2.5

75

78

81

84

87

ร้อยละ

2.5

88

90

92

94

96

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ

10
5

ระดับ

1

2

3

4

1

ส่งผ่าน
ระบบ
ภายหลัง
การ
รายงาน
รอบ
6 เดือน

-

ส่งผ่าน
ระบบ
ภายหลัง
การ
รายงาน
รอบ
6 เดือน

-

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส�ำเร็จ ระดับ
ของการพัฒนาองค์การ

4

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับคุณธรรมและ ระดับ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงาน
น�้ำหนักรวม

5

1

2

3

4

5

ผลการด�ำเนินงาน
คะแนนผล
ผลงาน
การประเมิน
ร้อยละ 5.0000
99.67
ร้อยละ 3.6900
93.38
5
5.0000

5

5

5.0000

5

3.0000
5.0000

ส่งผ่าน จัดส่งรายงาน
ระบบ ลักษณะส�ำคัญ
ภายใน ขององค์การผ่าน
การ
ระบบ e-SAR
รายงาน
ภายใน 30
รอบ
พ.ค. 58
6 เดือน
และ
มีความ
ครบถ้วน
ทันสมัย

5.0000

ด�ำเนินการ 5.0000
แล้วเสร็จ
ขั้นตอนที่
1-5
n/a
1.0000

100

= n/a
= 1.00 - 1.49
= 1.50 - 2.49
n/a : รอผลการประเมินจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.

4.7673
= 2.50 - 3.49

= 3.50 - 4.49

= 4.50 - 5.00

สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2547 - 2558
*
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* คะแนนประเมินผลตนเอง (Self Assessment)

มิติ/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
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การพัฒนาองค์การ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
การพัฒนาองค์การของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ได้ด�ำเนินการตามกรอบ
ค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 ระดั บ
ความส�ำเร็จของการพัฒนาองค์การ ซึ่งพิจารณาจาก
การน�ำผลส�ำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization
Development Survey) ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการส�ำรวจผ่านระบบออนไลน์
(www.opdc.go.th/ges) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม
ถึง 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผนและด�ำเนินการ
พัฒนาองค์การในประเด็นทีเ่ ป็นโอกาสในการปรับปรุง

การคัดเลือกประเด็นเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การ
ส่วนราชการต้องน�ำผลส�ำรวจไปด�ำเนินการ
พัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดย
พิจารณาเลือก Cells หรือประเด็นที่ต้องด�ำเนินการ
จากผลการส�ำรวจที่มีสีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก
ตามล�ำดับ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจึงต้องจัดท�ำแผน
พัฒนาองค์การ โดยมีประเด็นมุ่งเน้น Cells คือ
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แบบส�ำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization
Development Survey) ประจ�ำปีงบประมาณ 2558  
เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่
ประกอบด้วยค�ำถามจ�ำนวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก
ได้แก่ การก�ำหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบ
ระบบงาน (Design) และการบริ ห ารจั ด การ
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดั บ องค์ ก าร (Organization) ระดั บ หน่ ว ยงาน
(Department) และระดับบุคคล (Individual)  

“การก� ำ หนดเป้ า หมายระดั บ ส่ ว นราชการ
(Organization Goal) มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้บคุ ลากร
มี ค วามเข้ า ใจวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดย
วิสัยทัศน์ถูกก�ำหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุม
และมีตัวชี้วัดความส�ำเร็จของวิสัยทัศน์
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ผลส�ำรวจฯ เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาองค์การ และสื่อสาร/เผยแพร่เพื่อน�ำสู่การปฏิบัติ

สรุปผลการพัฒนาองค์การ
ในปีงบประมาณ 2588 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การได้บรรลุผลส�ำเร็จ
ดังนี้
1) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
		 ระยะสั้น - ระยะยาว และตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
		 ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
2) สือ่ สารตัวชีว้ ดั และเป้าหมายของส�ำนักงาน
		 สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจแก่
		 บุคลากร
3) จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
		 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
4) ด� ำ เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด และติ ด ตามผล
		 การด�ำเนินการ
5) ทบทวนผลการด� ำ เนิ น การ และสรุ ป
		 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

_16-0325(035-050)2.indd 43

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์การ
ควรจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด
วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ขององค์การอย่าง
ต่อเนือ่ ง ถึงแม้ไม่ได้กำ� หนดเป็นประเด็นในการประเมินผล
ด้านการพัฒนาองค์การ เพื่อให้องค์การมีฐานข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานที่สะท้อนความส�ำเร็จของการบรรลุ
วิสยั ทัศน์และเป้าหมาย และสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ทบทวนหรือประกอบการจัดท�ำวิสัยทัศน์ระดับ
องค์การในครัง้ ต่อไป และควรด�ำเนินการพัฒนาองค์การ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงหรือยกระดับการบริหาร
จัดการภายในให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยในปีงบประมาณ 2559 ควรจัดท�ำแผนพัฒนา
องค์การในประเด็น Cell การก�ำหนดเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน : Department Goal) ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการ
ถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน
(ศูนย์/ส�ำนัก/กลุ่มขึ้นตรงฯ) การก�ำหนดตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล และจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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การประเมินความโปร่งใสของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.) ได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ในวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในภาครัฐ ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ส�ำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส
1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด�ำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี
2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
3.2.1 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
3.2.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
3.2.3 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)
3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
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ผลการประเมินของ สสช.
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ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
เป็นกลไกที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดให้มีขึ้น
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยให้
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม ของผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และค�ำชมเชย
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
1) ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่
นายทะเบียนลับ ประจ�ำส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่ม
สารบรรณ ส�ำนักบริหารกลาง หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้มี
หน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียน ประจ�ำศูนย์/ส�ำนัก กลุม่ ขึน้ ตรง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือส่งเรื่องทาง
ไปรษณีย์ ถึงผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ
ส่งทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ณ
ทีท่ ำ� การของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ หรือร้องเรียนผ่าน
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เว็บไซต์ www.nso.go.th ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
2) ผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
(1) กลุ่มนิติการ ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ รับผิดชอบในการวิเคราะห์แยกประเภท
และด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ สรุปเรือ่ งและ
รายงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
(2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ รับผิดชอบในการดูแลช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
3) ระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติ
ระเบี ย บส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการ
ด�ำเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียน พ.ศ. 2555 ผ่านทางเว็บไซต์
www.nso.go.th
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ระเบียบส�ำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด�ำเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน
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ส่วนที่
3
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การผลิตข้อมูลสถิติ
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โครงการส�ำมะโน/ส�ำรวจ ที่ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2558
1. ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558
2. ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557/2558
3. ส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2557/2558
4. ส�ำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557
5. ส�ำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558
6. ส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558
7. ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
8. ส�ำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558
9. ส�ำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557
10. ส�ำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557/2558
11. ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
12. ส�ำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557
13. ส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
14. ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย พ.ศ. 2558
15. ส�ำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558
16. ส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559
17. ส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558
18. ส�ำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2558
19. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557/2558
20. ส�ำรวจความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ (การบริหารราชการแผ่นดิน) พ.ศ. 2558
21. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2558
22. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2558
23. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ. 2558
24. ส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558
25. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 เดือน พ.ศ. 2558
26. ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด ตามยุ ท ธศาสตร์
		การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558)
27. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดติดตามยุทธศาสตร์
		การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2558)
28. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. 2558
29. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ พ.ศ. 2558
30. ส�ำรวจการทดลองจัดเก็บข้อมูลส�ำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัย
31. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)

_16-0325(035-050)2.indd 48

12/14/59 BE 10:29 AM

รายงานประจ�ำปี 2558

49

ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

32. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
33. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ระหว่างวันที่
		9 - 12 พฤษภาคม 2558)
34. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ. 2558
35. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2558
36. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการท�ำงานของ
		หน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2558

รายงานส�ำมะโน/ส�ำรวจที่เผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2558
1. ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558
2. ส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557
3. ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557
4. ส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557
5. ส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558
6. ส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558
7. ส�ำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558
8. ส�ำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557
9. ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
10. ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557
11. ส�ำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558
12. การประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557
13. ส�ำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557
14. ส�ำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 : ทั่วราชอาณาจักร
15. ส�ำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2557
16. ส�ำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557
17. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2558
18. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2558
19. ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด ตามยุ ท ธศาสตร์
		การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2558)
20. ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2558
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แผนงานผลิตข้อมูลสถิติ ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559 - 2562)
ล�ำดับ
ที่

งาน / โครงการ

ปีงบประมาณ
59 60 61 62

หมายเหตุ

ส�ำมะโน
ส�ำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
ส�ำรวจ จัดท�ำทุกปี
1 ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
2 ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
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ส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
ส�ำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
ส� ำ รวจความต้ อ งการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ประชากร
ส�ำรวจแรงงานนอกระบบ
ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในครัวเรือน
ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในสถานประกอบการ
ส�ำรวจยอดขายรายไตรมาส
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหลักและ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
จัดท�ำทุก 2 ปี
ส� ำ รวจเพื่ อ ติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ�้ำ)
ส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ
ส�ำรวจการอ่านของประชากร
ส�ำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
ส�ำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
ส� ำ รวจข้ อ มู ล ศั ก ยภาพพื้ น ฐานระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภ าค
การค้า
จัดท�ำทุก 3 ปี
ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ส� ำ รวจพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ แ ละการดื่ ม สุ ร าของ
ประชากร
ส�ำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม
ส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

/

- ระยะเวลาด�ำเนินการ 2559 - 2561

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/ - ปีเลขคี่ ส�ำรวจเฉพาะรายจ่าย
- ปีเลขคู่ ส�ำรวจทั้งรายได้และรายจ่าย
/ - ส�ำรวจเป็นรายเดือน
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/ - เลื่อนการจัดท�ำในปี 2558

/

/
/
/
/
/

/
/

- เลื่อนการจัดท�ำในปี 2560 มาจัดท�ำใน
ปี 2561 เนื่องจากมีการจัดท�ำส�ำมะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

/
/
/
/

- ด�ำเนินการครั้งล่าสุดเมื่อปี 2558

12/14/59 BE 10:29 AM

รายงานประจ�ำปี 2558

51

ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

ล�ำดับ
ที่
21
22

23
24
25
26
27

งาน / โครงการ
จัดท�ำทุก 4 ปี
ส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของ
ประชากร
จัดท�ำทุก 5 ปี
ส�ำรวจความพิการ
ส�ำรวจการใช้เวลาของประชากร
ส�ำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก�ำไร
ส�ำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน

28
29
30

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกอบการขนส่งโดยสาร
ประจ�ำทาง
ส�ำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง
ส�ำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ส�ำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า

31

จัดท�ำทุก 10 ปี
ส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

32

ส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร

32
33

_16-0325(051-098)4edit.indd 51

ปีงบประมาณ
59 60 61 62

สถิติกระแสสะพัด
ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
จัดท�ำตามค�ำขอ / ร่วมกับพันธมิตร
ส�ำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย

หมายเหตุ

/
/

/
/
/

- ด�ำเนินการครั้งล่าสุดปี 2556
- ด�ำเนินการครั้งล่าสุดปี 2555
- ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

/
/
/
/
/

- ด�ำเนินการครั้งล่าสุดปี 2555
- เลือ่ นการจัดท�ำในปี 2560 มาจัดท�ำใน
ปี 2561 เนื่องจากมีการจัดท�ำส�ำมะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

/

- ส�ำรวจหลังปีที่จัดท�ำส�ำมะโนประชากร
5 ปี
- ด�ำเนินการครั้งล่าสุดปี 2548 - 2549
- ส� ำ รวจหลั ง ปี ที่ จั ด ท� ำ ส� ำ มะโนเกษตร
5 ปี
- ด�ำเนินการครั้งล่าสุดปี 2551

/

/

/

/

/

/

/

/

/ - ททท. ขอให้จัดท�ำและเป็นผู้ตั้ง
งบประมาณ
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ผลส�ำรวจ/ส�ำรวจที่ส�ำคัญ
ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท�ำการส�ำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย ภาวะหนีส้ นิ
และทรัพย์สนิ ของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย
โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม ถึง
ธันวาคม 2558) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ส�ำนักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท� ำ สรุ ป ผลการส� ำ รวจเบื้ อ งต้ น เพื่ อ
น�ำเสนอข้อมูลในระดับหนึง่ ก่อนทีร่ ายงานฉบับสมบูรณ์
จะแล้วเสร็จ โดยใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจ 6 เดือนแรก
(มกราคม - มิถุนายน 2558) จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง
ประมาณ 26,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่น�ำเสนอ
เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยเฉลี่ ย ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการยั ง ชี พ
เท่านัน้ จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซือ้ บ้าน/ทีด่ นิ และ
เงินออม ซึ่งสรุปผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. รายได้ของครัวเรือน ปี 2558
ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2558 ครัวเรือน
ทัว่ ประเทศ มีรายได้เฉลีย่ เดือนละ 27,545 บาท ส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการท�ำงานร้อยละ 72.6 ซึง่ ได้แก่ ค่าจ้าง
และเงินเดือนร้อยละ 43.9 ก�ำไรสุทธิจากการท�ำธุรกิจ
ร้อยละ 19.6 และก�ำไรสุทธิจากการท�ำการเกษตร
ร้อยละ 9.1 และมีรายได้ทไี่ ม่ได้เกิดจากการท�ำงาน เช่น
เงินทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลอืน่ นอกครัวเรือน/
รัฐร้อยละ 11.0 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.5 นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน
ซึง่ อยูใ่ นรูปสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่าง ๆ ร้อยละ
13.4

1/

2. ค่าใช้จ่าย1/ ของครัวเรือน ปี 2558
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ครัวเรือน
ทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,818 บาท
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 33.6 เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(ซึ่ ง ในจ� ำ นวนนี้ มี ค ่ า เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ป็ น แอลกอฮอล์
ร้อยละ 0.7) รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้
ภายในบ้าน ร้อยละ 20.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เดิ น ทางและยานพาหนะร้ อ ยละ 18.3 ของใช้
ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 6.4 ใช้ใน
การสื่อสารร้อยละ 3.3 ใช้เพื่อการศึกษา ค่าเวชภัณฑ์/
ค่ารักษาพยาบาล และการบันเทิง/การจัดงานพิธี คือ
ร้อยละ 1.7 1.5 และ 1.2 กิจกรรมทางศาสนามีเพียง
ร้อยละ 1.1 ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย
ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย พบว่า มีการใช้จ่าย
สูงถึงร้อยละ 12.6

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ที่ดิน และเงินออม เป็นต้น
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3. หนี้สินของครัวเรือน ปี 2558
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 พบว่า ครัวเรือน
ที่มีหนี้สินมีร้อยละ 49.2 โดยมีจ�ำนวนหนี้สินเฉลี่ย
163,276 บาทต่อครัวเรือน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้
เพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 74.9) คือใช้ในการอุปโภค
บริโภคร้อยละ 40.4 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 33.3 และ
หนี้เพื่อใช้ในการศึกษา มีเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้น
ส�ำหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ พบว่า เป็น
หนี้ที่ใช้ท�ำการเกษตรร้อยละ 14.0 และใช้ท�ำธุรกิจ
ร้อยละ 10.4
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4. ครัวเรือนทีม่ หี นีใ้ นระบบ และนอกระบบ ปี 2558
ในช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2558 พบว่ า
ส่วนใหญ่ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบ โดยครัวเรือนที่มี
หนี้ในระบบอย่างเดียวร้อยละ 91.4 และครัวเรือนที่มี
หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ร้อยละ 3.5 ส�ำหรับ
ครั ว เรื อ นที่ มี ห นี้ น อกระบบอย่ า งเดี ย ว มี เ พี ย ง
ร้อยละ 5.1 และพบว่าจ�ำนวนเงินเฉลีย่ ทีเ่ ป็นหนีใ้ นระบบ
สูงกว่าหนี้นอกระบบถึง 49 เท่า (160,012 บาท และ
3,264 บาท ตามล�ำดับ)
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ส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม
และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557
ความเป็นมา
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
สภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข)
คนไทย พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 จากจ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง
ประมาณ 27,000 ครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงสภาพ
ของสังคมไทย เกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม
และความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือนของคนไทย
ในปัจจุบัน ส�ำหรับน�ำข้อมูลไปใช้ก�ำหนดนโยบายและ
วางแผนในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม พร้อมทั้ง
ติ ด ตาม ประเมิ น สถานการณ์ และทิ ศ ทางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต และการแก้ปัญหา
สังคม
การนับถือศาสนา
ประชากรของประเทศไทย เป็นผูท้ นี่ บั ถือศาสนา
พุทธ (ร้อยละ 94.6) รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม
(ร้อยละ 4.2) และศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.1) ที่เหลือ
เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีศาสนา
(ร้อยละ 0.1)
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามการ
นับถือศาสนา พ.ศ. 2557

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตาม
ศาสนา เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2557
ร้อยละ
รวม พุทธ อิสลาม คริสต์ อื่น ๆ
ทั่วราชอาณาจักร
100.0 94.6 4.2 1.1 0.1
ในเขตเทศบาล
100.0 96.5 2.3 1.1 0.1
นอกเขตเทศบาล 100.0 93.0 5.7 1.1 0.2
กรุงเทพมหานคร
100.0 95.3 2.9 1.6 0.2
กลาง
100.0 97.2 1.9 0.9
เหนือ
100.0 96.6 0.1 2.7 0.6
ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 99.4 0.1 0.5
ใต้
100.0 75.3 24.5 0.2
หมายเหตุ : อืน่ ๆ คือ ผูน้ บั ถือศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาซิกข์ศาสนา
อื่น ๆ และผู้ไม่มีศาสนา
ภาค

เมื่อเปรียบเทียบการประกอบกิจทางศาสนา
ระหว่างปี 2554 และ ปี 2557 พบว่า ในปี 2557
พุทธศาสนิกชน ตักบาตรและรักษาศีล 5 มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกับปี 2554 ส�ำหรับการสวดมนต์และท�ำสมาธิ
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 โดยเฉพาะสวดมนต์เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 80.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 87.8 ในปี 2557
ส�ำหรับมุสลิมการท�ำละหมาดลดลงเล็กน้อย ส่วนการ
ไปท� ำ พิ ธี ฮั จ ญ์ ที่ น ครเมกกะ มี สั ด ส่ ว นลดลงจาก
ร้อยละ 8.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2557
ในขณะที่ ค ริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชน ไปโบสถ์ ลดลงจาก
ร้อยละ 93.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 90.9 ในปี 2557
ส่วนการสวดมนต์ มีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปที่นับถือแต่ละ
ศาสนา จ� ำ แนกตามการประกอบกิ จ ทางศาสนา
พ.ศ. 2554 และ 2557

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชากรใน
ทุกภาค ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ
75.0 ส่วนภาคใต้ มีผู้นับถือศาสนาอิสลามสูงกว่าภาค
อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 24.5)
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การประกอบกิจทางศาสนา
1. ศาสนาพุทธ
ในการประกอบกิจทางศาสนาของประชากร
พบว่ า ในรอบปี ที่ แ ล้ ว พุ ท ธศาสนิ ก ชนส่ ว นใหญ่
ร้อยละ 92.9 87.8 80.5 50.8 และ 45.3 มีการตักบาตร
สวดมนต์ ฟั ง เทศน์ / ฟั ง ธรรม/ดู ร ายการธรรมะ/
อ่านหนังสือธรรมะ รักษาศีล 5 (ครบทุกข้อ) และท�ำสมาธิ
และเมือ่ พิจารณาความถีข่ องการปฏิบตั ดิ งั กล่าว พบว่า
การตักบาตร ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนจะนิยมท�ำใน
วันพระ/ช่วงเข้าพรรษา/วันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
(ร้อยละ 36.4) และมีร้อยละ 20.4 ที่มีการตักบาตร
สม�่ำเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห์ ส�ำหรับการสวดมนต์
พบว่ามีผู้สวดมนต์สม�่ำเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห์
ร้อยละ 26.5 และสวดมนต์ในวันพระ/ช่วงเข้าพรรษา/
วันส�ำคัญทางพุทธศาสนาร้อยละ 25.6 ส่วนการฟังเทศน์/
ฟังธรรม/อ่านหนังสือธรรมะจะนิยมท�ำในวันพระ/ช่วง
เข้าพรรษา/วันส�ำคัญทางพุทธศาสนา ร้อยละ 33.7

2. ศาสนาอิสลาม
มุสลิมมากกว่าร้อยละ 96 ท�ำละหมาดและ
ถือศีลอด โดยในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ที่ท�ำละหมาดทุกวัน
ครบ 5 ครัง้ ร้อยละ 51.6 และท�ำทุกวันแต่ไม่ครบ 5 ครัง้
ร้อยละ 26.4 ส�ำหรับการถือศีลอดพบว่า ถือศีลอดครบ
ทั้ ง เดื อ น ร้ อ ยละ 57.4 ส่ ว นผู ้ ที่ บ ริ จ าคซะกาตมี
ร้อยละ 35.1 และพบว่า มุสลิมที่เคยไปท�ำพิธีฮัจญ์
ที่นครเมกกะ มีเพียงร้อยละ 5.9
แผนภูมิ 4 ร้อยละของมุสลิมอายุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการ
ประกอบกิจทางศาสนา พ.ศ. 2557

51.6

57.4

แผนภูมิ 3 ร้อยละของพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนก
ตามการประกอบกิจทางศาสนา พ.ศ. 2557

3. ศาสนาคริสต์
คริสต์ศาสนิกชนมากกว่าร้อยละ 91 ที่ไปโบสถ์
และสวดมนต์ ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ พบว่า ไปโบสถ์ทกุ สัปดาห์
และสวดมนต์เป็นประจ�ำ (ร้อยละ 55.1 และ 57.5
ตามล�ำดับ)
แผนภูมิ 5 ร้อยละของคริสต์ศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป จ�ำแนก
ตามการประกอบกิจทางศาสนา พ.ศ. 2557

55.1
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สุขภาพจิตคนไทย
จากการส�ำรวจโดยให้ผู้ตอบอายุ 15 ปีขึ้นไป
ส�ำรวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความ
คิดเห็นและความรูส้ กึ ของตนเองในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา
พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขนึ้ ไป มีคะแนนสุขภาพจิตของ
คนทั่วไป (27.01–34 คะแนน) และเมื่อจ�ำแนกตาม
ระดับสุขภาพจิต พบว่าเกินกว่าครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 53.2)
เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 35.9
มีสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ที่เหลือร้อยละ 10.9
มีสุขภาพจิตต�่ำกว่าคนทั่วไป
เพศ
ชายและหญิงมีสุขภาพจิตใกล้เคียงกัน โดย
ชายสูงกว่าหญิงเล็กน้อย (33.55 และ 32.94 คะแนน
ตามล�ำดับ) และหญิงมีสัดส่วนของผู้ที่มีสุขภาพจิต
ต�่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าชาย (ร้อยละ 11.9 และ 9.8
ตามล�ำดับ)
แผนภูมิ 6 คะแนนเฉลีย่ และร้อยละของระดับสุขภาพจิตคนไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับสุขภาพจิต และ
เพศ พ.ศ. 2557

แผนภูมิ 7 คะแนนเฉลี่ ย สุ ข ภาพจิ ต คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป
จ�ำแนกตามระดับสุขภาพจิตและกลุ่มอายุ (ปี 2557)

ระดับการศึกษา
สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ
ระดับการศึกษา นัน่ คือ ผูท้ มี่ กี ารศึกษาสูงจะมีสขุ ภาพจิต
ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต�่ำกว่า คือ ผู้ที่มีการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามีสขุ ภาพจิตดีทสี่ ดุ (34.25 คะแนน) ส่วนผูท้ ี่
ไม่เคยเรียนมีสุขภาพจิตต�่ำสุด (31.86 คะแนน)
แผนภูมิ 8 คะแนนเฉลี่ ย สุ ข ภาพจิ ต คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป
จ�ำแนกตามระดับสุข ภาพจิตและระดับการศึกษา
สูงสุด (ปี 2557)

กลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ 40 - 59 ปี เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพจิต
ดีที่สุด (33.48 คะแนน) ในขณะที่กลุ่มอายุ 25 - 39 ปี
มีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยต�่ำสุด (32.98 คะแนน) แต่ก็ยัง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสุขภาพจิตคนทั่วไป
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ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจ
ข้อมูลด้านประชากรสูงอายุในประเทศไทยครั้งแรก
ในปี 2537 และครั้งนี้เป็นการส�ำรวจครั้งที่ 5 เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม
ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน ตลอดจนลักษณะการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุ โดยท�ำการเก็บข้อมูลจากครัวเรือน
ตัวอย่างจ�ำนวน 83,880 ครัวเรือน ในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งสรุปผล
การส�ำรวจที่ส�ำคัญได้ดังนี้
ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ
1.1 จ�ำนวนผู้สูงอายุ
ผูส้ งู อายุ หมายถึง ผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป
จากผลส� ำ รวจของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ 4 ครั้ ง
ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนและสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี
2537 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4
ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554
ตามล�ำดับ ผลการส�ำรวจครัง้ นี้ พบว่า มีจำ� นวนผูส้ งู อายุ
คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทัง้ หมด (ชายร้อยละ
13.8 และหญิงร้อยละ 16.1)
จากจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คน
เป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน หรือ
คิดเป็นชาย ร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด
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ตาราง 1 จ�ำนวนและอัตราของผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2537 2545 2550
2554 และ 2557

ปีที่ส�ำรวจ
2537
2545
2550
2554
2557

จ�ำนวนผู้สูงอายุ อัตราผู้สูงอายุ1/
4,011,854
6.8
5,969,030
9.4
7,020,959
10.7
8,266,304
12.2
10,014,705
14.9

1/ อัตราผู้สูงอายุ หมายถึง อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งสิ้น
100 คน

การแบ่งช่วงอายุของผูส้ งู อายุ สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60 - 69 ปี) วัยกลาง
(อายุ 70 - 79 ปี) และวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)
จากการส�ำรวจ พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยจะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น ถึงร้อยละ 56.5
ของผู้สูงอายุทั้งหมด
แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ�ำแนกตามกลุ่มช่วงวัย พ.ศ.
2557
29.9 %
56.5 %
56.5 %

29.9 %
13.6 %
13.6 %
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1.2 การกระจายตัวของผู้สูงอายุเชิงพื้นที่
เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผู้สูงอายุตาม
เขตการปกครองหรือเขตที่อยู่อาศัยและภาค พบว่า
ในปี 2557 ผูส้ งู อายุอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลร้อยละ 40.9
และนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 59.1 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดประมาณร้อยละ
31.9 รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
(ร้อยละ 25.6 ร้อยละ 21.1และร้อยละ 12.0 ตามล�ำดับ)
ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุน้อยสุดคิดเป็น
ร้อยละ 9.4
แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ�ำแนกตามเขตการปกครอง
และภาค พ.ศ. 2557
70

จังหวัด
จ�ำนวน (คน)
จ�ำนวนมากที่สุด
1. นครราชสีมา
423,934
2. ขอนแก่น
292,217
3. เชียงใหม่
274,331
4. อุบลราชธานี
273,687
5. นครศรีธรรมราช
256,617
จ�ำนวนน้อยที่สุด
1. ระนอง
23,394
2. แม่ฮ่องสอน
26,606
3. สตูล
31,791
4. พังงา
33,006
5. ตราด
36,116

จังหวัด
อัตรา
อัตรามากที่สุด
1. ชัยนาท
21.7
2. แพร่
21.5
3. อุตรดิตถ์
21.3
4. พิจิตร
21.2
5. สิงห์บุรี
21.1
อัตราน้อยที่สุด
1. สมุทรสาคร 7.2
2. ภูเก็ต
8.9
3. ระนอง
9.2
4. ระยอง
9.9
5. ชลบุรี
10.1

59.1

60
50

ตาราง 2 จังหวัดที่มีจ�ำนวนและอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดและ
น้อยที่สุด 5 ล�ำดับแรก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

40.9

40

25.6

30
20
10

0

9.4

31.9
21.1
12.0

.

• จังหวัดที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดและ
		 น้อยที่สุด
		 ส�ำหรับจังหวัดทีม่ จี ำ� นวนผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ
คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ส�ำหรับจังหวัดที่มี
จ�ำนวนผูส้ งู อายุนอ้ ยทีส่ ดุ คือ จังหวัดระนอง แม่ฮอ่ งสอน
สตูล พังงา และตราด
• จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดและ
		 น้อยที่สุด
		 จั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราผู ้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด คื อ
จังหวัดชัยนาท แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร และสิงห์บุรี
ส�ำหรับจังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ จังหวัด
สมุทรสาคร ภูเก็ต ระนอง ระยอง และชลบุรี
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1.3 แนวโน้ม ดัชนีการสูงอายุ อัตราส่วนพึง่ พิง
		 วัยสูงอายุและอัตราส่วนเกื้อหนุน
		
ดัชนีการสูงอายุ ของประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ อัตราส่วนของผู้สูงอายุ (อายุ
60 ปีขึ้นไป) ต่อเด็ก (อายุต�่ำกว่า 15 ปี) 100 คน จาก
ร้อยละ 22.6 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 82.6 ในปี 2557
		
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ คือ อัตราส่วน
ของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ต่อผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงาน
(อายุ 15 - 59 ปี) 100 คน ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่น
เดียวกัน จากร้อยละ 10.7 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 18.1
ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 22.3 ในปี 2557
หมายความว่าประชากรวัยท�ำงาน 100 คน จะต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 22 คน
		
อัตราส่วนเกื้อหนุน คือ อัตราส่วนของคน
วัยท�ำงาน อายุ 15 - 59 ปี ต่อผูส้ งู อายุ 60 ปีขนึ้ ไป แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของการเกื้อหนุนที่จ�ำนวนคนในวัย
ท�ำงานจะสามารถดูแลเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุหนึง่ คน พบว่า
อัตราส่วนเกื้อหนุนมีแนวโน้มลดต�่ำลงอย่างต่อเนื่อง
จากร้อยละ 9.3 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 7.0 ร้อยละ 6.3
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และร้อยละ 5.5 (ในปี 2545 2550 และ 2554 ตามล�ำดับ)
และในปี 2557 ลดลงเหลือร้อยละ 4.5 ซึง่ หมายความว่า
มีคนที่อยู่ในวัยแรงงาน 4 คน ที่จะสามารถเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุได้ 1 คน อันเป็นผลมาจากจ�ำนวนผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นและจ�ำนวนคนในวัยท�ำงานที่ลดลง
แผนภูมิ 3 แนวโน้ม ดัชนีการสูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ
และอัตราส่วนเกื้อหนุน พ.ศ. 2557
90
80
70
60
50
40
30

20
10

0

20

37.8

9.3

7.0

2537

2545

96.4

6.3

2550

91.3

91.4

18.1

5.5

2554

2537

22.3

7.7

6.3

3.6

0
16.0

92.3

93.7

40

47.7

10.7

100
60

60.8

14.3

แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ�ำแนกตามการอยู่อาศัยใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2537 - 2557

80

82.6

22.6

		 จากผลการส�ำรวจปี 2557 มีผู้สูงอายุอยู่
คนเดียว ตามล�ำพังเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.7 และไม่ได้
อยู่คนเดียวตามล�ำพังร้อยละ 91.3

2545

2550

8.6

2554

8.7

2557

4.5

2557

1.4 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
		 สัดส่วนของผูส้ งู อายุทอี่ ยูค่ นเดียวตามล�ำพัง
ในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2537 มีผู้สูงอายุ
ที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3
ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 8.6 ในปี 2545 2550 และ 2554
ตามล�ำดับ
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ส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรครั้งแรก
ในปี 2519 ส�ำหรับการส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา เริ่มตั้งแต่ปี 2544 และได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจมาแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง การส�ำรวจปี 2557 นี้
เป็นครั้งที่ 17 เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายน
โดยสุ่มเลือกผู้ตอบสัมภาษณ์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างและตอบสัมภาษณ์
ด้วยตนเองครัวเรือนละ 1 คน โดยมีจ�ำนวนครัวเรือน
ตั ว อย่ า งทั้ ง ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ทั่วทั้งประเทศ 25,758 ครัวเรือน และมีผลการส�ำรวจ
ที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

ตาราง 1 จ�ำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่
อัตราการสูบบุหรี่ จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และ
เขตการปกครอง พ.ศ. 2557
หน่วย : พันคน

กลุ่มอายุ เพศ
ประชากร
และ
อายุตั้งแต่
เขตการปกครอง 15 ปีขึ้นไป
รวม
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รวม

สูบเป็น
ประจ�ำ

สูบ
นานๆ
ครั้ง

54,831.2 11,363.4 10,002.5 1,360.9
(100.0)
(18.2) (2.5)

อัตราการ
สูบ
บุหรี่ 1/
20.7

กลุ่มอายุ (ปี)
15 - 24

9,636.8

1,413.7 1,107.6

306.1

14.7

25 - 59

35,214.1

8,290.2 7,368.3

921.9

23.5

60 ขึ้นไป

9,980.4

1,659.5 1,526.6

132.9

16.6

ชาย

26,524.1 10,746.8 9,490.0 1,256.8

40.5

หญิง

28,307.2

616.6

512.5

104.1

2.2

ในเขตเทศบาล

24,882.1

4,483.3 3,883.4

599.9

18.0

นอกเขตเทศบาล

29,949.2

6,880.1 6,119.1

761.0

23.0

เพศ

เขตการปกครอง

การสูบบุหรี่

จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ และอัตราการสูบบุหรี่
พบว่า ในจ�ำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึน้ ไปทัง้ สิน้ 54.8 ล้านคน เป็นผูท้ ส่ี บู บุหรี่ 11.4 ล้านคน
(ร้อยละ 20.7) โดยเป็นผูท้ สี่ บู บุหรีเ่ ป็นประจ�ำ 10 ล้านคน
(ร้อยละ 18.2) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นาน ๆ ครั้ง 1.4
ล้านคน (ร้อยละ 2.5) เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่
ตามกลุ่มวัย พบว่ากลุ่มวัยท�ำงาน (25 - 59 ปี) มีอัตรา
การสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 23.5) รองลงมาคือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มเยาวชน (15 - 24 ปี)
(ร้อยละ 16.6 และ 14.7 ตามล�ำดับ) อัตราการสูบบุหรี่
ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 18.4 เท่า (ร้อยละ 40.5 และ
2.2 ตามล�ำดับ) นอกเขตเทศบาล มีอัตราการสูบบุหรี่
สูงกว่าในเขตเทศบาล 1.3 เท่า (ร้อยละ 23.0 และ
18.0 ตามล�ำดับ)

ผู้ที่สูบบุหรี่ในรอบปีที่แล้ว

อัตราการสูบบุหรี่ของประชากร หมายถึง ร้อยละของจ�ำนวนประชากรที่สูบบุหรี่
ต่อจ�ำนวนประชากรทั้งหมดในแต่ละกลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง
1/

เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ของประชากร
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าในช่วงปี
2547 - 2552 อั ตราการสู บบุ ห รี่ มี แ นวโน้ ม ลดลง
(ร้อยละ 23.0 และ 20.7 ตามล�ำดับ) ปี 2554 อัตรา
สู บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เป็ น ร้ อ ยละ 21.4 และลดลงเหลื อ
ร้อยละ 19.9 ในปี 2556 ผลส�ำรวจครัง้ ล่าสุดในปี 2557
อัตราการสูบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.7
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ปี 2557 กับ
ปี 2556 พบว่า ทัง้ เพศชายและหญิงมีอตั ราการสูบบุหรี่
เพิม่ สูงขึน้ ผูช้ ายเพิม่ จากร้อยละ 39.0 เป็น 40.5 ผูห้ ญิง
เพิ่มเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.1 เป็น 2.2
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แผนภูมิ 1 เปรี ย บเที ย บอั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ข องประชากรอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามเพศ พ.ศ. 2547-2557
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

พ.ศ.
43.7

42.2

23.0

21.9

2.6
2547

45.0

40.5

41.7

39.0

40.5

20.9

20.7

21.4

19.9

20.7

2.8

2.4

2.0

2.1

2.1

2.2

2549*

2550

2552*

2554

2556*

2557

. .

หมายเหตุ: * จากผลการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ

อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกและสูบเป็นปกตินิสัย
จากผลการส�ำรวจในปี 2557 พบว่า อายุเฉลี่ย
ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำคือ
17.8 ปี ขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัย
(สูบประจ�ำ/นาน ๆ ครั้ง) คือ 19.5 ปี เมื่อเทียบกับ
ปี 2550 พบว่า ทุกกลุ่มวัยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่
น้อยลง โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน (15 - 24 ปี) เริม่ สูบบุหรี่
เมื่ออายุน้อยลงค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอื่น คือ จาก
ปี 2550 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 16.8 ปี และ
ในปี 2557 ลดลงเป็น 15.6 ปี
จากผลการส�ำรวจในปี 2557 ชี้ให้เห็นว่าอายุ
ของนักสูบหน้าใหม่ลดลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรทบทวนและบังคับใช้มาตรการและกฎหมายต่าง ๆ
ที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสกัดกั้นการเกิดนักสูบ
หน้าใหม่
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ตาราง 2 เปรียบเทียบอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก ของผู้ที่มี
อายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไปทีส่ บู บุหรีเ่ ป็นประจ�ำ จ�ำแนกตาม
กลุ่มอายุ พ.ศ. 2544 - 2557
2544
2547
2549
2550
2554
2557

เยาวชน
วัยท�ำงาน วัยสูงอายุ
(15 - 24 ปี) (25 - 59 ปี) (60 ปีขึ้นไป)
16.9
18.7
19.3
16.5
18.6
19.2
16.6
18.1
18.5
16.8
18.7
19.3
16.2
18.1
18.6
15.6
18.0
18.5

อายุ
เฉลี่ย
18.5
18.4
18.3
18.5
17.9
17.8

ประเภทของบุหรี่ที่สูบ
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 61.7) ของผู้ที่
สูบบุหรีเ่ ป็นประจ�ำนิยมสูบบุหรีม่ วนทีผ่ ลิตจากโรงงาน
รองลงมาสูบบุหรีม่ วนเอง (ร้อยละ 55.4) มีผทู้ สี่ บู ซิการ์
หรือไปป์เพียงร้อยละ 1.3 และมีสดั ส่วนของผูท้ สี่ บู บุหรี่
ที่สูบผ่านน�้ำ เช่น บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา และบุหรี่ไฟฟ้า
แบบแท่ง ร้อยละ 0.8 โดยกลุม่ ผูส้ งู วัยมีสดั ส่วนของการ
สูบบุหรี่มวนเองสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น (ร้อยละ 80.6) ผู้ที่
อยู่นอกเขตเทศบาลสูบบุหรี่มวนเองมากกว่าผู้ที่อยู่ใน
เขตเทศบาลเกือบสองเท่า (ร้อยละ 68.4 และ 35.0
ตามล�ำดับ) ผูท้ อี่ ยูใ่ นเขตเทศบาลสูบบุหรีม่ วนทีผ่ ลิตจาก
โรงงานสูงกว่าผูท้ อี่ ยูน่ อกเขตเทศบาล (ร้อยละ 75.9 และ
52.7 ตามล�ำดับ) เยาวชนทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพมหานครนิยม
สูบยาสูบที่สูบผ่านน�้ำ เช่น บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่มาสูบเอง (เฉลี่ยต่อเดือน)
ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่
มาสู บ เอง โดยเฉลี่ ย ประมาณเดื อ นละ 423 บาท
กลุ่มวัยท�ำงานมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่เฉลี่ยต่อเดือน
สูงกว่ากลุม่ เยาวชนและกลุม่ ผูส้ งู วัย (470 บาท, 409 บาท
และ 208 บาท ตามล�ำดับ)
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การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง (Secondhand Smoke)
จากการสอบถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
ตัวบ้านของสมาชิกทีอ่ ยูอ่ าศัยในครัวเรือน พบว่า 3 ใน 5
(ร้อยละ 59.4) ของผู้ตอบฯ ตอบว่าไม่มีการสูบบุหรี่
ภายในตัวบ้าน 2 ใน 5 (ร้อยละ 39.5) ตอบว่ามีการ
สูบบุหรี่ภายในตัวบ้าน และที่เหลือร้อยละ 1.1 ตอบว่า
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ และเมื่อถามถึงความบ่อยครั้งของ
การสูบบุหรี่ในตัวบ้าน พบว่า ร้อยละ 27.8 มีการ
สูบบุหรีใ่ นตัวบ้านทุกวัน และร้อยละ 7.1 มีการสูบบุหรี่
ในบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จากผลการส�ำรวจนี้
ชี้ให้เห็นว่ายังมีผู้สูบบุหรี่อีกจ�ำนวนมากที่นอกจาก
จะไม่ใส่ใจในสุขภาพของตนเองแล้ว ยังไม่ค�ำนึงถึง
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของสมาชิกคนอื่น ๆ
ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน

การดื่มสุรา

พฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมการดื่มสุราฯ ของ
ประชากรในปี 2557 พบว่า ในจ�ำนวนประชากรอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 54.8 ล้านคน เป็นผู้ดื่มสุราในรอบ
12 เดือนที่แล้วประมาณ 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3)
โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราฯ สูงกว่าหญิงประมาณ
4 เท่า กลุ่มวัยท�ำงาน (25 - 59 ปี) มีอัตราการดื่มสุราฯ
สูงกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 38.2) และมีข้อสังเกตว่ากลุ่ม
ผู้สูงวัยที่ดื่มสุราสูงถึงร้อยละ 18.4
เมือ่ พิจารณาถึงความบ่อยครัง้ ของการดืม่ สุราฯ
พบว่า ร้อยละ 57.6 เป็นผูท้ ดี่ มื่ นาน ๆ ครัง้ ร้อยละ 42.4
เป็นผู้ที่ดื่มสม�่ำเสมอ เมื่อพิจารณาความถี่หรือความ
บ่อยครั้งในการดื่มของกลุ่มผู้ที่ดื่มสม�่ำเสมอนั้น พบว่า
เป็นผูท้ ดี่ มื่ 5 วันต่อสัปดาห์ขนึ้ ไปถึงร้อยละ 38.3 ซึง่ ใน
กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ดื่มทุกวันสูงถึงร้อยละ 26.2
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แผนภูมิ 2 พฤติกรรมการดื่มสุราฯ ของประชากรอายุต้ังแต่
15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามความบ่อยครั้งของการดื่มฯ
พ.ศ. 2557

13.2

2

54.5

57.6

32.3
42.4

40.8

1-2 :

20.9
12.1
.

3-4 :
5-6 :

26.2

อายุ เ ฉลี่ ย ที่ เริ่ ม ดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ครั้งแรก
พบว่า ผูท้ ดี่ มื่ สุราฯ ในรอบ 12 เดือนทีแ่ ล้ว รวมทัง้
ผู้ที่เคยดื่มแต่ในรอบ 12 เดือนที่แล้วไม่ดื่ม มีอายุเฉลี่ย
ทีเ่ ริม่ ดืม่ สุราฯ ครัง้ แรกคือ 20.8 ปี ผูช้ ายจะเริม่ ดืม่ เร็วกว่า
ผู้หญิง (19.4 ปีและ 25.0 ปี ตามล�ำดับ) หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเพศชายเริ่มทดลองดื่มสุราฯ ครั้งแรกตั้งแต่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ตาราง 3 จ�ำนวนและอัตราของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ที่ดื่มสุราฯ อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม จ�ำแนกตามเพศ และ
กลุ่มอายุ พ.ศ. 2557
หน่วย : พันคน

ประชากร
เพศและ
อายุ
กลุ่มอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี
(ปี)
ขึ้นไป
รวม
54,831.2
ชาย
26,524.1
หญิง
28,307.2
กลุ่มอายุ (ปี)
15 - 24
9,636.8
25 - 59 35,214.1
60 ขึ้นไป
9,980.4

อัตราการ อายุเฉลี่ย
ประชากร
ดื่มสุราของ ที่เริ่มดื่ม
ที่ดื่มสุรา
ประชากร
สุรา
17,705.1
14,047.3
3,657.8

32.3
53.0
12.9

20.8
19.4
25.0

2,428.3
13,439.8
1,837.0

25.2
38.2
18.4

16.7
20.9
23.3
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ส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558
แผนผังการจ�ำแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน
การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558
55.3

(

15

)

38.8

(

)

16.5

38.3

4.8

3.6

4.4

0.8

2

7.3

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส�ำรวจภาวะการ
ท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้ทราบถึงภาวะ
การท�ำงานและการว่างงานของประชากร ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ จากจ�ำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น
55.3 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน 38.8 ล้านคน
(ประกอบด้วยผู้มีงานท�ำ 38.3 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.6
แสนคน ผู้รอฤดูกาล 8.0 หมื่นคน) และผู้อยู่นอกก�ำลัง
แรงงาน 16.5 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้ท�ำงานบ้าน 4.8
ล้านคน ผูเ้ รียนหนังสือ 4.4 ล้านคน และอืน่ ๆ เช่น ชรา
พิการจนท�ำงานไม่ได้ เป็นต้น 7.3 ล้านคน)
1

. . 2557

2558

20.0
15.0

จ�ำนวนผู้ท�ำงานลดลง 1.0 แสนคน (จาก 38.4
ล้านคน เป็น 38.3 ล้านคน) หรือลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 โดย
ผูท้ ำ� งานในภาคเกษตรกรรมลดลงประมาณ 5.0 แสนคน
(จาก 13.5 ล้านคน เป็น 13.0 ล้านคน) ในขณะที่ผู้มี
งานท�ำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 4.0
แสนคน (จาก 24.9 ล้านคน เป็น 25.3 ล้านคน) ซึง่ เป็น
การเพิม่ ขึน้ ในสาขาการผลิต สาขาทีพ่ กั แรมและบริการ
ด้านอาหาร และสาขาการก่อสร้าง 1.0 แสนคน ทีเ่ หลือ
เป็นสาขาอื่น ๆ (แผนภูมิ 1)

2557

2558

13.5 13.0

. . 2557

2558

15.0
2557
10.0

9.9 9.6

2558

8.8 8.5
6.2 6.0

5.8 6.1

7.5 7.8

5.0

0.0

เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้มีงานท�ำตามระดับ
การศึกษาทีส่ ำ� เร็จกับปี 2557 พบว่า ผูม้ งี านท�ำทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 3.0 แสนคน ในขณะที่ผู้ที่ไม่มี
การศึกษาและต�ำ่ กว่าประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
ลดลง 3.0 แสนคน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลดลง 2.0 แสนคน (แผนภูมิ 2)

10.0
6.1 6.1
5.0
0.0
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6.3 6.4

5.1 5.2
2.5 2.6

2.1 2.2

1.6 1.6

1.2 1.2

/
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3

. . 2555 – 2558

400.0

1.5
286.0 284.5 314.3

300.0 271.3

249.8
1.0
232.5 228.7
224.9
211.2 223.9
207.2 223.4 219.0
0.7 0.8
204.7
172.3 0.7
0.7 0.7
0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
0.6 0.6
0.6
0.5
0.5
0.5

200.0
100.0
0.0

0.0
1

2

3

4

1

2

2555

3

4

2

1

2556

:

3

4

1

2557

2

3

2558

1 – 34

=

x 100

หากพิจารณาถึงการท�ำงานไม่เต็มที่หรือการ
ท�ำงานต�ำ่ กว่าระดับทางด้านชัว่ โมงการท�ำงาน (หมายถึง
ผู้ท�ำงานต�่ำกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องการ
ท�ำงานเพิ่ม) พ.ศ. 2558 พบว่า มีจ�ำนวนผู้ที่ท�ำงาน
ต�ำ่ กว่าระดับ 2.2 แสนคน ซึง่ ถือได้วา่ ผูท้ ที่ ำ� งานในกลุม่ นี้
แม้ จ ะเป็ น ผู ้ ท� ำ งานแต่ ก็ เ ป็ น การท� ำ งานที่ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากพวกเขาเหล่ า นี้ ยั ง มี เวลา
มากพอทีต่ นเองสามารถท�ำงานได้อกี หรือคิดเป็นอัตรา
การท�ำงานต�่ำกว่าระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวน
ผู้ท�ำงานทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 0.6
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของ
ปี 2557 จ�ำนวนผู้ท�ำงานต�่ำกว่าระดับเพิ่มขึ้น 500 คน
ในขณะที่ อั ต ราการท� ำ งานต�่ ำ กว่ า ระดั บ ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงคือ ร้อยละ 0.6 (แผนภูมิ 3)
4

. . 2555 – 2558
2.1

8.0
6.0
4.0
2.0

0.7
3.2

0.9
0.6 0.5

3.4

2.3

0.0
1

2

3

0.7 0.7 0.8 0.7
2.7

3.4 2.3 1.9 3.4
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1.0
3.9

1.4
0.8
3.3

1.9

4

0.6
2.4

0.9 0.9 0.9
3.6 3.4 3.6

0.7
0.0

1

2

2555

:

0.9

3
2556

=

4

1

2

3
2557

4

1

2

3

ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ว่างงาน พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 3.6 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ
0.9 ของก�ำลังแรงงานรวม เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2557 ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3 หมื่นคน
(จาก 3.3 แสนคน เป็น 3.6 แสนคน) โดยเป็นผู้ว่างงาน
ในกลุ่มเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) 2.0 แสนคน หรือ
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 4.9 และเป็นผูว้ า่ งงาน
ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) 1.5 แสนคน หรือ
อัตราการว่างงานร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 พบว่า ผู้ว่างงานใน
กลุ่มเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี) เพิ่มขึ้น 1 หมื่นคน
(จาก 1.9 แสนคน เป็น 2.0 แสนคน) และกลุม่ วัยผูใ้ หญ่
(อายุ 25 ปีขนึ้ ไป) เพิม่ ขึน้ 1 หมืน่ คน (จาก 1.4 แสนคน
เป็น 1.5 แสนคน) (แผนภูมิ 4)
5

4

1.4

(25

. . 2558

)
(22.2%)

(15-24 )
(77.8%)

8.5
1.8

1.8
7.0
2.0

เมื่ อ พิ จ ารณาผู ้ ว ่ า งงานตามลั ก ษณะของ
ประสบการณ์จากการท�ำงาน พ.ศ. 2558 จากจ�ำนวน
ผู้ว่างงาน 3.6 แสนคน พบว่า กลุ่มแรก เป็นผู้ที่ไม่เคย
ท�ำงานมาก่อน 1.8 แสนคน โดยอยู่ในวัยเยาวชน
(อายุ 15 – 24 ปี) 1.4 แสนคน และวัยผู้ใหญ่ (อายุ
25 ปีขึ้นไป) 4 หมื่นคน อีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ว่างงาน
ทีเ่ คยท�ำงานมาก่อน 1.8 แสนคน โดยเป็นผูว้ า่ งงานจาก
การท�ำงานครั้งสุดท้ายในภาคการบริการและการค้า
8.5 หมื่นคน ภาคการผลิต 7.0 หมื่นคน และภาค
เกษตรกรรม 2.0 หมื่นคน (แผนภูมิ 5)

2558

x 100
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ส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558
นอกจากนัน้ แรงงานนอกระบบท�ำงานอยูใ่ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดร้อยละ 35.5 รองลงมา
เป็นภาคกลางร้อยละ 22.8 ภาคเหนือร้อยละ 21.4 ภาคใต้
ร้อยละ 13.8 และกรุงเทพมหานครมีแรงงานนอกระบบ
น้อยที่สุดร้อยละ 6.5 (แผนภูมิ 2)
2. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
แรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูม้ งี านท�ำทีไ่ ม่ได้รบั
ความคุม้ ครอง หรือไม่มหี ลักประกันทางสังคมจากการ
ท�ำงาน ซึ่งผลการส�ำรวจในปี 2558 สรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังนี้
1. จ�ำนวนแรงงานนอกระบบ
ผลการส�ำรวจในปี 2558 พบว่า ในจ�ำนวนผู้มี
งานท�ำทัง้ สิน้ 38.3 ล้านคน เป็นผูท้ ำ� งานทีไ่ ม่ได้รบั ความ
คุม้ ครองหรือไม่มหี ลักประกันทางสังคมจากการท�ำงาน
เรียกว่าแรงงานนอกระบบ 21.4 ล้านคน หรือร้อยละ
55.9 และทีเ่ หลือเป็นแรงงานในระบบ 16.9 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 44.1 ส�ำหรับแรงงานนอกระบบเมื่อพิจารณา
ตามเพศ พบว่า เพศชายมีจ�ำนวนมากกว่าเพศหญิง
เล็กน้อย คือ เพศชาย 11.7 ล้านคน หรือร้อยละ 54.7
และเพศหญิง 9.7 ล้านคน หรือร้อยละ 45.3 ของ
แรงงานนอกระบบทั้งหมด (แผนภูมิ 1)
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เมื่อพิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ พบว่ า แรงงานนอกระบบมากกว่ า
ครึ่งหนึ่งท�ำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมโดยมีจ�ำนวนถึง
12.0 ล้านคน หรือร้อยละ 56.0 รองลงมาท�ำงานอยู่ใน
ภาคการค้าและการบริการร้อยละ 32.9 และภาค
การผลิตร้อยละ 11.1 ตามล�ำดับ (แผนภูมิ 3)
3. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
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จากผลการส�ำรวจแรงงานนอกระบบต่อปัญหา
ต่าง ๆ จากการท�ำงานเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาจากการท�ำงาน
ที่ แรงงานนอกระบบต้ อ งการให้ ภ าครั ฐ ช่ ว ยเหลื อ
มากทีส่ ดุ คือ ปัญหาเกีย่ วกับค่าตอบแทน ร้อยละ 51.5
รองลงมาเป็นการท�ำงานหนักร้อยละ 18.2 และงานทีท่ ำ�
ไม่ได้รบั การจ้างอย่างต่อเนือ่ ง ร้อยละ 18.1 ทีเ่ หลือเป็น
อืน่ ๆ เช่น ไม่มสี วัสดิการ ไม่มวี นั หยุด ท�ำงานไม่ตรงเวลา
ปกติ ชั่วโมงท�ำงานมากเกินไปและลาพักผ่อนไม่ได้
เป็นต้น
ส�ำหรับปัญหาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่
แรงงานนอกระบบประสบมากทีส่ ดุ คือ อิรยิ าบถในการ
ท�ำงาน (ไม่คอ่ ยได้เปลีย่ นลักษณะท่าทางในการท�ำงาน)
ร้อยละ 39.4 มีฝนุ่ ควัน กลิน่ ร้อยละ 25.1 และมีแสงสว่าง
ไม่เพียงพอร้อยละ 16.4
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน ส่วนใหญ่
ได้รบั สารเคมีเป็นพิษร้อยละ 62.3 เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
ทีเ่ ป็นอันตรายร้อยละ 19.1 และได้รบั อันตรายต่อระบบ
หู/ระบบตาร้อยละ 5.9 (แผนภูมิ 4)
4. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแรงงานนอก
ระบบ ในช่วงปี 2553 - 2558
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ ปี 2553 จนถึง
ปี 2558 พบว่า ในช่วงปี 2553 – 2556 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 62.3 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 64.3 ในปี 2556
ในขณะที่ปี 2557 และ 2558 แรงงานนอกระบบลดลง
เป็นร้อยละ 57.6 และร้อยละ 55.9 ตามล�ำดับ เนือ่ งจาก
แนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันผู้ท�ำงานใน
ตลาดแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ในระบบ แม้มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ก็ตาม (แผนภูมิ 5)

ส�ำหรับระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จของแรงงาน
นอกระบบ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า แรงงานนอกระบบ
กลุ่มใหญ่ยังเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต�่ำกว่าประถม
ศึกษา รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และอุ ด มศึ ก ษา
ตามล�ำดับ
อนึ่ ง เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า ในช่ ว งปี 2553 ถึ ง
ปี 2558 แรงงานนอกระบบที่ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่
ประถมศึกษาขึ้นไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบก็ยังอยู่ในกลุ่ม
ของผู้มีการศึกษาไม่สูงนัก (แผนภูมิ 6)
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ส�ำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558
การส� ำ รวจความต้ อ งการพั ฒ นาขี ด ความ
สามารถของประชากร ได้ดำ� เนินการส�ำรวจปีละ 1 ครัง้
โดยผนวกข้อถามเข้ากับแบบส�ำรวจภาวะการท�ำงาน
ของประชากร ไตรมาสที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม
กุ ม ภาพั น ธ์ และมี น าคมของทุ ก ปี โดยส� ำ รวจจาก
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในครัวเรือนที่ตกเป็น
ตัวอย่างทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน
ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นการเสนอผลการ
ส� ำ รวจความต้ อ งการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ประชากร พ.ศ. 2558 ผลการส�ำรวจท�ำให้ทราบความ
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป หลักสูตรที่ต้องการได้รับการพัฒนาฯ
จ�ำนวนหลักสูตรทีเ่ คยได้รบั การอบรมและการพัฒนาฯ
ผลการส�ำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ผลการส�ำรวจความต้องการพัฒนาขีดความ
สามารถของประชากร พ.ศ. 2558 พบว่า จ�ำนวน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 55.09 ล้านคน
ในจ�ำนวนนี้ มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.49
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของประชากรที่มีอายุ
15 ปีขึ้นไป เพศชาย 2.12 ล้านคน (ร้อยละ 7.9) และ
เพศหญิง 2.37 ล้านคน (ร้อยละ 8.4)
หากพิจารณาตามเขตการปกครอง พบว่า ผู้ที่
อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
1.55 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ขณะที่นอกเขต
เทศบาลต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.94 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8
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แผนผัง 1 จ�ำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จ�ำแนกตามความต้องการพัฒนาขีดสามารถ เพศ และ
เขตการปกครอง

เมื่ อ พิ จ ารณาผู ้ ที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาขี ด ความ
สามารถเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีผทู้ ตี่ อ้ งการพัฒนาขีดความสามารถมากทีส่ ดุ ร้อยละ
14.8 รองลงมาเป็นภาคเหนือร้อยละ 9.5 ภาคใต้รอ้ ยละ
8.5 ภาคกลางร้อยละ 3.9 และกรุงเทพมหานคร
น้อยที่สุดร้อยละ 1.9
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ทีต่ อ้ งการพัฒนา
ขีดความสามารถ จ�ำแนกตามภาค
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ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนาขีดความสามารถตาม
กลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี หรือกลุ่มเยาวชน
มีมากที่สุด ร้อยละ 12.6 กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี ร้อยละ
10.1 กลุม่ อายุ 35 - 44 ปี ร้อยละ 9.7 กลุม่ อายุ 45 - 54 ปี
ร้อยละ 7.7 กลุม่ อายุ 55 - 59 ปี ร้อยละ 5.7 และกลุม่ อายุ
60 ปีขึ้นไปน้อยที่สุดร้อยละ 2.1 จะเห็นได้วา่ ยิ่งอายุ
มากขึน้ ร้อยละของผูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนาขีดความสามารถ
จะลดลง

แผนผัง 2 ร้อยละผู้มีงานท�ำและผู้ว่างงาน ที่ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถจ�ำแนกตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ทีต่ อ้ งการพัฒนา
ขีดความสามารถ จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ

3. เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงความต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถของประชากรในช่วง ปี 2554 - 2558
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2554 – 2558
พบว่า ผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปี 2557 และเพิ่มขึ้นในปี 2558
(จาก 4.00 ล้านคน ในปี 2557 เป็น 4.49 ในปี 2558)

2. หลั ก สู ต รที่ มี ผู ้ ส นใจต้ อ งการพั ฒ นาขี ด ความ
สามารถ
จากผลการส�ำรวจ พบว่า หลักสูตรทีม่ ผี ตู้ อ้ งการ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถมากที่ สุ ด 3 ล� ำ ดั บ แรก
ประกอบด้วย
ผู้มีงานท�ำ ต้องการพัฒนาขีดความสามารถใน
หมวดช่างอุตสาหกรรมมากทีส่ ดุ ร้อยละ 29.0 รองลงมา
เป็นหมวดคหกรรม ได้แก่ ด้านอาหารและโภชนาการ
เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น ร้อยละ 27.4 และ
หมวดเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 21.8
ผู้ว่างงาน ต้องการพัฒนาขีดความสามารถใน
หมวดช่างอุตสาหกรรมมากทีส่ ดุ ร้อยละ 40.0 รองลงมา
เป็นหมวดคหกรรมร้อยละ 25.2 และหมวดคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 10.7
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ตาราง 1 เปรียบเทียบจ�ำนวนและร้อยละของประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.
2554 - 2558
ลักษณะความต้องการ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถ

2554 2555 2556
53.80 54.32 54.83
5.48 5.42 4.70
48.32 48.90 50.13
10.2 10.0 8.6

หน่วย : ล้านคน
2557 2558
54.69 55.09
4.00 4.49
50.69 50.60
7.3 8.2

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความ
สามารถ พ.ศ. 2554 - 2558
10.2

10.0

8.6
7.3

8.2
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ส�ำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2557
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
การย้ายถิ่นของประชากรเป็นประจ�ำทุกปี โดยใน
ปี 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างตุลาคม - ธันวาคม
จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรและสังคมของ
ผู้ย้ายถิ่น ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการติดตามสถานการณ์
การย้ายถิ่นของประชากร ซึ่งผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้
1. จ�ำนวนและอัตราการย้ายถิ่น
ผู้ย้ายถิ่นมีทั้งสิ้น 8.98 แสนคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ของประชากรทั้งประเทศ โดยจ�ำนวน
ผู ้ ย ้ า ยถิ่ น กระจายอยู ่ ใ นภาตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มากที่สุดคือ 2.96 แสนคน (ร้อยละ 32.9) และ
อยู่ในกรุงเทพมหานครน้อยที่สุดคือ 7.57 หมื่นคน
(ร้อยละ 8.4)
แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นจ�ำแนกตามภาคที่อยู่ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2557

แผนภูมิ 2 อัตราการย้ายถิ่นรายภาค พ.ศ. 2557

2. ระดับการศึกษา
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จของ
ผู้ย้ายถิ่นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่
ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.9
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.5
ระดับประถมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ใกล้เคียงกัน
ร้อยละ 20.1 และร้อยละ 19.5 ตามล�ำดับ
แผนภูมิ 3 ร้อยละของผูย้ า้ ยถิน่ อายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามระดับ
การศึกษาที่ส�ำเร็จ พ.ศ. 2557

เมื่ อ พิ จ ารณาตามอั ต ราการย้ า ยถิ่ น พบว่ า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการย้ายถิ่นมากที่สุด
คือ ร้อยละ 1.6 รองลงมา ภาคกลาง ร้อยละ 1.4 ภาคใต้
ร้อยละ 1.3 ภาคเหนือ ร้อยละ 1.1 และกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 0.9
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3. สถานภาพสมรส
ผู้ย้ายถิ่นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 54.0 เป็น
ผู้ที่สมรส ประมาณ 1 ใน 3 เป็นผู้ที่โสด ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 6.4 เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรสอื่น ๆ ได้แก่ ม่าย
แยกกันอยู่ และหย่า

แผนภูมิ 5 ร้อยละของผูย้ า้ ยถิน่ จ�ำแนกตามถิน่ ทีอ่ ยูก่ อ่ นย้าย และ
ภาคที่อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2557

แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตาม
สถานภาพสมรส พ.ศ. 2557

4. ประเภทของการย้ายถิ่น
เมื่ อ พิ จ ารณาการย้ า ยถิ่ น ตามประเภทการ
ย้ายถิ่น พบว่า ผู้ย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกันมีจ�ำนวน
มากกว่าผู้ย้ายถิ่นระหว่างภาค (ร้อยละ 56.0 และ
ร้อยละ 39.0 ตามล�ำดับ) และที่เหลือเป็นผู้ย้ายถิ่นที่
ย้ายมาจากต่างประเทศ
ตาราง 1 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่น จ�ำแนกตามประเภทของการ
ย้ายถิ่น พ.ศ. 2557
ประเภทของการย้ายถิ่น
ย้ายภายในภาคเดียวกัน
ย้ายระหว่างจังหวัด
ย้ายภายในจังหวัด
ย้ายระหว่างภาค
ย้ายมาจากต่างประเทศ

ร้อยละ
56.0
17.5
38.5
39.0
5.0

5. เหตุผลของการย้ายถิ่น
ผู ้ ย ้ า ยถิ่ น ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ย้ า ยด้ ว ยเหตุ ผ ล
ด้านครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายถิ่นด้วยเหตุผลติดตาม
ครอบครัวสูงเป็นอันดับ 1 และด้วยเหตุผลกลับภูมลิ ำ� เนา
สูงเป็นอันดับ 2 ตามล�ำดับ (ร้อยละ 21.4 และ 16.2)
ส�ำหรับเหตุผลด้านการงาน ส่วนใหญ่ย้ายเนื่องจาก
ต้องการหางานมากกว่าย้ายเพราะเปลี่ยนงาน
แผนภูมิ 6 ร้อยละของผูย้ า้ ยถิน่ จ�ำแนกตามเหตุผลของการย้ายถิน่
พ.ศ. 2557

เมื่อพิจารณาถิ่นที่อยู่ก่อนย้าย พบว่า ผู้ย้ายถิ่น
ในแต่ ล ะภาคส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ที่ ย ้ า ยถิ่ น มาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือ ส่วนใหญ่
ผู ้ ย ้ า ยถิ่ น จะย้ า ยมาจากภาคกลาง และภาคตะวั น
ออกเฉี ย งเหนื อ นั้ น ส่ ว นใหญ่ ผู ้ ย ้ า ยถิ่ น ย้ า ยมาจาก
กรุงเทพมหานคร
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ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2558
การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ทำ� การส�ำรวจต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ทราบ
จ� ำ นวนประชากรที่ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ ง ๆ รวมทัง้ ทราบจ�ำนวนครัวเรือน
ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น
โทรศัพท์พ้ืนฐาน เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
และการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน การส�ำรวจใช้
วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือน
ทีม่ อี ายุ 6 ปีขนึ้ ไป จากครัวเรือนตัวอย่างทัง้ สิน้ 83,880
ครัวเรือน ผลการส�ำรวจสรุปได้ดังนี้
การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือ
ในจ�ำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ประมาณ
62.6 ล้านคน ผลการส�ำรวจพบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์
21.8 ล้านคน (ร้อยละ 34.9) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 24.6
ล้านคน (ร้อยละ 39.3) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 49.6
ล้านคน (ร้อยละ 79.3)
เมื่ อ พิ จ ารณาแนวโน้ ม การใช้ ค อมพิ ว เตอร์
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือของประชากรอายุ 6 ปี
ขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2554 - 2558
พบว่า ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์มสี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 32.0
(จ�ำนวน 19.9 ล้านคน) เป็นร้อยละ 34.9 (จ�ำนวน
21.8 ล้านคน) ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 23.7
(จ�ำนวน 14.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 39.3 (จ�ำนวน 24.6
ล้านคน) และผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 66.4
(จ�ำนวน 41.4 ล้านคน) เป็นร้อยละ 79.3 (จ�ำนวน 49.6
ล้านคน) (แผนภูมิ 1)
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2554-2558

แม้ว่าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประชากรมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่ในภาพรวม
เฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย
จากปี 2557
ส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประชากร ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล ระหว่างปี 2554 - 2558 ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในเขตเทศบาลมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 44.3
เป็นร้อยละ 42.6 ส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเขต
เทศบาลเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 25.5 เป็นร้อยละ 28.7
ในขณะทีผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลมีสดั ส่วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.0 เป็น ร้อยละ 49.4 ส่วนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่อยู่นอกเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
17.2 เป็นร้อยละ 31.2
ส่วนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทั้งใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลคือ ในเขตเทศบาล
จากร้อยละ 74.8 เป็นร้อยละ 84.8 และนอกเขต
เทศบาลจากร้อยละ 62.0 เป็นร้อยละ 74.9 (ตาราง 1)
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ตาราง 1 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์
อิ น เทอร์ เ น็ ต และโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ จ� ำ แนกตามเขต
การปกครอง พ.ศ. 2554 - 2558
ปี
2554
2555
2556
2557
2558

คอมพิวเตอร์
ในเขต นอกเขต
เทศบาล เทศบาล
44.3
25.5
45.4
27.5
46.3
29.1
47.8
30.4
42.6
28.7

อินเทอร์เน็ต
ในเขต นอกเขต
เทศบาล เทศบาล
36.0
17.2
37.7
20.5
39.9
23.2
44.9
26.9
49.4
31.2

โทรศัพท์มือถือ
ในเขต นอกเขต
เทศบาล เทศบาล
74.8
62.0
77.7
66.2
80.0
69.8
83.9
71.8
84.8
74.9

เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นของผู ้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเป็นรายภาค พบว่า
กรุ ง เทพมหานครมี สั ด ส่ ว นของผู ้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์
สูงที่สุดคือ ร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ ภาคกลาง
ร้อยละ 34.9 ภาคใต้ ร้อยละ 32.8 ภาคเหนือ ร้อยละ 31.4
และต�่ำที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30.1
ส�ำหรับสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน คือ
กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้สูงที่สุด ร้อยละ 60.6 รองลงมา
คือ ภาคกลาง ร้อยละ 43.1 ภาคใต้ ร้อยละ 37.2
ภาคเหนือ ร้อยละ 33.5 และต�่ำที่สุดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ร้อยละ 30.2
ในขณะทีก่ ารใช้โทรศัพท์มอื ถือ กรุงเทพมหานคร
มีสดั ส่วนของผูใ้ ช้มากทีส่ ดุ เช่นเดียวกัน คือ ร้อยละ 90.3
รองลงมาภาคกลาง ร้อยละ 83.2 ภาคเหนือ ร้อยละ 76.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 74.4 และต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ
ภาคใต้ ร้อยละ 74.0 (แผนภูมิ 2)
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขนึ้ ไปทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ จ�ำแนกตามภาค
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เมือ่ พิจารณาการมีอปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือน ระหว่างปี 2554 - 2558
พบว่า ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐานมีแนวโน้มลดลง
จากร้ อ ยละ 18.6 ในปี 2554 เป็ นร้ อ ยละ 12.3
ในปี 2558 ครั ว เรื อ นที่ มี เ ครื่ อ งโทรสารลดลงจาก
ร้อยละ 1.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1.4 ในปี 2558
ครัวเรือนทีม่ เี ครือ่ งคอมพิวเตอร์เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 24.7
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 29.5 ในปี 2558 ส�ำหรับ
ครั ว เรื อ นที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ 13.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 52.2 ในปี 2558
(ตาราง 2)
ตาราง 2 เปรียบเทียบร้อยละของครัวเรือนทีม่ อี ปุ กรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 - 2558
ปี
2554
2555
2556
2557
2558

โทรศัพท์
พื้นฐาน
18.6
15.6
14.0
14.4
12.3

โทรสาร

คอมพิวเตอร์

1.6
1.7
1.7
2.2
1.4

24.7
26.9
28.7
33.9
29.5

การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
13.4
18.4
23.5
34.7
52.2

ส�ำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือน
พบว่า มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเคลื่อนที่
โทรศัพท์มือถือ 3G ขึ้นไป (เช่น WCDMA, EV-DO)
สูงที่สุดคือ ร้อยละ 65.4 รองลงมาประเภท Fixed
broadband ร้อยละ 25.9 Narrowband แบบไร้สาย
เคลือ่ นทีโ่ ทรศัพท์มอื ถือ (2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA,
GPRS) ร้อยละ 5.1 และแบบ Analogue modem,
ISDN มีเพียงร้อยละ 1.4 (ตาราง 3)
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ตาราง 3 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จ�ำแนกตามประเภทของอินเทอร์เน็ต และภาคภาค

ภาค

รวม

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ประเภทของอินเทอร์เน็ต
Narrowband
Broadband
แบบไร้สายเคลื่อนที่
แบบไร้สายเคลื่อนที่
Analogue
โทรศัพท์มือถือ 2G,
Fixed
โทรศัพท์มือถือ 3G
modem,
1/
2.5G (เช่น GSM, broadband
(เช่น WCDMA,
ISDN
CDMA, GPRS)
EV-DO)
1.4
5.1
25.9
65.4
2.0
2.2
37.4
57.0
1.0
4.9
22.4
69.1
2.4
5.9
30.0
60.5
1.1
7.0
21.5
67.7
0.6
6.0
20.8
69.3

ไม่แน่ใจ
2.2
1.4
2.6
1.2
2.7
3.3

หมายเหตุ : 1/ Fixed broadband ได้แก่ DSL (SDSL, ADSL, VDSL), Cable modem, Leased line, ดาวเทียม, เคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสง, Fixed
wireless, WiMAX
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ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557
ผลส� ำ รวจจากการด� ำ เนิ น กิ จ การของสถาน
ประกอบการสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสถานประกอบการ
ทัว่ ประเทศมีประมาณ 2.2 ล้านแห่ง เมือ่ พิจารณาตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ดำ� เนินธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ ส�ำหรับขนาดของสถาน
ประกอบการนั้น ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ด้วยสาเหตุนี้
จึ ง ท� ำ ให้ ภ าพรวมการมี ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการของประเทศไทย
มีไม่สูงมากนัก และมีแนวโน้มของการใช้เพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย (แผนภูมิ 1)

ตาราง 1 จ�ำนวนคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เฉลีย่ ต่อกิจการ
จ�ำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ
ขนาดสถานประกอบการ
(คน)

จ�ำนวนเครื่อง

จ�ำนวนเครื่อง
ต่อกิจการ

รวม

2,458,458

4.4

1-9

1,204,568

2.5

10-15

106,827

3.7

16-25

88,653

5.7

26-30

31,754

8.3

31-50

98,972

10.5

51-200

337,571

26.4

มากกว่า 200

590,113

140.1

3) การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานประกอบการ

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตในปี 2554 - 2557

โดยมีบคุ ลากรทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตในการปฏิบตั งิ าน
เป็นประจ�ำ (เฉลีย่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ) ประมาณ
1.9 ล้านคน หรือเฉลีย่ ประมาณ 4.1 คนต่อกิจการ โดย
มีวัตถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 ล�ำดับ
ดังนี้
2) การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ

โดยมีจ�ำนวนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 2.5 ล้าน
เครื่ อ ง หรื อ เฉลี่ ย ประมาณ 4.4 เครื่ อ งต่ อ กิ จ การ
ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีบุคลากรที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำ ประมาณ 2.3
ล้านคน หรือเฉลีย่ ประมาณ 4.2 คนต่อกิจการ (ตาราง 1)
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ส�ำหรับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการขนาดใหญ่จะใช้ทงั้ คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 2)

4) การมีเว็บไซต์ในการประกอบกิจการของ
สถานประกอบการ

แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
และอิ น เทอร์ เ น็ ต จ� ำ แนกตามขนาดของสถานประกอบการ

โดยสถานประกอบการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เอง
ร้ อ ยละ 77.9 ฝากข้ อ มู ล ไว้ กั บ เว็ บ ไซต์ ข องที่ อื่ น
ร้อยละ 20.3 เป็นเจ้าของเว็บไซต์และฝากข้อมูลไว้กับ
เว็บไซต์ของที่อื่น ร้อยละ 1.8 ซึ่งจ�ำนวนของการมี
เว็ บ ไซต์ ขึ้ น อยู ่ กั บ ขนาดของสถานประกอบการ
เช่นเดียวกัน (แผนภูมิ 4)
แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการทีม่ เี ว็บไซต์ จ�ำแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม กิ จ ก ร ร ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สถานประกอบการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ส่วนการผลิต
มีการใช้น้อยที่สุด (แผนภูมิ 3)
แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตจ�ำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

5) การสั่ ง ซื้ อ /ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารทาง
อินเทอร์เน็ต พบว่า  มีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทาง
อินเทอร์เน็ต เพียงร้อยละ 3.1 ในขณะทีม่ กี ารขายสินค้า
หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต ประมาณร้อยละ 1.7 ของ
สถานประกอบการทั้งสิ้น (แผนภูมิ 5)
แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการทีม่ กี ารสัง่ ซือ้ / ขายสินค้า
หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตจ�ำแนกขนาดของ
สถานประกอบการ
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ส�ำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ท�ำการส�ำรวจพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ทราบข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ ว
ของชาวไทยในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องการเดินทาง
ท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง กิจกรรมที่ท�ำระหว่างการเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ในเดื อ นมกราคม - มี น าคม 2558
จากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตกเป็นตัวอย่าง
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 63,060 ราย
ผลจากการส�ำรวจ สรุปได้ดังนี้
1. การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง
		 ผลการส�ำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ ว
ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ เกี่ยวกับ
การเดินทางจากทีอ่ ยูอ่ าศัยประจ�ำในจังหวัดหนึง่ ไปยัง
สถานที่อยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมี
จุดประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ ว พักผ่อน เยีย่ มครอบครัว/
ญาติมติ ร ประชุมหรือสัมมนา เล่นหรือดูกฬี า ประกอบ
พิธที างศาสนา รวมทัง้ การเดินทางเพือ่ ไปรับการรักษาตัว
หรือประกอบภารกิจอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เพือ่ ท�ำงานประจ�ำหรือ
เพือ่ การศึกษา และต้องไม่ใช่การเดินทางทีม่ วี ตั ถุประสงค์
หลักเพือ่ ซือ้ สินค้ามาจ�ำหน่าย ซึง่ ถือว่าเป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยว พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา (ในรอบปี 2557)
มีรอ้ ยละของประชากรทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว ร้อยละ 64.9
โดยในรอบปี 2553 – 2556 มีผู้เดินทางท่องเที่ยว
ร้ อ ยละ 50.1 54.8 57.8 และ 64.7 ตามล� ำ ดั บ
(แผนภูมิ 1)
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ส�ำหรับกลุม่ ผูท้ เี่ ดินทางท่องเทีย่ วในรอบปี 2557
พบว่า มีลกั ษณะการเดินทางแบบไม่พกั ค้างคืนซึง่ ถือว่า
เป็นนักทัศนาจรประมาณร้อยละ 34.7 ส่วนผูท้ เี่ ดินทาง
มีลักษณะการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ร้อยละ 48.6
และผูท้ เี่ ดินทางทัง้ 2 ลักษณะคือทัง้ พักและไม่พกั ค้างคืน
ร้อยละ 16.7 (แผนภาพ 1)

ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในรอบ
ปี 2557 ได้ให้เหตุผลที่ไม่เดินทาง 5 ล�ำดับแรก ได้แก่
ไม่มเี วลาว่าง ไม่มที นุ ทรัพย์เพียงพอส�ำหรับการเดินทาง
ไม่ชอบเดินทาง สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ

5/12/59 BE 3:05 PM

รายงานประจ�ำปี 2558

77

ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

เมื่อพิจารณาภาคที่ประชากรเดินทางไปท่องเที่ยว
ในรอบปี พบว่า ประชากรเดินทางไปท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ ร้อยละ 32.3 รองลงมา
เป็นภาคกลาง ร้อยละ 29.3 และภาคเหนือ ร้อยละ 23.6
(แผนภูมิ 2)

1.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ครั้งล่าสุด
		 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
ครั้งล่าสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/
เพื่ อ น ร้ อ ยละ 37.4 ท่ อ งเที่ ย ว/ต้ อ งการพั ก ผ่ อ น
ร้อยละ 23.4 ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 10.6
ซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 8.4 และประชุม/สัมมนา
ร้อยละ 5.1 (แผนภาพ 2)
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1.3 กิจกรรมทีท่ ำ� ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
ครั้งล่าสุด
		 ส�ำหรับกิจกรรมที่ท�ำระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ วครัง้ ล่าสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ท่องเทีย่ วทัว่ ไป
ร้อยละ 61.9 พักผ่อนในที่พักหรือบ้านญาติ/ไม่ท�ำ
กิจกรรม ร้อยละ 32.4 กิจกรรมเชิงศาสนา ร้อยละ 31.1
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 12.3 กิจกรรมเชิง
นันทนาการ ร้อยละ 5.8 (แผนภาพ 3)

2. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางครั้งล่าสุด
ผู้เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมเดินทางด้วย
พาหนะส่วนตัว/รถยนต์ ร้อยละ 65.0 รองลงมาเดินทาง
ด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง/รถตู้ ร้อยละ 18.0 รถเช่า เช่น
รถตู้ รถยนต์ รถบัส ร้อยละ 13.6 รถไฟ/เครือ่ งบิน และ
อื่น ๆ ร้อยละ 3.4 (แผนภาพ 4)
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3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งล่าสุด
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวครั้ง/
ทริปต่อคนของผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว พบว่า อยู่ที่
ประมาณ 2,600 บาทต่อคน หากเป็นการเดินทางแบบ
ไม่พักค้างคืนอยู่ที่ 1,239 บาทต่อคน แบบพักค้างคืน
3,612 บาทต่อคน หากพิจารณาตามภาคที่อยู่อาศัย
พบว่า คนกรุงเทพมหานคร ใช้เงินในการเดินทาง
ท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคนสูงสุดคือ 3,476 บาทต่อคน
รองลงมาภาคตะวันออก 3,053 บาทต่อคน ภาคใต้
2,914 บาทต่อคน ภาคกลาง 2,476 บาทต่อคน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,217 บาทต่อคน และต�ำ่ สุด
คือ ภาคเหนือ 1,984 บาทต่อคน (ตาราง 1)
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ตาราง 1 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางครัง้ /ทริปเฉลีย่ ต่อคน จ�ำแนก
ตามลักษณะการเดินทางและภาคที่อยู่อาศัย ในรอบ
ปี 2557
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน(บาท)

ภาคที่อยู่อาศัย
รวม
กรุงเทพมหานคร
กลาง
ตะวันออก
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

รวม
2,600
3,476
2,476
3,053
1,984
2,217
2,914

ลักษณะการเดินทาง
ไม่พัก
พัก
ค้างคืน
ค้างคืน
1,239
3,612
1,312
4,280
1,159
3,586
1,399
4,014
1,101
2,843
1,336
2,956
1,286
4,440
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การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557
ข้อมูลสถิติพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ถือเป็นตัวชี้น�ำ
ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
จึงได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นประจ�ำทุกปี
เกีย่ วกับสิง่ ก่อสร้างทุกประเภททีเ่ อกชน ได้รบั อนุญาต
ให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงในเขตพื้นที่
ที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั อนุญาต จ�ำนวน
สิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ในปี 2557 สรุป
ได้ดังนี้
• สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน
		 ผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ก ่ อ สร้ า งทั่ ว ประเทศ
จ�ำนวน 174,164 ราย เป็นการก่อสร้างอาคารโรงเรือน
150,814 ราย และเป็นการที่มิใช่ อ าคารโรงเรื อ น
จ�ำนวน 23,350 ราย
		 จ� ำ นวนผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ก ่ อ สร้ า ง
174,164 รายนั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า
ภาคกลาง มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตมากที่สุด คือ
41,441 ราย หรือ ร้อยละ 23.8 ของจ�ำนวนผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้างทั้งสิ้นรองลงมาคือ ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ มี จ� ำ นวนผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต 37,950 ราย
หรือร้อยละ 22.5 ภาคเหนือ ปริมณฑล และภาคใต้
มี จ� ำ นวนผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตใกล้ เ คี ย งกั น จ� ำ นวน
27,451 ราย 24,766 ราย และ 22,349 ราย ส่วน
กรุงเทพมหานครมีจำ� นวนน้อยกว่าภาคอืน่ ๆ โดยมีผทู้ ี่
ได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้าง 18,907 ราย หรือร้อยละ 10.9

แผนภูมิ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
จ�ำแนกตามภาค ทั่วประเทศ

หากพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
ตามประเภทของสิง่ ก่อสร้าง พบว่า พืน้ ทีข่ องสิง่ ก่อสร้าง
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้างใหม่สว่ นใหญ่ (ร้อยละ 67.8)
เป็นการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพื่ออยู่อาศัยมีพื้นที่
ก่อสร้าง 45.4 ล้านตารางเมตร เป็นการก่อสร้างอาคาร
เพือ่ การพาณิชย์และส�ำนักงาน มีพนื้ ที่ 10.2 ล้านตาราง
เมตร (ร้อยละ 15.2) เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
มีพื้นที่ 7.0 ล้านตารางเมตร (ร้อยละ 10.5) อาคาร
โรงแรมได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 1.5 ล้านตารางเมตร
(ร้อยละ 2.2) นอกเหนือจากนัน้ เป็นการก่อสร้างอาคาร
เพือ่ การ ศึกษาและสาธารณสุขจ�ำนวน 0.6 ล้านตาราง
เมตร (ร้อยละ 0.9) เพื่อการเกษตรและเพื่อประโยชน์
อื่น ๆ จ�ำนวน 2.3 ล้านตารางเมตร (ร้อยละ 3.4)
แผนภูมิ 2 พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้างใหม่ จ�ำแนกตามชนิด
ของอาคาร ทั่วประเทศ

66,988,592
ตร.ม.
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• สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
		
จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้างสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทที่เป็นความยาว เช่น รั้ว/ก�ำแพง ถนน สะพาน
เขื่อน/คันดิน ท่อ/ทางระบายน�้ำ ฯลฯ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
18,600 ราย และเป็นการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็น
พืน้ ที่ เช่น ลานจอดรถ ปัม๊ น�ำ้ มัน ป้ายโฆษณา สระว่ายน�ำ้
สนามกีฬา ท่าเรือ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,750 ราย
จ�ำนวนสิง่ ก่อสร้างทีม่ ใิ ช่อาคารโรงเรือนมีเอกชน
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่และต่อเติม
หรือดัดแปลงรวม 30,461 หน่วย เป็นสิง่ ก่อสร้างประเภท
ทีเ่ ป็นความยาว เช่น ท่อ/ทางระบายน�ำ้ ถนน รัว้ /ก�ำแพง
สะพาน เขือ่ น/คันดิน ฯลฯ มีกอ่ สร้างรวม 23,259 หน่วย
และเป็ น การก่ อ สร้ า งประเภทที่ เ ป็ น พื้ น ที่ เช่ น
ลานจอดรถ สนามกี ฬ า ปั ๊ ม น�้ ำ มั น ป้ า ยโฆษณา
สระว่ายน�้ำ ฯลฯ มีการก่อสร้างรวม 7,202 หน่วย
แผนภูมิ 3 จ�ำนวนสิง่ ก่อสร้างทีม่ ใิ ช่อาคารโรงเรือนทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้กอ่ สร้างใหม่ และต่อเติมหรือ ดัดแปลง จ�ำแนกตาม
ชนิดของสิ่งก่อสร้าง

แผนภูมิ 4 ความยาวของสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่ได้
รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง
จ�ำแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ส�ำหรับสิง่ ก่อสร้างประเภททีเ่ ป็นพืน้ ที่ (ตารางเมตร)
เช่น ลานจอดรถซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง 1,172.1
พัน ตร.ม. หรือร้อยละ 50.4 ปั๊มน�้ำมันได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างคิดเป็นพืน้ ที่ 118.3 พัน ตร.ม. หรือร้อยละ 5.1
ป้ายโฆษณาได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้าง 98,246 ตร.ม หรือ
ร้อยละ 4.2 เป็นการก่อสร้างสนามกีฬา 61,866 ตร.ม.
หรือร้อยละ 2.7 และเป็นสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (สระว่ายน�้ำ
ท่าเรือ ฯลฯ) ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็นพื้นที่
874,693 ตร.ม. หรือ ร้อยละ 37.6
แผนภูมิ 5 พื้นที่ข องสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่ไ ด้รับ
อนุ ญ าตให้ ก ่ อ สร้ า งใหม่ แ ละต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลง
จ�ำแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ส� ำ หรั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งประเภทที่ เ ป็ น ความยาว
(เมตร) เช่น ท่อ/ทางระบายน�ำ้ ได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้าง
จ�ำนวน 1,409.8 พันเมตร หรือร้อยละ 60.0 รัว้ /ก�ำแพง
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ก ่ อ สร้ า ง 457,325 เมตร หรื อ
ร้อยละ 19.4 ถนนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างคิดเป็น
ความยาว 351,447 เมตร หรือร้อยละ 14.9 และ
เป็นการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (สะพาน เขื่อน/
คันดิน ฯลฯ) ได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้างคิดเป็นความยาว
133,022 เมตร หรือร้อยละ 5.7 (แผนภูมิ 4)
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ส�ำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557
การส�ำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557
นับเป็นการส�ำรวจครั้งที่ 4 ซึ่งได้ด�ำเนินการจัดท�ำทุก
5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ การประกอบการอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญต่อภาครัฐในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและวางแผนการลงทุน รวมทั้ง
การจ้างงานของภาคเอกชน การส�ำรวจครั้งนี้คุ้มรวม
สถานประกอบการก่ อ สร้ า งทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า งอาคาร/
สิง่ ก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และกิจกรรมการก่อสร้าง
เฉพาะงาน โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน – กันยายน 2557 มีสถานประกอบการ
ในทัว่ ประเทศตกเป็นตัวอย่าง 12,971 แห่ง จากจ�ำนวน
สถานประกอบการทัง้ สิน้ 33,057 แห่ง ส�ำหรับข้อมูลที่
น�ำเสนอในรายงานฉบับนีเ้ ป็นผลของการด�ำเนินกิจการ
ในรอบปีทผี่ า่ นมาระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
ของสถานประกอบการก่อสร้างที่ตั้งอยูใ่ นทั่วประเทศ
สรุปได้ดังนี้
1. จ�ำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง
สถานประกอบการก่ อ สร้ า งในทั่ ว ประเทศ
มีรอ้ ยละ 53.4 ด�ำเนินกิจการเกีย่ วกับการก่อสร้างอาคาร
(การก่อสร้างในหมู่ย่อยนี้ รวมถึงการก่อสร้างใหม่
การซ่อมแซม การต่อเติมและดัดแปลง การประกอบ
ชิ้นส่วนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างส�ำเร็จรูป) รองลงมา
ได้ แ ก่ การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มสถานที่
ก่อสร้าง ร้อยละ 18.9 ส�ำหรับการก่อสร้างนอกเหนือจาก
ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น แต่ ล ะหมู ่ ย ่ อ ยมี สั ด ส่ ว นต�่ ำ กว่ า
ร้อยละ 9.0 ของจ�ำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการก่อสร้างจ�ำแนกตาม
หมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง

2. จ�ำนวนคนท�ำงานและลูกจ้าง
คนท�ำงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ก่อสร้างในปี 2556 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 372,003 คน
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นลูกจ้าง 335,598 คน เมือ่ จ�ำแนกลูกจ้าง
ตามประเภทหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า เป็น
ลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ด� ำ เนิ น
กิ จ การเกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า งอาคาร มากที่ สุ ด คื อ
223,114 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.5 ของลูกจ้าง
ทัง้ หมดรองลงมาปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานประกอบการที่
ด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
27,691 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 ที่เหลือปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
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แผนภูมิ 2 จ�ำนวนคนท�ำงาน (รวมลูกจ้าง) และลูกจ้างของ
สถานประกอบการก่ อ สร้ า ง จ� ำ แนกตามหมู ่ ย ่ อ ย
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

3. ค่าตอบแทนแรงงาน
ในปี 2556 ลูกจ้างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทัว่ ประเทศ ได้รบั ค่าตอบแทนแรงงานรวมจ�ำนวนทัง้ สิน้
48,437.14 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ต่อคนต่อปี 144,330.84
บาท โดยลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่น ๆ ได้รับ
ค่ า ตอบแทนแรงงานเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี สู ง ที่ สุ ด คื อ
200,271.62 บาท ในขณะที่การเตรียมสถานทีก่ อ่ สร้าง
ได้รับค่าตอบแทนต่อคนต่อปีต�่ำที่สุด 78,328.79 บาท
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แผนภูมิ 3 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการก่อสร้าง
จ�ำแนกตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง

4. มูลค่าการก่อสร้าง ค่าใช้จา่ ย และมูลค่าเพิม่ ในการ
ด�ำเนินกิจการ
การประกอบอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ
มีมลู ค่าการก่อสร้างหรือรายรับในการด�ำเนินกิจการใน
ปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 445,277.41 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้
เป็นค่าใช้จ่าย 299,237.30 ล้านบาท และมูลค่าเพิ่ม
145,990.11 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนของมูลค่าเพิม่ ต่อ
มูลค่าการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 32.8
ส� ำ หรั บ มู ล ค่ า การก่ อ สร้ า งเฉลี่ ย ต่ อ สถาน
ประกอบการมีมูลค่า 13.47 ล้านบาท และมูลค่าการ
ก่อสร้างเฉลีย่ ต่อคนท�ำงานมีมลู ค่า 1.20 ล้านบาท ด้าน
มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ พบว่า มีมูลค่า
4.42 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อคนท�ำงาน
392,400 บาท
เมือ่ พิจารณามูลค่าเพิม่ ของการก่อสร้าง จ�ำแนก
ตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า มูลค่าเพิ่ม
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.1) มาจากการก่อสร้างอาคาร
รองลงมาเป็นการก่อสร้างถนนและทางรถไฟ ร้อยละ
13.2 และการติดตั้งระบบไฟฟ้า ร้อยละ 8.8 ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในหมู่ย่อยอื่น ๆ มีสัดส่วนต�่ำกว่า
ร้อยละ 4.0
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ส�ำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
พ.ศ. 2557 : ทั่วราชอาณาจักร
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้จดั ท�ำการส�ำรวจธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ทุก 2 ปี มาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่ส�ำคัญทางด้านธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ ส�ำหรับภาครัฐ ใช้ในการก�ำหนด นโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศและภาคเอกชน ใช้ประกอบ
การวางแผนการลงทุ น การส� ำ รวจนี้ คุ ้ ม รวมสถาน
ประกอบการธุ ร กิ จ ที่ มี ค นท� ำ งาน 1 คนขึ้ น ไป
ทัว่ ประเทศ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (Thailand
Standard Industrial Classification : TSIC - 2009)
ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก ที่พักแรม การบริการ
อาหาร และเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
กิ จ กรรมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ กิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และ
การบริ ก ารสนั บ สนุ น ศิ ล ปะความบั น เทิ ง และ
นันทนาการ และกิจกรรมการบริการอื่น ๆ
การส�ำรวจปี 2557 นี้มีสถานประกอบการ
ทัว่ ประเทศ ทีต่ กเป็นตัวอย่างทัง้ สิน้ 40,120 แห่ง ข้อมูล
ที่ น� ำ เสนอเป็ น ผลการด� ำ เนิ น งานในรอบปี 2556
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556) ของสถานประกอบการ
ธุ ร กิ จ ทางการค้ า และธุ ร กิ จ ทางการบริ ก ารที่ ตั้ ง อยู ่
ทั่วประเทศ สรุปได้ดังนี้
1. จ�ำนวนสถานประกอบการ จ�ำแนกตาม
หมวดย่อยธุรกิจ
		 จากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า
ทางสถิติ พบว่า มีสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุ ร กิ จ ทางการบริ ก ารทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวน
1.7 ล้านแห่งในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 46.3
ประกอบธุ ร กิ จ การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
จั ก รยานยนต์ ) รองลงมาประกอบธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรม
การบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และกิ จ กรรม
การบริการอืน่ ๆ ร้อยละ 15.8 และร้อยละ 12.4 ตามล�ำดับ
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สถานประกอบการที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ การขายส่ ง
และการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้น
ยานยนต์และจักรยานยนต์) มีร้อยละ 9.0 ร้อยละ 6.1
และร้อยละ 5.1 ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
แต่ละหมวดมีสัดส่วนต�่ำกว่าร้อยละ 3.0 ของจ�ำนวน
สถานประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น
แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จ�ำแนกตาม
หมวดย่อยธุรกิจ

2. ขนาดของสถานประกอบการ
		 ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ เมื่อ
วัดด้วยจ�ำนวนคนท�ำงาน พบว่า เป็นสถานประกอบการ
ที่มีคนท�ำงาน 1 - 15 คน จ�ำนวน 1.69 ล้านแห่ง หรือ
ร้อยละ 98.5 ส่วนสถานประกอบการที่มีคนท�ำงาน
16 คนขึ้นไป มีจ�ำนวน 25,472 แห่ง หรือร้อยละ 1.5
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เมื่อพิจารณาสถานประกอบการที่มีคนท�ำงาน
16 คนขึ้นไป ในจ�ำนวนนี้เป็นสถานประกอบการที่มี
คนท�ำงาน 16 - 25 คน จ�ำนวน 11,470 แห่ง สถาน
ประกอบการที่มีคนท�ำงาน 31 - 50 คน 51 - 200 คน
และ 26 - 30 คน มีจ�ำนวน 5,248 แห่ง 5,239 แห่ง
และ 2,535 แห่ง ตามล�ำดับ ส่วนสถานประกอบการทีม่ ี
คนท�ำงานมากกว่า 200 คน มีเพียง 980 แห่ง
แผนภูมิ 2 จ�ำนวนและร้อยละสถานประกอบการธุรกิจฯ จ�ำแนก
ตามขนาดของสถานประกอบการ (จ�ำนวนคนท�ำงาน)

3. จ�ำนวนคนท�ำงาน
		 ในปี 2556 มีจ�ำนวนคนท�ำงานในสถานประกอบการธุรกิจฯ ทั่วประเทศทั้งสิ้นจ�ำนวน 5.8
ล้านคน เป็นคนท�ำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน
จ�ำนวน 2.7 ล้านคน หรือร้อยละ 46.4 และมีการจ้างงาน
หรือลูกจ้างจ�ำนวน 3.1 ล้านคน หรือร้อยละ 53.6
		 เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวดย่อย
ธุรกิจ พบว่า มีลกู จ้างทีป่ ฏิบตั งิ านในธุรกิจการขายปลีก
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มากที่สุดจ�ำนวน
811,775 คน หรือร้อยละ 26.0 รองลงมาเป็นลูกจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม มีจ�ำนวน 668,924 คน หรือ ร้อยละ 21.4
ส�ำหรับลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ านในธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้น
ยานยนต์ และจักรยานยนต์) มีจำ� นวน 528,788 คน หรือ
ร้อยละ 17.0 ธุรกิจการขายส่ง และการขายปลีกการ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 353,651 คน
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หรือร้อยละ 11.3 ทีเ่ หลือปฏิบตั งิ านในธุรกิจนอกเหนือ
จากที่กล่าวข้างต้น
ตาราง 1 จ� ำ นวนคนท� ำ งาน (รวมลู ก จ้ า ง) และลู ก จ้ า งใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ จ�ำแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ
คนท�ำงาน
ลูกจ้าง
(รวมลูกจ้าง)
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
รวม
5,815,436 100.0 3,119,541 100.0
การขายส่ง และการขายปลีก 571,919
9.8 353,651 11.3
การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ 665,867 11.5 528,788 17.0
และจักรยานยนต์)
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 2,169,950 37.3 811,775 26.0
และจักรยานยนต์)
ทีพ่ กั แรม การบริการอาหาร 1,124,296 19.3 668,924 21.4
และเครื่องดื่ม
ข้อมูลข่าวสารและ
39,111
0.7
36,767
1.2
การสื่อสาร
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
311,116
5.3 163,826
5.3
กิจกรรมทางวิชาชีพ
130,675
2.3 102,763
3.3
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและ
316,422
5.4 262,160
8.4
การบริการสนับสนุน
ศิลปะความบันเทิง
125,560
2.2
80,188
2.6
และนันทนาการ
กิจกรรมการบริการอื่นๆ
360,520
6.2 110,699
3.5
หมวดย่อยธุรกิจ

4. ค่าตอบแทนแรงงาน
		 ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ธุ ร กิ จ ฯ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนแรงงานรวมทั้ ง สิ้ น
514,925.9 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ย 165,065 บาท
ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน
เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 345,318 บาท รองลงมาคือ
ลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค และธุรกิจการ
ขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 300,368 บาท และ
212,488 บาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี ต�่ ำ ที่ สุ ด คื อ
81,277 บาท
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แผนภูมิ 3 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ
และค่าตอบแทนแรงงานเฉลีย่ ต่อคนต่อปี จ�ำแนกตาม
หมวดย่อยธุรกิจ
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5. รายได้จากการด�ำเนินงานค่าใช้จา่ ยขัน้ กลาง
และมูลค่าเพิ่ม
		 ในปี 2556 ทั่วประเทศ มีรายได้จากการ
ด�ำเนินงานธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 9.4 ล้านล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ขั้นกลางประมาณ 7.7 ล้านล้านบาท และมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่ม
ต่อรายได้จากการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 18.2
ส� ำ หรั บ รายได้ จ ากการด� ำ เนิ น งานเฉลี่ ย ต่ อ สถาน
ประกอบการมีมูลค่าประมาณ 5.5 ล้านบาท และ
รายได้จากการด�ำเนินงานเฉลี่ยต่อคนท�ำงานมีมูลค่า
ประมาณ 1.6 ล้ า นบาท ส่ ว นมู ล ค่ า เพิ่ ม เฉลี่ ย ต่ อ
สถานประกอบการ และมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อคนท�ำงาน
มีมูลค่าประมาณ 1.0 ล้านบาท และ 296,100 บาท
ตามล�ำดับ
		 เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ พบว่า
ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)
มี ร ายได้ จ ากการด� ำ เนิ น งานสู ง ที่ สุ ด ประมาณ
3.3 ล้านล้านบาท รองลงมาคือ ธุรกิจการขายปลีก
(ยกเว้ น ยานยนต์ และจั ก รยานยนต์ ) ประมาณ
2.7 ล้านล้านบาท ส�ำหรับมูลค่าเพิ่ม พบว่า ธุรกิจ
การขายปลี ก (ยกเว้ น ยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ )
มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 511,454.6 ล้านบาท
รองลงมาคือ ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และ
จั ก รยานยนต์ ) มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ประมาณ 385,647.8
ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะความบันเทิง
และนั น ทนาการ มี ร ายได้ จ ากการด� ำ เนิ น งานและ
มู ล ค่ า เพิ่ ม ต�่ ำ ที่ สุ ด คื อ 29,528.3 ล้ า นบาท และ
15,513.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ตาราง 2 รายได้จากการด�ำเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจฯ จ�ำแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ
หมวดย่อยธุรกิจ

รายได้จากการด�ำเนินงาน
ต่อรายได้ฯ
ต่อคน
มูลค่าเพิ่ม ต่อสถานมูลค่า
ท�ำงาน
(ล้านบาท) ประกอบการ
(ล้านบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
9,442,678.6
5,506.8
1,623.7 1,722,010.1
2,014,401.4
13,030.2
3,530.9 234,993.5

รวม
การขายส่ง และการขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายส่ง
3,341,582.8
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
การขายปลีก
2,711,132.1
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
ทีพ่ กั แรม การบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
528,963.1
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร
79,813.6
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
255,413.7
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
168,022.3
และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการ
223,930.8
สนับสนุน
ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ
29,528.3
กิจกรรมการบริการอื่นๆ
84,890.5
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มูลค่าเพิ่ม

มูลค่าเพิ่ม
ต่อคน
ต่อสถานต่อคน
ท�ำงาน
ประกอบการ ท�ำงาน
(พั
นบาท)
(พันบาท) (พันบาท)
1,004.3
1,516.3

296.1
410.9

18.2
11.6

37,935.5

5,018.4

385,647.8

4,378.1

579.2

11.5

3,418.2

1,249.4

511,454.6

644.8

235.7

18.9

1,954.5
32,339.4
2,452.5
7,615.2

470.5
2,040.7
821.0
1,285.8

218,057.8
24,793.2
116,542.3
59,800.0

805.7
10,045.9
1,119.0
2,710.3

194.0
633.9
374.6
457.6

41.2
31.1
45.6
35.6

5,940.9

707.7

111,352.5

2,954.2

351.9

49.7

1,010.9
399.9

235.2
235.5

15,513.5
43,854.9

531.1
206.6

123.6
121.6

52.5
51.7
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ส�ำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2557
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท�ำการส�ำรวจ
การประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ทุก 2 ปี
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลการด�ำเนินกิจการของโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
เช่น ลักษณะการด�ำเนินกิจการ จ�ำนวนห้องพัก จ�ำนวน
ผู้ที่มาพัก จ�ำนวนคนท�ำงาน รายรับ และค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินกิจการ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ใช้ในการวางแผนก�ำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาการท่องเทีย่ ว และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับภาคเอกชนใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนการขยายกิจการ
ของสาขา
การส�ำรวจนี้ คุม้ รวมสถานประกอบการโรงแรม
และเกสต์ เ ฮ้ า ส์ ทั่ ว ประเทศ ตามการจั ด ประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand
Standard Industrial Classification TSIC - 2009)
ซึ่งจัดอยู่ในประเภท I หมวดย่อย 55 ที่พักแรม ซึ่งเป็น
การให้บริการทีพ่ กั แรมระยะสัน้ ทีจ่ ดั ตัง้ โดยจดทะเบียน
และไม่ จ ดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม
พ.ศ. 2547 ได้แก่ กิจกรรม 55101 โรงแรม (ไม่รวม
รีสอร์ท บังกะโล โมเต็ล ห้องชุด และโรงแรมห้องชุด)
และกิจกรรม 55102 เกสต์เฮ้าส์
ในการส�ำรวจปี 2557 นี้มีสถานประกอบการ
ที่ตกเป็นหน่วยตัวอย่างทั้งสิ้น 4,446 แห่ง ข้อมูลที่
น� ำ เสนอเป็ น ผลการด� ำ เนิ น กิ จ การในรอบปี 2556
(1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556) สรุปได้ดังนี้
1. จ�ำนวนโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
จากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าทาง
สถิติ พบว่า มีโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ทวั่ ประเทศจ�ำนวน
10,018 แห่ง ในจ�ำนวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 37.1
เป็นโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ รองลงมา
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ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณ ร้อยละ 25.3 โรงแรมและ
เกสต์เฮ้าส์ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีประมาณร้อยละ 18.5 และ ร้อยละ 12.1
ตามล�ำดับ ทีเ่ หลือร้อยละ 7.0 ตัง้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
แผนภูมิ 1 ร้อยละของโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ จ�ำแนกตามภาค

2. จ�ำนวนห้องพัก
โรงแรมและเกสต์ เ ฮ้ า ส์ ทั่ วประเทศมี จ� ำนวน
ห้องพักทัง้ สิน้ 457,029 ห้อง โดยโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
ที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ มีจ�ำนวนห้องพักมากที่สุด ประมาณ
155,741 ห้ อ ง หรื อ ร้ อ ยละ 34.1 รองลงมาคื อ
ภาคกลางมีประมาณ 112,757 ห้อง (ร้อยละ 24.7)
กรุ ง เทพมหานคร 87,626 ห้ อ ง (ร้ อ ยละ 19.2)
ภาคเหนื อ 61,483 ห้ อ ง (ร้ อ ยละ 13.4) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวนห้องพักน้อยที่สุด
คือประมาณ 39,422 ห้อง (ร้อยละ 8.6)
ตาราง 1 จ� ำ นวนและร้ อ ยละของห้ อ งพั ก ของโรงแรมและ
เกสต์เฮ้าส์ จ�ำแนกตามภาค
ภาค
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

จ�ำนวน
457,029
87,626
112,757
61,483
39,422
155,741

ร้อยละ
100.0
19.2
24.7
13.4
8.6
34.1
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3. จ�ำนวนผู้เข้าพัก
ส�ำหรับผูเ้ ข้าพักในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ ปี 2556
มีจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ 110.9 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้
ประมาณ 37.4 ล้านคน เข้าพักในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
ในภาคใต้มากที่สุด รองลงมาเข้าพักในภาคกลางและ
กรุงเทพมหานครประมาณ 28.6 ล้านคน และ 22.7
ล้านคน ตามล�ำดับ ผู้เข้าพักในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประมาณ 13.4 ล้านคน และ
8.8 ล้านคน ตามล�ำดับ
หากเปรียบเทียบสัดส่วนของผูเ้ ข้าพักทัว่ ประเทศ
พบว่า ชาวต่างประเทศเข้าพักมากกว่า ชาวไทย ประมาณ
ร้อยละ 11.0 เมือ่ พิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ในภาคใต้
และกรุงเทพมหานคร มีผเู้ ข้าพักเป็นชาวต่างประเทศ
ประมาณ 27.4 ล้านคน และ 15.8 ล้านคน ตามล�ำดับ
ส่วนในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
แผนภูมิ 2 จ�ำนวนผูเ้ ข้าพักชาวไทยและชาวต่างประเทศจ�ำแนก
ตามภาค

231,528 คน หรือ ร้อยละ 94.8 ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ ส่วนใหญ่
(128,778 คน หรือร้อยละ 55.6) เป็นลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ าน
โดยไม่ตอ้ งใช้เทคนิค รองลงมาเป็นลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงาน
โดยใช้เทคนิคระดับกลางประมาณร้อยละ 31.9 ทีเ่ หลือ
เป็นระดับรองหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และระดับผู้บริหาร
ประมาณร้อยละ 7.2 และร้อยละ 5.3 ตามล�ำดับ
ตาราง 2 จ�ำนวนและร้อยละของคนท�ำงานในโรงแรม และ
เกสต์เฮ้าส์ จ�ำแนกตามลักษณะการจ้างงาน
ประเภทของคนท�ำงาน
รวม
คนท�ำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน
ลูกจ้าง
- ระดับผู้บริหาร
- ระดับรองหัวหน้าฝ่ายและ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
- ระดับใช้เทคนิคระดับกลาง
- ระดับที่ไม่ต้องใช้เทคนิค
			

จ�ำนวน
244,318
12,790
231,528
12,312
16,694

ร้อยละ
100.0
5.2
94.8
5.3
7.2

73,744
128,778

31.9
55.6

เมือ่ พิจารณาคนท�ำงานในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
ในแต่ละภาค พบว่า โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในภาคใต้
มีคนท�ำงานมากทีส่ ดุ ประมาณ 90,387 คน หรือร้อยละ
37.0 ด้านการจ้างงาน พบว่า โรงแรมฯ ในภาคใต้มลี กู จ้าง
มากที่สุดคือ 85,522 คน หรือร้อยละ 36.9 รองลงมา
คือ กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างประมาณ 54,328 คน
หรือร้อยละ 23.5 ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีลูกจ้างน้อยที่สุด คือ 13,349 คน หรือร้อยละ 5.8
แผนภูมิ 3 จ�ำนวนคนท�ำงานในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์จ�ำแนก
ตามภาค

4. คนท�ำงานและลูกจ้าง
คนท�ำงานในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ทั่วประเทศ
มีจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ 244,318 คน เป็นคนท�ำงาน
โดยไม่ได้รบั ค่าจ้างเงินเดือน ประมาณ 12,790 คน หรือ
ร้อยละ 5.2 เป็นลูกจ้างหรือมีการจ้างงาน ประมาณ
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5. ค่าตอบแทนแรงงาน
ในปี 2556 ลูกจ้างในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์
ทั่วประเทศ ได้รับค่าตอบแทนแรงงานทั้งสิ้นประมาณ
44,201.2 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ
190,911 บาท โดยในกรุงเทพมหานคร มีการจ้างงาน
สูงที่สุดได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี
ประมาณ 249,109 บาท รองลงมาคือ ภาคใต้ ได้รับ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยประมาณ 201,903 บาท
ต่อปี ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลูกจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยที่สุด คือ
ประมาณ 118,962 บาท

6. รายรับและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจการ
การด�ำเนินกิจการในรอบปี 2556 ของโรงแรม
และเกสต์เฮ้าส์ทวั่ ประเทศ มีมลู ค่ารายรับและค่าใช้จา่ ย
ทัง้ สิน้ ประมาณ 161,481.7 ล้านบาท และ 117,121.0
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายรับและค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อกิจการประมาณ 16.1 ล้านบาท และ 11.7 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ในภาคใต้ มีมลู ค่า
รายรับและค่าใช้จา่ ยสูงทีส่ ดุ ประมาณ 63,089.9 ล้านบาท
และ 44,697.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในขณะทีโ่ รงแรมฯ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมลู ค่ารายรับและค่าใช้จา่ ย
น้อยที่สุดประมาณ 6,737.0 ล้านบาท และ 3,964.9
ล้านบาท ตามล�ำดับ

แผนภูมิ 4 ค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ
โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์จ�ำแนกตามภาค

แผนภูมิ 5 รายรับและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินกิจการโรงแรมและ
เกสต์เฮ้าส์ จ�ำแนกตามภาค
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ส�ำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท�ำการส�ำรวจ
ยอดขายรายไตรมาสขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2544 และ
จัดท�ำเป็นประจ�ำทุกปี โดยเว้นการส�ำรวจในปี 2549
ส�ำหรับการส�ำรวจครัง้ นีน้ บั เป็นครัง้ ที่ 13 มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการจ�ำหน่ายปลีกสินค้า
และบริการของสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบ
การจัดท�ำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสในส่วนของ
การประมาณการค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของธุรกิจค้าปลีก เพื่อน�ำไปใช้
ประกอบการประมาณการพิจารณาก�ำหนดนโยบาย
ด้านราคาสินค้า การส�ำรวจนี้คุ้มรวม สถานประกอบ
การที่มีคนท�ำงาน 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ ที่ประกอบ
ธุรกิจการค้าปลีก ที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ การผลิตภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์ ฯลฯ การให้เช่า
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ กิจกรรม
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ และการซ่อมของใช้
ส่วนบุคคลฯ และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ในการส�ำรวจปี 2557 นี้ ใช้การจัดประเภท
มาตรฐานอุ ต สาหกรรมประเทศไทย ปี 2552
(TSIC - 2009) และได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
ไตรมาส 1 - 4 ปี 2557 โดยใช้สถานประกอบการตัวอย่าง
ไตรมาสละ 12,266 แห่ง สรุปผลการส�ำรวจได้ดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ขาย/รายรั บ เที ย บกั บ
ไตรมาสเดียวกันของปี 2556
ในปี 2557 ภาพรวมของธุรกิจทัว่ ประเทศ มีมลู ค่า
รายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสกับ ปี 2556
โดยในไตรมาส 1 มีมลู ค่ารายรับลดลงร้อยละ 0.5 จากนัน้
ในไตรมาส 2 - 3 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.2
และร้อยละ 0.7 ตามล�ำดับ ส่วนไตรมาส 4 มูลค่ารายรับ
ปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 6.7 (แผนภูมิ 1)
เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจ
ทุกประเภทในไตรมาส 4 มีรายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
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ธุ ร กิ จ การให้ เช่ า ของใช้ ส ่ ว นบุ ค คลและของใช้ ใ น
ครัวเรือน ฯลฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 17.9
รองลงมา คือ ธุรกิจเกีย่ วกับกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ ร้อยละ 12.7 และธุรกิจการซ่อมของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมการ
บริการส่วนบุคคลอื่นๆ ร้อยละ12.4 เป็นต้น
แผนภูมิ 1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี 2556

2. การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ขาย/รายรั บ เที ย บกั บ
ไตรมาสก่อน
ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรมาส 1
ปี 2557 มีมูลค่ารายรับลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2556
ร้อยละ 7.8 จากนัน้ ในไตรมาส 2 - 4 ปรับตัวดีขนึ้ อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 1.7 ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 9.5
ตามล�ำดับ (แผนภูมิ 2)
แผนภูมิ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาส
ก่อน
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3. การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ขาย/รายรั บ เที ย บกั บ
ไตรมาสก่อน จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
ส�ำหรับธุรกิจทัว่ ประเทศในไตรมาส 4 ปรับตัวดีขนึ้
โดยมีมลู ค่ารายรับเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 9.5
เมือ่ พิจารณาตามประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3
สูงสุดที่ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ ธุรกิจที่พักแรม
และธุ ร กิ จ การให้ เช่ า ของใช้ ส ่ ว นบุ ค คลและของใช้
ในครัวเรือน ฯลฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 และ
ร้อยละ 14.3 ตามล�ำดับ ธุรกิจการซ่อมของใช้สว่ นบุคคล
และของใช้ ใ นครั ว เรื อ นและกิ จ กรรมการบริ ก าร
ส่วนบุคคลอืน่ ๆ มีรายรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.3 ส่วนธุรกิจ
ประเภทอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น มี ร ายรั บ
เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 6.2 (ตาราง 1)
ตาราง 1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาส
ก่อน จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจ

Q1
รวม
-7.8
การขายปลีก
-3.9
ที่พักแรม
-7.2
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม -27.8
การผลิตภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์ ฯลฯ -2.2
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและ -3.9
ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง และ -1.5
นันทนาการ
การซ่อมของใช้สว่ นบุคคลฯ และ -16.7
กิจกรรมการบริการส่วนบุคคล
อื่น ๆ

2557
Q2 Q3
1.7 3.7
2.3 3.7
-0.9 -3.4
-2.4 7.0
4.5 -0.7
1.8 -0.4

Q4
9.5
5.7
14.8
33.8
6.2
14.3

2.2

4.5

6.0

10.4

10.8

10.3

4. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจ
การขายปลีกจากไตรมาสก่อน
ภาพรวมของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจค้าปลีก
พบว่า มีมลู ค่าสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จาก ไตรมาส 1 - 4
ไม่เกินร้อยละ 6.0 เมื่อพิจารณาไตรมาส 4 พบว่า
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การขายปลี ก สิ น ค้ า แต่ ล ะประเภทที่ มี มู ล ค่ า สิ น ค้ า
คงเหลือเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า
เครื่องหนัง สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ ฯลฯ
(ร้อยละ 6.6) ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และ
ยาสูบเป็นสินค้าหลัก และสินค้าทัว่ ไปอืน่ ๆ (ร้อยละ 6.5)
และธุรกิจขายปลีกสิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก
พรม สิ่งปูพื้น ฯลฯ (ร้อยละ 2.6) เป็นต้น ส�ำหรับธุรกิจ
ค้าปลีกที่มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในไตรมาส 4
ได้แก่ ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
(ร้อยละ 8.3) ธุรกิจขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ (ร้อยละ 5.1) เป็นต้น (ตาราง 2)
ตาราง 2 การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ ของธุ ร กิ จ
การขายปลี ก เที ย บกั บ ไตรมาสก่ อ น จ� ำ แนกตาม
ประเภทการขายปลีก
(ร้อยละ)

ประเภทธุรกิจขายปลีก
รวม
อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ
เป็นสินค้าหลัก และสินค้าทัว่ ไปอืน่ ๆ
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ สื่อสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพ
และเสียง
สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก
พรม สิ่งปูพื้น วัสดุปิดผนังและปูพื้น
เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
ไฟฟ้าส�ำหรับให้แสงสว่าง และของใช้
อื่น ๆ ในครัวเรือน
หนังสือ หนังสือพิมพ์ และ
เครื่องเขียน สื่อบันทึก
เสียงและภาพ เครื่องกีฬา เกมและ
ของเล่น สินค้าอื่น ๆ ด้านวัฒนธรรม
และนันทนาการ เสื้อผ้า รองเท้า
เครื่องหนัง สินค้าทางเภสัชกรรม
และเวชภัณฑ์ เครือ่ งหอม และเครือ่ ง
ประทินโฉม และสินค้าใหม่อื่น ๆ
การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์
โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
และการขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วย
วิธีอื่น ๆ

2557
Q1 Q2 Q3 Q4
2.3 5.3 4.9 4.1
-2.4 4.7 9.3 6.5
5.8
-2.8

9.0
6.3

5.0
0.6

-8.3
-5.1

7.2

7.1

3.6

2.6

1.1

-3.1

-5.0

0.2

4.9

4.9

2.6

6.6

4.7

5.5

5.9

-1.1
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ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่
ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2558
1. ความต้องการให้รัฐบาลด�ำเนินการในปี พ.ศ.
2558
เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลด�ำเนินการ
เพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2558 คือ การควบคุม
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 43.7) รองลงมา
ได้แก่ การแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ (ร้อยละ 33.1) การแก้ปญ
ั หา
ผลผลิตการเกษตรราคาตกต�ำ่ (ร้อยละ 27.0) การแก้ปญั หา
การว่างงาน/จัดหาอาชีพ (ร้อยละ 19.8) การควบคุม
ราคาน�้ำมัน (ร้อยละ 16.8) และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (ร้อยละ 16.2) ขณะที่เรื่องอื่นมีไม่เกิน
ร้อยละ 16
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้ ภาค
กลาง กรุ ง เทพมหานคร และภาคเหนื อ ต้ อ งการ
ของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2558 คือ การควบคุมราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่าเรื่องอื่น (ร้อยละ 55.0
46.9 46.0 และ 40.4 ตามล� ำ ดั บ ) ขณะที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ มากกว่า
เรื่องอื่น (ร้อยละ 41.7)
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชน จ�ำแนกตามเรื่องที่ต้องการให้
รัฐบาลด�ำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ.
2558 ใน 5 อันดับแรก เป็นรายภาค
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2. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือ/แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน/พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น
ประชาชนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 92.9 มีความเชือ่ มัน่
ต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/
พัฒนาประเทศให้ดีข้ึน (เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 41.3
ปานกลางร้อยละ 47.1 และน้อย ร้อยละ 4.5) มีเพียง
ร้อยละ 1.6 เท่านัน้ ทีไ่ ม่เชือ่ มัน่ และร้อยละ 5.5 ทีไ่ ม่แน่ใจ/
ไม่ทราบ
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อมั่นฯ อยู่ในระดับ
ปานกลาง – มาก ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น คือ
ประมาณร้อยละ 90 ขณะที่ภาคกลาง และภาคเหนือ
มี ป ระมาณร้ อ ยละ 89 ส่ ว นกรุ ง เทพมหานคร
มีร้อยละ 79.1
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แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชน จ�ำแนกตามความเชื่อมั่นต่อ
รัฐบาล ในการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/
พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น เป็นรายภาค
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ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2558
การส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ
โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 พ.ศ. 2557 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติธรรม
และการท�ำทานของครัวเรือน และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศีล 5 ความคิดเห็นต่อโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ความรู้ความเข้าใจการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ
ทั้งนี้เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
รัฐบาลใช้ประกอบในการติดตาม ประเมินผล และ
วางแผนโครงการต่อไป ซึ่งในการส�ำรวจโครงการนี้
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-17
ธันวาคม 2557 โดยท�ำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,900 ราย และสรุปผลการส�ำรวจ
ที่ส�ำคัญได้ ดังนี้

2. ผลดีการรักษาศีล 5
ผลการส�ำรวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธ
เห็นว่าผลดีของการรักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก คือ
ท�ำให้ชวี ติ อยูเ่ ป็นปกติสขุ (ร้อยละ 88.9) ลูก หลาน สามี
ภริยา อยูด่ ว้ ยกันเป็นผาสุก ครองกันอยูด่ ว้ ยความเป็นสุข
(ร้อยละ 39.1) ตายไปแล้วไม่ตอ้ งลงนรก (ร้อยละ 38.7)
ท�ำให้อายุยนื ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน (ร้อยละ 31.0)
และเป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาดีและเฉลียวฉลาด (ร้อยละ 27.6)

1. พฤติกรรมการปฏิบัติธรรมและการท�ำทานของ
ครัวเรือน
3. การทราบข่าวสารเกีย่ วกับโครงการหมูบ่ า้ นรักษา
ศีล 5

ผลการส�ำรวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธ
เคยเข้าร่วมท�ำกิจกรรมทางพุทธศาสนา 5 อันดับแรก คือ
การท�ำบุญบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว (ร้อยละ 94.0)
การท�ำบุญในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์หรือวันส�ำคัญ
ทางศาสนา (ร้อยละ 92.8) การท�ำบุญในวันพระ
(ร้อยละ 91.0) การตักบาตรทุกวันตอนเช้า (ร้อยละ 84.6)
และการท�ำทานกับคนขอทาน (ร้อยละ 82.4)
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ผลการส�ำรวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธ
ร้อยละ 64.0 ไม่ทราบข่าวสารเกีย่ วกับโครงการหมูบ่ า้ น
รักษาศีล 5 มีร้อยละ 36.0 ทราบ โดยแหล่งสื่อที่ทราบ
5 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐร้อยละ 57.6 วัด
ร้อยละ 41.5 ฟรีทีวี ร้อยละ 34.8 หอกระจายข่าว
ร้อยละ 26.7 และวิทยุ ร้อยละ 16.3
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ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2558)
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
ผลส� ำ รวจในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 พบว่ า
ประชาชนร้อยละ 53.5 ระบุว่าชุมชน/หมู่บ้านไม่มี
ปัญหายาเสพติด ขณะที่ร้อยละ 46.5 ระบุว่ามีปัญหา
ซึง่ ในจ�ำนวนนีเ้ ห็นว่าปัญหาทีม่ แี พร่ระบาดอยูใ่ นระดับ
มาก – มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 5.9) และปานกลาง (ร้อยละ 13.8)
ส่วนน้อย – น้อยที่สุดมีร้อยละ 26.8 เมื่อพิจารณาเป็น
รายภาค ป.ป.ส. พบว่า ประชาชนในภาค 9 ร้อยละ 15.4
ระบุว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดอยู่ในระดับ
มาก – มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น รองลงมา
ได้แก่ ภาค 8 (ร้อยละ 8.6) ภาค 7 (ร้อยละ 7.5) ภาค 3
(ร้อยละ 6.1) และภาค 4 (ร้อยละ 6.0) ขณะที่ภาคอื่น
มีน้อยกว่าร้อยละ 6
ส� ำ หรั บ ผลส� ำ รวจในเดื อ นสิ ง หาคม 2558
ประชาชนร้อยละ 46.5 เห็นว่ามีปญ
ั หาการแพร่ระบาด
ยาเสพติด ในสัดส่วนที่ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ
ผลส�ำรวจในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีร้อยละ 47.7
(โดยในจ�ำนวนนี้มีผู้ระบุว่ามาก – มากที่สุดร้อยละ 6.2
ปานกลางร้ อ ยละ 16.3 และน้ อ ย – น้ อ ยที่ สุ ด
ร้อยละ 25.2)
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2. การแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา
ผลส�ำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า ใน
ชุมชน/หมู่บ้านที่มีโรงเรียน/สถานศึกษา ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.0 ระบุว่าไม่มีปัญหายาเสพติด
ขณะทีร่ อ้ ยละ 17.0 ระบุวา่ มีปญ
ั หา ซึง่ ในจ�ำนวนนีเ้ ห็นว่า
ปัญหาที่มีแพร่ระบาดอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด
(ร้อยละ 1.0) ปานกลาง (ร้อยละ 3.6) และน้อยถึง
น้อยที่สุด (ร้อยละ 12.4) เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค
ป.ป.ส. พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และภาค 9
(ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 2.1) ระบุว่าปัญหา
ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดอยูใ่ นระดับมาก – มากทีส่ ดุ
ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น รองลงมาได้แก่ ภาค 7
(ร้อยละ 1.3) ภาค 8 (ร้อยละ 1.1) และภาค 5
(ร้อยละ 1.0) ขณะที่ภาคอื่นมีน้อยกว่าร้อยละ 1
ส�ำหรับผลส�ำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า
ในชุมชน/หมู่บ้านที่มีโรงเรียน/สถานศึกษา ประชาชน
ร้อยละ 17.0 ระบุว่ามีปัญหายาเสพติด แพร่ระบาดใน
สัดส่วนทีล่ ดลง เมือ่ เทียบกับผลส�ำรวจในเดือนมีนาคม
2558 ซึ่งมีร้อยละ 18.3 (โดยในจ�ำนวนนี้มีผู้ระบุว่า
มาก – มากทีส่ ดุ ร้อยละ 1.6 ปานกลางร้อยละ 4.2 และ
น้อย – น้อยที่สุดร้อยละ 12.5)
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เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ป.ป.ส. ผลส�ำรวจ
ในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า ประชาชนในภาค 3
ร้อยละ 81.0 ระบุว่ามีความพึงพอใจฯ อยู่ในระดับ
มาก – มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น รองลงมา
ได้แก่ ภาค 4 (ร้อยละ 76.0) ภาค 6 (ร้อยละ 76.0) และ
ภาค 2 (ร้อยละ 75.7) ขณะที่ภาคอื่นมีประมาณ
ร้อยละ 64 – 75 ยกเว้น ภาค 9 มีร้อยละ 61.4
ส�ำหรับผลส�ำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า
ประชาชนร้อยละ 72.8 ระบุวา่ มีความพึงพอใจฯ อยูใ่ น
ระดับมาก – มากทีส่ ดุ ในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ผลส�ำรวจในเดือนมีนาคม 2558 ซึง่ มีรอ้ ยละ 69.6 และ
ในทุกภาคก็เช่นเดียวกัน ยกเว้นภาค 5 ที่ลดลง

3. ความพึงพอใจต่อผลการด�ำเนินงานโดยรวมของ
รัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลส� ำ รวจในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 พบว่ า
ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.8 ระบุวา่ มีความพึงพอใจต่อ
ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของรัฐบาล (ซึ่งในจ�ำนวนนี้
ระบุวา่ พึงพอใจมาก – มากทีส่ ดุ ร้อยละ 72.8 ปานกลาง
ร้อยละ 24.1 และน้อย – น้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 2.9) มีเพียง
ร้อยละ 0.2 เท่านัน้ ทีไ่ ม่พงึ พอใจ โดยมีคะแนนเฉลีย่ ของ
ความพึงพอใจฯ อยูท่ ี่ 7.1414 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน
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ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ของรัฐบาล พ.ศ. 2558
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2558 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทราบการเผยแพร่การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ บาลประเภทข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ทีท่ ราบ และความพึงพอใจต่อนโยบาย/โครงการต่างของ
รัฐบาลทีไ่ ด้ดำ� เนินการ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ
ไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการด�ำเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และเป็นข้อมูลในการ
วางแผนประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของรัฐบาล ซึ่ง
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 22
เมษายน พ.ศ. 2558 โดยท�ำการสัมภาษณ์สมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกจังหวัด
ทั่ ว ประเทศ เป็ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 33,420 คน เป็ น
ประชาชนในเขตเทศบาล 17,460 คน และนอกเขต
เทศบาล 15,960 คน ซึง่ สรุปผลการส�ำรวจทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
1. การทราบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และ
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี และสือ่ ในการรับทราบ
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จากการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการทราบ
การเผยแพร่ข่าวสาร และการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาล และภารกิจของนายกรัฐมนตรี พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.1 ทราบการเผยแพร่
ข่าวสารดังกล่าว ส่วนผูท้ ไี่ ม่ทราบมีรอ้ ยละ 23.9 ซึง่ ได้
ให้เหตุผลที่ไม่ทราบ ได้แก่ ไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง/
ติดธุระ และไม่ชอบ เป็นต้น
2. การรับฟัง/รับชมรายการของนายกรัฐมนตรี

ผลจาการส�ำรวจ พบว่า ประชาชนทีท่ ราบข้อมูล
ข่าวสารฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.9 ติดตามรับชม/รับฟัง
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” (โดยติดตามจากสือ่
3 อันดับแรก คือ สถานีโทรทัศน์ (ร้อยละ 84.3) ข่าวทาง
ทีวี (ร้อยละ 7.4) และสถานีวทิ ยุกระจายเสียง (ร้อยละ
0.6) ส่วนผู้ที่ไม่ติดตาม มีเพียงร้อยละ 7.1
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3. การทราบและความพึ ง พอใจต่ อ นโยบายของ
รัฐบาล
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เมื่ อ สอบถามประชาชนเกี่ ย วกั บ การทราบ
นโยบาย/โครงการของรัฐบาล (นายกฯ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) ที่ได้ด�ำเนินการที่ทราบมากที่สุด 5 อันดับ
แรก คือ การปราบปรามยาเสพติด อาวุธสงคราม มาเฟีย
และผูม้ อี ทิ ธิพล (ร้อยละ 85.7) การช่วยเหลือเกษตรกร
(ร้อยละ 80.8) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(ร้อยละ 79.9) การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
(ร้อยละ 77.5) และการจัดระเบียบสังคม (ร้อยละ 76.3)
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ภารกิจที่ส�ำนักงานสถิติจังหวัดจัดท�ำเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน
ในจังหวัดในปีงบประมาณ 2558
ส�ำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติให้จัดท�ำโครงการส�ำรวจ
ในระดับจังหวัด ประมาณปีละ 15 โครงการ รวมทั้งส�ำนักงานสถิติจังหวัดได้จัดท�ำโครงการส�ำรวจตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดซึ่งมีปริมาณงานที่
แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด
โครงการส�ำรวจทีส่ ำ� นักงานสถิตจิ งั หวัดจัดท�ำ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายและขอความร่วมมือจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดและหน่วยงานในจังหวัด
ภาคกลาง

จังหวัด
กาญจนบุรี

•

จันทบุรี

•

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชัยนาท

•
•
•
•
•
•
•
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โครงการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 31 “จันทบูรเกมส์”
ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้เดินทางท่องเที่ยว “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” พ.ศ. 2558
ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้เดินทางท่องเที่ยว “วัดสมานรัตนาราม” พ.ศ. 2558
ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้เดินทางท่องเที่ยว “วัดโพรงอากาศ” พ.ศ. 2558
ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้เดินทางท่องเที่ยว “วัดหงษ์ทอง” พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์จังหวัด
ชลบุรี ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา  “มหัศจรรย์งานบุญประเพณี
ห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาท
ยาตรา เฉลิมพระเกียรติก้องฟ้า สยามมกุฎราชกุมาร” ประจ�ำปี 2558
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ปทุมธานี

•
•
•
•
•
•
•

•
ประจวบคีรีขันธ์ •
•
•
•
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โครงการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 32” ประจ�ำ
ปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ชัยนาท พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของจังหวัดตราด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “นครนายกมรดกธรรมชาติโลกและกาชาดจังหวัด
นครนายก” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike For
mom” ปั่นเพื่อแม่
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
นครปฐม พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “The best of Nonthaburi 2015”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษดาบดินทร์”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมนนท์ สืบสานผ้าไทย เทิดไท้
องค์ราชินี”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558
โครงการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและยาเสพติด
ในพื้นที่ตลาด
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ “การจัดงาน GREEN Agricultural Market 2015”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว 2558” ครัง้ ที่ 2
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ครั้งที่ 6” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานการแข่งขัน “วิ่งมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว มินิ – ฮาล์ฟ
มาราธอน ครั้งที่ 6” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “เทศการมาฆปูรมีศรีปราจีน” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. 2558
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พระนครศรีอยุธยา •
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ระยอง
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ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร
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โครงการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรม และงานกาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชมุ ชน เพือ่ บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชน และผูป้ ระกอบการต่อการจัดงาน “ยอยศยิง่ ฟ้า อยุธยามรดกโลก”
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัด
เพชรบุรี
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความต้องการแบบลายผ้าประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ป่า กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจ�ำปี 2557
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน“สุดยอดอาหารอร่อยจังหวัดระยอง” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน“มหกรรมเล่าขานต�ำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานเทศกาล“ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง” ประจ�ำปี
2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่องานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ลพบุรี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม (ตลาดร่มหุบ) พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการน�ำเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัยมาใช้ประโยชน์
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์”
ส�ำรวจความคิดเห็นของผูม้ ารับบริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  (one stop service)
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “ถนนคนเดินพันท้ายนรสิงห์ (night market)”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “มหกรรมลดราคาสินค้ามหาชัย”
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โครงการ
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน “สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558”
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558
ส�ำรวจเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
สิงห์บุรี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นเกีย่ วกับพระพรหม และศูนย์บริการการท่องเทีย่ ว กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน 2
พ.ศ. 2558
การประเมินผลการจัดงาน”สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” พ.ศ. 2558  
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2558  
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2558
โครงการ “5 นาทีมีค�ำตอบ” ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการ จัดท�ำหนังสือ “ความสุขของฅนสิงห์”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดท�ำศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอ่างทอง
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการ website ของจังหวัดอ่างทอง
ภาคเหนือ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่และของดีเมืองก�ำแพง
ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และกาชาดจังหวัด
ก�ำแพงเพชร  ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�ำบล พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงราย พ.ศ. 2558
ส�ำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
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จังหวัด
ตาก

ภาคเหนือ

•
•
•

นครสวรรค์

•
•
•
•

น่าน

•
•
•
•
•

พะเยา
พิจิตร

•
•
•
•
•
•

พิษณุโลก
เพชรบูรณ์

•
•
•

แพร่

•
•
•
•
•
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โครงการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของจังหวัดตาก (ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ) พ.ศ.2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
การประเมินผลการสัมมนาทางวิชาการ “การส่งเสริมความรู้ด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก”
ส�ำรวจความต้องการของผู้ร่วมงานตลาดนัดนักลงทุนเกี่ยวกับ “คลินิกนักลงทุน” จังหวัดตาก
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประจ�ำปีและของดีเมืองน่าน ธารน�้ำใจให้คนน่าน
ประจ�ำปี 2557
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดน่าน พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike For
mom” ปั่นเพื่อแม่
การประเมินผลการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน “กีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
พิจิตร พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ สรงน�ำ้ พ่อปูบ่ ชู าหลักเมือง และ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานสืบสานประเพณีสืบชะตาผู้อาวุโสหมื่นปี
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพสู้ภัยแล้ง สินค้าลด
ค่าครองชีพ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558
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จังหวัด

ภาคเหนือ

•
•
•
•
•
•

แม่ฮ่องสอน
ล�ำปาง

•
•

ล�ำพูน

•
•

สุโขทัย
อุตรดิตถ์

•
•
•

อุทัยธานี

•
•
•
•
•

กาฬสินธุ์

•
•

ชัยภูมิ

•

นครพนม
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โครงการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดแพร่ ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม “ปั่นวัดใจไปอินทร์แขวน”ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “ประเพณีวสิ าขบูชาไหว้สาพระพุทธโกศัย พระคูบ่ า้ น
คู่เมือง” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ่เมืองแพร่แห่ตุงหลวง
ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
แพร่ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ล�ำปาง พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดล�ำพูน
ประจ�ำปี 2557
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกฎอัยการศึกกับวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมชนกและงานกาชาด
ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานวิถี “ถนนคนเดินตรอกโรงยา” จังหวัดอุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัด “งานมหัศจรรย์ แสง สี เสียง เล่าขานต�ำนานเมืองฟ้า
แดดสงยาง”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจ�ำปี
2558
การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน จังหวัดชัยภูมิ
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม
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จังหวัด
นครราชสีมา

•
•

บุรีรัมย์

•
•

มหาสารคาม

•
•

มุกดาหาร

•

ยโสธร

•
•
•

ร้อยเอ็ด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เลย
ศรีสะเกษ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจ�ำปี 2558
จังหวัดนครราชสีมา  
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมมหกรรมแข่งขันจักรยานเพือ่ การท่องเทีย่ วจังหวัด
บุรีรัมย์
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจ�ำปี
2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ “โครงการยามพี่-ยามน้อง” (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดยโสธร
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณี “สมมาน�้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมแข่งขันกีฬา 24 ชั่วโมงจังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก” จังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “ประเพณีปใี หม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด” ประจ�ำปี
2558
ส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจ�ำปี 2558
ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต ่ อ โครงการสร้ า งรายได้ แ ละพั ฒ นาการเกษตรแก่ ชุ ม ชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558
การจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด (Base line) ด้านการท่องเที่ยว
การประเมินการจัดงานกาชาด “ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
ศรีสะเกษ พ.ศ. 2558
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
การประเมินผล การจัดงาน “งานรวมน�้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2558”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยของจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
สุรินทร์ พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มและโครงการ
บ้านธารน�้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พ.ศ. 2558
การประเมินการจัดงาน “เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก”จังหวัดหนองคาย ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจต่อโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชมุ ชนเพือ่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี คืนความสุขให้
ประชาชน” ประจ�ำปี 2557
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย พ.ศ. 2558 จังหวัดอุดรธานี
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกวดหนังสั้น “บ้านเราแสนสุขใจ” จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุดรธานี พ.ศ. 2558 ประเภท : อุบัติภัย กรณี อากาศยานประสบอุบัติเหตุในบริเวณท่าอากาศยาน
อุดรธานี  
ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่
ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีฮตี สิบสองและงานกาชาดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ประจ�ำปี 2557
ส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์อาหารสวัสดิการ ศาลากลางจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ พ.ศ. 2557
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
บึงกาฬ พ.ศ. 2558
การประเมินผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจ�ำปี 2558
การประเมินผลการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณี ไทย - ลาว - เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 16 ประจ�ำปี 2558
ภาคใต้
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน พ.ศ.2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “โลกทะเลชุมพร” ครั้งที่ 25 ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “เกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร” ครัง้ ที่ 5 ประจ�ำปี
2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “ ดูเหยี่ยวอพยพ ณ เขาดินสอ “ ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร” ประจ�ำปี
2558
ส�ำรวจครัวเรือนเกษตรผู้ปลูกยางพารา/ลูกจ้างกรีดยางพารา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงาน “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2015”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (ออฟโรด) รายการ RFC Thailand Global Series NAS
Challenge 2015
ส�ำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงานพลังชุมชนกระตุน้ เศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2558
ส� ำ รวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือ (แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ) ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 11 step up ขยับฝัน แบ่งปัน ชายแดนใต้
จังหวัดนราธิวาส 2557
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งและอ�ำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ของจังหวัดนราธิวาส ประจ�ำปี 2558 (ฮ.ศ. 1436)
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike For
mom” ปั่นเพื่อแม่
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดแข่งขันนกเขาชวาเลี้ยง การกุศลจังหวัดปัตตานี  ประจ�ำปี
2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานจัดมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า
มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจ�ำปี 2558        
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จังหวัด

พังงา

ภาคใต้

•
•
•
•
•

พัทลุง

•

ภูเก็ต

•
•

ยะลา

•
•
•
•

สงขลา

•
•
•

สตูล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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โครงการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานกาชาดและงานประจ�ำปีจงั หวัดปัตตานี ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike For
mom” ปั่นเพื่อแม่
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับการบริการของ อบต. ในจังหวัดปัตตานี
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็งจังหวัดพังงา  
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ประเมินการจัดงานกาชาด งานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานของดีเมืองลุง
ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจ
ปฏิรูป”  
ประเมินผลการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหว การอพยพประชาชนและ
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิด เห็น ของประชาชนต่ อ การจั ด งานสมโภชหลั ก เมื อ งและงานกาชาดจั ง หวั ด ยะลา 
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “โครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
ประเมินผลกระทบโครงการงบพัฒนาจังหวัดที่มีต่อประชาชนจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2558
ประเมินผลกระทบโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีต่อประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปีงบประมาณ 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558
ส�ำรวจการพัฒนาการบริหารภาครัฐระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2557
ส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดชายแดนด่านวังประจันจังหวัดสตูล พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเทศกาลยอนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงู
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานสตูลฟอสซิล เฟสติวัล (Satun Fossil festival)
ครั้งที่ 2
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหัศจรรย์สันหลังมังกร วิถีตันหยง The Miracle
dragon beach @ satun ครั้งที่ 3
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเบิกฟ้าทุ่งบุหลัง
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
ครั้งที่ 9
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 35 และ
แสดงว่าวนานาชาติ
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จังหวัด

ภาคใต้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สุราษฎร์ธานี
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โครงการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานท่าแพ ครั้งที่ 6
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานแข่งขันตกปลาหัวโทง ฟิซชิ่งคัพ ครั้งที่ 6
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา 
ครั้งที่ 12
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่นหัวใจ สีเขียว เที่ยวสตูล 58
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  Satun Mountain Bite
Thai-Malay 2015
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมกีฬาวันผู้สูงอายุและแข่งม้าชายหาด
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเทศกาลวันเต่าโลก
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานแรลลี่จักรยานท่องไพรเรียนรู้ชีวิตซาไกชมน�้ำตก
วังใต้หนาน
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน “สตูลอิดิ้ลฟิตรี Open House”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมนครีสโตย และตลาดนัดชุมชนของดี
เกษตรสตูล ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน มาแลต๊ะ ท่องเที่ยวโดยชุมชนสตูล “พาแม่ ชม
ชิม ช็อป สินค้าชุมชน”
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานไหว้ผีโป๋
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานเทศกาลชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ประจ�ำปี 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด พ.ศ. 2558
ส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558
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การให้บริการด้านสถิติ
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การบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ด้วยหลักการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการและให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการที่หลากหลายผ่านอินเทอร์เน็ตให้
ประชาชนได้รบั บริการทีด่ ขี นึ้ แม่นย�ำขึน้ สะดวกขึน้ เสียเวลาน้อยลง และให้ขอ้ มูลกับประชาชนได้มากขึน้ ลดช่องว่าง
และความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความยุ่งยาก เพิ่มความโปร่งใส และเข้าสู่การ
ให้บริการแบบดิจทิ ลั ซึง่ การให้บริการแบบดิจทิ ลั จะท�ำให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงบริการของภาครัฐได้
ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม และการจ้างงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ จึงได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศมาให้บริการ โดยน�ำข้อมูลสถิติ
และข่าวสารของส�ำนักงานฯ ในหลากหลายรูปแบบ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์สำ� นักงานงานสถิตแิ ห่งชาติ ส�ำหรับ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้ขอ้ มูลทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนี้

บริการสืบค้นจากเอกสารและรายงานเชิงสถิติ
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารและรายงาน
เชิงสถิติ ทั้งที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติผลิตเอง
และที่เก็บรวบรวมจากหน่วยสถิติอื่น ๆ เพื่อให้
บริการข้อมูลข่าวสาร ในเชิงสถิติให้แก่ผู้ขอใช้
ข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริการสืบค้นตารางสถิตจิ ากโครงการหลักของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นระบบการน�ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางสถิติ โดยการดึงข้อมูล
จากระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลตารางสถิติ

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็น
ระบบให้บริการแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดย
ผู้ใช้สามารถอ่านหนังสือผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Tablet)
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บริการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เพื่อเป็นการลด
ความยุ่งยากซับซ้อนของกระบวนงานให้บริการ
และอ�ำนวยความสะดวกลดภาระการเดินทาง
ของผู้รับบริการที่จะต้องเดินทางมาซื้อเอกสาร/
รายงาน และซีดีรอม

บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้น�ำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (e-Library) ให้บริการโดยผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว     
ผ่านทางเว็บไซต์ www.nso.go.th หรือ  http://
intranet.nso.go.th สามารถใช้งานเข้าสืบค้น
ข้อมูลสือ่ ประเภทต่างๆ ทีม่ ใี ห้บริการในห้องสมุด
โดยการสืบค้นตามดัชนีคำ� ค้น (Index) ทีต่ อ้ งการ
เช่น หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เป็นต้น และ
สมาชิกสามารถจองสื่อนั้น ๆ ได้เองโดยอัตโนมัติ
รวมทั้งตรวจสอบประวัติการยืม - คืน การยืมต่อ
ตรวจสอบค่าปรับค้างช�ำระของตนเองได้

บริการข้อมูลระดับย่อย (Micro Data Services
System) การให้บริการข้อมูลระดับย่อย (ข้อมูล
รายบุคคล/รายกิจการที่มีการปกปิดตัวบ่งชี้ที่
จะระบุตัวตนให้สืบค้น) โดยผู้รับบริการเข้าไป
ศึกษาลักษณะและรายละเอียดแต่ละโครงการ
ส� ำ มะโน/ส� ำ รวจที่ ส นใจก่ อ นแจ้ ง ความจ� ำ นง
ขอใช้ข้อมูลเป็นเอกสารผ่านระบบ หลังจากได้
รับการอนุญาต จึงจะสามารถ Download ข้อมูล
ไปใช้งานต่อไปได้
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ระบบสืบค้นตารางสถิติ เป็นระบบการน�ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางสถิติ โดยการดึงข้อมูล
จากระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลตารางสถิติ
ซึง่ ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย สะดวก
และรวดเร็วขึน้ สามารถคัดเลือกรายการ (select)
และสร้างตารางได้หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ
ของอนุกรมเวลา (Time series) ข้อมูล 10 อันดับ
เด่น (Top Ten Provincial Statistics) และข้อมูล
ส�ำคัญของภาคและจังหวัด โดยมีการให้สิทธิ์
การเข้าถึงฐานข้อมูลเพือ่ เรียกใช้ขอ้ มูล (ในส่วนที่
อนุญาตให้เข้าถึงได้) เพื่อน�ำเสนอรายงานตาม
ความต้องการได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการ
สามารถสร้างและน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
ตามต้องการ

ข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศทีใ่ ห้บริการเผยแพร่อยูใ่ นรูปแบบเอกสาร/รายงาน สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผูร้ บั บริการ
สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ขอข้อมูลโดยตรงที่ส�ำนักงาน ส่วนกลาง :
สถิติแห่งชาติ

2. จดหมาย

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail)
4. โทรศัพท์
5. โทรสาร
6. เว็บไซต์
7. เว็บบอร์ด และ Facebook
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

_16-0325(099-114)2.indd 113

กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล ส�ำนักสถิติพยากรณ์
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศใต้) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กทม. 10210
ส่วนภูมิภาค : ส�ำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จัดส่งมาที่ : กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล ส�ำนักสถิติพยากรณ์
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กทม. 10210
E-mail address : services@nso.go.th
หมายเลข 0 2143 8132
หมายเลข 0 2141 7500-03
www.nso.go.th
www.facebook.com/NSOOFTHAILAND
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ผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติ ปีงบประมาณ 2558
จ�ำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติ 409,129 ราย
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การให้บริการข้อมูลสถิติในรูปแบบภูมิสารสนเทศสถิติ
การให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบภู มิ ส ารสนเทศสถิ ติ :
NSO-GIS
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ จั ด ท� ำ ระบบภู มิ
สารสนเทศสถิติ : NSO-GIS ขึ้น เพื่อน�ำเสนอข้อมูล
สถิติเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพการกระจายตัว การ
กระจุกตัวของสารสนเทศสถิติที่น่าสนใจ และการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ได้ชัดเจน
และเข้าใจง่ายมากกว่า  การพิจารณาดูจากตารางสถิติ
มีประโยชน์ชว่ ยในการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย ตลอดจน
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยสามารถเรียกดูระบบ
ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile และ tablet)
ได้ที่เว็บไซต์ http://statgis.nso.go.th/d
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หรือทาง Banner

บนเว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)

ปัจจุบนั ระบบ NSO-GIS ให้บริการข้อมูลแผนที่
กว่า  20 โครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมมากถึง 2,900 ตัวชี้วัด ซึ่งมี
การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอตามคาบ
เวลาของโครงการ นอกจากนี้ยังมีบริการเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศสถิติ เช่น คู่มือการใช้งาน
ระบบฯ ภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) : Thailand One
Minute เป็นต้น
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การพัฒนาการจัดท�ำแผนที่ขอบเขตส�ำรวจ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ใช้แผนที่แสดงขอบเขต
ส�ำรวจ ในการลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านสนามเพือ่ ให้พนักงาน
สนามทุกคนรูข้ อบเขตทีต่ นเองรับผิดชอบ ไม่เกิดความ
ซ�ำ้ ซ้อน และใช้ในการติดตาม ควบคุมคุณภาพของงาน
สนาม และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดท�ำแผนที่
ดิจิทัล แสดงขอบเขตส�ำรวจและจุดต�ำแหน่งบ้าน/
สิง่ ปลูกสร้าง เพือ่ สามารถน�ำเสนอข้อมูลสถิต/ิ สารสนเทศ
ด้วยระบบ GIS ในระดับพืน้ ทีย่ อ่ ยทีส่ ะท้อนภาพทีเ่ กิดขึน้
จากพื้นที่จริงได้ชัดเจนมากขึ้น
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ท�ำโครงการศึกษา
และพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนที่
ขอบเขตส�ำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำต้นแบบ
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การบริหารจัดการแผนทีข่ อบเขตส�ำรวจ เพือ่ หาแนวทาง
และวิธกี ารท�ำงานในการจัดสร้างแผนทีข่ อบเขตส�ำรวจ
และการจัดเก็บข้อมูล จุดต�ำแหน่งของบ้าน/สิง่ ปลูกสร้าง
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา  (Tablet) รวมทั้งการจัดท�ำฐานข้อมูลแผนที่
สถิติกลางของประเทศ ในขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง
ขอบเขตส�ำรวจให้ถูกต้องตามพื้นที่จริง และจัดท�ำจุด
พิกัดบ้าน/สิ่งปลูกสร้าง คาดว่าในอนาคตจะสามารถ
เผยแพร่และให้บริการแผนทีข่ อบเขตส�ำรวจแก่ผสู้ นใจ
ทั่วไปได้
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รวมถึงได้จัดอบรมการใช้งานระบบการบริหาร
จัดการแผนที่ขอบเขตส�ำรวจแก่เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัด
76 จังหวัด และผูเ้ กีย่ วข้อง ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
อาคาร Software Park และอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท�ำแผนทีข่ อบเขตส�ำรวจให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ของสถิติจังหวัดรวมทั้งทดสอบการลงปฏิบัติงานภาค
สนามด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ณ สถานที่
อบรม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ประจวบคีรขี นั ธ์
จันทบุรี และกาญจนบุรี   
การอบรมให้ความรู้ด้าน GIS
1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเชิงพืน้ ที่ แก่เจ้าหน้าทีส่ ถิตจิ งั หวัด
76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ณ สถานที่อบรม
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และ
กรุงเทพฯ
ความร่วมมือในการด�ำเนินการจัดท�ำแผนที่ดิจิทัล
แสดงต�ำแหน่งบ้านและรายละเอียดของบ้าน
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติและกรมการปกครองได้
มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกันจัดท�ำแผนทีด่ จิ ทิ ลั
แสดงต�ำแหน่งบ้านและรายละเอียดของบ้าน จึงมีการ
จัดประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของนายอ�ำเภอ
ก�ำนันและผูใ้ หญ่บา้ นในพืน้ ที่ ก่อนจะด�ำเนินงานจริงใน
ทุกจังหวัด เพื่อหาวิธีการด�ำเนินงานที่เหมาะสม และ
มอบหมายให้สถิติจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่
โดยก�ำหนดพื้นที่ทดลอง ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก และต�ำบลวังไก่เถื่อน
อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
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2. การให้ความรู้ด้านการน�ำเสนอข้อมูลด้วย
ภูมสิ ารสนเทศสถิติ ในการศึกษาดูงาน เรือ่ ง กระบวนการ
ในการด�ำเนินการจัดการข้อมูลสถิติและการบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้แก่บคุ ลากรของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การมหาชน) จ�ำนวน
34 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
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3. การให้ความรู้ด้านการน�ำเสนอข้อมูลด้วย
ภูมสิ ารสนเทศสถิติ ในการศึกษาดูงาน เรือ่ ง กระบวนการ
จัดท�ำข้อมูลสถิติและการน�ำไปใช้ประโยชน์ ให้แก่
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ จ�ำนวน 43 คน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
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การให้บริการแผนที่เพื่อใช้ในงานส�ำรวจ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท�ำแผนที่เพื่อใช้
ในการปฏิบตั งิ านสนามส�ำมะโนและส�ำรวจ นอกจากนี้
ได้ให้บริการแผนที่ เพื่อใช้ในการส�ำรวจแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น ส�ำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชา
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นต้น
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การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
การด�ำเนินงานที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ตามทีส่ ำ� นักงานสถิตแิ ห่งชาติ มีบทบาทเป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศ และ
มีการประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ การ
ก�ำหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ  โดยน�ำเสนอในรูปของบทความ แผนภูมิ แผนภาพต่าง ๆ ในประเด็นของ
ข้อมูลสถิติรายสาขา และชุดตัวชี้วัดที่เป็นสากล เป็นต้น
ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศจากทุกภาคส่วนก�ำลังได้รับความสนใจในสังคมวงกว้าง
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลส�ำหรับการด�ำเนินงานที่สนับสนุนการตัดสินใจ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
จึงได้ด�ำเนินการดังนี้  
1. จัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์
และสื่อสารข้อมูลสถิติ
เป็นการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตใิ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย ให้กบั
บุคลากรของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค จ�ำนวนประมาณ 100 คน ภายใต้หลักสูตร
การวิเคราะห์และการสื่อสารข้อมูลให้มีพลัง เพื่อให้
นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติรุ่นใหม่มีทักษะการวิเคราะห์
และการสื่อสารข้อมูลสถิติ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก
ได้แก่
1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Training)
จ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ส�ำหรับบุคลากรจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 100 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนกลาง
รุน่ ที่ 2 วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557
ภาคเหนือ ภาคใต้ และส่วนกลาง
หลังจากได้รบั การอบรม บุคลากรของ ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาจัดท�ำเอกสาร
เพื่อน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด และ
ใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ส�ำหรับการจัดนิทรรศการของ
งานสัมมนา การพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับ
พื้นที่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

_16-0325(115-122)4.indd 119

1.2 กระบวนการสอนงาน (Coaching)
ทั้งหมด 8 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และเทคนิคในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน�ำเสนอสารสนเทศ ซึ่งใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเน้นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเข้ารับการอบรม
ติดต่อกันอย่างสม�่ำเสมอ ขนาดของกลุ่มที่เข้าร่วม
กิจกรรมนี้ ประมาณ 10 - 15 คน

ผลจากการอบรมดั ง กล่ า ว ส่ ว นหนึ่ ง ได้ น� ำ
ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไปน�ำเสนอในงานเวทีออกแบบ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ และ
บางส่วนได้จัดท�ำเป็นสารสนเทศน�ำเสนอบน   เว็บไซต์
www.nic.go.th
2. จั ด เวที ก ารออกแบบยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีองค์ประกอบของผู้เข้า
ร่วม 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่มีบทบาทในการ
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ตัดสินใจในนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล
ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล/ตัวชี้วัดในมิติ
ต่าง ๆ  และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้มีการจัดเวทีการออกแบบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 2 ระดับ ได้แก่
2.1 เวที อ อกแบบยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ
โดยจั ด ประชุ ม เรื่ อ งปฏิ บั ติ ก ารชวนคิ ด ชวนคุ ย
“วั ฒ นธรรมการใช้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นของ
สังคมไทย” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

2.2 เวที ก ารออกแบบยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาระดับจังหวัดอย่างมีส่วนร่วมใน 5 ภูมิภาค ดังนี้
ภาคกลาง
จ.กาญจนบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2558
ภาคตะวันออก
จ.สระแก้ว
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
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ภาคเหนือ

จ.เชียงราย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อ�ำนาจเจริญ
วันที่ 5 มีนาคม 2558
ภาคใต้
จ.ชุมพร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ผลลัพธ์ของกระบวนการออกแบบยุทธศาสตร์
ประชาชนได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น โดยการใช้ข้อมูล
เป็นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เช่น จ.อ�ำนาจเจริญ
มีการผลักดันให้เกิดธรรมนูญจังหวัด โดยเครือข่ายสภา
กลางประชาชนคนอ�ำนาจเจริญ จัดท�ำแผนการพัฒนา
อนาคตของคนในจังหวัดร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลสะท้อน
ภาพความเป็นจริงและปัญหาของประชาชนในพื้นที่
จนน�ำไปร่างและประกาศวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด
เป็น “อ�ำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร” และมีการ
แปลงวิ สั ย ทั ศ น์ จ ากเมื อ งธรรมเกษตรไปสู ่ แ ผน
ปฏิบัติการ เป็นต้น
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสารสนเทศระดับชาติ
20 เรือ่ ง ทีส่ ะท้อนภาพการพัฒนาโดยรวมให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
4. สั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ภาพรวมการพั ฒ นา
ในจังหวัด โดยผลลัพธ์ของกระบวนการจะได้มาซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและจังหวัดที่พัฒนา
ขึ้นจากผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถิติราย
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สาขาและจังหวัด ทั้งนี้มีการสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวม
การพัฒนา ใน 10 จังหวัด (ภาคละ 2 จังหวัด) ได้แก่
ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้  
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จ.นนทบุรี และ จ.กาญจนบุรี
จ.สระแก้ว และ จ.ชลบุรี
จ.เชียงราย และ จ.น่าน
จ.อ�ำนาจเจริญ และ
จ.ขอนแก่น
จ.ชุมพร และ จ.สตูล

ทั้งนี้เอกสารการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศ จะใช้เป็นประโยชน์เพื่อศึกษาการ
วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาที่
เกีย่ วข้องกับสารสนเทศนัน้ ๆ และเป็นแนวทางส�ำหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือสามารถใช้รปู แบบ
การน�ำเสนอ เป็นตัวอย่างในการน�ำเสนอสารสนเทศได้
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การให้บริการด้านวิชาการสถิติ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ   ได้ให้บริการด้านวิชาการสถิติแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เกีย่ วกับการวางแผนการส�ำรวจ การออกแบบข้อถาม  การก�ำหนดระเบียบวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การค�ำนวณค่าถ่วงน�้ำหนัก การประมวลผล การประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูล เพื่อให้
การจัดท�ำสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการสถิติ  
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้บริการด้านวิชาการสถิติแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. การให้บริการด้านกรอบตัวอย่าง
ล�ำดับที่
หน่วยงาน
1 กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2
3
4
5

6
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ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สพธอ) (ETDA)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสถิติ
ธนาคารโลก (The World Bank)

รายละเอียดการให้บริการ
- รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลข
โทรสารของสถานประกอบการที่มีจ�ำนวนพนักงานตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป
จากส�ำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
- ข้อมูลของสถานประกอบการ ที่ท�ำการขายสินค้าและบริการทาง
อินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลกรอบรายชือ่ ครัวเรือน เฉพาะข้อมูลบ้านเลขที่ ชือ่ หัวหน้าครัวเรือน
และจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ที่ได้จากการนับจดครัวเรือนโครงการ
ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
- ข้อมูลกรอบตัวอย่างของบริษัทเอกชนส�ำหรับน�ำไปส�ำรวจเพื่อการ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทเอกชนในประเทศไทย
- ข้อมูลผูป้ ระกอบการ เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และลักษณะธุรกิจ
ของผู้ประกอบการหญิง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาวธธิรา ศิริพันธ์
(นักเรียนทุนส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
ระดับปริญญาเอก)
การประปานครหลวง
- ข้อมูลโครงการส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในพื้นที่ 7 จังหวัด
กองสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพือ่ ประกอบการด�ำเนินงาน โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลเพือ่ หาปริมาณน�ำ้
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ใช้เฉลี่ยต่อผู้ใช้น�้ำต่อคน
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2. การให้บริการด้านระเบียบวิธีการส�ำรวจ
ล�ำดับที่
หน่วยงาน
1 กองบัญชาการกองทัพไทย
ส�ำนักงานปลัดบัญชีทหาร
2 มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์
นายกฤตภาส กังวานรัตนกุล
(นักศึกษาระดับปริญญาเอก)
3 กรมการแพทย์
โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ส�ำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 12
5 โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์
6 ธนาคารโลก
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รายละเอียดการให้บริการ
- ผูร้ บั ผลประโยชน์เพือ่ ส�ำรวจความพึงพอใจตามแผนงานพัฒนาประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- การพัฒนาแบบสอบถาม EQ-5D-5L เวอร์ชั่นโปร์ออนส�ำหรับใช้ใน
ประเทศไทย (EQ-THA)
- โครงการส�ำรวจแบบกระชับเพื่อประเมินภาวะตาบอดที่หลีกเลี่ยงได้
ในเขตสุขภาพที่ 5
- โครงการศึกษาการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย
- โครงการส�ำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยในพื้นที่ชายแดนใต้
ปี 2559
- ส�ำรวจเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทเอกชน
ในประเทศไทย
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การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย
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การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติรว่ มกับหน่วยงานภาครัฐ
ด�ำเนินการพัฒนาระบบสถิตปิ ระเทศไทย อย่างต่อเนือ่ ง
ทั้ ง ในระดั บ ภารกิ จ (21 สาขา) และระดั บ พื้ น ที่
(76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด) เพื่อให้มีข้อมูลสถิติที่ตรง
กับความต้องการใช้งาน มีความเป็นเอกภาพ มีคณ
ุ ภาพ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถบูรณาการ และเชือ่ มโยง
กันทั้งในระดับสาขา และระดับภารกิจ รวมทั้งเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศ
และน�ำไปใช้ในการเปรียบเทียบระดับการพัฒนากับ
ประเทศต่าง ๆ ได้ โดยการด�ำเนินการพัฒนาระบบสถิติ
ได้ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558 และขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการ
เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 – 2564 เพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีต่อไป
กลไกส� ำ คั ญ ในการดู แ ลและผลั ก ดั น นโยบายการ
ด� ำ เนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิ ติ ประเทศไทย
คือคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม) และคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ด้านวิชาการ รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพิ่มเติม ส�ำหรับสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านพัฒนาระบบสถิตปิ ระเทศไทยให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�ำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ
• คณะอนุกรรมการ
สถิติ 21 สาขา

• คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสถิติ

• คณะกรรมการ
ระดับกลุ่มจังหวัด
• คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

• คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการสถิติ

• คณะอนุกรรมการ
ด้านการเตรียม
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ

อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาและจัดท�ำแผนพัฒนาสถิติราย
สาขา รวมทั้งก�ำกับ และรายงานผลการ
ด�ำเนินงานพัฒนาสถิติ เสนอคณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้านฯ เป็น
ประจ�ำทุกปี
ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ
คุ ณ ภาพและมาตรฐานสถิ ติ พิ จ ารณา
แนวทาง วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ ในการ
จัดการคุณภาพสถิติทางการ รวมทั้งให้
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
คุณภาพและมาตรฐานสถิติ
บูรณาการข้อมูล จัดท�ำชุดข้อมูลที่ส�ำคัญ
จ�ำเป็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และ
การจัดวางต�ำแหน่ง (Positioning) ทาง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด
บูรณาการข้อมูล จัดท�ำชุดข้อมูลที่ส�ำคัญ
จ� ำ เป็ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจใน
ระดับพื้นที่ รวมทั้งจัดท�ำแผนพัฒนาสถิติ
ระดั บ จั ง หวั ด และรายงานผลการ
ด�ำเนินงานเสนอคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย 3 ด้าน เป็นประจ�ำทุกปี
ให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ด้ า นวิ ช าการสถิ ติ ข องส� ำ นั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้านสถิติให้เป็นไปตามหลักวิชาการทาง
สถิติ มีคุณภาพ และมีการน�ำไปใช้อย่าง
ถูกต้อง
วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศ/
ตัวชี้วัด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ระบบข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต
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ซึ่งการด�ำเนินงานของการบริหารจัดการระบบ
สถิตขิ องประเทศต้องมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี
ทุ ก ปี โดยในปี 2558 ได้ มี ก ารจั ด การประชุ ม
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนายพรชัย
รุ จิ ป ระภา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ น ประธานฯ มี ก าร
รายงานผลการด�ำเนินงาน ตามแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ในระยะที่ผ่านมา
รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ก่อนน�ำเสนอ สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ การด�ำเนินงานในปี 2558 ยังมุง่ เน้น
การพัฒนาข้อมูลสถิติทางการให้มีคุณภาพ เชื่อถือได้
มีมาตรฐานตามหลักสากล สามารถเปรียบเทียบกันได้
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถ
น�ำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถสรุปผลการด�ำเนินงานได้ดังนี้

ที่มีคุณภาพ สามารถใช้เปรียบเทียบได้ และมีความ
สอดคล้องกัน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นและใช้ประโยชน์
ข้อมูลร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยได้
ด�ำเนินการจัดท�ำข้อปฏิบตั ิ (Protocol) ในการผลิตสถิติ
ทางการเพือ่ น�ำไปสูก่ ารบูรณาการและการใช้ประโยชน์
จากสถิติทางการร่วมกัน รวมทั้งได้ก�ำหนดกรอบงาน
การพัฒนามาตรฐานในการผลิตสถิติ ดังนี้
1) มาตรฐานกระบวนการผลิ ต สถิ ติ
มาตรฐานกระบวนการผลิ ต สถิ ติ ทั่ ว ไป (GSBPM)
แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตสถิติจากการส�ำรวจ งาน
ทะเบียนหรือการบริหารงาน จากการส�ำรวจสาธารณมติ
เป็นต้น
2) มาตรฐานการก�ำหนดตัวแปรในการ
ผลิตสถิติ เช่น ค�ำนิยาม การจัดจ�ำแนกข้อมูล ชื่อ
ตัวแปร ค�ำถามในแบบสอบถาม และหน่วยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์
3) มาตรฐานการเผยแพร่สถิติ เช่น การใช้
สัญลักษณ์ในการน�ำเสนอข้อมูลสถิติ การน�ำเสนอ
รายงานสถิติ มาตรฐานรายการ Metadata แนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความลับข้อมูลสถิติ เป็นต้น
1.2 ด้านคุณภาพสถิติ ได้จัดท�ำหลักปฏิบัติ
ในการจัดการคุณภาพสถิติทางการ เพื่อใช้ก�ำหนด
มาตรฐานในการพัฒนา จัดท�ำ  และเผยแพร่ข้อมูล
สถิติ ประกอบด้วย 9 หลักปฏิบัติที่ส�ำคัญพอเพียงและ
เหมาะสมในการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการในระยะ
เริ่มต้น คือ

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน

หลักปฏิบัติข้อที่ 1

ผลการด�ำเนินงาน
1. การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน
1.1 มาตรฐานการผลิตสถิติ เป็นข้อก�ำหนด/
แนวทางที่ ต กลงร่ ว มกั น ในการผลิ ต สถิ ติ ส� ำ หรั บ ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตสถิติเพื่อให้ได้สถิติ

หลักปฏิบัติข้อที่ 2

_16-0325(123-130)2.indd 126

หลักปฏิบัติข้อที่ 3
หลักปฏิบัติข้อที่ 4

ความเป็นอิสระและความเป็น
มืออาชีพ
การเก็ บ รั ก ษาความลั บ ของ
ข้อมูล
ความถู ก ต้ อ งของระเบี ย บวิ ธี
ทางสถิติ
กระบวนการสถิติที่เหมาะสม
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หลักปฏิบัติข้อที่ 5
หลักปฏิบัติข้อที่ 6
หลักปฏิบัติข้อที่ 7
หลักปฏิบัติข้อที่ 8
หลักปฏิบัติข้อที่ 9

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ความถูกต้องแม่นย�ำและเชือ่ ถือได้
ความเหมาะสมของเวลาและ
การตรงต่อเวลา
ความสอดคล้องและเปรียบเทียบ
กันได้
การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

2. การพัฒนาสถิติเชิงพื้นที่
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “กระบวนการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล เพื่ อ
สนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ� ำ ปี   
ของจั ง หวั ด ” เมื่ อ วั น ที่ 26-27 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมแกรนด์ เ มอร์ เ คี ย ว กรุ ง เทพ ฟอร์ จู น
กรุ ง เทพมหานคร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาองค์
ความรู้ในการวิเคราะห์ และน�ำเสนอชุดข้อมูลเพื่อ
ตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ประเด็น
ที่ส�ำคัญ ใน 4 เรื่อง คือ ข้าว ขยะ การท่องเที่ยว และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบ
ด้วยข้าราชการของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วน
กลาง และส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ หัวหน้ากลุม่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ส�ำนักงานจังหวัด
3. การพัฒนาด้านวิชาการสถิติ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการสถิติ ซึง่ ได้รบั การ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ เมื่อ
วันที่ 26  มีนาคม  2558 โดยมี รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
เป็นประธาน ซึง่ อนุกรรมการประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
จากสถาบันต่าง ๆ ได้ประชุมหารือและมีมติ เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2558 เสนอแนวทางการปฏิรูปด้าน
วิชาการสถิติ ในประเด็นการศึกษาวิชาสถิติ และอาชีพ/
งานด้านสถิติ รวมทั้งการจัดท�ำสถิติ ต่อประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
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ในการนีส้ ำ� นักงานเลขาธิการ สภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมาธิการปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ การมี ส ่ วนร่ วมและรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนพิจารณาด�ำเนินการต่อไปแล้ว

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการสถิติ

4. การเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ
คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2558 โดยมี ดร.นิ พ นธ์ พั ว พงศกร เป็ น ประธาน
อนุกรรมการ และมีอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการจัดประชุม
มาแล้ว 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับ
1. การพิจารณาค�ำนิยามความยากจนและ
เกณฑ์ ท่ี ใช้ ใ นการวั ด คนจน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ
ในแนวคิ ด นิ ย ามความยากจนของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล และข้อมูล
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถตอบได้ว่า มีจ�ำนวนคน
ยากจน/เกษตรกรยากจนเท่าใด แต่ไม่สามารถระบุ
สถานที่ตั้งหรือตัวตนได้ครบถ้วน ส�ำหรับทางเลือกใน
การค้นหาครัวเรือนยากจนให้ใช้ Poverty mapping
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสามารถเสนอได้ใน
ระดับพื้นที่ย่อย (ต�ำบลหรือหมู่บ้าน)
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2. การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติจากโครงการ
ส� ำ รวจ/ส� ำ มะโนของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น การส�ำรวจภาวะการ
ท�ำงานของประชากร (สรง.) การส�ำรวจการย้ายถิ่น
ของประชากร (สยป.) ส�ำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
(สธอ.) เป็นต้น
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การพัฒนาระบบสารสนเทศสถิติ
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ระบบคลังข้อมูลสถิติ (Statistical Data Warehouse System)
ปัจจุบันนี้องค์กรจะประสบความส�ำเร็จต้อง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง และปัจจัยอย่างหนึ่งที่
ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จคือข้อมูลที่มีอยู่และ
ใช้ประจ�ำวันหรือ Operational Database ที่นับวัน
จะมีแต่มากขึ้นจนเป็นปัญหาส�ำหรับองค์กรที่จะต้อง
จัดการเก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมอยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทปแม่เหล็ก ดิสก์เก็ต
หรือในแผ่นซีดี นอกจากนี้ข้อมูลมากมายเหล่านี้ยัง
ไม่เหมาะที่จะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจหรือ
ช่วยผูบ้ ริหารส�ำหรับการตัดสินใจ (Decision Support
System) ทางธุ ร กิ จ ได้ เพราะต้ อ งใช้ เวลาในการ
ประมวลผลที่นานพอสมควรและส่งผลกระทบไปถึง
ระบบการท�ำงานของเครื่องที่ใช้งานประจ�ำวันอีกด้วย
เราจะมีวิธีอย่างไรเพื่อที่จะท�ำให้ข้อมูลที่เรา
มีอยูส่ ามารถน�ำมาใช้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็วและมีประสิท ธิภาพ แนวความคิ ด
เรื่องคลังข้อมูล (Data Warehouse) จึงเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองงานในรูปแบบของคลังเก็บข้อมูลส�ำหรับ
การบริหารและหากองค์กรใดสามารถน�ำข้อมูลที่มีอยู่
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะท�ำให้องค์กรประสบ
ความส�ำเร็จเหนือคู่แข่ง
อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีข้อมูลแล้ว แต่ถ้าไม่มี
การจัดการหรือการบริหารข้อมูลที่ดี จะท�ำให้องค์กร
ยากต่อการด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับในประเทศไทยเอง
แนวความคิดคลังข้อมูลได้ถกู น�ำเข้ามาใช้กบั หน่วยงาน
ขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์หรือ
หน่วยงานที่จ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลท�ำการวิเคราะห์
ยอดขายในอนาคต การเปรียบเทียบยอดขายในปัจจุบนั
กับยอดขายที่เกิดขึ้นในอดีต หรือการเปรียบเทียบ
ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของบริษัทแล้วน�ำมาวิเคราะห์
ในรูปแบบข้อมูลส�ำหรับการบริหารเพื่อเป็นแนวทาง
ส�ำหรับการก�ำหนดแผนงานต่อไปในอนาคต
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ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้นำ� แนวคิดของระบบ
คลังข้อมูล (Data Warehouse) มาประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลต่าง ๆ ของส�ำนักงาน โดยเริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2546
และใช้ ข ้ อ มู ล ของโครงการส� ำ มะโนการเกษตร
พ.ศ. 2546 เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ หลังจากนัน้
ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
มีข้อมูลให้บริการมากกว่า 30 โครงการ
เนื่องจากระบบคลังข้อมูลสถิติ ให้บริการใน
ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ OLTP (Online
Transaction Processing) ดังนั้นผู้รับบริการสามารถ
เลือกข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมากกว่า
ในหนั ง สื อ รายงาน และเป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ มี
ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายทั้ ง ระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร ระดั บ
นักวิเคราะห์ หรือประชาชนทั่วไป
ขณะนี้ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงในส่วนการสืบค้น
ข้อมูลให้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถใช้ระบบผ่าน
www.nso.go.th (ภาพที่ 1) โดยลงทะเบียนก่อนเข้า
ใช้งานระบบ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถดู คู ่ มื อ ขั้ น ตอนการขอ
รับบริการจากเมนู “บริการสถิติ” คลิกที่ “ระบบคลัง
ข้อมูลสถิติ” (ภาพที่ 3)
คลังข้อมูลย่อย (Data Marts) มีดังนี้
1. ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
2. ส�ำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 2546 และ
2556
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3. ส� ำ รวจการเปลี่ ย นแปลงการเกษตร
พ.ศ. 2551
4. ส� ำ ร ว จ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ป ร ะ ช า ก ร
พ.ศ. 2548
5. ส�ำมะโนอุตสาหกรรม (ส�ำมะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต)
พ.ศ. 2550 และ 2555
6. ส� ำ รวจข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสือ่ สาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2548
ถึง 2557
7. ส� ำ รวจข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549 – 2557
8. ส� ำ รวจภาวะการท� ำ งานของประชากร
พ.ศ. 2548 – 2558
9. ส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2552 ถึง
2557
10. ส�ำรวจการย้ายถิน่ ของประชากร พ.ศ. 2548
ถึง 2557
11. ส�ำรวจสื่อมวลชน พ.ศ. 2546 และ 2551
12. ส� ำ รวจกิ จ การโรงแรมและเกสต์ เ ฮ้ า ส์
พ.ศ. 2547 2549 2551 2553 2555 และ
2557
13. ส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2546
2550 2552 2554 และ 2556
14. ส�ำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร พ.ศ. 2547 ถึง 2557
15. ส� ำ ร ว จ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
พ.ศ. 2552 และ 2556
16. ส�ำรวจความพิการ พ.ศ. 2550 และ 2555
17. ส�ำรวจประชากรสูงอายุ พ.ศ. 2545 2550
2554 และ 2557
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18. ส�ำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2545 และ
2551 (ส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2558)
19. ส�ำรวจการเปลีย่ นแปลงประชากร พ.ศ. 2544
และ 2548
20. ส�ำรวจการครองชีพของข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2549 2551 2553 และ 2555
21. ส�ำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
พ.ศ. 2551
22. ส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2549
ถึง 2557
23. ส� ำ รวจการใช้ พ ลั ง งานของครั ว เรื อ น
พ.ศ. 2547 2549 และ 2551 – 2557
24. ส�ำรวจการสูบบุหรี่และดื่มสุรา  พ.ศ. 2544
2547 2550 2554 2556 และ 2557
25. ส� ำ รวจองค์ ก ารเอกชนไม่ แ สวงหาก� ำ ไร
พ.ศ. 2550 และ 2556
26. ส� ำ รวจการอ่ า นหนั ง สื อ ของประชากร
พ.ศ. 2551 2554 และ 2556
27. ส� ำ รวจธุ ร กิ จ ทางการค้ า และบริ ก าร
พ.ศ. 2551 2554 และ 2556
28. ส� ำ รวจความต้ อ งการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2551
29. ส�ำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง  พ.ศ. 2551
ถึง 2556
30. ส�ำรวจการใช้เวลาของประชากร  พ.ศ. 2552
31. ส�ำรวจสุขภาพจิตของคนไทย พ.ศ. 2554
32. ส�ำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2552
33. ส� ำ รวจพฤติ ก รรมการเล่ น กี ฬ าและ
ออกก�ำลังกายของประชากร พ.ศ. 2554
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ภาพที่ 2 ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบ

ภาพที่ 3 ดูคู่มือแนะน�ำการใช้งาน
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การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ภายใต้ภารกิจซึง่ ก�ำหนด
โดยพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมทั้งด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
บุคลากรของกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถและประสบการณ์ในการท�ำงานด้านสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาให้แก่ผเู้ ข้า
รับการอบรม รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ด้านสถิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสถิติ
และสารสนเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีผลท�ำให้การ
พัฒนาระบบสถิติของประเทศมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2558 ส�ำนักพัฒนาบุคลากร
ได้ดำ� เนินจัดท�ำโครงการส�ำรวจความต้องการฝึกอบรม
เพื่อจัดหลักสูตรส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
พ.ศ. 2559–2562 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบหลักสูตร
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
จ�ำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการสถิติและสารสนเทศ

ที่ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ และทราบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพสถิตขิ องส่วนราชการต่าง ๆ
โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนา 
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ภาครัฐ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านสถิติให้บุคลากรส่วนราชการต่าง ๆ
นอกจากนี้ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติยังให้ความ
ร่วมมือแก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในการจั ด อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าสถิ ติ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งจัดส่งข้าราชการไปเป็นวิทยากร
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนจัดรายการศึกษาดูงาน
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรทั้ ง หน่ ว ยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความร่วมมือแก่สถาบัน
การศึกษาในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2558 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

เป้าหมาย
3,931 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละความส�ำเร็จ
4,005 คน
101.88

1. การฝึกอบรม (ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม)
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หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
ล�ำดับ
ที่

1
2
3
4
5
1

2
3
4
5
6
7

8
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หลักสูตร
การพัฒนาองค์ความรู้ (จ�ำนวน 29 หลักสูตร)
ด้านวิชาการสถิติ (Statistics)
เทคนิคการจัดท�ำโครงการส�ำรวจ รุ่นที่ 3
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและประมาณค่า รุ่นที่ 9
การจัดท�ำบัญชีประชาชาติ
เทคนิคจัดท�ำรายงาน รุ่นที่ 2
สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 32
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
การใช้งาน Microsoft office 2010
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
Big data : Mobile Phone, GPS and other tracking devices
การเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลด้วยระบบมาตรฐาน SDMX รุน่ ที่ 2
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ รุ่นที่ 4
การเข้าสู่โลกยุคใหม่ของข้อมูล “Big data”
เทคนิคการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป รุ่นที่ 13
การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ส�ำหรับการน�ำเสนอข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหาร
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
การใช้งานโปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet)
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)
หน่วยงาน
สสช.
รวม
ภาครัฐ
3,782
223
4,005
115
158
273
15
42
57
21
38
59
32
24
56
23
37
60
24
17
41
876
65
941
40
9
104
39
41
164
14

33
32

40
42
104
39
41
164
46

76
78

-

76
78

31
51
48

-

31
51
48
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ล�ำดับ
ที่
9

1
2

3

4

5

6
7
8
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หลักสูตร
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
หลักสูตรพิเศษ/การพัฒนาสมรรถนะ (Competency)
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
สู่ประชาคมอาเซียน
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13
รุ่นที่ 14
การร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความสุข
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนาม
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
การพัฒนานักสถิติยุคใหม่
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2
บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างประเทศ

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)
หน่วยงาน
สสช.
รวม
ภาครัฐ
47
42
47
45
2,791
174

-

47
42
47
45
2,791
174

58
57
66
52
78
68

-

58
57
66
52
78
68

51
52

-

51
52

48
51

-

48
51

76
75
76
66
54
34
115

-

76
75
76
66
54
34
115
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ล�ำดับ
ที่

หลักสูตร

9
10
11
12

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
กระบวนการของการรับเรื่องร้องเรียนและระบบทะเบียนลับฯ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้งานได้ภายใน 1 วัน
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
13 ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14 การประเมินการควบคุมภายใน

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)
หน่วยงาน
สสช.
รวม
ภาครัฐ
290
290
50
50
25
25
219
54
60
70
58
38
81
78
94
94
265
64

-

219
54
60
70
58
38
81
78
94
94
265
64

2. โครงการส�ำรวจความต้องการฝึกอบรม เพือ่ จัดหลักสูตรส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2559 ถึง
2562
โครงการส� ำ รวจความต้ อ งการฝึ ก อบรมฯ
ได้ดำ� เนินการปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติที่เป็นข้าราชการทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ที่ได้ตอบแบบส�ำรวจออนไลน์บน
Web intranet ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30
มิถนุ ายน 2558 ปรากฏว่ามีผตู้ อบแบบส�ำรวจ 633 คน
(ส่วนกลาง จ�ำนวน 301 คน ส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 332 คน)
คิดเป็นร้อยละ 81.4 จากจ�ำนวนข้าราชการทั้งหมด
778 คน
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การปฏิ บั ติ ง านเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ
บุคลากรส่วนราชการต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ส่งแบบส�ำรวจฯ ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ จ�ำนวน
323 หน่วยงาน โดยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ
ของส่วนราชการต่าง ๆ ตอบแบบส�ำรวจหน่วยงานละ
10 คน รวมทั้งสิ้น 3,230 คน ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบ
ส�ำรวจ จ�ำนวน 1,944 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 ของ
จ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจที่ส่งไป (3,230 คน) สรุปผล
การส�ำรวจได้ดังนี้
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2.1 ความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ
ผลการส�ำรวจพบว่า บุคลากรส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ มีความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสถิติ
3 ล�ำดับแรก คือ การน�ำเสนอข้อมูลด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศสถิติ (GIS) ร้อยละ 67.0 การบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ (Statistical System Management) ร้อยละ 63.6 และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
สถิตจิ ากการส�ำมะโน/ส�ำรวจ (Census/Survey) ร้อยละ
60.6 หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อันดับแรก
คื อ การสร้ า งแบบสอบถามออนไลน์ ฯ (Online
Questionnaire) ร้อยละ 65.7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
Cloud computing (Cloud Computing) ร้อยละ
62.4 และโปรแกรมการตกแต่งภาพ เช่น Adobe
Photoshop, Flash ร้อยละ 61.9 และหลักสูตรด้าน
พัฒนาสมรรถนะ 3 ล�ำดับแรก คือ การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
ร้อยละ 68.2 เทคนิคการน�ำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
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(Presentation) ร้อยละ 64.5 และการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน
(Human Resource Development) ร้อยละ 62.8
ส่วนบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ ต้องการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รด้ า นสถิ ติ 3 อั น ดั บ แรกคื อ
การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป (SPSS) ร้อยละ 70.8 เทคนิค
การเขียนรายงาน (Reporting) ร้อยละ 67.3 และ
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Data Analysis Techniques) ร้อยละ 67.2 หลักสูตร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อันดับแรก คือ การสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ ร้อยละ 70.2 โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล เช่น Microsoft ACCESS, SQL (Database)
ร้อยละ 66.5 และการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้วยระบบมาตรฐาน (SDMX : Statistical Data and
Metadata eXchange) ร้อยละ 62.3
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2.2 การมีจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากร
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการส�ำรวจ พบว่า บุคลากรส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติมีจุดแข็งในเรื่องความขยันและทุ่มเทในการ
ท�ำงานมากที่สุด ร้อยละ 43.6 รองลงมา การมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 34.8 และมีความสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองในการท�ำงานร้อยละ 33.2 ตามล�ำดับ
ส่วนจุดอ่อนของบุคลากรส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
คือ เป็นคนใจร้อนมากที่สุด 41.7 รองลงมา ขาดความ
มัน่ ใจตัวเอง ร้อยละ 35.5 และขาดทักษะสือ่ สาร ร้อยละ
31.8 ตามล�ำดับ
2.3 การมีความสุขที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ
ผลการส�ำรวจ พบว่า บุคลากรส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.2 มีความสุขทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้เหตุผลที่มีความสุข
3 ล�ำดับแรกคือ พอใจกับงานทีท่ ำ 
� ร้อยละ 67.6 มีความ
ช�ำนาญในงานที่ท�ำและเป็นที่ยอมรับ ร้อยละ 58.9
มีความสามัคคีในทีมงาน ร้อยละ 42.5 และเหตุผลที่
ไม่มีความสุข 3 อันดับแรกคือ ไม่ได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้า มากที่สุด ร้อยละ 33.8 รองลงมา ไม่ได้
รับการเลื่อนต�ำแหน่งเป็นเวลานาน ร้อยละ 29.4 และ
ไม่ใช่งานที่ต้องการท�ำ ร้อยละ 25.0
2.4 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สถิติ (Career Path)
ผลการส�ำรวจ พบว่า ในภาพรวมส่วนราชการ
ต่าง ๆ มีการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพสถิติ
ร้อยละ 39.2 กระทรวงที่มีการสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพสถิติมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ กระทรวง
กลาโหม ร้อยละ 59.5 กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 54.8
และกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 53.1
2.5 วิ ธี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร  
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการส�ำรวจ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากร
ส�ำนักสถิติแห่งชาติ ต้องการพัฒนาด้วยวิธีเข้าร่วม
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สัมมนาฝึกอบรมมากที่สุด ร้อยละ 65.6 รองลงมา
ศึกษาด้วยตัวเอง ร้อยละ 15.2 และโยกย้าย/เปลี่ยน
สายงาน ร้อยละ 12.3
2.6 ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องการให้สำ� นักงาน
สถิติแห่งชาติส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ผลการส�ำรวจ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากร
ส่วนราชการต่าง ๆ มีความต้องการให้ส�ำนักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า สายอาชี พ สถิ ติ
ร้อยละ 77.6 โดยให้เหตุผลทีต่ อ้ งการ 3 อันดับแรก คือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ร้อยละ 20.4 เพื่อให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง ร้อยละ 11.8
และงานสถิติมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญในการพัฒนา
องค์กร ร้อยละ 6.9
3. การจั ด รายการศึ ก ษาดู ง านให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3.1 จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน
ภายในประเทศ จ�ำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้ารับการศึกษา
ดูงาน จ�ำนวน 340 คน
• การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส�ำนักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จั ด เก็ บ และรวบรวมมา
ต่องานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จ�ำนวน 25 คน
• การส�ำรวจและส�ำมะโนเกี่ยวกับข้อมูล
ทางประชากร ให้แก่นสิ ติ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 21 คน
• การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
บริหารจัดการข้อมูลสถิตขิ องชาติ ให้แก่
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ปั ต ตานี
จ�ำนวน 45 คน
• การวิ เ คราะห์ รายงานผล และ
กระบวนการท� ำ งานของส� ำ นั ก งาน
ส ถิ ติ แ ห ่ ง ช า ติ ใ ห ้ แ ก ่ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
จ�ำนวน 41 คน
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• การบริหารจัดการงานส�ำรวจและข้อมูล
สถิติของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้แก่
คณะผูบ้ ริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำนวน 10 คน
• กระบวนการจัดท�ำข้อมูลสถิติ ให้แก่
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุดรธานี จ�ำนวน 56 คน
• กระบวนการในการด�ำเนินการจัดการ
ข้อมูลสถิติและการบริหารข้อมูลขนาด
ใหญ่ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร
จ�ำนวน 34 คน
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้แก่คณะกรรมการก�ำกับการศึกษา
โครงการศึกษาจัดท�ำฐานข้อมูลด้านการ
ขนส่งและจราจร จ�ำนวน 14 คน
• การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละ
สารสนเทศของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของสวนดุ สิ ต โพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ�ำนวน
14 คน
• กระบวนการจัดท�ำข้อมูลสถิติ ให้แก่
นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 29 คน
• กระบวนการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละ
การน�ำไปใช้ประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา
ฝึ ก งานของส� ำ นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด
นนทบุรี จ�ำนวน 12 คน
• กระบวนการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละ
การน�ำไปใช้ประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ�ำนวน
39 คน
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3.2 จัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน
ต่างประเทศ จ�ำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน
จ�ำนวน 49 คน
• Statistical Methodology ให้ แ ก่
คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถาน จ�ำนวน 4 คน
• การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการจั ด
ท�ำฐานข้อมูลสถิติของส�ำนักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ ให้ แ ก่ ค ณะเจ้ า หน้ า ที่ จ าก
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์
จ�ำนวน 6 คน
• การจั ด ข้ อ มู ล สถิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ
(Economics Statistic) ให้แก่คณะ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสาธารณรั ฐ ประชาชน
บังกลาเทศ จ�ำนวน 9 คน
• การจัดท�ำโครงการส�ำมะโนการเกษตร
และประมง ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ�ำนวน
6 คน
• Regional Training Workshop on
Food Security Statistics ให้ แ ก่
คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ ากองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศ จ�ำนวน 24 คน
4.  การประชุม อบรม สัมมนาระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ส่งข้าราชการระดับ
ต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนาระหว่าง
ประเทศ จ�ำนวน 43 ครั้ง มีผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน
จ�ำนวน 70 คน
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การเข้าร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนาในต่างประเทศ ของข้าราชการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ล�ำดับ
จ�ำนวน
การประชุม / อบรม / สัมมนา
ประเทศ / ระยะเวลา
ที่
(คน)
1 Regional Training Course on Sampling Methods for
1
ประเทศอินโดนีเซีย
Producing Core Data Items for Agricultural and Rural
29 กันยายน - 10 ตุลาคม
Statistics
2557
2 การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ2
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
สังคม ครั้งที่ 5
ประชาชนลาว 1 ตุลาคม 2557
3 The Seminar on Global Assessment to Implement
3
ประเทศมองโกเลีย
Quality Frameworks in Statistics
1 - 2 ตุลาคม 2557
4 The 7th ASEAN-Japan Information Security Policy
1
ประเทศญี่ป่นุ
Meeting and Symposium
7 - 9 ตุลาคม 2557
5 The 4th Session of the ASEAN Community Statistical
2
สาธารณรัฐแห่ง
System (ACSS) Committee
สหภาพเมียนมาร์
14 - 16 ตุลาคม 2557
6 UNSD-DFID Project on National Development
1
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Indicators; Country Director’s Meeting
15 - 17 ตุลาคม 2557
7 Survey Design Workshop for Multiple Indicators
5
ประเทศปานามา
Cluster Survey (MICS)
23 - 29 ตุลาคม 2557
8 The 7th Meeting of the OECD Expert Group on
2
สาธารณรัฐเกาหลี
Statistical Data and Metadata Exchange
27 - 30 ตุลาคม 2557
9 International Conference on Big Data for Official
1
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Statistics
28 - 30 ตุลาคม 2557
10 Training on Business Research Methodology and Data
1
ประเทศอินเดีย
Analysis
29 ตุลาคม - 20 ธันวาคม
2557
11 Training Program for Strengthening Statistical Capacity
1
สาธารณรัฐเกาหลี
: Improving Population Statistics
3 - 14 พฤศจิกายน 2557
12 The 27 th Population Census Conference on
1
ประเทศญี่ปุ่น
Evaluation on 2010 Round Census and Planning
5 - 7 พฤศจิกายน 2557
for Next Round Census
13 International Workshop on Work, the Labour Force
1
สาธารณรัฐประชาชนจีน
and Earnings Statistics
17 - 19 พฤศจิกายน 2557
14 International Study Visit Eurostat
1
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
17 - 21 พฤศจิกายน 2557
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ล�ำดับ
จ�ำนวน
การประชุม / อบรม / สัมมนา
ที่
(คน)
15 Measuring Sustainable Agriculture, Food Security and
1
Poverty Alleviation for Enhancing Accountability in
the Post-2015  Development Agenda
16 EU-India Seminar on Quality Matters in National
1
Accounts
17 The 8th Meeting of the Working Group on Data
1
Sharing, Analysis, Dissemination and Communication
of Statistics
18 Regional Training Course on the National Strategies
1
for the Development of Statistics (NSDS)
19 Training Course on Assessing Training Need of the
1
Statistical Workforce in Agricultural Statistics
20 The 1st Programme Steering Committee Meeting
1
of the EU-ASEAN Capacity Project for Monitoring
Integration Progress and Statistics and Workshop on
Advancing Quality Monitoring, Training and Statistical
Higher Education Programme for ASEAN
21 Regional Course on Statistical Business Registers:
1
Making a Business Case for an Operational Statistical
Business Register
22 Technical Officers of the Thai National Statistical
2
Office in MICS5 Data Processing Workshop
23 The 46th Session of the United Nations Statistical
3
Commission
24 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคการจัดท�ำฐานข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

3

25 Oral Communication Course

1

26 The Joint Meeting of Working Group on Data Sharing
Analysis Dissemination and Communication of
Statistics and the Sub-Committee on Planning and
Coordination
27 International Workshop on Indicator System of
Social Statistics

2
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2

ประเทศ / ระยะเวลา
ประเทศอินโดนีเซีย
24 - 28 พฤศจิกายน 2557
ประเทศอินเดีย
25 - 28 พฤศจิกายน 2557
ประเทศอินโดนีเซีย
27 - 28 พฤศจิกายน 2557
ประเทศญี่ปุ่น
9 - 12 ธันวาคม 2557
ประเทศญี่ปุ่น
15 - 18 ธันวาคม 2557
ประเทศอินโดนีเซีย
13 - 14 มกราคม 2558

ประเทศมาเลเซีย
26 - 30 มกราคม 2558
ประเทศตุรกี
9 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
ประเทศสหรัฐอเมริกา
25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม
2558
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
26 กุมภาพันธ์ 2558
ประเทศสิงคโปร์
23 - 27 มีนาคม 2558
ประเทศอินโดนีเซีย
17 - 18 มีนาคม 2558
สาธารณรัฐประชาชนจีน
18 - 20 มีนาคม 2558
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ล�ำดับ
จ�ำนวน
การประชุม / อบรม / สัมมนา
ที่
(คน)
28 Training Course on Communication and Advocacy for
1
Agricultural Statistics
29 International Workshop on the Statistical Metadata
2
Standard and Its Application
30 Development Account Project on Green Economy
1
Indicators
31 International Workshop on Short-Term Statistics
1
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32 The Follow-Up Consultation Meeting on Harmonizing
Data in Maternal-Newborn, Child Health and Nutrition
in the ASEAN Region
33 Training Program for Strengthening Statistical Capacity:
Work Statistics
34 Regional Course on Statistics on Informality: Informal
Economy, Work and Employment
35 Regional Consultation Workshop on Draft of the
Social Impact Monitoring and Vulnerability
Assessment (SIMVA) 2014: Shocks and Trends
Regional Technical Report
36 International Workshop on Statistical GeoInformation (GIS)
37 The Joint Meeting of the 2 nd Project Steering
Committee and 9th Sub-committee on Planning
and Coordination back-to-back with the Workshop
on Snapshot Tool for ACSS Code of Practice Section
A (Institutional Environment) Implementation
Measure
38 The 37th IATUR Conference on Time Use Research

1

39 Multidimensional Poverty Analysis

1

40 The 10th Meeting of the Working Group on Data
Sharing, Analysis, Dissemination and Communication
of Statistics
41 Training of Trainers (ToT) on Public Relations &
Statistics (PR&S)

2

1
1
1

2
3

1

3
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ประเทศ / ระยะเวลา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
20-24 เมษายน 2558
สาธารณรัฐประชาชนจีน
22 - 24 เมษายน 2558
ประเทศเวียดนาม
5 - 8 พฤษภาคม 2558
สาธารณรัฐประชาชนจีน
18 - 20 พฤษภาคม 2558
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
27 - 29 พฤษภาคม 2558
สาธารณรัฐเกาหลี
1 - 12 มิถุนายน 2558
ประเทศญี่ปุ่น
6 - 10 มิถุนายน 2558
ราชอาณาจักรกัมพูชา
19 มิถุนายน 2558
สาธารณรัฐประชาชนจีน
24 - 26 มิถุนายน 2558
ประเทศอินโดนีเซีย
28 - 30 กรกฎาคม 2558

ประเทศตุรกี
5 - 7 สิงหาคม 2558
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
19 - 26 สิงหาคม 2558
ประเทศอินโดนีเซีย
24 สิงหาคม 2558  
ประเทศอินโดนีเซีย
25 - 27 สิงหาคม 2558  
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ล�ำดับ
จ�ำนวน
การประชุม / อบรม / สัมมนา
ที่
(คน)
42 International Seminar on Sustainable Development
2
Goals Indicators: Challenges for National Statistical
System
43 The 12th China-ASEAN Expo (CAEXPO)
4

ประเทศ / ระยะเวลา
สาธารณรัฐเกาหลี
16 - 17 กันยายน 2558
สาธารณรัฐประชาชนจีน
18 - 19 กันยายน 2558

5. การให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตและนักศึกษา
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ�ำนวน 31 คน จาก 11 สถาบันการศึกษา
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ภาพกิจกรรมส�ำคัญในรอบปี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิบูลย์ทัต
สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ น�ำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ
ถวายพระไพรีพนิ าศทองค�ำ ในโอกาสครบ 52 ปี การก่อตัง้ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้าราชการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ น�ำข้าราชการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
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นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ น�ำคณะผู้บริหารร่วมลงนาม
ถวายพระพร เนื่ อ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ค รบ 5 รอบ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช อธิบดีผู้ส�ำเร็จ
ราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรกเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

นายอุดม ภิญโญ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ และคณะ
ร่วมลงนามถวายพระพร ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2558
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นายวิบลู ย์ทตั สุทนั ธนกิตติ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดท�ำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2563)
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2557

นายวิบลู ย์ทตั สุทนั ธนกิตติ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษา
และพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนทีข่ อบเขตการแจงนับ ระดับสถิตจิ งั หวัด 76 จังหวัด และผูเ้ กีย่ วข้อง
ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร Software Park
ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
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นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสถิติยุคใหม่ แก่ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการท�ำงาน ตามภารกิจของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายวิบลู ย์ทตั สุทนั ธนกิตติ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เป็นประธานเริม่ ด�ำเนินงานโครงการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอรายละเอียด
แนวทางการด� ำ เนิ น งานโครงการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นพื้ น ที่ ทุ ่ ง ราบเจ้ า พระยา
ณ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

_16-0325(145-156)4.indd 149

5/6/59 BE 11:54 AM

150

รายงานประจ�ำปี 2558
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ส�ำหรับการน�ำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ส�ำหรับหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่
17 - 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซีบรีซจอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และการสื่อสารข้อมูลสถิติ เพื่อสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติ ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
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นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง Statistical Methodology ระเบียบวิธีสถิติในการ
เก็ บ รวบรวม การประมวลผลและการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การโครงการด้ า นสถิ ติ ระหว่ างวั น ที่
13 - 17 ตุลาคม 2557 ณ ส�ำนักพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
เรื่อง การส�ำรวจและส�ำมะโนเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องอบรม 4
ส�ำนักพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากส�ำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดท�ำฐานข้อมูลสถิติของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องอบรม 1 ส�ำนักพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก “ชวนน้องหนูเรียนรู้สถิติ” กับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ (ธพส) เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

ชาวส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ร่วมรดน�ำ้ ขอพรนายวิบลู ย์ทตั สุทนั ธนกิตติ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
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นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ
องค์ท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวาย
ปัจจัยเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่ประสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปีที่ 52 วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และบุคลากร โดยมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี

นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถิติพยากรณ์ น�ำชาวส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบเงิน
เข้าโครงการอาหารมื้อเช้าให้น้องอิ่ม หนังสือเรียน หนังสืออ่านเล่น หนังสือส�ำหรับเด็กเติมเต็มห้องสมุดและ
อุปกรณ์แก่เด็ก ในกิจกรรม สสช. แบ่งปันสิง่ ดี ๆ เพือ่ น้อง เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ โรงเรี ย นบ้ า นทุ ่ ง แฝก ต� ำ บลแก้ ม อ้ น
อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
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นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ น�ำคณะจัดโครงการ สสช. ปันรัก ปันสุข
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีที่ 52   ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โดยเลี้ยง
อาหารกลางวันและมอบของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมไถ่ชีวิตโค เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด�ำริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2558

_16-0325(145-156)4.indd 155

5/6/59 BE 11:54 AM

156

รายงานประจ�ำปี 2558
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

ส่วนที่
4
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

157

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
สถิติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถิติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถิติ” หมายความวา ขอความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได
“การสํารวจ” หมายความวา การเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนอยูจริงเพื่อใหไดมาซึ่งสถิติ
“สํามะโน” หมายความวา การสํารวจโดยการแจงนับจากทุกหนวยที่เกี่ยวกับขอมูลนั้น ๆ
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“การสํารวจตัวอยาง” หมายความวา การสํารวจโดยการแจงนับจากหนวยที่เกี่ยวกับขอมูลนั้น ๆ
เพียงบางหนวยที่เลือกเปนตัวอยาง
“หนวยงาน” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่นของรัฐ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหสํ านั กงานสถิติ แ ห งชาติ เปน หนว ยงานกลางของรัฐ ในการดํ าเนิน การ
เกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ
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 เพื่อใหไดมาซึ่งฐานขอมูลสถิติที่สําคัญ
และเปนปจจุบันของประเทศ
(๘) ใหบริการสถิติแกหนวยงาน องคกรเอกชน และบุคคลทั่วไป
(๙) เผยแพรสถิติและจัดใหมีการศึกษาอบรมวิชาความรูเกี่ยวกับสถิติ
(๑๐) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗ ในการจัดทําแผนแมบทตามมาตรา ๖ (๑) ใหสํานักงานสถิติแหงชาติประสานกับ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและจั ด ทํ า ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายและแผนการพั ฒ นาประเทศและ
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น
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มาตรา ๘ หนวยงานตองจัดทําสถิติใหเปนไปตามแผนกําหนดความรับผิดชอบตามมาตรา ๖ (๕)
และดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานสถิติ
หนวยงานใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานสถิติแหงชาติรายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อสั่ง
การตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙ เมื่ อ หน ว ยงานจะมี ก ารจั ด ทํ า สํ ามะโนหรื อ การสํ า รวจตั ว อย า งที่ป ระสงค จ ะ
กําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองใหขอมูล ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง กฎกระทรวงนั้น
อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงค
(๒) ระยะเวลา
(๓) เขตทองที่
(๔) บุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลและวิธีการใหขอมูล
(๕) หนวยงานที่รับผิดชอบ
มาตรา ๑๐ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ แลว ใหผูอํานวยการประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(๒) คําถามที่บุคคลจะตองใหขอมูลหรือรายละเอียดของแบบสอบถามที่บุคคลจะตองกรอกขอมูล
และวิธีการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม
(๓) ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถามหรือสงแบบสอบถาม
(๔) ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งตองกรอกแบบสอบถามจะตองส งคืนแบบสอบถามที่ไดกรอก
รายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่
(๕) ขอมูลอื่นที่ประชาชนสมควรทราบ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสหรือ
สื่อประเภทอื่น
มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๑๐ แลว บุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๙ (๔) มี หนาที่ ใ หขอมู ลหรือ กรอกแบบสอบถามตามที่กํ าหนดไวใ นมาตรา ๑๐ (๒)
ใหถูกตองตามความเปนจริง
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มาตรา ๑๒ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๑๐ แลว พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในอาคาร
หรือที่ทําการของบุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลนั้นไดแจงใหทราบ เพื่อสอบถามขอมูล หรือดําเนินการกรอก
แบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในการนี้บุคคลดังกลาวตองอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมพบบุคคลผูซึ่งจะใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
มาตรา ๑๔ ใหหนวยงานมีหนาที่ใ หความรวมมือแกสํานักงานสถิติแ หงชาติเพื่อประโยชน
ในการจัดสรางเครือขายสถิติและพัฒนาฐานขอมูลที่สําคัญและเปนปจจุบันของประเทศ
ในกรณีที่สํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองใชขอมูลจากการสํารวจ หรือขอมูลจากบันทึก
ทะเบียน รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่อยูในความครอบครองของหนวยงานใด เพื่อการจัดทําสถิติ
ที่สําคัญและจํา เปน ตอการพั ฒนาประเทศ ใหหนวยงานนั้น จัดสงขอมู ลดังกลาวให สํานักงานสถิ ติ
แหงชาติภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
ขอมูลที่หนวยงานตองจัดสงใหตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองตองไมระบุหรือเปดเผยวาเปนขอมูล
ของบุคคลใด เวนแตบุคคลนั้น จะใหความยินยอมเปน หนังสือหรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอ ประชาชน
หรือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดอยูแลว
มาตรา ๑๕ บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองถือเปน
ความลับโดยเครงครัด หามมิใหผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผูมีหนาที่เก็บรักษา เปดเผย
ขอมูลนั้นแกบุคคลใดซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาว ากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เปนการเปดเผยตอหนวยงานเพื่อใชประโยชนในการจัดทําสถิติ วิเคราะหหรือวิจัย ทั้งนี้
เทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล และตองไมระบุหรือเปดเผยถึงเจาของขอมูล

_16-0325(157-180)2.indd 160

12/14/59 BE 10:33 AM

รายงานประจ�ำปี 2558
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

161

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานหรือ
สํานักงานสถิติแ หงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูลไดใ หไว
หรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทําสถิติ วิเคราะหหรือวิจัย
มาตรา ๑๗ บรรดาขอมูลที่อาจเปดเผยได สํานักงานสถิติแหงชาติอาจใหบริการขอมูลนั้น
ตอบุคคลทั่วไปได โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายเทาที่จําเปนในการใหบริการขอมูลนั้น ตามหลักเกณฑ
และอัตราที่สํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด
มาตรา ๑๘ ผูใ ดไมใ หขอมูล หรือไมกรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กําหนดในประกาศ
ตามมาตรา ๑๐ หรือไมสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่ หรือหนวยงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศตามมาตรา ๑๐ (๔) หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
มาตรา ๑๙ ผูใดซึ่งมีหนาที่ใหขอมูลตามมาตรา 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 ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ไดใ ชบังคับมานาน และมี บทบัญญั ติ บางประการไมสอดคลองกับสภาวการณปจ จุบัน อั น มีผลทําใหก าร
ดําเนินการของสํานักงานสถิติแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางดานงานสถิติของรัฐไมมีความชัดเจน รวมทั้ง
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งสถิติไมมีความคลองตัวเพราะขั้นตอนกอนเริ่ ม
ดําเนินการใชระยะเวลานาน ทําใหไดขอมูลที่ไมทันตอเหตุการณปจจุบัน ประกอบกับขอมูลทางสถิติที่จัดทํา
ขึ้นนั้นมีประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาหรือแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐดานตาง ๆ ซึ่งควรจะมีการ
กําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพของสถิติ นอกจากนี้ เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงและเปนหลักประกันมิใหเกิดความเสียหายแกผูซึ่งตองใหขอมูลจึงตองกําหนด
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตองถือเปนความลับอยางเครงครัด
และกําหนดโทษสําหรับผูซึ่งฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

กฎกระทรวง

แบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ให สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ มี ภ ารกิ จ ในฐานะเป น หน ว ยงานกลางของรั ฐ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทําสถิติเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๓) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจั ด ทํ า มาตรฐานทางสถิ ติ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อใหความเห็น ชอบ รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มีการใชมาตรฐานสถิติตามหลักสากล
(๔) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล
ที่แตละหนวยงานตองรับผิดชอบ
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๔ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

(๕) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้น ฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาค
ดวยวิธีการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยาง และใหบริการขอมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
(๖) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐและขอมูล
สถิติที่สําคัญที่ไมมีหนวยงานใดจัดทํา รวมทั้งประสานและใหคําปรึกษาในการจัดทําขอมูลสถิติของ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๗) ประสานงานกับองคการระหวางประเทศในดานวิชาการสถิติ
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ
(๔) สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ
(๕) สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ
(๖) สํานักสถิติพยากรณ
(๗) สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
(๘) สํานักสถิติสาธารณมติ
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัด
ขอ ๔ ในสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลักในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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หนา ๓
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

ขอ ๕ ในสํานักงานสถิติแ หงชาติ ใหมีกลุม พัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่ใ นการ
พัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ตอผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะใหคํา ปรึก ษาแก ผูอํา นวยการสํ านักงานสถิติแ ห งชาติเกี่ย วกับ ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในสํานักงาน
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการ พัฒนา และจัดทําเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ
และงานเลขานุการของสํานักงาน
(๒) ดําเนินการวางแผนกําลังคน จัดระบบงานบริหารงานบุคคล และการเสริมสรางวินัย
และระบบคุณธรรม
(๓) พัฒนาบุ คลากรและบริหารองคความรูของสํานักงานใหแกขาราชการของสํานักงาน
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ดําเนิ นการพัฒนาและจั ดระบบงานการเงิ น การบั ญชี การบริ หาร การงบประมาณ
การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงาน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
และอาญา การดําเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และคดีปกครอง
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรผลการปฏิบัติงานและ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานของสํานักงาน
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติราชการ และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะหระดับความสําเร็จของงาน
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

ขอ ๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย วางแผน กํากับ ดูแ ล สนับสนุน สงเสริม และติดตามการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสารสนเทศสถิติ
(๒) พั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การประมวลผลข อ มู ล ระบบงานสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ระบบคลังขอมูลและสถิติ และบริหารจัดการฐานขอมูลสํานักงาน
(๓) จัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(๔) จัดเตรียมขอมู ลจากสํา มะโนและการสํา รวจตัวอยาง จั ดทํา การบรรณาธิ กรลงรหั ส
บันทึกขอมูล และจัดทําการประมวลผลขอมูล
(๕) ควบคุม กํากับ ดูแล และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(๖) ประสานเครือขายการใหบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลและสถิติระหวางหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๘ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนดกรอบและขอบเขตของขอมูล
ที่แตละหนวยงานในภาครัฐตองรับผิดชอบ
(๒) บริ ห ารจั ด การระบบข อ มูล ให ค รอบคลุ ม และครบถ ว นในมิ ติ งานทั้ ง ๓ ด า น คื อ
ขอมูลดานนโยบายของรัฐบาล ขอมูลจากการบริหารงานของแตละหนวยงานในภาครัฐ และขอมูล
ในระดับพื้นที่
(๓) จัด สร า งและพั ฒ นามาตรฐานการแลกเปลี่ ย นและการเชื่อ มโยงขอ มู ล สถิติ สํ า หรั บ
หนวยงานภาครัฐและสอดคลองกับกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ
(๔) ประสานงานกับหนวยงานในภาครัฐ ที่เกี่ย วของ เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงขอมู ล
ยุทธศาสตรของประเทศ
(๕) วิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายในการบริหารประเทศ
(๖) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศ
แกหนวยงานในภาครัฐ
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานในภาครัฐที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๙ สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทเกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ
(๒) ประสานงาน และหารือรวมในการจัดทําสถิติของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบท
เกี่ยวกับการดําเนิน งานทางสถิติ ของรัฐ และใหสอดคลองกับ แผนกําหนดความรับผิด ชอบในการ
ดําเนินงานทางสถิติตามแผนแมบทตาม (๑)
(๓) จัดทําแผนสถิติ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงาน
(๔) จั ด ทํ า ประสานการจั ด ทํ า และพั ฒ นามาตรฐานสถิ ติ ข องประเทศให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล
(๕) ศึกษา พัฒนา และสงเสริม วิชาการสถิติ สําหรับการนําไปประยุกตใช
(๖) กําหนดกระบวนการสุมตัวอยางและวิธีประมาณคาสถิติที่เหมาะสม
(๗) วิเคราะหและประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ
(๘) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจัดทําแผนที่สถิติสําหรับการจัดเก็บขอมูล
(๙) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๐ สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บขอมูล
(๒) บริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข จัดทําแผนที่สถิติ และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
ของประเทศ เพื่อใชในสํามะโน การสํารวจตัวอยาง และการบริหารจัดเก็บขอมูล
(๓) บริหารจัดเก็บขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ของประชาชนต อ
นโยบายหรือโครงการภาครัฐ
(๔) ประสานสถิติกับเครือขายภาครัฐและเอกชน
(๕) ควบคุมคุณภาพขอมูลโครงการสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง
(๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในดานการจัดเก็บขอมูลแกหนวยงาน
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํานักสถิติพยากรณ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จั ด ทํ า สถิ ติ เ พื่ อ สนั บสนุ น ติ ด ตาม และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแหงชาติ
(๒) จัดทําดัชนี เครื่องชี้วัด ขอมูลแนวโนม และคาดการณภาวะดานเศรษฐกิจและสังคม
(๓) วิเคราะห พัฒนา และสงเสริมการใชขอมูลและสถิติแนวโนม และการคาดการณ
(๔) รวบรวมและบูรณาการขอมูลและสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมจากหนวยงาน
(๕) จัดทําการนําเสนอขอมูลและสถิติในรูปแบบตาง ๆ
(๖) เผยแพรและใหบริการขอมูลและสถิติแกผูใชทั้งภายในประเทศและตางประเทศรวมทั้ง
งานหองสมุด
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๒ สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัด ทํา สถิติ พื้ น ฐานด า นเศรษฐกิจ และสั งคมในระดั บมหภาค ด วยวิ ธีสํ า มะโนหรื อ
การสํารวจตัวอยาง เพื่อใชในการวางแผน ติดตาม และประเมินผล
(๒) พัฒนาการจัดทําสถิติ และสงเสริมการใชสถิติดานเศรษฐกิจและสังคมสาขาตาง ๆ
(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน ในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
(๔) ประสานและให ค วามร วมมื อ กั บองค การระหว า งประเทศและหน ว ยงานภายนอก
ในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอยางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๓ สํานักสถิติสาธารณมติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) จัดทํา ประมวลผล วิเคราะห และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ บาลและยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อเปน ขอมูล ใหรัฐ ใชใ นการวางแผน ติดตาม
ประเมินผล และตัดสินใจ
(๒) จัดทํา ประมวลผล วิเคราะห และประสานการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชน
ตามความตองการของหนวยงานเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและการบริหารงาน
(๓) พัฒ นา ส งเสริ ม และใหคํา ปรึกษาแก หนวยงาน องคกรเอกชน และบุ คคลทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดทําโครงการสํารวจตัวอยาง การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๔ สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บขอมูลและจัดทําสถิติในระดับพื้นที่
(๒) บริหารจัดการในการจัดเก็บขอมูล การจัดทําสํามะโน และการสํารวจตัวอยางในระดับพื้นที่
(๓) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของขอมูลและสถิติ
(๔) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลและสถิติระดับพื้นที่
(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการขอมูลและสถิติในระดับพื้นที่
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
มั่น พัธโนทัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการ
และอํ านาจหน าที่ ของสํ านั กงานสถิ ติ แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยจั ดตั้ งศู นย
สารสนเทศยุ ทธศาสตร ภาครั ฐ เพื่ อทํ าหนาที่ จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกํ าหนดกรอบ
และขอบเขตของข อมู ลที่ แต ละหน วยงานภาครั ฐต องรั บผิ ดชอบ และปรั บปรุ งสํ านั กงานเลขานุ การกรมเป น
สํานักบริ หารกลาง กองบริหารจัดเก็ บข อมู ลสถิติ เป นสํานักบริ หารจั ดเก็บข อมูลสถิ ติ และกองสถิ ติประชามติ
เป นสํ านักสถิ ติ สาธารณมติ รวมทั้ งปรั บปรุ งอํานาจหนาที่ ของส วนราชการอื่นภายในสํ านั กงานสถิ ติ แห งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้ นและเหมาะสมกับสภาพของงาน
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป อั นจะทํ าให การปฏิ บั ติ ภารกิ จตามอํ านาจหน าที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่ งขึ้ น
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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สถานที่ติดต่อส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
และส�ำนักงานสถิติจังหวัด
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ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

เบอร์โทรศัพท์กลาง 0 2141 1234, 0 2141 7486
ชื่อ - สกุล
ส�ำนักบริหารกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
ส�ำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
ส�ำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
ส�ำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ส�ำนักสถิติพยากรณ์
ส�ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำนักสถิติสังคม
ส�ำนักสถิติสาธารณมติ
ส�ำนักพัฒนาบุคลากร
ส�ำนักภูมิสารสนเทศสถิติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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สายตรง
0 2141 7295
0 2141 7334
0 2141 7393
0 2141 7413
0 2141 7437
0 2142 1309
0 2141 7482
0 2142 1232
0 2142 1252
0 2142 1268
0 2142 1281
0 2141 7410
0 2141 7282
0 2141 7290

เบอร์ภายใน
17295
17334
17393
17413
17437
21309
17482
21232
21252
21268
21281
17410
17282
17290

โทรสาร
0 2143 8109
0 2143 8115
0 2143 8117
0 2143 8119
0 2143 8121
0 2143 8123
0 2143 8130
0 2143 8134
0 2143 8136
0 2143 8138
0 2143 8140
0 2143 7935
0 2143 8105-6
0 2143 8108
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ส�ำนักงานสถิติจังหวัดภาคกลาง
จังหวัด
นนทบุรี

ที่ตั้งส�ำนักงาน
ศาลากลางจังหวัด อาคาร 3 ชั้น 3
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม)
ชั้น 2 ถ. ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
นครปฐม
95-97 ถ.หน้าพระ ต.ห้วยจรเข้
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
สมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
(หลังใหม่) ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3
ถ.สายเอเชีย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
อ่างทอง
ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น 3
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
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ศาลากลางจังหวัด (อาคาร 1) ชั้น 3
ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(เดิม) ชั้น 3 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
อาคารศาลาประชาคม “รวมใจชน”
ชั้น 4 ถ.ต�ำหนักน�้ำ อ.เมือง จ.ชลบุรี
20000
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 2
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2
ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง
จ.ตราด 23000

โทรศัพท์
02-5800720

โทรสาร
Hot line e-mail address
02-5800749 14213 nontburi@nso.go.th
14212

02-5816772

02-5817156

13611 ptthani@nso.go.th
13610

02-3232110-1 02-3232110-3
ต่อ 13
ต่อ 15

-

smprakan@nso.go.th

034-241683

034-258424

-

nkpathom@nso.go.th

034-412601

034-422072

62367 smsakhon@nso.go.th
62368

035-336585

035-336584

10467 ayuttaya@nso.go.th

035-611254

035-620050

036-770130

036-770138

036-507191

036-507192

11749 angthong@nso.go.th
11748
19182 lopburi@nso.go.th
18856
18857
11176 singburi@nso.go.th
11177

056-411663

056-413037

036-211618

036-212528

038-791895

038-791895

038-694057

038-694056

34185 Rayong@nso.go.th

039-311510

039-330122

039-511262

039-512862

34787 chtburi@nso.go.th
34788
35314 trat@nso.go.th
35376

18652 chainat@nso.go.th
18653
13013 saraburi@nso.go.th
13012
-

chonburi@nso.go.th
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จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สระแก้ว
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ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2
038-511009
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) อ.เมือง 037-454060
จ.ปราจีนบุรี 25230
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.ท่าช้าง
037-311259
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง
032-337404
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5
034-515109
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
034-512996
71000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3
035-535421
ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1
034-711001
ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.คลอง
032-425300
กระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4
032-611310
ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.สุวรรณศร 037-425064-5
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรสาร
Hot line e-mail address
038-516104 33011 chchsao@nso.go.th
33010
037-454061
037-311234
032-322354
034-515109
034-512996

31827 pchburi@nso.go.th
31791
nknayok@nso.go.th
61768 ratburi@nso.go.th
61767
61152 kcnburi@nso.go.th

035-535422

12349 suphan@nso.go.th

034-714990

63007 smskhram@nso.go.th

032-424102

63567 phetburi@nso.go.th
63569
64162 pchkkhan@nso.go.th
64183

032-611435
037-425065

32386 sakaeo@nso.go.th
32388
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ส�ำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ
จังหวัด
เชียงใหม่
ล�ำพูน
ล�ำปาง
อุตรดิตถ์
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุทัยธานี
ก�ำแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
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ที่ตั้งส�ำนักงาน
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
81/2 ม.1 ถ.ล�ำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.วชิราวุธ
ด�ำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ล�ำปาง 52000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3
ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.ไชยบูรณ์
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 4
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1
ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2
ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2
ต.จองค�ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
58000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.สวรรค์วิถี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 3
ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)
ต.หนองปลิง อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร 62000
ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย
64000
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 6
ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
053-112492
053-534363

โทรสาร
Hot line e-mail address
053-112493 25504 chmai@nso.go.th
25503
053-511171 27987 lamphun@nso.go.th

054-265066

054-265161

055-411936

-

054-511234

054-511711

053-177361

053-744224

26202 chrai@nso.go.th

053-611293

053-611188

056-803579

056-803580

056-511312

056-513051

26994 maehson@nso.go.th
26990
26991
15049 nksawan@nso.go.th
15552
15053
17532 uthai@nso.go.th
17995

055-705009

055-705010

16191 kpphet@nso.go.th
16182

055-511298

055-512705

23534 tak@nso.go.th
23531

055-611793

055-610939

055-251943

055-242038

22982 skhothai@nso.go.th
22696
22693
20491 psnulok@nso.go.th
20691

28567 lampang@nso.go.th
21951 utradit@nso.go.th
21922

21781 phrae@nso.go.th
21784
054-710910 054-710160 21169 nan@nso.go.th
21163
054-449620 054-449621 26809 phayao@nso.go.th
26810
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จังหวัด
พิจิตร
เพชรบูรณ์
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ที่ตั้งส�ำนักงาน
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์
056-611085
056-729773

โทรสาร
Hot line e-mail address
056-613665 16776 phichit@nso.go.th
16777
056-729774 17377 phchabun@nso.go.th
17378
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ส�ำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย

หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
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ที่ตั้งส�ำนักงาน
ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
2/5-6 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
ศาลากลางจังหวัด (ตึกใหม่) ชั้น 2
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ศาลากลางจังหวัด ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 7 ถ.อธิบดี
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.มลิวรรณ
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์
044-242985

044-511931

โทรสาร
Hot line e-mail address
044-256406 36054 nkrat@nso.go.th
36427
044-666511 37184 buriram@nso.go.th
37185
044-516062 37812 surin@nso.go.th

045-612754

045-611995

38373 sisaket@nso.go.th
38352

045-344596

045-344597

045-712703

045-713059

044-811810

044-822507

043-246639

043-246183

38975
38976
38977
43563
43567
42982
42983
40654
40653

042-222466

042-240967

45653 udon@nso.go.th
45554

042-811162

042-813070

042-411068

042-442847

043-777446

043-777119

043-511280

043-511280

043-811747

043-812051

46781
46782
46414
46415
45996
45997
41770
41771
42368
42367
41182

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ต.หนองกอม
เกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.เทวาภิบาล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.อภิบาล
บัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
48000

042-711200

042-714955

48616 sakonnk@nso.go.th
48606

042-511206

042-513284

48021 nkphanom@nso.
48011 go.th

044-666510

ubon@nso.go.th
yasothon@nso.go.th
chyaphum@nso.
go.th
khkaen@nso.go.th

loei@nso.go.th

nongkhai@nso.go.th
sarakham@nso.go.th
roiet@nso.go.th
kalasin@nso.go.th
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จังหวัด
มุกดาหาร
หนองบัวล�ำภู
อ�ำนาจเจริญ
บึงกาฬ
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ที่ตั้งส�ำนักงาน
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
ศาลากลางจังหวัด ถ.หนองบัวล�ำภู-เลย
ต.ล�ำภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์
042-611558

โทรสาร
Hot line e-mail address
042-613039 48915 mukdahan@nso.go.th
49215

042-316736

042-316737

47371 nblamphu@nso.go.th

045-523040

045-523120

44178 amnatchr@nso.go.th

042-491179

042-491197

-

bungkan@nso.go.th
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ส�ำนักงานสถิติจังหวัดภาคใต้
จังหวัด
สงขลา

ที่ตั้งส�ำนักงาน
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
ถ.ราชด�ำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
สตูล
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 2
ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
ตรัง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4
ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
พัทลุง
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1
ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
ปัตตานี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.เดชา
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ยะลา
ศาลากลางจังหวัดอาคาร 1 ชั้น 1
ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000
นราธิวาส
ศาลากลางจังหวัด ถ.ศูนย์ราชการ
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
96000
นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5
ถ.ราชด�ำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
กระบี่
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5
ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
พังงา
73/42-43 ถ.เทศบาลบ�ำรุง
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
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22/37-38 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
อาคารส�ำนักงานส่วนราชการ ชั้น 3
ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถ.เพชรเกษม
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 1
ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000

โทรศัพท์
074-311558

โทรสาร
Hot line e-mail address
074-311558 73094 songkhla@nso.go.th
ต่อ 15
73194

074-711161

074-711161

73788 satun@nso.go.th
73789

075-218376

075-214104

71960 trang@nso.go.th
71961

074-613181

074-611271

71376 phatlung@nso.go.th
71375

073-349443

073-331084

073-212703
073

073-222012

74823 pattani@nso.go.th
74768
75319 yala@nso.go.th

073-642624

073-642624
ต่อ 18

76087 naratwat@nso.go.th

075-356452

075-356452

70054 nksitham@nso.go.th
70154

075-620066

075-620067

076-460749
076-460648
076-460649
076-211594

076-460648

71182 krabi@nso.go.th
71183
phangnga@nso.go.th

077-283044

077-283044

077-800158

077-800159

077-511701

077-503665

076-220500

-

phuket@nso.go.th

65482 surat@nso.go.th
65491
-

ranong@nso.go.th

66148 chumphon@nso.go.th

12/14/59 BE 10:33 AM

180

รายงานประจ�ำปี 2558
ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ

รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี 2558
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
นางสาวรวมพร
นางสาวลัคนา	
นางมณีรัตน์
นางสาวธัญลักษณ์
นางมุ่ยฟ้า	
นางสาวปฐมพร
นางอุมาพร
นางเพชรธิดา	
นางเยาวลักษณ์
นางสาวสุภิญญา	
นางสาวภัสธารีย์
นางสาวอารี
นางสาวดวงสมร
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นางกุลพรภัสร์
นางสาวบุญศิริ
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ศิริรัตน์ตระกูล
ตันติวัฒน์
เดชะเทศ
มณีวัฒนา	
วัฒนศักดิ์
ฐิตะฐาน
ดีบุกค�ำ
ตรีภพนารถ
โมสิกมาศ
ค�ำมั่น
ปานมี
วงษ์สุวรรณ์
วัฒนศฤงคาร
จิตต์ประสาร
มณีอินทร์
รุ่งเรือง
คมปรียารัตน์
จิระประไพ
จึงจรัสทรัพย์
ช้างสีสังข์

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
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คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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