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ภาพรวมการศึกษาดูงาน 
 ประเทศไทย มีชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรไทย 
เปนรัฐชาติอันตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเ ฉียงใต  เ มืองหลวงคือ กรุง เทพมหานคร            
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ประเทศไทยมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 51 ของโลก มีเนื้อท่ี 
513,115 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเปนอันดับท่ี 20 ของโลก 
คือ ประมาณ 66 ลานคน ใชภาษาไทยเปนภาษาราชการ เปนภาษา
หลักท่ีใช ติดตอสื่อสาร และเปนภาษาพูดท่ีใช กันท่ัวประเทศ     
หนวยเงินท่ีใช คือ เงินบาท (Baht)  
 สําหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดศึกษาดูงานหนวยงาน   
ตาง ๆ ไดแก 1) สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการศึกษาดูงาน 
แบงเปน 4 สวน ดังนี้   
 1. สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  

รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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 2 .  สํ านั กบริ ห า รการทะ เบี ยน  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
 3. สิ่งท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน 
 4. ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
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ส่วนที่ 1
สำ นักงานสถิติแห่งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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1. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ (National Statistical Office) 
เปนหนวยงานของรัฐบาลไทยระดับกรม สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในฐานะเปนหนวยงานกลาง
ของรัฐ ในการดําเนินการเก่ียวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทํา
สถิติเพ่ือติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของรัฐ  
 หนาท่ีหลักของสํานักงานสถิติแหงชาติสามารถแบงได       
3 ประเภท คือ 1) การผลิตขอมูล 2) การใหบริการขอมูล และ      
3) การบริหารจัดการขอมูล  
  
2. กระบวนการในการจัดทําสํามะโนและสํารวจดวยตัวอยาง 
 กระบวนการในการจัดทําสํามะโนและสํารวจดวยตัวอยาง 
แบงออกเปน 2 หัวขอหลัก คือ 1) การเก็บรวบรวมขอมูล และ      
2) ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 

สวนที่ 1 สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 1) การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอมูลในการดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ       
มี 3 ลักษณะ คือ 1) งานทะเบียนหรือการบันทึก เชน การข้ึน
ทะเบียนผูพิการ การแจงขอมูลทะเบียนราษฎร 2) การสํารวจ เชน 
การสํามะโนประชากรและเคหะ การสํามะโนการเกษตร การสํามะโน
ธุรกิจอุตสาหกรรม และ 3) การทดลอง เชน การวิจัยพันธุขาว    
การทดลองทางวิทยาศาสตร   
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จะใชวิธีการ 4 วิธีหลัก คือ     
1) การสัมภาษณ 2) การสังเกต 3) การสงหรือทอดแบบ และ       
4) การนับหรือวัด สวนใหญสํานักงานสถิติแหงชาติจะใชการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบเคาะประตูบาน (Knock Knock)  
 
 2) ระเบียบวิธีวิจัย  
 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการดําเนินงานของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ มีข้ันตอนหลัก 10 ข้ันตอน คือ  
 1) หารือกับผูใชขอมูลวามีวัตถุประสงคอยางไร ตองการ
ทราบอะไรจากการสํารวจ  
 2) ออกแบบเครื่องมือท่ีใช แบบสอบถามจะตองไมมาก
เกินไป ตรงกับวัตถุประสงคของการสํารวจ ในการออกแบบ
เครื่องมือจะมีการเชิญเจาหนาท่ีภาคสนามรวมพิจารณาดวย 
เนื่องจากเปนผูมีประสบการณในการเก็บขอมูล หลังจากนั้นจึง     
สงเครื่องมือใหกับผูใช (User) หรือผูวาจาง ใหพิจารณาอีกครั้ง     
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เม่ือผานการพิจารณาแลวจะนําไปทดสอบ (Pre-Test) กอนท่ีจะ
นําไปใชจริง 
 3) วางแผนการดําเนินงาน จะพิจารณาถึงลักษณะงานให
สอดคลองกับงบประมาณ และตองมีการประชาสัมพันธ ให
ประชาชนไดรับรูวาจะมีการดําเนินโครงการสํารวจ 
 4) คัดเลือกและอบรมพนักงานเก็บขอมูล จะมีการคัดเลือก
พนักงานและ Supervisor ท่ีเหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีการจัดทํา
คูมือการเก็บขอมูล และจัดอบรมทําความเขาใจกอนเก็บขอมูล ท้ังนี้
การเก็บขอมูลจะดําเนินการโดยเจาหนาท่ีเก็บขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติประจําภูมิภาค เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว เขาใจบริบท
พ้ืนท่ี และเขาถึงพ้ืนท่ีไดงายมากกวาเจาหนาท่ีสวนกลาง  
 5) การออกแบบการสํารวจ เปนการออกแบบวาการสํารวจ
จะใชการเลือกตัวอยางอยางไร ใชขนาดตัวอยางเทาใด ในสวนของ
สํานักงานสถิติแหงชาติจะใชการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi 
stage random sampling) สวนขนาดตัวอยาง หากเปนพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาล กําหนดขนาดตัวอยาง 350 ครัวเรือน และพ้ืนท่ีนอก
เขตเทศบาล กําหนดขนาดตัวอยาง 450 ครัวเรือน  
 6) พัฒนาขอบเขตกรอบตัวอยาง (Sampling Frame) และ
กรอบพ้ืนท่ี (Area Frame) กรอบตัวอยางจะใชขอมูลจากขอมูล
บานท่ีเก็บรวบรวมไว หรือหากไมไดเก็บไวก็จะเตรียมข้ึนมาใหม 
เชน ทําการนับจด (Listing) สวนกรอบพ้ืนท่ี เปนกรอบการแบง
พ้ืนท่ีบริเวณท่ีตองการศึกษา พ้ืนท่ีท่ีกําหนดจะแบงตามความ 
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หนาแนนของประชากรท่ีอาศัยอยู โดยยึดขอมูลการแบงพ้ืนท่ีตาม
กระทรวงมหาดไทย 
 7) การเลือกตัวอยาง (อาศัย/ไมอาศัยความนาจะเปน) สวน
ใหญจะเลือกตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน เนื่องจากสามารถ
นําไปอางอิงกลุมประชากรใหญได  
 8) เก็บรวบรวมขอมูล จะเก็บขอมูลตามแผนท่ีกําหนดไว
เทานั้น หากไมพบตัวอยาง ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยาง 
นอกจากนี้ในการเดินเก็บขอมูล เจาหนาท่ีจะตองเดินตามแนวตรง 
ไมวกไปวนมา ไมสลับซายขวา โดยจะสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองในการเก็บขอมูลไดจากการพิกัดของอุปกรณแท็บเล็ต  
 9) ประมวลผลขอมูล โปรแกรมท่ีใชในการประมวลผล
ขอมูล คือ SAS SPSS สวนโปรแกรมท่ีใชบันทึกขอมูล คือ CS Pro 
และ Visual Foxpro 
 10) การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนใช
สถิติพรรณนา เชน รอยละ คาเฉลี่ย สวนการวิเคราะหขอมูลชั้นสูง
ใชสถิติเชิงอนุมาน  เชน t-test , One Way Anova เปนตน  
 11) การควบคุมคุณภาพของขอมูล จะดําเนินการควบคุม
คุณภาพตั้งแตการเก็บขอมูลภาคสนาม (มีการ pre-test การ 
Update Area Frame ใหทันสมัย มี Supervisor ในการควบคุม
การเก็บขอมูล และเม่ือเก็บขอมูลแลวก็จะมีการเก็บขอมูลยอนกลับ
โดยเจาหนาท่ีสวนกลาง เพ่ือเปนการตรวจสอบขอมูลวาถูกตอง
ตรงกันหรือไม นอกจากนี้ในสวนของการประมาณคา (Weight) 

6 |Page 
 



รายงานการศึกษาดูงาน ประเทศไทย10

Thailand

หรือถวงน้ําหนักขอมูลก็จะมีการพิจารณาใหเปนไปตามคาน้ําหนัก
จริง เพ่ือใหผลท่ีออกมานั้นตรงและสอดคลองกับประชากรจริงท่ีสุด  
 
3. การสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติ 
 การดําเนินงานสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติ เปนการ
ดําเนินงานรองรับนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานอ่ืน ๆ เปนการ
สํารวจเพ่ือสะทอนความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง เชน การสํารวจความคิดเห็นตอกรณีการใหของขวัญ  
ปใหม การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกรณีคาครองชีพใน
ปจจุบัน เปนตน  
 ข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวย 1) วางแผนการ
ดําเนินงาน 2) เก็บรวบรวมขอมูล (ใชแท็บเล็ต) 3) ประมวลผล
ขอมูล และ 4) วิเคราะหและจัดทํารายงาน  
 ในการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมตินั้น เปนการ
ดําเนินงานท่ีเรงดวนเพ่ือสะทอนความคิดเห็นของประชาชนและ
สงผลใหกับรัฐบาลและหนวยงานอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงใชระยะเวลาในการ
ดําเนินงานประมาณ 1 สัปดาห สวนใหญคําถามท่ีใชเปนแบบปลาย
ปด  
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4. ระบบการจัดเก็บขอมูล การสํารองขอมูล และกระบวนการ
รักษาความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบบันทึกขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ มี 3 ระบบ 
ไดแก 1) ระบบ ICR (Intelligent Character Recognition) เปน
ระบบบันทึกขอมูลแบบสอบถามดวยการสแกนขอมูลเขาระบบ     
2) ระบบท่ีใชเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล (Key in Data) และ 3) ระบบ
บันทึกขอมูลดวยเครื่องแท็บเล็ต  
 ระบบการสํารองขอมูล หากเปนการเก็บขอมูลดวยแท็บ
เ ล็ ต จ ะสํ า ร อ ง ข อ มู ล ไ ว ท่ี  G-Cloud Server  แ ล ะห าก เป น
คอมพิวเตอรแบบพีซีจะสํารองขอมูลไวท่ี NSO Server  
 ระบบการประมวลผลขอมูล เบื้องตนจะมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล โดยตรวจสอบโครงสรางของขอมูล 
ตรวจสอบรหัสขอมูล และตรวจสอบความแนบนัย (Consistency) 
ของขอมูล เม่ือตรวจสอบขอมูลแลวเสร็จจึงคํานวณคาถวงน้ําหนัก 
และประมวลผลขอมูลเพ่ือจัดทําตาราง 
 นอกจากนี้สํานักงานสถิติแหงชาติยังมีบริการขอมูล
สารสนเทศตาง ๆ โดยผานระบบ DATA Warehouse โดยจะตอง
สมัครสมาชิกกอนจึงจะสามารถเขาระบบเพ่ือขอใชขอมูลสถิติตาง ๆ 
ได ขอมูลท่ีใหบริการ เชน ขอมูลทางการเกษตร การสํามะโน
ประชากรและเคหะ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  
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5. การบริหารจัดการระบบสถิติ 
 การบริหารจัดการระบบสถิติเปนการบริหารจัดการสถิติ
ตาง ๆ ท่ีทางสํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการผลิต รวมถึงสถิติ
ท่ีหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ผลิตข้ึนดวย เพ่ือเปนการจัดระบบและ
รวบรวมสถิติ ท่ีมีคุณภาพ ครบถวน ไม ซํ้าซอน มีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบชัดเจน และเปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจในดาน
นโยบาย 
 ปจจุบันการบริหารจัดการระบบสถิติดําเนินงานตามแผน
แมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2554 – 2558) 
ภายใตยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตร คือ 1) การบริหารจัดการ
ระบบสถิติอยางมีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาขอมูลใหมีมาตรฐาน 
และ 3) การใหบริการขอมูลสถิติอยางท่ัวถึง  
 โดยในแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 1 ไดมีผลการดําเนินงานท่ีเปน
รูปธรรม เชน มีคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 สาขา 
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 76 จังหวัด และระดับกลุมจังหวัด 
18 กลุมจังหวัด คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ เปนตน 
นอกจากนี้ยังไดแผนพัฒนาสถิติรายสาขา 21 ฉบับ ซ่ึงมีรายการ
สถิติทางการ 3,602 รายการ จาก 202 หนวยงาน  
 การจัดคุณภาพสถิติทางการ เนนการพัฒนาคุณภาพของ
สถิติใหตรงกับความตองการของผูใช เหมาะสมกับการนําไปใช       
มีกระบวนการผลิตสถิติท่ีดีตามหลักวิชาการ ถูกตอง เชื่อถือได 
ทันเวลา สอดคลองและมีมาตรฐาน โดยวิธีการดําเนินงาน           
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ดานการจัดการคุณภาพสถิติใชการประเมินดวยแบบสอบถาม ไดแก 
สํารวจความพึงพอใจของผูใชสถิติ การประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชสถิติวิชาการ เม่ือไดผลการสํารวจมาแลวก็จะดําเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพของงาน และสรุปเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
สถิติทางการตอไป  
 ในสวนของการกําหนดมาตรฐานของสถิติ เปนการกําหนด
ขอกําหนด แนวทางรวมกันในการผลิตสถิติ เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการผลิตสถิติ ขอมูลท่ีไดมีความสอดคลองกันแมจะผลิตตางชวง
ตางเวลาหรือตางหนวยงานกันก็ตาม อีกท้ังยั งนําไปสู การ
แลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูลรวมกัน และเปนการสนับสนุน
การใชประโยชนจากสถิติรวมกันอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย เชน 
ในการสํารวจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีการกําหนดนิยามตัวแปรใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน เชน กําหนดชวงอายุท่ีเทากันในการสํารวจ      
แตละครั้ง เปนตน  
 
6. การแลกเปล่ียนขอมูลดวยระบบมาตรฐาน SDMX  
 ระบบมาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata 
Exchange) เปนระบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีพัฒนาข้ึน
เพ่ือใชกับตารางสถิติ ใชไดดีกับขอมูลท่ีมีโครงสราง โดยเฉพาะ
ขอมูลอนุกรมเวลา สามารถแลกเปลี่ยนไดท้ังขอมูล (Data) และ
คําอธิบายขอมูล (Metadata) นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงาน (เครื่อง)  
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 ในการแลกเปลี่ยนขอมูล จะมี 2 ฝาย คือ ฝายผูสงและฝาย
ผูรับ สิ่งท่ีตองสงระหวางกัน คือ ขอมูลและนิยาม โดยท้ังสองฝายจะ
มีขอตกลงรวมกัน คือ เปนการสงขอมูลฝายเดียวหรือท้ังสองฝาย
ตางสงขอมูลใหกันและกัน มีการกําหนดโครงสรางของขอมูล มีการ
กําหนดชุดขอมูลและนิยามท่ีตองการ และมีการระบุวิธีการสงขอมูล
จากตนทางไปยังปลายทาง  
 โดยระบบ SDMX ใชโปรแกรม Excel ในการนําเขาขอมูล 
จากนั้นดําเนินการวิเคราะหและเสนอผลดวยระบบ BI (Business 
Intelligence) และใชเทคโนโลยี Web Service ในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูล  
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ส่วนที่ 2
สำ นักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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1. ขอมูลท่ัวไป 
 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง มีอํานาจ
หนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร บัตร
ประจําตัวประชาชน และการทะเบียนอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบ
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไมไดรับมอบหมายประกอบดวย 5 สวน 1 ฝาย 
และ 9 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค ดังนี้  
 1. ฝายบริหารท่ัวไป                          
 2. สวนการทะเบียนราษฎร 
 3. สวนบัตรประจําตัวประชาชน           
 4. สวนการทะเบียนท่ัวไป 
           5. สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร     
 6. สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 
 7. ศูนยบริหารการทะเบียนภาค แบงออกเปน 9 ศูนยภาค 
    1) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 (กรุงเทพฯ)   
    2) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) 

สวนที่ 2 สํานักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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     3) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3 (จังหวัดนครราชสีมา) 
     4) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4 (จังหวดัอุดรธานี) 
     5) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 (จังหวัดเชียงใหม) 
     6) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 6 (จังหวัดพิษณุโลก) 
     7) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 7 (จังหวัดนครปฐม) 
     8) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 (จังหวัดสุราษฎรธานี) 
     9) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา)  

 
2. ระบบฐานขอมูล  ระบบการจดัเก็บ และการปรับปรุงฐานขอมูล 
 ไดจัดสรางฐานขอมูลเปนหลายระดับ  ไดแก  
 1) สํานักบริหารการทะเบียนกลาง 
  - ท่ีวังไชยา นางเลิ้ง  (CWS)    
                     - ท่ีคลองเกา ลําลูกกา (COS) 
              ท้ัง 2 ท่ี มีฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน ทะเบียนท่ัวไป ทะเบียนเลือกตั้ง ขอมูลผู
ประสบปญหาความยากจน ขอมูลสถิติ และขอมูลตารางรหัสตาง ๆ 
 2) สํานักทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ิน  (DCS)  
              เ ก็บรายละเ อียด เ ก่ียว กับคน บ าน   และขอ มูล
รายละเอียด เก่ียวกับทะเบียนการรับแจงตาง ๆ เฉพาะของสํานัก
ทะเบียนนั้น ๆ 
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 3) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด  (PCS)  
               ลักษณะของฐานขอมูลจะเหมือนกับฐานขอมูลท่ีสํานัก
ทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ินแตจะมีเฉพาะขอมูลของทุกสํานักทะเบียน 
ท่ีอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ 
 4) ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 - 9 (RCS) 
               เ ก็ บ ร ายละ เ อี ยด เ ก่ี ย ว กับคน  บ านและข อ มู ล
รายละเอียดเก่ียวกับทะเบียนการรับแจงตาง ๆ ของทุกจังหวัด
ภายในความดูแลรับผิดชอบของศูนยบริหารการทะเบียนภาคนั้น ๆ  
  
 ท้ังนี้ท่ีตองมีการจัดเก็บฐานขอมูลไวหลายระดับก็เพ่ือเปน
การสํารองไว เม่ือมีฐานขอมูลระดับใดเกิดความเสียหายก็สามารถ
นําฐานขอมูลจากระดับใกลเคียงมาทดแทนได 
 
3. ระบบการติดตอส่ือสารขอมูล 
 จะเริ่มจากท่ีสํานักทะเบียน เม่ือมีการบริการรับแจง ระบบ 
โปรแกรมจะทําการคนหาขอมูลรายการตาง ๆ จากฐานขอมูลของ
สํานักทะเบียน ถาเปนคนท่ีอยูในฐานขอมูลของสํานักทะเบียนก็จะ
สามารถดําเนินการใหบริการไดทันที หากไมพบ โปรแกรมก็จะทํา
การติดตอผานระบบสื่อสารไปคนหายังฐานขอมูลกลาง (COS) และ
ดึงรายละเอียดมาท่ีสํานักทะเบียนเพ่ือดําเนินการตอไป 
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4. ระบบการปรับปรุงฐานขอมูล 
 ขอมูลตาง ๆ ท่ีใหบริการ ณ สํานักทะเบียนตาง ๆ ระบบ
จะสงขอมูลมาใหสวนกลางทุก ๆ 15 นาที และระบบจะทําการ
ปรับปรุงขอมูลท่ีฐานขอมูลกลาง ทุก ๆ 30 นาที ซ่ึงจะทําใหขอมูล  
ท่ีสํานักทะเบียนและท่ีสวนกลางตางกันประมาณ 1 ชั่วโมง 
 
5. การใหบริการของสํานักบริหารการทะเบียน 
 - ตรวจสอบชื่อ-สกุล 
 - บริการงานทะเบียน (การเลือกตั้ง) 
 - ตรวจสอบขอมูลการเลือกตั้ง 
 - Update Chip Smart Card 
 - CALL CENTER 1548 
 - วารสาร THE ONE 
 - ขอมูลสถิติ 
 - KM ประชาคมอาเซียน 
 - WEBBOARD BORA  
 - บริการภาครัฐ (MOU) 
 
6. เทคโนโลยีท่ีใช 

-  ใช ระบบAuto Anti-Virus เครื่ องคอมพิว เตอร ของ 
Admin จะตออินเทอรเน็ตไมได จํากัดวามีสิทธิใดบางในการเขา    
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ใชงาน Notebook จะไมมีชองเสียบ Drive เพ่ือปองกัน
ความผิดพลาด 

- ใชระบบการเชาอุปกรณ (6 ป) ไมใชระบบซ้ือ เพ่ือสะดวก
ในการทํานุบํารุง 

- Database ใช Oracle (อันดับ 1 ของโลก) 
- Middle Ware ใช Tuxedo Art 
- Server ของ SUN Microsystems ประมาณ 160 ลานบาท/เครื่อง 
-  ใชระบบฐานลายนิ้ว มือ MOI Matching Server (ใช

เวลาเพียง 20 วินาทีในการบอกวาเปนลายนิ้วมือใคร) 
- Storage ใช EMC (ความจุประมาณ 50 TB ตอเครื่อง / 

แมแตประวัติคนเสียชีวิตก็ยังเก็บขอมูลไวได) 
 
7. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ 
 1) ในอดีตทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนใช
ลายมือเขียนบันทึก และจัดเก็บไมเปนระบบ จึงทําใหเกิดความ
ผิดพลาดเนื่องจากการอานลายมือไมตรงกัน  
 ตอมามีการนําทะเบียนบานมาสแกน และคียขอมูลใน
คอมพิวเตอร โดยกําหนดใหผูบันทึกขอมูล คียขอมูลใหไดวันละ 
300 ชุด ตอผูบันทึกขอมูล 1 คน ใชเวลา 5 ป ในการบันทึกขอมูล
ทะเบียนบานของคนไทยท้ังประเทศ 
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 2) เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลกัของคนไทย แตละ
หลักมีความหมายแตกตางกันไป ท้ังนี้ ผูอํานวยการสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีในการ
กําหนดเลขประจําตัว แกบุคคลท่ีอยูในราชอาณาจักร คนละ 1 เลข
โดยไมซํ้ากัน และอาจยกเวนแกบุคคลบางจําพวก เชน สมเด็จ   
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศชั้นพระองคเจา เปนตน 
 

 
  

หลักท่ี 1 ประเภทบุคคล สวนใหญจะไดหมายเลข 3 คือ 
บุคคลท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานตอนเริ่มโครงการใหเลขฯ ถาเกิด
ตั้งแตวันท่ี 17 ธ.ค. 2526 จะไดเลข 1 หมายถึง บุคคลท่ีแจงเกิด
ตามกําหนด ถาแจงเกิดเกินกําหนดจะไดเลข 2 เปนตน 
 หลักท่ี 2 – 5 รหัสของสํานักทะเบียนท่ีมีชื่อในทะเบียน
บาน  
 หลักท่ี 6 – 10 กลุมของบุคคลแตละประเภท 
 หลักท่ี 11 – 12 ลําดับท่ีของบุคคลในแตละกลุมประเภท  
 หลักท่ี 13 ตัวเลขความถูกตองของเลข 12 หลักแรก 
  
  



รายงานการศึกษาดูงาน ประเทศไทย22

Thailand

 3) การเก็บลายนิ้วมือ หากไมสามารถเก็บนิ้วโปงได ก็จะ
เก็บนิ้วถัดไป คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอย ความแมนยํา
ของการตรวจสอบลักษณะบุคคล ลายนิ้วมือ
มีความแมนยํามากท่ีสุด รองลงมาคือ มานตา 
และใบหนา ในอนาคตจะเก็บลายนิ้วมือ     
ท้ัง 10 นิ้ว เพ่ือเปนขอมูลทางดานความ
ม่ันคง 

4) บัตรประจําตัวประชาชนมีตนทุนเพียง 20 บาทตอใบ 
แตมีตนทุนดานวัสดุอ่ืน ๆ ประมาณ 5,000 บาท ตอใบ  
 5) อนาคตอาจมีการใหบริการทะเบียนราษฏรแบบ Self-
Service ใชบัตรประจําตัวประชาชนเพียง 1 ใบ ก็สามารถทําการ
คัดรายชื่อ คัดขอมูลทะเบียนบานไดท้ังหมด เปนลักษณะเหมือน    
ตู ATM/ตู Kiosk 

6) ปจจุบันมีบัตร Smart  Card ประมาณ 80 ลานบัตร 

หรือประมาณรอยละ 99 สวนท่ีเหลือเปนบัตรรุนแถบแมเหล็ก     

(คือกลุมผูสูงอายุท่ีมีบัตรประชาชนตลอดชีพ) 

  



ส่วนที่ 3
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
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จากการท่ีคณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต        

ได ศึกษาดูงานสํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะผูศึกษาดูงานไดรับประโยชนท่ี
เปนรูปธรรม ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาดูงานสํานักงานสถิติแหงชาติ ทําใหเห็น
การทํางานท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีการวางแผนท่ีเปนระบบ 
โดยเฉพาะในการวางแผนการเก็บขอมูลภาคสนาม ซ่ึงนับวาเปน
หัวใจสําคัญของการทําวิจัยเชิงสํารวจ ในการเก็บขอมูลภาคสนาม
แตละครั้งจะมีการควบคุมคุณภาพของงานไวอยางชัดเจน ซ่ึงทาง
สวนดุสิตโพลสามารถนํามาปรับใชกับการทํางานภาคสนามได    
โดยอาจนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการเก็บขอมูล เชน การ
เก็บขอมูลดวยแท็บเล็ต การใช GPS มาชวยในการติดตามตรวจสอบ
การลงพ้ืนท่ีตาง ๆ ของทีมงานภาคสนาม การกําหนดพ้ืนท่ีให
ชัดเจนในการเก็บขอมูลแตละครั้ง เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหเห็น
ความสําค ัญของการพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากรภาคสนาม               
โดยสวนดุสิตโพลสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดฝกอบรม
พัฒนาบุคลากรภาคสนามใหมีทักษะในการสื่อสาร ทํางานเปน
ระบบ และสามารถท่ีจะทํางานเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สวนที่ 3 สิง่ที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน 
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 2. เม่ือมีการเก็บขอมูลภาคสนาม และมีการประมวลผล
ขอมูลแลว สวนดุสิตโพลสามารถนําแนวทางการบริหารจัดการ
ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติมาปรับใช  โดยจัดทําเปน
ฐานขอมูลกลางท่ีมีมาตรฐานตัวแปรเดียวกัน เชน มาตรฐาน      
ชวงอายุ มาตรฐานรายไดของผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือใชประโยชน
ในการใหบริการขอมูล หรือเปนฐานขอมูลดิบสําหรับการทําวิจัย      
ตอยอดตอไปได  
 3. การสรางเครื่องมือท่ีใช ในการสํารวจเปนอีกหนึ่ ง
กระบวนการทําวิจัยเชิงสํารวจท่ีสําคัญ โดยทางสํานักงานสถิติ
แหงชาติจะมีการวางแผนสรางเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจรวมกับ
ทีมงานภาคสนาม เนื่องจากเปนผูมีประสบการณและเปนผูเขาถึง
พ้ืนท่ี และดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนั้นในการ
สรางเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจหากมีการวางแผนและออกแบบ
รวมกับทีมงานภาคสนามก็จะทําใหไดเครื่องมือท่ีเขาใจงาย และ
สามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน  
 4. สํานักงานสถิติแหงชาติมีการใหบริการวิชาการในดาน
การจัดฝกอบรมในหลากหลายประเด็นท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัย 
เชิงสํารวจ โดยสวนดุสิตโพลสามารถสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
หรือสามารถจัดฝกอบรมโดยเชิญวิทยากรและทีมงานจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติได เพ่ือเปนการสรางความรวมมือในการทํางานรวมกัน 
 5. จากภาพรวมการศึกษาดูงานสํานักงานสถิติแหงชาติ   
ทําใหเห็นถึงระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถ 
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นํามาปรับใชกับการวางแผนยุทธศาสตรของสวนดุสิตโพลใหครอบ
คลุมกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพ และมีทิศทางการดําเนินงาน
ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนา
บุคลากรของสวนดุสิตโพล และยุทธศาสตรการบริการวิชาการ    
เปนตน  
 6. จากการศึกษาดูงานสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีมี
ความปลอดภัยสูง มีระบบการตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และมีการ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง จากแผน
ยุทธศาสตรของสวนดุสิตโพลท่ีจะมีการจัดทําฐานขอมูลออนไลน   
จึงสามารถนําแนวทางการบริหารจัดการฐานขอมูลมาปรับใชกับ
การทํางานได โดยมีการจัดการฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน มีระบบ
การตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และมีแนวทางการใหบริการขอมูล
อยางชัดเจนวาจะใหบริการกับใครอยางไร เพ่ือใหระบบฐานขอมูลท่ี
จัดทําข้ึนนั้นเปนฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง  
 7 .  สํ านั กบริ ห า รการทะ เบี ยน  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยไดลงนามความรวมมือกับสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เม่ือวันท่ี 17  
กันยายน 2557 เปนการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร และ
ขอตกลงการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยสวนดุสิตโพลสามารถนํามาใชประโยชนในการ
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ตรวจสอบขอมูลกลุมตัวอยางท่ีไดดําเนินการเก็บขอมูลมาวามีเลข
บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักถูกตองหรือไม นับไดวาเปนการ
ควบคุมคุณภาพงานภาคสนามไดอีกทางหนึ่ง  
  8 .  เป นการสร า ง เครื อข าย ในการติ ดต อระหว า ง            
สวนดุสิตโพลและหนวยงานตาง ๆ ไดแก 
   8.1 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ติดตอ :  วาท่ีรอยตรีหญิงสุนีย  รามัญจิตต  
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักพัฒนา
บุคลากร 
  โทร. 02-1421285 โทรสาร. 02-1438140 
 
  8.2 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
  ติดตอ :  คุณศารศิณ  เศวตวิมลรัตน  
  หัวหนาฝายประสานบุคลากรทางการทะเบียน 
สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง 
  โทร. 02-7917029  
  โทรสาร. 02-9069352 
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ส่วนที่ 4
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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คณะสวนดุสิตโพล เขาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขอมูลสถิติและ

สารสนเทศของสํานักงานสถิติแหงชาติ วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

        
 

       
 

     
 
 
 
 

สวนที่ 4 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
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คณะสวนดุสิตโพล เขาศึกษาดูงาน สํานักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2558 

ณ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (คลองเกา)  
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
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โครงการการศึกษาดูงาน
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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โครงการการศึกษาดูงาน สํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนหนวยงานท่ี
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชผลโพลหรือการวิจัยเชิงสํารวจ
เปนเครื่องมือในการสะทอนความคิดเห็นประชาชนท่ีมีตอสังคมไทย
ซ่ึงในป พ.ศ. 2556 ท่ีผานมาเปนปแหงการเปลี่ยนแปลงของสวน
ดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนผลจากปจจัยภายใน
องคกรอันเกิดจากการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  และปจจัยภายนอกอันเกิดจากการ
ปรับตัวของสังคมไทยใหพรอมรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
เหลานี้เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหสวนดุสิตโพลจําเปนตองมีการปรับ
โครงสรางและการดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน         
 ดวยเหตุผลขางตนนี้ สวนดุสิตโพล จึงไดมีการกําหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาสวนดุสิตโพล ประจําป พ.ศ.2556-2560 
เพ่ือเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมี
แผนงานดานการพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร ซ่ึงสวนดุสิตโพล
ใหความสํา คัญเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนตนทุนสํ า คัญ                    
ขององคกร  โดย เฉพาะการ พัฒนาสมรรถนะและเ พ่ิม ขีด
ความสามารถท้ังเชิงวิชาการและการปฏิบัติ พรอมท้ังมีวิทยาการ
และนวัตกรรมท่ีเปนแนวทางในการเพ่ิมพูนองคความรู ให กับ
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บุคลากรได นอกจากนี้จะเปนประโยชนตอองคกรในดานอ่ืนๆ ท้ัง
การ พัฒนาระบบการบริหารจั ดการ ให เป นระบบอย า ง มี
ประสิทธิภาพการสรางและพัฒนาเครือขาย รวมท้ังการเขาสูสากล
ของสวนดุสิตโพล ซ่ึงจะทําใหสวนดุสิตโพลมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืนตอไปในอนาคตได                                                                    
                                                                                                 
วัตถุประสงค    
           1. เพ่ือศึกษาภาพรวมองคกรท่ีดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน 
 2.  เ พ่ือศึกษากระบวนการการทํางานขององคกร ท่ี
ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล                  
(Public Opinion Poll) ในกลุมอาเซียน        
 3. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางองคกรท่ีดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) 
ในกลุมอาเซียน 
 
เปาหมายโครงการ 
 เชิงคุณภาพ  
 ผูบริหาร และบุคลากรของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย   
สวนดุสิตไดรับความรูจากการสรางความรวมมือและนําไปใชในการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 เชิงปริมาณ  
 เ พ่ื อ พัฒนาการปฏิ บั ติ ง านของสวนดุ สิ ต โพล ให มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยการนําวิทยาการหรือนวัตกรรมจาก
ความรวมมือท่ีไดกลับมาประยุกตใชในการพัฒนางาน 
 
กลุมเปาหมาย   
 ไดแก ผูบริหารและบุคลากรของสวนดุสิตโพล ท่ีไปศึกษา 
ดูงาน ณ สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีรายชื่อ ดังนี้  
 1. นายณัฐพล  แยมฉิม  
 2. นางสาวพบรัก  แยมฉิม  
 3. นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร  
 4. นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ   
 5. นางสาวภัฏฆชนิศา ชัยสุขสุวรรณ  
 6. นางสาวสุภาวดี บาลี 
 7. นางสาวพรพรรณ บัวทอง 
 8. นางสาวพิมพชนก สีหา 
 9. นางสาวนภณัฐ ชมพู  
 10. นายนิพนธ  ทักษิณ  
 11. นางสาวนิภาวรรณ แกวสาริกรณ   
 12. นางสาวชนัญชิดา อยูเดช  
 13. นายพศิน  อินทา 
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 และบุคลากรท่ีไปศึกษาดูงาน ณ สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีรายชื่อ ดังนี้ 
 1. นายณัฐพล  แยมฉิม  
 2. นางสาวพบรัก  แยมฉิม  
 3. นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร  
 4. นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ   
 5. นางสาวสุภาวดี บาลี 
 6. นางสาวพรพรรณ บัวทอง 
 7. นายพศิน  อินทา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                     
 เดินทางไปศึกษาดูงาน 1) สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร วันท่ี 10 กรกฎาคม 
2558 และ 2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย วันท่ี 17 กันยายน 2558  
 
งบประมาณ                                                                                                                         
 ใชงบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยใชงบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น 5,000 บาท (หาพันบาทถวน )      
                                                                               
ผูรับผิดชอบ 
 นายณัฐพล แยมฉิม 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ            
 1. ไดทราบถึงภาพรวมองคกรท่ีดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงโครงสรางสวนดุสิตโพลให
ทันสมัย รองรับการทํางานในระดับอาเซียนและระดับสากลตอไป         
 2. ไดทราบถึงกระบวนการการทํางานขององคกรท่ี
ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล                     
(Public Opinion Poll) ในกลุมอาเซียน ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุง
แนวทางการทํางานของสวนดุสิตโพลใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  
 3. ไดเครือขายระหวางองคกรท่ีดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน  
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กําหนดการศึกษาดงูาน 
โครงการศึกษาดูงานสํานักโพลในภูมภิาคอาเซียน (ประเทศไทย) 

การบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ 
วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ หองอบรม 4 สาํนักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักด ีชั้น 2 ทศิใต 

 
07.30 น. คณะเดินทางพรอมกันทีอ่าคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดินทางโดยรถตู) 

07.30 – 09.00 น. ออกเดินทางไปยัง สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

09.00 – 09.10 น. • แนะนําสํานักงานสถิติแหงชาติ  
โดย สํานักพัฒนาบุคลากร 

09.10 – 09.40 น.  • กระบวนการในการจัดทําสํามะโนและสํารวจดวยตัวอยาง  
โดย สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ 

09.40 – 10.30 น.  • การสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติ  
โดย สํานักสถิติสาธารณมติ 

10.30 – 11.00 น.  • ระบบจัดเก็บขอมูล การสํารองขอมูล และกระบวนการรักษาความปลอดภัย
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11.00 – 11.30 น.  • การบริหารจัดการระบบสถิติ  
โดย สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ 

11.30 – 12.00 น.  • การแลกเปลี่ยนขอมูลดวยระบบมาตรฐาน SDMX   
โดย ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครฐั 

• นายณัฐพล  แยมฉิม (ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล)  
กลาวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแกสํานักงานสถิติแหงชาติ 

                   เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
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รายชื่อบุคลากร สวนดสุติโพล มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

เขาศึกษาดงูาน การบริหารจัดการขอมลูสถิติและสารสนเทศ 

ของสํานักงานสถิตแิหงชาต ิ

วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ หองอบรม 4 สาํนักพัฒนาบุคลากร สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษาฯ อาคารรฐัประศาสนภักด ีชั้น 2 ทศิใต 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 นาย ณัฐพล แยมฉิม ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล 
2 นางสาว พบรัก แยมฉิม ผูอํานวยการโพลธุรกิจ 
3 นางสาว มุทิตา สรอยเพชร ผูอํานวยการโพลสาธารณะ 
4 นางสาว สิรินดา เสวตสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงาน 
5 นางสาว ภัฏฆชนิศา ชัยสุขสุวรรณ ผูอํานวยการวิจัยและพัฒนา 
6 นางสาว สุภาวดี บาลี นักวิจัย 
7 นางสาว พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย 
8 นางสาว พิมพชนก สีหา นักวิจัย 
9 นางสาว นภณัฐ ชมพู นักวิจัย 
10 นาย นิพนธ ทักษิณ เจาหนาที่ฝายประมวลผล 
11 นางสาว นิภาวรรณ แกวสาริกรณ เจาหนาที่ฝายประมวลผล 
12 นางสาว ชนัญชิดา อยูเดช เจาหนาที่ฝายสํานักงาน 
13 นาย พศิน อินทา เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ 
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สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

  

ประวัติสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ราชการสถิติของประเทศไทย ไดกําเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2458 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหตั้ง "กรมสถิติพยากรณ" ข้ึนในกระทรวงพระคลัง        
มหาสมบัติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 31 วันที่ 14 มีนาคม 
2457 โดยมีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงดํารง
ตําแหนงอธิบดี ทําหนาที่รวบรวมหัวขอทะเบียน และรายงานของ
กระทรวง ทบวง กรม เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและพยากรณ
ภาวการณลวงหนา โดยมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเปนที่ปรึกษา 
หลังจากนั้น กรมสถิติพยากรณไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และ
สังกัดอีกหลายคร้ัง แตการปฏิบัติราชการสถิติก็มีการดําเนินการ      
อยางตอเนื่องโดยมิไดหยุดยั้ง เร่ืองราวตางๆ ไดถูกลําดับตามชวงเวลา
และข้ันตอนที่สําคัญๆ ซ่ึงควรแกการจารึกไวเปนประวัติศาสตร ของ
หนวยงานดังนี้คือ 

เดือนกันยายน 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ทรงพระราชดําริ เห็นสมควรขยายขอบเขตหนาที่ การปฏิบัติงาน ของ
กรมสถิติพยากรณไปทางดานพาณิชยดวย จึงไดทรงโปรดเกลาฯ         
ใหเปลี่ยนชื่อเปน "กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ" แตยังคงสังกัดอยูใน 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยมีการขยายงานเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ
สาขาตางๆ และไดจัดพิมพหนังสือสถิติรายงาน ประจําป พ.ศ. 2459 
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(Statistical Yearbook) ออกเผยแพรเปนเลมแรกของประเทศไทย ซ่ึง
จัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ 

เดือนสิงหาคม 2463 ไดมีการยกฐานะ กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ ข้ึนเปน "กระทรวงพาณิชย" งานสถิติที่สังกัดอยูในกระทรวงนี้
มีฐานะเปนกรม และมีชื่อวา "กรมสถิติ พยากรณสาธารณะ" ตอมาใน
เดือนกรกฎาคม 2464 ไดโอนกรมสถิติพยากรณสาธารณะ มาสังกัดกรม
บัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีชาวตางประเทศเปนหัวหนา
หนวยงาน โดยมีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ และพิมพ
รายงานประจําปออกเผยแพร ในป พ.ศ. 2470 หัวหนาหนวยงานซึ่งเปน
ชาวตางประเทศ ไดเดินทางกลับไป หมอมเจาอธิพรพงศ เกษมศรี     
ทรงเขารับหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานแทน และเมื่อทรงไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงปลดักรมในเดือนพฤษภาคม 2476 ไดมีการโอน 
กรมสถิติพยากรณสาธารณะ ไปสังกัดอยูกับกรมพาณิชย กระทรวง
เศรษฐการ และลดฐานะเปน "กองสถิติพยากรณ" โดยมีหมอมเจา      
อธิพรพงศ เกษมศรี ทรงดํารงตําแหนงหัวหนากอง และไดเปลี่ยนชื่อเปน   
"กองประมวลสถิติพยากรณ" เมื่อเดือนตุลาคม 2478 จากนั้น ไดยายมา
สังกัดกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยหมอมเจาอธิพรพงศ เกษมศรี 
ทรงดํารงตําแหนงหัวหนากองเชนเดิม โดยทําหนาที่เปนหนวยงานกลาง 
สําหรับการใหบริการขอมูลสถิติ 

ในป พ.ศ. 2479 ไดมีพระราชบัญญัติวาดวยการสถิติ ออกใชใน
ประเทศไทยเปนคร้ังแรก เรียกวา "พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ 
พุทธศักราช 2479" ซึ่งไดกําหนดหนาที่ในการบริหารราชการสถิติของ
ประเทศ และหนาที่ของประชาชน ที่พึงปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ตอมา
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ในเดือนพฤษภาคม 2485 ไดโอนกองประมวลสถิติพยากรณ ไปสังกัด
กรมการสนเทศ กระทรวงพาณิชย และในเดือนพฤษภาคม 2486        
ไดโอนกองประมวลสถิติพยากรณ กลับมาสังกัดกรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีตามเดิม ในระยะนี้มีผูตองการใช
ขอมูลสถิติเพิ่มข้ึน อีกทั้งมีความตองการใชสถิติใหม ๆ ดวย จึงมีการ
พิจารณาปรับปรุงจัดวางมาตรฐานในการบริหารงานสถิติ รวมทั้งมีการ
บัญญัติศัพทสถิติข้ึนใชเปนคร้ังแรก เพื่อใหสวนราชการที่มีงานสถิติใช
รวมกัน ในเดือนกุมภาพันธ 2493 มีการโอนกองประมวลสถิติพยากรณ 
ไปสังกัดสภาเศรษฐกิจแหงชาติ ซึ่งในขณะนั้นเปนทบวงการเมืองอิสระ 
มีฐานะเทียบเทากรม กองประมวลสถิติพยากรณภายใตสังกัดใหม      
ไดขยายงาน และ ไดจัดทํางานสถิติที่ สํ า คัญรวมกับกระทรวง            
เกษตราธิการ คือ จัดทําสํามะโนเกษตร ทั่วราชอาณาจักรข้ึนเปน      
คร้ังแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2493 

ต อมา ได มี กา รจั ดตั้ ง  " สํ านั ก งานส ถิติ กลาง  (Central 
Statistical Office)" ข้ึนใน สภาเศรษฐกิจแหงชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 
2493 โดยมีหมอมเจาอธิพรพงศ เกษมศรี เปนผูอํานวยการสํานักงาน
สถิติกลางคนแรก ในชวงนี้ไดพัฒนาและขยายงานสถิติออกไปอยาง
กวางขวางยิ่งกวาเดิมและไดนําเคร่ืองจักรกล มาใชในการประมวลผล
ขอมูลสถิติ ในป พ.ศ. 2494 เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลงานสํามะโน
เกษตร หลังจากนั้นมีการประกาศใช "พระราชบัญญัติสถิติ 2495" ซึ่งทํา
ใหสํานักงานสถิติกลาง มีอํานาจหนาที่อยางสมบูรณ ทั้งในดานการ
บริหารกิจการสถิติของรัฐ การสงเสริม และประสานงานสถิติ การทํา   
สํามะโน สํารวจ การศึกษาอบรมวิชาสถิติ ตลอดจนการวิจัยในดาน
วิชาการสถิติ 
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เมื่อรัฐบาล ไดจัดตั้งสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

แหงชาติข้ึนใน สํานักนายกรัฐมนตรี ในเดือนกันยายน 2502 เปนผลให
สํานักงานสถิติกลางไดรับการปรับปรุง และขยายงานเพิ่มข้ึน ในชวง
ระยะเวลาดังกลาวนี้ สํานักงานสถิติกลาง ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลสถิติหลายโครงการ ที่สําคัญๆ คือ โครงการสํามะโนประชากร 
พ.ศ. 2503 (เปนสํามะโนประชากรคร้ังที่ 6 ของประเทศไทย และเปน
สํามะโนประชากรคร้ังแรกของสํานักงานสถิติกลาง) และโครงการสํารวจ
การใชจายของครอบครัว 

สํานักงานสถิติกลาง ไดแยกสวนราชการออกจากสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และไดยกฐานะเปน "สํานักงานสถิติ
แหงชาติ" มีฐานะเปนกรม สังกัดอยูในสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
23 พฤษภาคม 2506 ซึ่งถือวาเปนวันกอตั้งสํานักงาน โดยมีนายบัณฑิต 
กันตะบุตร เปนเลขาธิการสถิติแหงชาติคนแรก ตามประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 
และเปนหนวยราชการแหงแรกของประเทศไทย ที่ไดมีการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อใชประมวลผลงานสํามะโนและสํารวจ ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2506 นอกจากนี้มีการขยายงานสถิติไปยังสวนภูมิภาค 
โดยไดจัดตั้งสํานักงานสถิติจังหวัดข้ึนทุกจังหวัด ในป พ.ศ. 2508 แตยัง
เปนราชการบริหารสวนกลาง 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดมีการพัฒนางานสถิติมาตามลําดับ 
โดยดําเนินงานโครงการสถิติที่สําคัญๆ หลายโครงการ และมีบทบาท   
ในการประสานงานสถิติของรัฐ ซึ่งเปนกาวแรกที่จะนําไปสูการจัดทําผัง
รวมงานสถิติของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2508 ไดประกาศใช 
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"พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508" แทนพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495 
โดยปรับปรุงในบางมาตรา และกําหนดอํานาจหนาที่ที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานสถิติของประเทศใหสมบูรณมากข้ึน 

ในป พ.ศ. 2535 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 
โดยแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ เปน 9 กอง ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 91 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2535  

ตอมาในป 2536 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดมีการปรับปรุงแบง
สวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติอีกคร้ัง โดยกําหนดใหมีสํานักงาน
สถิติจังหวัด เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 207 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536  

จากการปฏิรูประบบราชการ ในป 2545 ตาม พรบ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม มีผลใหสํานักงานสถิติแหงชาติเขามาอยูในสังกัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไดแบงสวนราชการ
ออกเปน 3 สํานัก 1 ศูนย 3 กอง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เลมที่ 119 ตอนที่ 10 ก. ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545  

ใ นป  2 550  สํ า นั ก ง านส ถิ ติ แห ง ช า ติ ไ ด ป ร ะก าศ ใช  
“พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550” แทนพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 12 
กันยายน 2550 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ หลังมีความชัดเจนใน
การดําเนินการในฐานะหนวยงานกลางดานงานสถิติของรัฐ ตลอดจนมี
ความคลองตัวในการผลิตสถิติใหทันสถานการณเปนประโยชนตอการ
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นําไปใชในการพัฒนาและแกไขปญหาในการบริหารงานของรัฐมากข้ึน 
นอกจากนี้ ตามพรบ.สถิติ พ.ศ.2550 ไมกําหนดใหมีคณะกรรมการสถิติ
แหงชาติ ทําใหสํานักงานสถิติแหงชาติไมมีสถานะเปนหนวยงาน
เลขานุการ ของคณะกรรมการสถิติแหงชาติตอไป ดังนั้น ชื่อตําแหนง 
หัวหนาหนวยงาน จึงไดเปลี่ยนจากเดิม “เลขาธิการสถิติแหงชาติ” เปน 
“ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ” โดยมีสถานะและระดับตําแหนง
เทาเดิม 

จากกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 114 ก. ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2551 สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดแบงสวนราชการออกเปนราชการ
บริหารสวนกลางมี 6 สํานัก 2 ศูนย สวนสํานักงานสถิติจังหวัดเปน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 
วิสัยทัศน 

“เปนศูนยกลางขอมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ
ประเทศ” 
 
พันธกิจ 
 1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติใหเปนระบบ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
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และจัดทําสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของรัฐ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถิติ และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ 
     (2) จัดทําแผนแมบทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
     (3) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทํามาตรฐานทาง
สถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบรวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล 
           (4) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนด
กรอบและขอบเขตของขอมูลที่แตละหนวยงานตองรับผิดชอบ 
           (5) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับมหาภาคดวยวิธีการจัดทํา สํามะโนหรือการสํารวจดวย
ตัวอยางและใหบริการขอมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 
           (6) ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติ ที่ใชในการสนับสนุนนโยบาย
เรงดวนของรัฐ และขอมูลสถิติที่สําคัญที่ไมมีหนวยงานใดจัดทํารวมทั้ง
ประสานและใหคําปรึกษาในการจัดทําขอมูลสถิติของหนวยงานตางๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
           (7) ประสานงานกับองคการระหวางประเทศในดานวิชาการ
สถิติ 
           (8) ปฏิบัตการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ หรือตามที่ รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ขอ 3 ใหแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
ก.ราชการบริหารสวนกลาง 
(1) สํานักบริหารกลาง 
(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(3) ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ 
(4) สํานักนโยบายและวิชาการสถิต ิ
(5) สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ 
(6) สํานักสถิติพยากรณ 
(7) สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
(8) สํานักสถิติสาธารณมติ 

  
ข.ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

      สํานักงานสถิติจังหวัด 
 

ขอ 4 ในสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมี กลุมตรวจสอบภายใน 
เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอ
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีอํานาจหนา ที่ดังตอไปนี้ 
    (1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของสํานักงาน 
     (2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ 5 ในสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมี กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
เพื่อทําหนาที่ในการพัฒนาการบริหารของสํานกังานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพและคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานกังาน
สถิติแหงชาติ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
    (1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสํานักงานสถิติ
แหงชาติเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
    (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบราชการในสํานักงาน 
    (3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ
รวมกับหนวยงานกลางตางๆ และหนวยงานภายในสํานักงาน 
    (4) ปฏิบัติงานรวมกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  

ขอ 6  สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
    (1) ดําเนินการ พัฒนา และจัดทําเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป 
งานสารบรรณ งานชวย อํานวยการ และงาน เลขานุการของสํานักงาน 
    (2) ดําเนินการวางแผนกําลังคน จัดระบบงานบริหารงาน
บุคคล และการเสริมสราง วินัยและระบบคุณธรรม 
    (3) ดําเนินการวางแผนกําลังคน จัดระบบงานบริหารงาน
บุคคล และการเสริมสราง วินัยและระบบคุณธรรม 
    (4) พัฒนาบุคลากรและบริหารองคความรูของสํานักงานใหแก
ขาราชการของ สํานักงาน และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 
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    (5) ดําเนินการพัฒนาและจัดระบบงานการเงิน การบัญชี     
การบริหารการงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของสํานักงาน 
    (6) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา    
งานเก่ียวกับความรับผิด ทางแพงและอาญา การดําเนินการทางวินัย 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และคดีปกครอง 
    (7) จัดทําแผนและดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธและ
เผยแพรผลการ ปฏิบัติงานความรูความเขาใจเก่ียวกับงาน ของ
สํานักงาน     
    (8) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนการ
ปฏิบัติราชการและการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของงาน 
    (9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ ไดรับมอบหมาย 
  

ขอ 7 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
    (1) เสนอนโยบาย วางแผน กํากับ ดูแล สนับสนุน สงเสริม 
และติดตามการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบ
สารสนเทศสถิติ 
    (2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูล 
ระบบงานสารสนเทศเพื่อ การบริหาร ระบบคลังขอมูลและสถิติ และ
บริหารจัดการฐานขอมูลสํานักงาน 
    (3) จัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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    (4) จัดเตรียมขอมูลจากสํามะโนและการสํารวจตัวอยาง จัดทํา
การบรรณาธิกร ลงรหัส บันทึกขอมูล และจัดทําการ ประมวลผลขอมูล 
    (5) ควบคุม กํากับ ดูแล และบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 
 

ขอ 8 ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
    (1) จัดทําแผนโครงขายสารสนเทศของประเทศในการกําหนด
กรอบและขอบเขตของ ขอมูลที่แตละหนวยงานในภาครัฐตองรับผิดชอบ 
    (2) บริหารจัดการระบบขอมูลใหครอบคลุมและครบถวนในมิติ
งานทั้ง 3 ดาน คือ ขอมูลดานนโยบายของรัฐบาล ขอมูลจากการ
บริหารงานของแตละหนวยงาน ในภาครัฐ และขอมูลในระดับพื้นที่ 
    (3) จัดสรางและพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนและการ
เชื่อมโยงขอมูลสถิติสําหรับ หนวยงานภาครัฐ และสอดคลองกับกรอบ
แนวทางมาตรฐานการแลกเปลีย่นขอมูลแหงชาต ิ
    (4) ประสานงานกับหนวยงานในภาครัฐที่ เ ก่ียวของ เพื่อ   
บูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล ยุทธศาสตรของประเทศ 
     (5) วิเคราะหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจและวางแผน       
เชิงนโยบายในการบริหาร ประเทศ 
    (6) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหาร
จัดการขอมูลสถิติและ สารสนเทศแกหนวยงานในภาครัฐ 
    (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในภาครัฐที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ 9 สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ  มี อํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 
    (1) จัดทําแผนแมบทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 
    (2) ประสานงานและหารือรวมในการจัดทําสถิติของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับแผนแมบทเก่ียวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ และ
ใหสอดคลองกับแผนกําหนด ความรับผิดชอบในการดําเนินงานทางสถิติ
ตามแผนแมบทตาม (1) 
    (3) จัดทําแผนสถิติ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของ สํานักงาน 
    (4) จัดทํา ประสานการจัดทํา การพัฒนามาตรฐานสถิติของ
ประเทศใหเปนไปตาม มาตรฐานสากล 
    (5) ศึกษา พัฒนา สงเสริม วิชาการสถิติ สําหรับการนําไป
ประยุกตใช 
    (6) กําหนดกระบวนการสุมตัวอยางและวิธีประมาณคาสถิติที่
เหมาะสม 
    (7) วิเคราะหและประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ 
    (8) กําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจัดทําแผนที่สถิติสําหรับ
การจัดเก็บ 
    (9) รวมมือและประสานงานกับตางประเทศและองคการ
ระหวางประเทศในงาน เก่ียวกับสถิติ 
    (10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือ ที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ 10 สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ  มี อํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
    (1) วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บขอมูล 
    (2) บริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข จัดทําแผนที่สถิติ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิง พื้นที่ของประเทศ เพื่อใชในสํามะโน การสํารวจ
ตัวอยาง และการบริหารจัดเก็บ ขอมูล 
    (3) บริหารจัดเก็บขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชนตอ นโยบายหรือโครงการภาครัฐ 
    (4) ประสานสถิติกับเครือขายภาครัฐและเอกชน 
   (5) ควบคุมคุณภาพขอมูลโครงการสํามะโนและการสํารวจ
ตัวอยาง 
    (6) ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในดานการจัดเก็บ
ขอมูลแกหนวยงาน 
    (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ ไดรับมอบหมาย 
  

ขอ 11 สํานักสถิติพยากรณ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
    (1)  จัดทําสถิติ เพื่อสนับสนุน ติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาต ิ
    (2) จัดทําดัชนี เคร่ืองชี้วัด ขอมูลแนวโนม และคาดการณภาวะ
ดานเศรษฐกิจและ สังคม 
    (3) วิเคราะห พัฒนา และสงเสริมการใชขอมูลและสถิติ
แนวโนมและการคาดการณ 
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    (4) รวบรวมและบูรณาการขอมูลและสถิติดานเศรษฐกิจและ
สังคมจากหนวยงาน 
    (5) จัดทําการนําเสนอขอมูลและสถิติในรูปแบบตาง ๆ 
    (6 )  เผยแพร และใหบ ริการข อมู ลและสถิติ แกผู ใชทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งงานหองสมุด 
    (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ ไดรับมอบหมาย 
  
 

ขอ 12 สํานักสถิติ เศรษฐกิจและสังคม มี อํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
    (1) จัดทําสถิติพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค 
ดวยวิธีสํามะโนหรือ การสํารวจตัวอยาง เพื่อใชในการ วางแผน ติดตาม
และประเมินผล 
    (2) พัฒนาการจัดทําสถิติ  และสงเสริมการใชสถิติดาน
เศรษฐกิจและสังคมสาขาตาง ๆ 
    (3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน ในการจัดทําสํามะโน
หรือการสํารวจตัวอยาง ดานเศรษฐกิจและสังคม 
    (4) ประสานและใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ
และหนวยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจ ตัวอยางดานเศรษฐกิจและสังคม 
    (5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ 13 สํานักสถิติสาธารณมติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
    (1) จัดทําประมวลผล วิเคราะห และประสานการจัดเก็บขอมูล
ความคิดเห็นของ ประชาชนเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อเปนขอมูล ใหรัฐใชในการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผล และตัดสินใจ 
    (2) จัดทํา ประมวลผล วิเคราะห และประสานการจัดเก็บ
ขอมูลความคิดเห็นของ ประชาชนตามความตองการของ 1 หนวยงาน 
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและ การบริหารงาน 
    (3) พัฒนา สงเสริม และใหคําปรึกษาแกหนวยงาน องคกร
เอกชน และบุคคลทั่วไป เก่ียวกับการจัดทําโครงการสํารวจตัวอยางการ
ประมวลผล และการวิเคราะห ขอมูล 
    (4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ ไดรับมอบหมาย 
  

ขอ 14 สํานักงานสถิติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
    (1) กําหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บขอมูลและจัดทํา
สถิติในระดับพื้นที่ 
    (2) บริหารจัดการในการจัดเก็บขอมูล การจัดทําสํามะโน และ
การสํารวจตัวอยางใน ระดับพื้นที่ 
    (3) สงเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของขอมูล
และสถิติ 
    (4) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยขอมูลและสถิติระดับพื้นที่ 
    (5) ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา เผยแพร และใหบริการ
ขอมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 
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    (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ รับมอบหมาย 
   * จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลใหตําแหนง
หัวหนาสวนราชการของสํานักงานสถิติแหงชาติมีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิม เลขาธิการสถิติแหงชาติ เปน ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 

นิยามศัพททางสถิติ 

นิยาม ความหมาย 
สํามะโน การ เก็ บรวบรวมข อมู ล เกี่ ย วกั บประชากร เคหะ 

การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น ๆ เพื่อใช
ประโยชนในทางสถิติ โดยการแจงนับ จากทุกหนวย
เกี่ยวกับเร่ือง นั้น ๆ 

การสํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร 
อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น เพื่อใชประโยชนในทาง
สถิติ โดยการแจงนับจากบางหนวยเปนตัวอยางเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้น ๆ 

หนวยสถิติ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เที ยบ เท า  สํ า นั ก ง านห รือหน ว ย ง า นอื่ น ใ ด ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ และราชการบริหารสวนทองถิ่นซ่ีงปฎิบัติงาน
ที่มีลักษณะในทางสถิติ 

สถิติ ศาสตรที่วาดวยหลักการ และระเบียบวิธีการทางสถิติ ซ่ึง
ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบการ
นํา เสนอขอมูล การวิ เคราะหขอมูล และการแปล
ความหมายขอมูล 

สถิติเชิงพรรณนา สถิ ติที่แสดงหรืออธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติของ
สมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งที่ตองการศึกษา โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจาก สมาชิกทุกหนวยของกลุมนั้น แลวนํามาจัดให
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เปนระบบ เพื่อนําเสนอ ใหเกิดความเขาใจไดงาย และ
รวดเร็วขึ้น 

สถิติอนุมาน สถิ ติที่ ใช ศึกษาลักษณะหรือ คุณสมบั ติต างๆ ของ
ประชากร โดยอาศัยหลักของความนาจะเปน เปนพื้นฐาน
ท่ีสําคัญ วิธีการของสถิติเชิงอนุมานจะตองมีการสุม
ตัวอยาง 

สถิติเชิงปฏิบัติ ระเบียบวิธีท่ีวาดวยขั้นตอนตาง ๆ ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลทางสถิติ เชน การทําสํามะโน การทําการสํารวจ
ดวยตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลจากทะเบียนและ
รายงานตางๆ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการทํางาน 

ระเบียบวิธีสถิติ เปนระเบียบวิธีการผลิตขอมูล เชน วิธีการสํารวจซ่ึงตอง
อาศัยระเบียบวิธีการสุม ตัวอยาง สําหรับแผนการ             
สุมตัวอยาง/การเลือกตัวอยางมีหลายวิธี และแตละวิธีจะ
ทําใหไดคาประมาณที่ไดแตกตางกันไป ขอมูลในเร่ือง
เดียวกัน ถาใชระเบียบวิธีสถิติแตกตางกัน ขอมูลสถิติและ
ผลการสํารวจก็จะแตกตางกัน 

คุมรวม ในการจัดทําสถิติจําเปนตองกําหนดคุมรวม เพื่อใหผูใช
ขอมูลไดทราบถึงขอบเขตของขอมูลวาครอบคลุมแคไหน 

ความคลาดเคล่ือนในทางสถิติ คาที่ผิดจากความจริง หรือคาที่เบี่ยงเบนจากความจริง 
ความเอนเอียง ความไมยุติธรรมในการจัดหา การรวบรวมหรือการใช

สถิติ 
การบรรณาธิกร การตรวจสอบรายการตางๆ ในแบบขอถามวามีความ

ถูกตองและมีความสอดคลองกันระหวางสดมภหรือไม 
การลงรหัส คือการเปล่ียนคําตอบในแบบขอถามใหเปนตัวเลขเพื่อจะ

นําไปใชในการประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร การให
รหัสในเร่ืองหนึ่งๆ จะตองไมซํ้ากัน 

การบันทึกขอมูล ก า ร ถ า ย ท อ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น รหั ส ห รื อ ตั ว เ ลขจ าก
แบบสอบถามลง สู แมก เม ติด ดิสก  เพื่ อ ใช ในการ
ประมวลผลขอมูล ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
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สัดสวน จํานวนยอยที่ตองการศึกษาตอจํานวนรวมทั้งส้ินของ
ขอมูลในกลุมนั้น 

อัตรารอยละ หรือเปอรเซ็นต เปนอัตราสวนชนิดหนึ่งซ่ึงเทียบตอ 100 การคํานวณโดย
เอา 100 ไปคูณสัดสวนที่ตองการหาผลลัพธก็จะออกมา
เปน   รอยละ หรือเปอรเซ็นต 

มัธยฐาน คาของขอมูลที่เปนจุดกึ่งกลางหรืออยูในตําแหนงตรง
กลางของขอมูลทั้งชุด เมื่อไดนําขอมูลมาเรียงกันจากนอย
ไปหามาก หรือจากมากไปหานอย 

ฐานนิยม คาของขอมูลที่มีจํานวนซํ้ากันมากที่สุด 
พิสัย เปนวิธีวัดการกระจายท่ีคํานวณไดจากการหาความ

แตกตางระหวางคาสูงสุดและคาตํ่าสุดของขอมูลในชุดนั้น 
พิสัยเปนภาพรวมวาขอมูลมีความกวางทั้งหมดเทาใด 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนคาเฉล่ียความแตกตางของขอมูลแตละตัวจาก
คาเฉล่ียของขอมูลชุดนั้น กลาวคือโดยเฉล่ียแลวขอมูล 
แคละคาอยูหางจากคาเฉล่ียของกลุมขอมูลเทาใด 

คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน ตัวเลขท่ีแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล ใชในการ
เปรียบเทียบการกระจายของขอมูลต้ังแต 2 ชุดขึ้นไป 

ขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเราสนใจหรือตองการศึกษา ซ่ึงอาจ
เปนตัวเลขหรือมิใชตัวเลขก็ได 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลที่ไดจากแหลงกําเนิดของขอมูลโดยตรง ซ่ึงรวบรวม
ไดมาโดยการสัมภาษณ   นับ วัด หรือสังเกตจาก
แหลงขอมูลเบื้องตน โดยการทําสํามะโน หรือสํารวจดวย
ตัวอยาง 

ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลท่ีมีผูอื่นเก็บรวบรวมไวแลว ผูใชไมตองลงมือเก็บ
รวบรวมขอมูลเอง จึงไมตองใชเวลา และคาใชจายในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงอาจอยูในรูปวารสาร รายงาน
ผลตาง ๆ 

ขาวสาร ผลลัพธจากการนาํขอมูลที่ถกูสังเกตและบันทึกได ซ่ึงอยู
ในลักษณะกระจัดกระจายมาทําการผลิต โดยผาน
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กรรมวิธี และการบริหารขอมูลที่เหมาะสม ขาวสารนี้
สามารถนํามาใชเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการ
ปฎิบัติการตางๆ ของฝายบริหาร 

ประชากร กลุมสมาชิกทั้งหมดของส่ิงตางๆ ท่ีตองการศึกษาหรือ
ตองการสรุปอางอิงจะเปน คน สัตว ส่ิงของ เหตุการณ 
ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ได ซ่ึงอยูภายใน
ขอบเขตที่กําหนด 

ตัวอยาง กลุมสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกมาดวยวิธีการตางๆ 
เพื่อทําการศึกษาวิเคราะห แลวนําผลหรือขอสรุปที่ไดไป
ใชอางอิงถึงประชากร ถากลุมสมาชิกที่ เลือกมานั้น 
เปนตัวแทนท่ีดีของประชากร และมีจํานวนมากพอแลว 
คาท่ีใชสรุปอางอิงถึงประชากร จะมีความถูกตอง หรือ
ใกลเคียงกับลักษณะหรือคุณสมบัติของประชากรมาก 

คาพารามิเตอร (?) คาที่แสดงคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่
คํานวณมาจากสมาชิกท้ังหมดของประชากรเปนคาที่มี
เพียงคาเดียว 

คาสถิติ (X) คาที่แสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ที่
คํานวณมาจากสมาชิกทุกหนวยของกลุมตัวอยาง เปนคา
ไมคงที่ แปรเปล่ียนไปตามกลุมตัวอยาง 

ระบบสถิติ ระบบการดําเนินงาน หรือการปฎิบัติงานทางสถิติใน
ระดับประเทศ 

ระบบรวมงานสถิติ ระบบสถิติที่มีหนวยงานสถิติ (สํานักงานสถิติ) ของรัฐ
เพียงแหงเดียวทําการเก็บรวบรวมและผลิตขอมูลในทุก
เร่ือง 

ระบบกระจายงานสถิติ ระบบสถิติที่มีสํานักงานสถิติกลาง ทําหนาที่เก็บรวบรวม
ขอมูล และในขณะเดียวกัน ก็มีหนวยงานอื่น ซ่ึงอยูใน
กระทรวง กรมตางๆ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย  
โดยสํานักงานสถิติกลางจะทําหนาที่ประสานงานและ
ควบคุมการปฎิบัติงานในระหวางหนวยงานผูผลิตขอมูล 
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เคร่ืองชี้วัดทางเศรษฐกิจ ขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจที่ใชประโยชนในการติดตามและ
วิ เคราะหสถานการณ ศึกษาการเปล่ียนแปลงและ 
แนวโนมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

เคร่ืองชี้วัดทางสังคม ขอมูลสถิติดานสังคมที่ใชประเมินแผนทางดานสังคม
ตางๆ และศึกษาถึงภาวะสังคมของประเทศในแตละดาน 
เชน ประชากร แรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข 

ระบบฐานขอมูลเขตการปกครอง การแสดงเขตการปกครองระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล 
และเทศบาล ตลอดจนรายละเอียดที่สําคัญๆ 

แผนที่ความยากจน เปนเคร่ืองมือแสดงรายได รายจาย ความยากจนและการ
กระจายรายไดในระดับพื้นที่ยอยต้ังแต จังหวัด อําเภอ 
ตําบล และหมูบาน จัดสรางขึ้นโดยการเชื่อมโยงขอมูล
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ขอมูล         
สํามะโนประชากรและเคหะและขอมูลการสํารวจหมูบาน
เขาดวยกันแลวจึงนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคทางสถิติ 
และเศรษฐมิติ 

รายไดประชาชาติ รายไดรวมของประชากรในประเทศที่ไดรับจากการมีสวน
รวมในการผลิตสินคาและบริการของประเทศใน
ระยะเวลาหนึ่ง 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้นภายใน 
ประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไมคํานึงถึงวาทรัพยากรที่
ใช ในการผลิตสินคาและบริการจะเปนทรัพยากรของ
พลเมืองในประเทศ หรือเปนของชาวตางชาติ 

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายทั้งหมดที่ผลิตขึ้น
ในระยะเวลาหนึ่งโดยใชทรัพยากรที่คนประเทศนั้น ๆ 
เปนเจาของ 

การคาสง การขายสินคาใหม และสินคาที่ใชแลวใหแกผูคาปลีก 
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การคาปลีก การขายโดยไมมีการเปล่ียนรูปสินคาท้ังสินคาใหม และ

สินคาใชแลวใหกับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือ
การ ใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคลในครัวเรือน 

อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนหรือจํานวนเงินที่ผูกูตองจายชําระใหแกผูให
กู โดยสัญญาวาจะชําระคืนเต็มมูลคาในวันที่ครบกําหนด 
ในอนาคตที่ตกลงกันไว 

ดุลการชําระเงิน ผลสรุปของการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางผูมีถิ่น
ฐานในประเทศ กับผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ ในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ดุลเงินสะพัด ผลรวมของดุลการคา ดุลบริการ รายไดและเงินโอน 
ดุลการคา ผลตางสุทธิระหวางมูลคาสินคาออก เอฟ.โอ.บี (ราคาที่ไม

รวมคาระวางและประกันภัยสินคา) กับมูลคาสินคาเขา  
ซี. ไอ. เอฟ. (ราคาที่รวมคาระวางและประกันภัยสินคา) 

ดุลบริการ ผลตางสุทธิที่แสดงถึงการคาระหวางประเทศในดาน
บริการ 

เงินสํารอบระหวางประเทศ สินทรัพยตางประเทศท่ีถือครองโดยธนาคารกลาง และ
สามารถนํามาใชประโยชนทันทีที่จําเปน 

รายไดรัฐบาล รายไดในงบประมาณที่เปนภาษีและรายไดที่มิใชภาษี 
โดยรายไดภาษีจะแบงเปนภาษีทางตรงและภาษีทางออม 
สวนรายไดท่ีมิใชภาษี จะประกอบดวย รายไดจากการ
ขายทรัพยสิน รายไดจากคาธรรมเนียม และรายไดจากรัฐ
พาณิชย 

รายจายรัฐบาล 
หนี้ในประเทศภาครัฐบาล ยอดหนี้คงคางของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่กูยืม

ภายในประเทศในลักษณะตาง อาทิ  โดยการออก
พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง 

หนี้ตางประเทศ ยอดคงคางหนี้สินสวนที่ไมใชทุนหรือของผูที่มีถิ่นฐานใน
ประเทศกอขึ้นกับผูมีถิ่นฐานในตางประเทศทั้งหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ย หรือไมมีดอกเบี้ย 
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หนี้ภาคทางการ หนี้ตางประเทศที่ภาคทางการเปนผูกอขึ้นกับผูมีถิ่นฐาน
ในตางประเทศประกอบดวยหนี้ของรัฐบาลกลาง หนี้ของ
รัฐวิสาหกิจ และหนี้ของเอกชนที่รัฐบาลคํ้าประกันรวมทั้ง
หนี้ของธนาคารแหงประเทศไทย 

หนี้ภาคเอกชน หนี้ตางประเทศที่ภาคเอกชนเปนผูกอขึ้นกับผูมีถิ่นฐานใน
ตางประเทศ 

ดุลในงบประมาณ สวนตางระหวางประมาณการรายไดและประมาณการ
รายจายตามที่กําหนดไวในเอกสารวบประมาณ ประจําป 

ดุลเงินสด สวนตางระหวางรายไดและรายจายของรัฐบาล ทั้งจาก
เงินในและเงินนอกงบประมาณ 

หนี้ไมกอใหเกิดรายได เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ
และสูญตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย แตไมนับ
รวมเงิน ใหสินเชื่อจัดสงสัยจะสูญที่กันสํารองครบรอยละ 
100 

เงินเฟอ ภาวการณที่ระดับราคาสินคาและบริการโดยทั่ว ไป
เพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง 

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เคร่ืองชี้วัดการเปล่ียนแปลงของราคาสินคาและบริการ
ตามคุณภาพท่ีกําหนดไวในปริมาณคงที่ ซ่ึงผูบริโภคซ้ือ
เปนประจํ า ในระยะเวลาหนึ่ ง เป รียบเทียบกับอีก
ระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไวเปนปฐาน 

ดัชนีราคาผูผลิต เคร่ืองชี้วัดการเปล่ียนแปลงราคาโดยเฉล่ียของสินคาที่
ผูผลิตออกจําหนายเปรียบเทียบกับระยะเวลาหน่ึงที่
กําหนดไวเปนปฐาน 

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสด
และสินคากลุมพลังงาน 

ดัชนีราคาสงออก ดัชนีที่ใชวัดการเคล่ือนไหวของราคาสินคาออกในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

สิทธิบัตร หนังสือสําคัญที่รับออกเพื่อคุมครองการประดิษฐหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด 
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นิยาม ความหมาย 
อนุสิทธิบัตร การจดทะเบียนเพื่อคุมครองการประดิษฐที่ใชเทคนิคไม

สูงมากนัก หรือเปนการประดิษฐที่เปนการปรับปรุงขึ้น
จากของเดิมท่ีมีอยูเพียงเล็กนอย และสามารถนํามาใช
ในทางอุตสาหกรรมได โดยมีอายุการคุมครอง 6 ป 

สัมประสิทธิ์การกระจายรายได  
หรือสัมประสิทธิ์ความไมเทาเทียม
กัน 

ดัชนีทีวัดผลการกระจายรายไดวามีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นหรือเลวลง เปนการสะทอนถึงโอกาสท่ีคน
ทั้งสังคม จะมีความอยูดีมีสุขที่เทียมกัน หากมีความ
แตกตางกันมาก ก็แสดงถึงความเหล่ือมลํ้าทางดาน การ
กระจายผลประโยชน จากการพัฒนาที่จะนําไปสูปญหา
ความยากจน 

เสนความยากจน เกณฑชี้วัดที่คํานวณจากมาตรฐานความตองการบริโภค
อาหารและสินคาท่ีจําเปนขั้นตํ่าท่ีเพียงพอตอความ
ตองการ ดํารงชีพของแตละบุคคล มีหนวยเปน บาท/คน/
เดือนซ่ึงแตกตางกันแตละบุคคล 

สัดสวนคนจน การหาสัดสวนของคนทั้งหมดที่มีรายไดของครัวเรือน
เฉล่ียตอคนตอป ตํ่ากวาเสนความยากจน บางคร้ังเรียกวา
อัตราสวนความยากจน 

ชองวางความยากจน ชองวางระหวางมาตรฐานความเปนอยูของคนจนที่ตกอยู
ใตเสนความยากจน เพื่อบงชี้วาคนจนเหลานี้มีระดับ
รายได ตํ่ากวาเสนความยากจนมากนอยเพียงใด โดยเปน
การหาคาเฉล่ีย ชองวางระหวางเสนความยากจนกับ  
รายไดเฉล่ียตอคนตอเดือนของครัวเรือนยากจน คนจนที่
มี รายได ตํ่ากวา เสนความยากจนมากก็จะมีความ
ยากลําบากมาก 

ความรุนแรงของปญหา 
ความยากจน 

เปนการวัดที่พิจารณาใหความสําคัญกับกลุมคนจนที่มี
ปญหาความยากจนรุนแรงหรือมีรายไดตํ่ากวาเสนความ
ยากจนมากๆ เพื่อบงชี้ภาวการณกระจายรายไดในกลุม
คนท่ีอยูใตเสนความยากจน โดยทําการถวงน้ําหนักมาก
ใหกับคาที่ตํ่ากวาเสนความยากจนมาก 
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รายไดเฉล่ีย รายไดประจําเฉล่ียตอคนคอเดือน 
องคการไมแสวงหากําไร องคการที่ ดํา เนินกิจกรรมหลักเกี่ ยวกับการสังคม

สงเคราะห สมาคมณาปนกิจสงเคราะหสมาคมการคา 
หอการคา สมาคมนายจาง สหภาพแรงงาน สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ องคการศาสนา พรรคการเมือง และ
องคการเอกชนตางประเทศ 

ผังรวมสถิติ การจัดทําระบบสถิติของประเทศใหมีเอกภาพ เปนไป
ตามมาตรฐานสากล สามารถสนองตอบความตองการใช
ขอมูลไดอยางครบถวน ทันการณ 

คลังขอมูลสถิติ ระบบการจัดเก็บขอมูลของสํานักงานสถิติที่จัดทําขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคในการจัดเก็บรายละเอียดทั้งหมดของ
ขอมูลสถิติจากโครงการ สํามะโน/สํารวจ ของสํานักงานฯ 
และขอมูลท่ีรวบรวมจากหนวยสถิติอื่นๆ โดยมีรูปแบบ
การจัดเก็บเปนฐานขอมูล 

ขอมูลดิบ ขอมูลรายละเอียดจากแบบสอบถามของโครงการ         
สํามะโน/สํารวจตางๆ ของสํานักงานที่ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองและยังมิไดประมวลผล 

 

ที่มา : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/citizen.jsp 
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สถานที่ตั้งสํานักงาน 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 2  
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท 0-2142-1234 บริการขอมูลโทร: 0-214-17500-03  
อีเมล : services@nso.go.th 

  
กลุมบริการและเผยแพรขอมูล  
สํานักสถิติพยากรณ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 2 (ทิศใต) 
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท 0-214-17500-03 อีเมล : services@nso.go.th 
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ตัวอยางขอคําถามเบ้ืองตน  

1. โครงสรางการทํางานของสํานักงาน  
2. การบริหารองคกรดานบุคลากร  
3. การกําหนดอัตลักษณ 
4. การสรางชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ 
5. กลุมตัวอยางในการรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง 
6. เครือขาย หรือ เจาหนาท่ีภาคสนาม 
7. การวิเคราะหขอมูล โปรแกรมท่ีใช สถิติท่ีเลือกใช การ

วิเคราะหเชิงลึก 
8. การนําเสนอตอสื่อมวลชน 
9. วิสัยทัศนขององคกรในการเขาสูอาเซียน 
10. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 
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กําหนดการศึกษาดูงาน 
โครงการศึกษาดูงานสํานักโพลในภูมภิาคอาเซียน (ประเทศไทย) 

การบริหารจัดการฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  
และระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถบริหารจัดการ 

ดานการทะเบียนท่ีทันสมัย เพ่ือเปนฐานขอมลูท่ีสําคัญของประเทศ 
ณ หองบัวแกว ชั้น 2 สํานักบริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง  (คลองเกา) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
 

11.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ีอาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

(เดินทางโดยรถตู) 

11.00-13.00 น. ออกเดินทางไปยัง สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
(คลองเกา) 

13.00-16.00 น. • เริ่มฟงบรรยาย และเดิมชมหนวยงาน โดย เจาหนาท่ี
ของสํานักบริหารการทะเบียน  

16.00 น. • นายณัฐพล  แยมฉิม (ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล)  
กลาวขอบคุณ และมอบของท่ีระลึกแกสํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง (คลองเกา) 

              เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
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รายชื่อบุคลากร สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เขาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการฐานขอมลูทะเบียนราษฎร  
และระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถบริหารจัดการดานการทะเบียนท่ีทันสมัย 

เพ่ือเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญของประเทศ 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หองบัวแกว ชั้น 2 สํานักบริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง (คลองเกา) อําเภอลําลกูกา จังหวัดปทุมธาน ี

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นาย ณัฐพล แยมฉิม ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล 
2 นางสาว พบรัก แยมฉิม ผูอํานวยการโพลธุรกิจ 
3 นางสาว มุทิตา สรอยเพชร ผูอํานวยการโพลสาธารณะ 
4 นางสาว สิรินดา เสวตสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงาน 
5 นางสาว สุภาวดี บาลี นักวิจัย 
6 นางสาว พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย 
7 นาย พศิน อินทา เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ 
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สํานักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง (คลองเกา) 

 
ประวัติสํานักงานเดิม 
        สถานท่ีซึ่งเปนท่ีตั้งของสํานักบริหารการทะเบียน เดิมเคยเปนวัง
สถานท่ีประทับของกรมหมื่นไชยาศรี สุริโยภาส พระราชโอรสองคท่ี 46 ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และเปนองคท่ี 3 ในเจาจอม
มารดาโหมด รัชกาลท่ี 5  ไดพระราชทานใหท่ีริมถนนลูกหลวงตอนตอถนน
นครสวรรคฝงใตและกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ไดเสด็จประทับท่ีวังน้ีตลอด
พระชนมาย ุ
 
          ตามหลักฐานรายงานกรรมสิทธิท่ีดิน (ท.ด.1) ระวาง 1น-1อ.10-11 
เลขท่ีดิน 6 ตําบลดุสิต หนา 48 อําเภอดุสิตโฉนดหมายเลขท่ี 3016 เลมท่ี 31 
หนา 16 จังหวัดพระนคร มีจํานวนท่ีดิน 14 ไร 2 งาน 78   ตารางวา  

ช่ือผูถือกรรมสิทธิเดิม สํานักพระราชวัง (สํานักงานพระคลังขางท่ี)    
ผูจัดการมรดก พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส 

(ตอมาไดแบงขายบางสวนใหแกผูถือกรรมสิทธ์ิตอ) 
 

         ในป พ.ศ.2505 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน และไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการในกรมการปกครอง
ใหมโดยเพ่ิมหนวยงานข้ึนมารองรับกับพระราชบัญญัติฉบับบน้ีคือ สํานักงาน
ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน หรือกองบัตรประจําตัวประชาชนหรือสวน
บัตรประจําตัวประชาชนในปจจุบันเน่ืองจากกรมการปกครองมีอาคาร        
ไมเพียงพอจึงขอเสนออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีซื้ออาคารตึกสี่ช้ันของธนาคาร
มณฑล ตั้งอยูท่ีถนนนครสวรรคหนาสนามมานางเลิ้งมีเน้ือท่ี 5 ไร 3 งาน 44 ตารางวา      
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ราคารวมท้ังท่ีเปนเงินท้ังสิ้น 5 ลานบาท คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อ
วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2506 มีมติอนุมัติซื้อท่ีดินวังกรมหมื่นไชยาโฉนดท่ีดิน 
3154 และ 3232 โดยในปงบประมาณ 2507 ชําระ 3 ลานบาทสวนอีก        
2 ลานบาทใหตั้งงบประมาณในปถัดไป 
 
         เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการซื้อตึกสี่ช้ัน รวมตลอดท้ังท่ีดิน
บริเวณวังไชยาน้ี กรมการปกครองจึงไดติดตอขอซื้อท่ีบริเวณวังไชยา       
จากธนาคารมณฑล (ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ในปจจุบัน) ตั้งอยูท่ี 
ถนนนครสวรรค หนาสนามมานางเลิ้ง คณะกรรมการบริหารมณฑล จํากัด 
ไดมีการประชุมครั้งท่ี 71/2501 เมื่อวันพุธท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2506         
หองประชุมธนาคารมณฑล จํากัด โดยหลวงอรรถไกวัลวทีเปนประธาน
กรรมการ มีมติอนุมัติใหธนาคารฯ จัดการโอนขายท่ีดินโฉนดหมายเลข 3154 
และ 3232 ตําบลดุสิต อําเภอดุสิต (นางเลิ้ง) จังหวัดพระนคร (ในขณะน้ัน) 
ใหแกกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
         เมื่อธนาคารมณฑลตกลงขายใหกับรัฐบาลแลว กระทรวงการคลัง
ในฐานะผูแทนของรัฐบาลจะตองเปนผูถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ี 8782/2485 ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2485 ขอ 19 
แตกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเปนไป
โดยสะดวกและรวดเร็ว จึงมีหนังสือกระทรวงการคลังใหมอบอํานาจให
กรมการปกครองเปนผูรับโอนกระทรวง การคลังไดมีหนังสือตอบ ไมขัดของ 
กรมการปกครองจึงไดเปนผูรับโอนและเปนผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแหงน้ี     
นับแตน้ันเปนตนมา กรมการปกครองก็ไดใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหงน้ีเปน
ท่ีตั้งหนวยราชการตางๆ ของกรมการปกครอง ณ ขณะน้ัน มี 5 กอง 2 งาน 
กับ 1 หมวดดังน้ี         
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• กองทะเบียน                           

• สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร 

• กองบัตรประจาํตัวประชาชน         

• งานศูนยจัดเก็บเอกสารและไมโครฟลม กองวิชาการ 

• กองประสานราชการ                  

• งานเครื่องเขียนและแบบพิมพ กองคลัง 

• กองปองกันฝายพลเรือน             

• หมวดสมุดประวัติ กองอัตรกําลังและสงเสรมิ
สมรรถภาพ 

 
          ซึ่งมีอยู 3 กองท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือกองการ
ทะเบียน กองบัตรประจําตัวประชาชน สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร 
          ตอมาเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2536 ไดจัดตั้ง สํานักบริหารการ
ทะเบียน (สน.บท.) ข้ึน โดยอยูในราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งกําหนดใหมี
อํานาจหนาท่ี ดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการทะเบียน 15 ประเภท 
ดังตอไปน้ี 

• ทะเบียนราษฎร • ทะเบียนอาวุธปน 

• ทะเบียนมัสยิดอิสลาม • ท ะ เบี ย น บั ต รป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชน 

• ทะเบียนสัตวพาหนะ    • ทะเบียนเกาะ 

• ทะเบียนครอบครัว     • ทะเบียนนิติกรรม 

• ทะเบียนสมาคม • ทะเบียนพินัยกรรม 

• ทะเบียนมูลนิธิ • ทะเบียนสุสาน และฌาปน
สถาน 

68 |Page 
 



รายงานการศึกษาดูงาน ประเทศไทย 77

Thailand
• ทะเบียนชื่อบุคคล • ทะเบียนศาลเจา 

• ทะเบียนการขายทอดตลาด
และคาของเกา 

 

 
         สํานักบริหารการทะเบียน เปนการรวมเอากองท่ีมีลักษณะงานท่ี
สัมพันธกัน ไดแก กองการทะเบียน กองบัตรประจําตัวประชาชนและ 
สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร เขาดวยกัน และกรมการปกครองไดกําหนด
แนวทางการบริหารราชการ และจัดโครงสรางการแบงงาน ภายในสํานัก
บริหารการทะเบียน ตามคําสั่งกรมการปกครองท่ี 15/2537 ลว.6 ม.ค. 2537  
ขอ 3 กําหนดใหมีผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียนเปนผูรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางภายในสํานักบริหาร
การทะเบียนโดยแบงงานออกเปน 1 ฝาย 4 สวน และ 1 ศูนย ดังน้ี 
            1. ฝายบริหารท่ัวไป (ฝ.บห.)           
 2. สวนการทะเบียนราษฎร (สทร.)      
 3. สวนการทะเบียนท่ัวไป (สทท.)     
 4. สวนบัตรประจําตัวประชาชน (สบป.) 
            5. สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร (สสท.)  
 6. ศูนยประมวลผลการทะเบียน (ศปท.) 
 
         ตอมาไดมีพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับท่ี5)  
พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไดมีผล
บังคับใช กรมการปกครองมีคําสั่งกรมการปกครองท่ี 839/2545 เรื่องการจัด
โครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายใน ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 โดยมีผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
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ภายในสํานักและใหมีการจัดโครงสรางการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 5 
สวน 9 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค ดังน้ี 
            1. ฝายบริหารท่ัวไป                            
 2. สวนการทะเบียนราษฎร 
            3. สวนบัตรประจําตัวประชาชน              
 4. สวนการทะเบียนท่ัวไป 
            5. สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร       
 6. สวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 
            7. ศูนยบริหารการทะเบียนภาค แบงออกเปน 9 ศูนยภาค ดังน้ี  
      
 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 

(กรุงเทพฯ)    
 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 

(จังหวัดชลบุรี) 
 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3  

(จังหวัดนครราชสีมา) 
 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4  

(จังหวัดอุดรธานี) 
 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5  

(จังหวัดเชียงใหม) 
 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 6  

(จังหวัดพิษณุโลก) 

 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 7  
(จังหวัดนครปฐม) 

 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8  
(จังหวัดสุราษฎรธานี) 

 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9  
(จังหวัดสงขลา) 

 

   
อํานาจหนาท่ีของสํานักบริหารการทะเบียน 
 ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัว
ประชาชนและการทะเบียนอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย ประกอบดวย 5 สวน 1 ฝาย และ 9 ศูนย บริหารการทะเบียน
ภาค 
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ผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน : นายวิเชียร ชิดชนกนารถ 
 
ปจจุบัน สํานักบริหารการทะเบียน ไดยายมาอยูท่ี  
          59 หมู  11 ถ.ลําลูกกาคลอง 9  ต . บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา               
จ.ปทุมธานี ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2546 
 
 
 
 
 
 
 
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล  ระบบการจัดเก็บ และการปรับปรุง
ฐานขอมูล 
 

ตามท่ีกรมการปกครอง ไดเปดการใหบริการทะเบียนราษฎรดวย
ระบบคอมพิวเตอร ONLINE ณ สํานักทะเบียนท่ัวประเทศ ทําใหเกิด
ฐานขอมูลเพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลคน บาน รวมท้ังขอมูลตาง ๆ ท่ีเกิดจาก
การใหบริการประชาชนและไดจัดสรางฐานขอมูลเปนหลายระดับ  ไดแก  

1. สํานักบริหารการทะเบียนกลาง 
- ท่ีวังไชยา นางเลิ้ง  (CWS) 
- ท่ีคลองเกา ลําลูกกา (COS) 

2. สํานักทะเบียนอําเภอ/ทองถ่ิน  (DCS) 
3. ศูนยบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด  (PCS) 
4. ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 – 9 (RCS) 
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ท้ังน้ี ท่ีตองมีการจัดเก็บฐานขอมูลไวหลายระดับก็เพ่ือเปนการ
สํารองไว เมื่อมีฐานขอมูลระดับใดเกิดความเสียหายก็สามารถนําฐานขอมูล
จากระดับใกลเคียงมาทดแทนได เชน หากฐานขอมูลท่ีสํานักทะเบียนเกิด
ความเสียหาย รวมท้ังระบบการสํารองขอมูลอ่ืน ๆ ของสํานักทะเบียนเองก็ไม
สามารถนํามาใชงานได ก็สามารถไปนําขอมูลของสํานักทะเบียนน้ัน ๆ จากท่ี
ศูนยบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ท่ีจัดเก็บไวมาลงแทนไดทันที 

ดังน้ัน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับระบบ
ฐานขอมูลระบบการจัดสงขอมูล และการปรับปรุงฐานขอมูลระดับตาง ๆ    
ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

รายละเอียดของฐานขอมูลท่ีจัดเก็บไว ณ สถานท่ีตาง ๆ 
  
1. สํานักบริหารการทะเบียน (CCS) 

เปนฐานขอมูลในระบบ INFORMIX DYNAMIC VERSION 9.4   
เก็บรายละเอียดเก่ียวกับคน บาน และขอมูลรายละเอียด เก่ียวกับทะเบียน
การรับแจงตาง ๆ ท้ังประเทศ เรียกวา “ฐานขอมูลกลาง” ซึ่งจะมีฐานขอมูล 
ท่ีเหมือนกัน 2 แหง เพ่ือเปนการสํารองการเขาใชงาน หากฐานขอมูลหลัก 
เกิดปญหาขัดของไมสามารถใชงานได ก็จะเปลี่ยนไปใชอีกเครื่องหน่ึงไดทันที  
ทําใหไมเกิดความเดือดรอนแกประชาชนและหนวยงานท่ีมีการติดตอใชงาน
กับฐานขอมูลของกรมการปกครอง ซึ่งฐานขอมูลท้ัง 2 แหงจะเหมือนกัน
ตลอดเวลา ดวยระบบการจัดการของเครื่องโดยอัตโนมัติ ฐานขอมูลดังกลาว
ตั้งอยูท่ี 

- ท่ีวังไชยา นางเลิ้ง (CW) 
- ท่ีคลองเกา ลําลูกกา (COS) 
ซึ่งปจจุบันการทํางานของสํานักทะเบียนจะติดตอกับฐานขอมูล

กลางท่ีตั้งอยูท่ีวังไชยา นางเลิ้ง โดยมีฐานขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 
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1.1 ฐานขอมูลเก่ียวกับทะเบียนราษฎร เปนฐานขอมูลท่ีเก็บ

รายละเอียดของขอมูลคน บาน และรายละเอียดเก่ียวกับการรับแจงตาง ๆ 
เชน การแจงเกิด ตาย ยาย และการแกไขรายการตาง ๆ 
 1 .2 ฐานขอมูล เ ก่ียว กับทะเบียนบัตรประจํ าตัวประชาชน           
เปนฐานขอมูลท่ีเก็บรายละเอียดของขอมูลการขอทําบัตรประจําตัวประชาชน 
(บป.1)  ดัชนีในการคนหาภาพใบหนาจากการทําบัตรประจําตัวประชาชน 
และดัชนีในการคนหาภาพลายพิมพน้ิวมือ 
 1.3 ฐานขอมูลเ ก่ียวกับทะเบียนท่ัวไป เปนฐานขอมูลท่ีเก็บ
รายละเอียดของขอมูลเก่ียวกับการรับแจงรายการตาง ๆ ของระบบทะเบียน
ท่ัวไป เชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา ทะเบียนช่ือสกุล ฯ 
 1.4 ฐานขอมูลทะเบียนเลือกตั้ง เปนฐานขอมูลท่ีเก็บรายละเอียด
เก่ียวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งผูเสียสิทธิ เปนตน 
            1.5 ฐานขอมูลผูประสบปญหาความยากจน เปนฐานขอมูลท่ีเก็บ
รายละเอียดขอมูลคนท่ีมาลงทะเบียนผูประสบปญหาความยากจน ตลอดจน
รายละเอียดเก่ียวกับการประชาคม ผลการชวยเหลือ และระบบสถิติตาง ๆ 
เก่ียวกับการลงทะเบียนผูประสบปญหาความยากจน 
 1.6 ฐานขอมูลสถิติ เปนฐานขอมูลท่ีใชในการจัดเก็บขอมูลการ
ประมวลผลเก่ียวกับสถิติจํานวนคน จํานวนบานและจํานวนการบริการ       
รับแจงตาง ๆ 
 1.7 ฐานขอมูลตารางรหัสตาง ๆ เก็บคารหัสและรายละเอียด
เก่ียวกับตารางรหัสตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชน ตารางรหัสเจาหนาท่ี    
ท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานบนระบบเครื่องคอมพิวเตอร ตารางรหัสตรอก  
ตารางรหัสซอย และตารางรหัสถนน เปนตน 
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2.  สํานักทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น (DCS) 
เปนฐานขอมูลในระบบ INFORMIX DYNAMIC VERSION 9.3 เก็บ

รายละเอียดเก่ียวกับคน บาน  และขอมูลรายละเอียด เก่ียวกับทะเบียนการ
รับแจงตาง ๆ เฉพาะของสํานักทะเบียนน้ัน ๆ ดังน้ี 
 2.1 ฐานขอมูลเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
            2.2 ฐานขอมูลเก่ียวกับทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน   
            2.3 ฐานขอมูลเก่ียวกับทะเบียนท่ัวไป 
            2.4 ฐานขอมูลผูประสบปญหาความยากจน 
            2.5 ฐานขอมูลตารางรหัสตาง ๆ 
            2.6 ฐานขอมูลทะเบียนเลือกตั้ง    
  
3. ศูนยบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด (PCS) 
            ลักษณะของฐานขอมูลจะเหมือนกับฐานขอมูลท่ีสํานักทะเบียน
อําเภอ/ทองถ่ินแตจะมีเฉพาะขอมูลของทุกสํานักทะเบียน ท่ีอยูภายในจังหวัด
น้ัน ๆ 
   
4. ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 – 9 (RCS) 
            เปนฐานขอมูลในระบบ INFORMIX DYNAMIC VERSION 7 .3   
เก็บรายละเอียดเก่ียวกับคน บานและขอมูลรายละเอียด เก่ียวกับทะเบียน
การรับแจงตาง ๆ ของทุกจังหวัดภายในความดูแลรับผิดชอบของศูนยบริหาร
การทะเบียนภาคน้ัน ๆ มีฐานขอมูลตาง ๆ ดังน้ี    

4.1 ฐานขอมูลเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
4.2 ฐานขอมูลเก่ียวกับทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
4.3  ฐานขอมูลทะเบียนเลือกตั้ง 
4.4  ฐานขอมูลสถิติ 
4.5  ฐานขอมูลตารางรหัสตาง ๆ 
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 ระบบการติดตอสื่อสารขอมูล 

ในการปฏิบัติงานประจําวันจะเริ่มจากท่ีสํานักทะเบียน เมื่อมีการ
บริการรับแจง ระบบ โปรแกรมจะทําการคนหาขอมูลรายการตาง ๆ จาก
ฐานขอมูลของสํานักทะเบียน ถาเปนคนท่ีอยูในฐานขอมูลของสํานักทะเบียน
ก็จะสามารถดําเนินการใหบริการไดทันท่ี หากไมพบ โปรแกรมก็จะทําการ
ติดตอผานระบบสื่อสารไปคนหายังฐานขอมูลกลาง (COS) และดึง
รายละเอียดมาท่ีสํานักทะเบียนเพ่ือดําเนินการตอไป เชน การแจงยาย
ปลายทางอัตโนมัติ การทําบัตรประชาชนตางสํานักทะเบียน และการ
ตรวจสอบภาพใบหนาเปนตน หากการสื่อสาร ขัดของทําใหไมสามารถติดตอ
กับฐานขอมูลกลางได หรือมีปญหาเก่ียวกับการปฎิบัติงานของระบบ
โปรแกรม จะมีขอความแจงใหทราบ ในบรรทัดสุดทาย ขอใหเจาหนาท่ี
ตรวจสอบวาเปนปญหาอะไร และหากไมสามารถแกไขได ขอใหประสานกับ
ศูนย จังหวัดท่ีดูแล รับผิดชอบตอไปซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนไมเรียกวาเครื่องเสีย 
แตเปนปญหาเก่ียวกับระบบสื่อสาร หรือระบบโปรแกรมผิดพลาดเพราะถา
เครื่องเสีย คือไมสามารถเปดเครื่องใชงานไดเลย 
  
ระบบการปรับปรุงฐานขอมูล  มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีสํานักทะเบียน  
1.1 ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เมื่อมีการ

ใหบริการประชาชนในแตละครั้งจะเกิดขอมูลข้ึนเรียกวา TRANSECTION 
ของรายการน้ัน ๆ พรอมท้ังการปรับปรุงรายการคน หรือรายการบานใน
ฐานขอมูลของสํานักทะเบียนดวย หากเปนการจําหนายรายการคนทุกกรณี 
หรือการยายออกจากสํานักทะเบียนเดิม จะเปนการลบขอมูลรายการคนน้ัน
ออกจากฐานขอมูลของสํานักทะเบียนดวย แตถาเปนการจําหนายรายการ
บานจะเปนเพียงการใสวันเดือนปท่ีจําหนายลงในรายการบานเทาน้ัน ซึ่งจะ
เหมือนกับท่ีศูนยภาค และศูนยฯจังหวัด ยกเวนท่ีฐานขอมูลกลางจะเปนการ
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กําหนดสถานภาพของบุคคลน้ันแทน เชน อยูระหวาง การยาย จําหนาย
ซ้ําซอน หรือตาย เปนตน 

นอกจากการแบงเขตการปกครอง (CHANGE AREA)  ท่ีอยูคนละ
ฐานขอมูล จะเปนการลบขอมูลบานจากฐานขอมูลเดิม และสงผาน
ระบบสื่อสารเพ่ือไปรอทําการปรับปรุงรายการท่ีฐานขอมูลของ สํานัก
ทะเบียนใหม 
            1.2 ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
จะจัดเก็บขอมูลรายการขอทําบัตรฯ ลงในฐานขอมูลบัตร สวนรายการภาพ
ใบหนา และลายพิมพน้ิวมือจะเก็บเปนแฟมขอมูลเพ่ือสงตอไปไวท่ีฐานขอมูล
กลางเทาน้ัน แตสํานักทะเบียนจะสามารถตรวจสอบประวัติการทําบัตรและ
ภาพใบหนาของผู ท่ีทําบัตรในวันน้ันได หลังจากการทําบัตรประมาณ            
1 ช่ัวโมง (กรณีสื่อสารปกติ) 

1.3 ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนท่ัวไป ในกรณี ท่ี
ระบบสื่อสารสามารถใชงานไดตามปกติเมื่อมีประชาชนมาขอรับบริการระบบ
ทะเบียนท่ัวไป ระบบโปรแกรมจะทําการติดตอไปท่ีฐานขอมูลกลางและ
ดําเนินการปรับปรุงรายการท่ีฐานขอมูลกลางทันที และวันรุงข้ึนขอมูล
ดังกลาวจะถูกสงจากฐานขอมูลกลางมาปรับปรุงท่ีสํานักทะเบียนน้ัน ๆ ดวย 

ถาหากในขณะท่ีประชาชนมาขอรับบริการ ระบบสื่อสารเกิด
ขัดของ โปรแกรมจะทําการปรับปรุงรายการ ท่ีฐานขอมูลของสํานักทะเบียน
กอนและเมื่อสื่อสารใชงานไดขอมูลจะถูกจัดสงดวยระบบโปรแกรมการ
คัดเลือกขอมูลดังกลาวสงไปปรับปรุงรายการท่ีฐาน ขอมูลกลางตอไป 

1.4 ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลผูประสบปญหาความยากจน 
ระบบโปรแกรมจะทําการปรับปรุงรายการ ลงในฐานขอมูลท่ี สํานักทะเบียน
ทันที 
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1.5 ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลตารางรหัส แบงเปน 
     1.5.1 ตารางรหัสแยก ไดแก ตารางรหัสท่ีเปนของสํานัก

ทะเบียนน้ัน ๆ เชน ตารางรหัสผูปฏิบัติงาน ตรอก ซอย ถนน ช่ือชุมชน     
เปนตน สํานักทะเบียนจะตองแจงศูนยบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด 
เปนผูดําเนินการปรับปรุงให  
                 1.5.2 ตารางรหัสรวม ไดแก ตารางรหัสท่ีตองใชรวมกันทุก
สํานักทะเบียน เชน ตารางรหัสคํานําหนานาม ตารางรหัสสัญชาติ ตารางรหัส
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน เปนตน สวนกลางจะเปนผูดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข แลวจึงสงไปปรับปรุงท่ีฐานขอมูลของสํานักทะเบียนใน
วันรุงข้ึนโดยอัตโนมัติ 
            1.6 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเลือกตั้ง (จะอยูในหัวขอระบบ
การเลือกตั้ง) 
  

2. ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีสํานักบริหารการทะเบียน 
(ฐานขอมูลกลาง) 
            ขอมูลตาง ๆ ท่ีใหบริการ ณ สํานักทะเบียนตาง ๆ จะมีระบบ
โปรแกรมคัดเลือก และระบบการสงขอมูลมาใหสวนกลางทุก ๆ 15 นาที และ
ระบบจะทําการปรับปรุงขอมูลท่ีฐานขอมูลกลาง ทุก ๆ 30 นาที  ซึ่งจะทําให
ขอมูลท่ีสํานักทะเบียนและท่ีสวนกลางตางกันประมาณ 1 ช่ัวโมง (กรณี
สื่อสารระหวางสํานักทะเบียนและสวนกลางสามารถติดตอกันไดเปนปกติ)
โดยจะแบงเปนการปรับปรุงแตละฐานขอมูล ดังน้ี 

2.1 ทะเบียนราษฎร จะปรับปรุงขอมูลทุก ๆ 30 นาที ตั้งแตเวลา 
07.00 –20.30 น. 

2.2 ทะเบียนบัตรฯ   จะปรับปรุงขอมูลทุก ๆ 30 นาที ตั้งแตเวลา 
08.15 – 19.45 น. 
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2.3 ทะเบียนผูประสบปญหาความยากจน จะปรับปรุงขอมูลทุก ๆ 
30 นาที  ตั้งแตเวลา 08.09 – 23.55 น. 
            2.4 ขอมูลภาพใบหนา และลายพิมพน้ิวมือ จะถูกจัดเก็บบน DISK 
ขนาดใหญ พรอมท้ังมีการจัดสรางเปนดัชนีเพ่ือใช สําหรับคนหา ขอมูลจาก 
DISK ตอไป โดยจะดําเนินการในตอนกลางคืนของวันน้ัน 

สําหรับในตอนเชาของวันรุงข้ึน ศูนยบริหารการทะเบียนภาคจะทํา
การรับรายงานการปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ จากสวนกลาง เพ่ือสงใหสํานัก
ทะเบียนตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลของสํานักทะเบียนท่ีฐานขอมูลกลางวา
มีปญหาอะไร และขอมูลสงไปท่ีสวนกลาง ครบถวนหรือไม       
            สวนขอมูลการยายปลายทางอัตโนมัติ ท่ีตองสงกลับไปปรับปรุง
รายการคนยายออก พรอมท้ังพิมพหนังสือแจงเจาบานน้ัน สวนกลางจะจัดสง
ขอมูลไปไวท่ีศูนย เพ่ือใหสงตอไปใหสํานักทะเบียนในวันรุงข้ึน ซึ่งขอมูลจะถูก
ปรับปรุงอัตโนมัติ เวลา 10.00 น (ถาสํานักทะเบียนไมเขาระบบไปปรับปรุง
เอง) 
 

3. ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีศูนยบริหารการทะเบียนภาค   
ขอมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจําวันของสํานักทะเบียนจะถูก

จัดสงมาทุก ๆ 15 นาทีเหมือนกับท่ีสวนกลาง  แตท่ีศูนยภาค จะทําการ
ปรับปรุงฐานขอมูลตางๆ ตอนสิ้นวันทําการหลังจากท่ีทุกสํานักทะเบียนใน
ความดูแลของภาค ปดระบบการ ใหบริการหมดแลว โดยจะทําการปรับปรุง
ฐานขอมูลดวยระบบ BATCH PROCESSING 
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4. ระบบการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีศูนยบริหารการทะเบียนภาค 

สาขาจังหวัด 
ขอมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจําวันของสํานักทะเบียนจะถูก

จัดสงมาจากศูนยบริหารการทะเบียนภาคในตอนเชาของวันรุงข้ึน เพ่ือให
ศูนยฯจังหวัดทําการปรับปรุงฐานขอมูลต าง ๆ ดวยระบบ BATCH 
PROCESSING 
                                           
การใหบริการของสํานักบริหารการทะเบียน 

- ตรวจสอบช่ือ-สกุล 
- บริการงานทะเบียน (การเลือกตั้ง) 
- ตรวจสอบขอมลูการเลือกตั้ง 
- Update Chip Smart Card 
- CALL CENTER 1548 
- วารสาร THE ONE 
- ขอมูลสถิต ิ
- KM ประชาคมอาเซียน 
- WEBBOARD BORA  
- บริการภาครัฐ (MOU) 

 
การขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียน
กลางดวยระบบคอมพิวเตอรของกรมการปกครอง 

1. รูปแบบการใหบริการ มี 4 ระบบ ไดแก 
   1.1 ระบบแฟมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Batch Processing) 

ใชสําหรับการตรวจสอบขอมูลเปนจํานวนมากและตรวจสอบไดเฉพาะขอมลู
ในทะเบียนบาน ไดแก เลขประจําตวัประชาชน ช่ือ-สกุล วันเดือนปเกิด เพศ 
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สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชนมารดา ช่ือมารดา เลขประจําตัวประชาชน
บิดา ช่ือบิดา วันเดือนปยายเขา และท่ีอยูปจจุบัน 

    1.2 ระบบบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผานเคานเตอร 
(Counter Service) เปนการตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหบริการประชาชน โดย
ตองมีคํารองและหรือคํายินยอมใหตรวจสอบขอมูลจากเจาของรายการ
ประวัติหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และนําขอมูลไปใชเพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงาน 
                1.3 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนการตรวจสอบ
ขอมูลเพ่ือการปฏบัิติหนาท่ีตามกฏหมายของหนวยงานเปนครั้งคราว โดยจะ
มีการสงผลการตรวจสอบขอมูลกลับไปยังหนวยงานทุก 1 ช่ัวโมง สําหรับ
กรณีตองการตรวจสอบขอมูลจําเปนเรงดวน หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตใหใช
ระบบน้ี สามารถขอกําหนดระยะเวลาใหเร็วข้ึนได 
                1.4 ระบบเช่ือมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Online) เปนการ
ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหบริการสวนราชการและหนวยงานของรัฐ เพ่ือนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 

 
  2. กฏหมายท่ีเก่ียวของ 

                 2.1 พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
           มาตรา 15 “สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอาจขอให

นายทะเบียนจัดสงสําเนาเอกสารขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรได ท้ังน้ีเฉพาะ
เพ่ือการอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการหรอืหนวยงานของรัฐ
น้ัน 
  หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมีความประสงคจะ
เช่ือมโยงคอมพิวเตอรเพ่ือใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร   
นายทะเบียนอาจอนุญาตใหเช่ือมโยงไดเฉพาะขอมูลท่ีปรากฏภายในทะเบียน
บาน ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตายเทาน้ัน 
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     2.2 พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
                      มาตรา 11 ใหยกเลิกความในวรรคสองมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
           “ หากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมีความประสงค
จะเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเพ่ือใชประโยชนจากขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางอาจอนุญาตใหเช่ือมโยงไดเฉพาะขอมูลท่ีจําเปน
แกการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีปรากฏภายในทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด 
ทะเบียนคนตาย หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยเทาน้ัน” 
           มาตรา 12 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนวรรคสามและวรรคสี่
ของมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
           “ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงในราชอาณาจักรคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให
ผูอํานวยการทะเบียนกลางยินยอมใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
เช่ือมโยงขอมูลท่ีปรากฏในทะเบียนอ่ืนนอกจากทะเบียนตามวรรคสองเฉพาะ
ขอมูลท่ีจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดก็ได 
           หามมิใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือพนักงาน
สอบสวนท่ีไดขอมูลใดตามมาตราน้ีนําไปใชเพ่ือประโยชนในทางธุรกิจหรือใน
เรื่องอ่ืนท่ีไมเก่ียวหับหนาท่ีของทางราชการหรือตามวัตถุประสงคท่ีรองขอ” 
            มาตรา 24 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา 48/1 แหงราช
บัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
            “มาตรา 48/1 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 วรรคสี่ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสน
บาท 
  ในกรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐกระทําผิด
ตามมาตราน้ี ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐน้ันตองรับโทษ
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ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นการ
กระทําความผิดน้ันและไดจัดการตามสมควรเพ่ือมิใหเกิดการกระทําความผิด
น้ันแลว” 
 

      2.3 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
                       มาตรา 24 “หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือ
ผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนา
หรือในขณะน้ันมิได เวนแตเปนการเปดเผยดังตอไปน้ี 

1) ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตน เพ่ือการ
นําไปใชตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน 

2) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการ
จัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวยบุคคลน้ัน 

3) ตอหนวยงานของรัฐท่ีทํางานดวยการวางแผน หรือ
การสถิติ หรือสํามะโนตาง ๆ ซึ่งมีหนาท่ีตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไว
ไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน 

4) เปนการใหเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยไมระบุ
ช่ือหรือสวนท่ีทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับบุคคลใด 

5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการ
เก็บรักษา 

6) ตอเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือการปองกันการฝาฝนไม
ปฏิบัติตามกฏหมาย การสืบสวนการสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดี
ประเภทใดก็ตาม 

7) เปนการใหซึ่งจําเปน เพ่ือการปองกันหรือระงับ
อันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
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8) ตอศาล และเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

หรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฏหมายท่ีจะขอขอเท็จจริงดังกลาว 
9) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา การ

เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหน่ึง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ 
(9) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดงการเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารน้ัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฏกระทรวง” 

 
3. (ราง) บันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียน

ประวัตริาษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร ม ี4 
รูปแบบ ไดแก 

       3.1 รางบันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร
โดยวิธีแฟมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Batch Processing) 
                   3.2 รางบันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร
โดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผานเคานเตอร (Counter Service)  
                   3.3 รางบันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร
โดยวิธีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
                   3.4 รางบันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร
โดยวิธีเช่ือมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Online) 
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สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย      
ไดลงนามความรวมมือกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

เมื่อวันที่  17 กันยายน 2557 นายสถาพร ศิ ริภักดี  (รอง
อปค.) นายวิเชียร  ชิดชนกนารถ (ผอ.สน.บท) นายวินิจ สนชัย (ผอ.
สพท.) ไดรวมลงนามในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการขอใช
ประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวย
ระบบคอมพิวเตอร และขอตกลงการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูล
จากบัตรประจําตัวประชาชนกับ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ หองประชุมกาหลา โรงแรมดุสิตเพลส   

 

.......................................... 
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สํานักบริหารการทะเบียน  
 
 
 
 

59 หมู11 ถนนลําลูกกาคลอง 9  
ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  

โทร.0-2791-7000 
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ข่าวการศึกษาดูงาน
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณ สำ นักงานสถิติแห่งชาติ
และสำ นักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง (คลองเก้า)
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เว็บไซต : http://service.nso.go.th/ 
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วันจันทรท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ 2558 
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วันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ 2558 

 

สวนดุสิตโพลพัฒนางานสูอาเซียน 
 

 

               นายณัฐพล แยม ฉิม ประธานดํ า เ นินงานสวนดุสิต โพล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปดเผยถึง “โครงการศึกษาดูงานสํานักโพลในภูมิภาค

อาเซียน” วา เปนโครงการท่ีไมไดเพียงมุงเนนการแสวงหาพันธมิตรทาง

วิชาการในกลุมประเทศอาเซียนเทาน้ัน แตยังเปนการแสวงหาความรูเก่ียวกับ

การสํารวจสาธารณมติในกลุมประเทศอาเซียนอีกดวย สวนดุสิตโพลเริ่ม 
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ดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2557 โดยการสงคณะนักวิจัย

คณะแรกไปสรางความรวมมือ ณ ประเทศมาเลเซีย และในเดือนกรกฎาคม 

2558 ไดมีการสงคณะนักวิจัยไปศึกษาดูงานท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติของไทย 

ซึ่งเปนสถานท่ีดูงานแหงสุดทาย 

               การศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซียนท้ัง 9 ประเทศน้ัน จะ

เนนสถานท่ีหลักสามสวน ไดแก สํานักโพล หรือสํานักวิจัย สื่อมวลชน และ

มหาวิทยาลัย ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน นอกจากจะเปนการสราง

เครือขายกับประเทศท่ีมีสาํนักโพล หรือสํานักวิจัย แลว ยังทําใหไดรับความรู

เ ก่ียวกับเทคนิคการสํารวจสาธารณมติของแตละประเทศ ซึ่งทําใหพบ

แนวทางท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันในกลุมประเทศอาเซียนวาการสํารวจ

ความคิดเห็นในปจจุบันไมเพียงแตจะตองคํานึงถึงการดําเนินการตามหลัก

วิชาการ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองเทาน้ัน แตยังจําเปนตองมีการนําเทคโนโลยี

ในรูปแบบตาง ๆ มาประยุกตใชในการสํารวจสาธารณมติ ท้ังในดานการเก็บ

ขอมูล ซึ่ งจะทําให เ ก็บขอมูลไดรวดเร็ว เขาถึงกลุมตัวอยางไดอยาง

หลากหลายมากข้ึน หรือแมแตการนําเสนอผลการสํารวจสูสาธารณชน ก็

สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดเชนกัน 

               นายณัฐพล กลาวเพ่ิมเติมวา ในสวนของไทยซึ่งไดมีการศึกษาดู

งานท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ อันเปนองคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลักในการดูแล

เรื่องสถิติ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ทําใหเห็นอีกหน่ึงมิติดานแนวทางในการ

บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการจัดเก็บฐานขอมูลใหมี

มาตรฐานระดับสากลน้ัน เปนสิง่ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเช่ือมโยง 
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ฐานขอมูลกับประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งจะทําใหสามารถนําสถิติตางๆ มา

ประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ในระดับโลกไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Suan Dusit University Studies Techniques to Conduct Public 

Polls in ASEAN Countries  

Suan Dusit University, which undertakes the “Suan Dusit Poll,” 
has launched a study tour program to send its researchers to 
study public polls in various ASEAN countries and create networks 
with them. 
 
Mr. Nattapon Yamchim, Head of the Suan Dusit Poll project said 
that the study tour program began in May 2014, when the first 
group of researchers from Suan Dusit University visited Malaysia. 
The program was concluded in July 2015, when the researchers 
joined a study tour of the National Statistical Office in Bangkok. 
Mr. Nattapon said that the program was intended not only to 
promote academic partnerships within ASEAN, but also to seek 
knowledge about techniques to conduct public opinion polls by 
each ASEAN member. 
 
The study showed that new technology and various forms should 
be adopted to conduct public polls, so that data collection could 
be made more quickly, with greater access to diverse samples.      
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In presenting results of the polls to the general public, new 
technology could also be used for greater efficiency. 
 
Mr. Nattapon said that, in the study tour of the National Statistical 
Office, which is the last place under this program, the researchers 
had learned about efficient management in the application of 
statistics for national development. 
 
He pointed out that data collection to the international standard 
is important for connecting to various countries worldwide. This 
would enable people involved to apply various statistics to 
enhance the country’s competitiveness and increase efficiency in 
national development. 
 

ท่ีมา http: //dlfeschool.in.th  
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วันพฤหัสบด ี30 กรกฎาคม 2558 
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วันท่ีพุธท่ี 5 สิงหาคม 2558 

สวนดุสิตโพลพัฒนางานสูอาเซียน 

              นายณัฐพล  แยม ฉิม  ประธานดํ า เ นินงานสวนดุสิ ต โพล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปดเผยถึง “โครงการศึกษาดูงานสํานักโพลในภูมิภาค

อาเซียน” วา เปนโครงการท่ีไมไดเพียงมุงเนนการแสวงหาพันธมิตรทาง

วิชาการในกลุมประเทศอาเซียนเทาน้ัน แตยังเปนการแสวงหาความรูเก่ียวกับ

การสํารวจสาธารณมติในกลุมประเทศอาเซียนอีกดวย สวนดุสิตโพลเริ่ม

ดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2557 โดยการสงคณะนักวิจัย

คณะแรกไปสรางความรวมมือ ณ ประเทศมาเลเซีย และในเดือนกรกฎาคม 

2558 ไดมีการสงคณะนักวิจัยไปศึกษาดูงานท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติของไทย 

ซึ่งเปนสถานท่ีดูงานแหงสุดทาย 

              การศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซียนท้ัง 9 ประเทศน้ัน จะเนน

สถานท่ีหลักสามสวน ไดแก สํานักโพล หรือสํานักวิจัย สื่อมวลชน และ

มหาวิทยาลัย ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน นอกจากจะเปนการสราง

เครือขายกับประเทศท่ีมีสาํนักโพล หรือสํานักวิจัย แลว ยังทําใหไดรับความรู

เ ก่ียวกับเทคนิคการสํารวจสาธารณมติของแตละประเทศ ซึ่งทําใหพบ

แนวทางท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันในกลุมประเทศอาเซียนวาการสํารวจ

ความคิดเหน็ในปจจุบันไมเพียงแตจะตองคํานึงถึงการดําเนินการตามหลักวิชาการ  
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เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองเทาน้ัน แตยังจําเปนตองมีการนําเทคโนโลยีใน

รูปแบบตาง ๆ มาประยุกตใชในการสํารวจสาธารณมติ ท้ังในดานการ       

เก็บขอมูล ซึ่งจะทําใหเก็บขอมูลไดรวดเร็ว เขาถึงกลุมตัวอยางไดอยาง

หลากหลายมากข้ึน หรือแมแตการนําเสนอผลการสํารวจสูสาธารณชน        

ก็สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดเชนกัน 

              นายณัฐพล กลาวเพ่ิมเติมวา ในสวนของไทยซึ่งไดมีการศึกษาดู

งานท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ อันเปนองคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลักในการดูแล

เรื่องสถิติ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ทําใหเห็นอีกหน่ึงมิติดานแนวทางในการ

บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการจัดเก็บฐานขอมูลใหมี

มาตรฐานระดับสากลน้ัน เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลกับประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งจะทําใหสามารถนําสถิติตางๆ         

มาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันในระดับโลกไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท่ีมาของขาว www.braille-cet.in.th 
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วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 

“สวนดุสิตโพล” กรุยทางสู “อาเซียน” 

 

 

 

การดูงานท่ีประเทศบรูไน 
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การเขาสูประชาคม

อาเซียนอยางเปน

ทางการในวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ท่ีจะ

ถึ ง  ถื อ เ ป น ค วาม

เปลี่ยนแปลงระดับ

ภู มิ ภ า ค  ซ่ึ ง เ ป น

ปจจัยสําคัญท่ีทําให       

เกิดความเปลี่ยนแปลง  

ในสังคมไทย อันเปน

แรงผลักท่ีทําใหองคกรตางๆ ตองวางแผนบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมความ

พรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน 

เชนเดียวกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็มีการเตรียมความ

พรอมมาอยางยาวนาน ผาน “โครงการศึกษาดูงานสํานักโพลในภูมิภาค

อาเซียน” 

              นายณัฐพล แยมฉิม ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล ได

เปดเผยวา การศึกษาดูงานสํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน เปนโครงการท่ีไมได

เพียงมุงเนนการแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการในกลุมประเทศอาเซียนเทาน้ัน 

แตยังเปนการแสวงหาความรูเก่ียวกับการสํารวจสาธารณมติในกลุมประเทศ

อาเซียนอีกดวย ซึ่งสวนดุสิตโพลเริ่มดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2557 โดยการสงคณะนักวิจัยคณะแรกไปสรางความรวมมือ ณ  

 

การดูงานท่ีประเทศเวียดนาม 
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ประเทศมาเลเซีย และในเดือนกรกฎาคม 2558 ไดมีการสงคณะนักวิจัยไป

ศึกษาดูงานท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติของไทย ซึ่งเปนสถานท่ีดูงานแหงสุดทาย 

การศึกษาดู งานใน

กลุมประเทศอาเซียน

ท้ัง 9 ประเทศน้ัน จะ

เนนศึกษาดู งานใน

สถานท่ีหลักสามสวน 

ไดแก สํานักโพลหรือ

สํานักวิจัย สื่อมวลชน 

และมหา วิทยาลั ย 

ประโยชนท่ีไดรับจาก

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น 

นอกจากจะเปนการ

สร า ง เครื อข าย กับ

ประ เทศ ท่ีมี สํ า นั ก

โพลหรือสํานักวิจัย 

ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 

มา เล เซี ย  กัม พูชา 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

พมา เวียดนาม และ

สิงคโปร แลว ยังทําใหไดรับความรูเก่ียวกับเทคนิคการสํารวจสาธารณมติของ

แตละประเทศ  

การดูงานท่ีประเทศลาว 

 

การดูงานท่ีประเทศมาเลเซีย 
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“ทําใหพบแนวทางท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันในกลุมประเทศอาเซียนวา การ

สํารวจความคิดเห็นในปจจุบันไมเพียงแตจะตองคํานึงถึงการดําเนินการตาม

หลักวิชาการ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองเทาน้ัน แตยังจําเปนตองมีการนํา

เทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ มาประยุกตใชในการสํารวจสาธารณมติ ท้ังในดาน

การเก็บขอมูล ซึ่งจะทําใหเก็บขอมูลไดรวดเร็ว เขาถึงกลุมตัวอยางไดอยาง

หลากหลายมากข้ึน หรือแมแตการนําเสนอผลการสํารวจสูสาธารณชน         

ก็สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดเชนกัน” นายณัฐพล อธิบาย 

               ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล กลาวดวยวา ในสวนของ

ประเทศไทย ซึ่งไดมีการศึกษาดูงานท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ อันเปนองคกรท่ี

มีบทบาทหนาท่ีหลักในการดูแลเรื่องสถิติ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ทําใหเห็น

อีกหน่ึงมิติดานแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเฉพาะการจัดเก็บฐานขอมูลใหมีมาตรฐานระดับสากลน้ัน เปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการเช่ือมโยงฐานขอมูลกับประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก     

ซึ่งจะทําใหสามารถนําสถิติตาง ๆ  มาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ รวมถึง

สรางความไดเปรียบในการแขงขันในระดับโลกไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

              ยุคปจจุบันการพัฒนาประเทศ หรือแมแตประชาคมอาเซียน      

คงไมอาจหลีกเลี่ยงการสํารวจความคิดเห็นประชาชน ซึ่งจะทําใหไดขอมูล

หรือสถิติท่ีนาสนใจ รวมถึงไมอาจหลีกหนีการใชสถิติ เพราะสถิติเปนเรื่องของ

ฐานขอมูล เปนเรื่องของขอมูลพ้ืนฐานซึ่งจะเปน “แผนท่ีนําทาง” ในการ

พัฒนาตั้งแตระดับบุคคล สังคม ประเทศชาติ ระดับภูมิภาค หรือแมแตระดับ

โลก ซึ่งบทบาทของสํานักโพลหรือสํานักวิจัยในอนาคต คงจะมองแคเรื่องการ

สํารวจอยางเดียวไมได แตตองมองถึงการจัดเก็บฐานขอมูลท่ีเปนระบบ เพ่ือ 
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การเช่ือมโยงขอมูลในระดับประเทศหรือภูมิภาคศึกษาดูงานท่ีสํานักงานสถิติ

แหงชาติ อันเปนองคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลักในการดูแลเรื่องสถิติ เพ่ือการ

พัฒนาประเทศ ทําใหเห็นอีกหน่ึงมิติดานแนวทางในการบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการจัดเก็บฐานขอมูลใหมีมาตรฐานระดับ

สากลน้ัน เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเช่ือมโยงฐานขอมูลกับ

ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งจะทําใหสามารถนําสถิติตาง ๆ มาประยุกตใชใน

การพัฒนาประเทศ รวมถึงสรางความไดเปรียบในการแขงขันในระดับโลกได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

              “สวนดุสิตโพล แมจะศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซียนเสร็จสิ้น

เปนท่ีเรียบรอยแตภารกิจขององคกรท่ีเนนการใหบริการทางวิชาการดาน

ฐานขอมูลตอสังคม ยังคงเปนสิ่งท่ียังคงตองดําเนินการตอไป แตการ

ดําเนินการในอนาคต คงมองเพียงแคระดับประเทศไมไดแตยังตอง “มอง

ขามชอต” ไปถึงการใช “โพล” เปนอีกหน่ึงเครื่องมือของการสรางฐานขอมูล 

เ พ่ื อ ใ ช เ ป น ส ถิ ติ ท่ี เ ป น

ประโยชนตอการพัฒนา

ประ เทศและประชาคม

อาเซียนตอไป...” ประธาน

ดําเนินงานสวนดุสิตโพล 

กลาวปดทาย 

                                การดูงานท่ีประเทศสิงคโปร 

ท่ีมา www.siamedunews.com  
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