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ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้ ว ยสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จะดํ า เนิ น การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดําเนินการติดตั้ง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว ๓๐/๑๐ Mbps ในหมู่บ้านเป้าหมาย จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
เพื่ อ ให้ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม และหน่ วยงานภาครัฐ ที่ เกี่ ยวข้ อ งได้ นํ าข้ อ มู ล ที่ เก็ บ
รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่ งพระราชบั ญญั ติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และกฎกระทรวงการสํารวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปสัมภาษณ์ประชาชนในครัวเรือนตัวอย่าง
ที่มีสมาชิกอายุ ๖ ปีขึ้นไปในหมู่บ้านเป้าหมาย จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
Tablet/Smart Phone ในการบันทึกข้อมูล
๒. รายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีการกรอกแบบสอบถาม
รายละเอียดปรากฏตามแบบ “การสํารวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มีต่ อโครงการ
เน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีดําเนินการในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกไปสัมภาษณ์ สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป
ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ประชาชนควรทราบ
๔.๑ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากดํ าเนิ น การสํ ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ โครงการเน็ ต
ประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะนําไปใช้ในการจัดทําสถิติวิเคราะห์ หรือวิจัย เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ
ต่อการเก็บภาษีบุคคล หรือภาษีอื่น ๆ และไม่เกี่ยวกับสถานภาพการอยู่อาศัยของบุคคล
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๔.๒ บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ครัวเรือนส่วนบุคคล
ที่ มี ส มาชิ ก ในครัว เรื อ นอายุ ๖ ปี ขึ้ น ไป ที่ ต กเป็ น ครั ว เรื อ นตั ว อย่ างในหมู่ บ้ า นเป้ าหมาย จํ า นวน
๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ที่ได้มีการดําเนินการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี
๔.๓ พระราชบัญญั ติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
กําหนดให้ เป็ น หน้ าที่ ของบุ คคลที่ จะต้องให้ ข้อ มูลตามวิธีการที่ กําหนดในประกาศนี้ ผู้ใดไม่ให้ ข้อมู ล
หรือ ไม่ ก รอกแบบสอบถามตามวิธีการที่ กําหนดในประกาศนี้ หรือ ไม่ ส่งคื น แบบสอบถามที่ ได้ก รอก
รายการแล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศนี้ หรือไม่ให้ความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าไปในอาคารหรือที่ทําการของบุคคล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถาม
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลซึ่งจะต้องให้ข้อมูลได้แจ้งให้ทราบ
เพื่ อ สอบถามข้ อ มู ล หรือ ดํ าเนิ น การกรอกแบบสอบถาม หรือ เพื่ อ ตรวจสอบความถู กต้ อ งของข้ อ มู ล
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
๔.๔ บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลตาม ๔.๒ ที่จงใจให้ข้อมูลเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง
๔.๕ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ จะดํ า เนิ น การตามมาตรการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นหลักประกัน
มิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซึ่งต้องให้ข้อมูล โดยจะนําข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของข้อมูล
ได้ให้ไว้ หรือกรอกแบบสอบถามไปใช้ในการจัดทําสถิติวิเคราะห์หรือวิจัยเท่านั้น หากพบว่าเจ้าหน้าที่
ของหน่ ว ยงานมี การฝ่ าฝื น โดยนํ าข้ อ มู ล เฉพาะบุ ค คลหรือ เฉพาะรายไปเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ บุ ค คลอื่ น
ซึ่งไม่มีห น้ าที่ ตามพระราชบัญ ญั ติฉบั บนี้ หรือ มิใช่กรณี เปิดเผยเพื่ อประโยชน์ แก่การสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ต้องหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปิดเผยต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติ
วิเคราะห์ หรือวิจัย ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผย
ถึงเจ้าของข้อมูล หน่วยงานจะดําเนินการทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนทันที
๔.๖ พนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ซึ่ งได้รับ การแต่ งตั้ งจากผู้ อํานวยการสํานั กงานสถิติ แ ห่ งชาติ
มี อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถิ ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเข้ า ไปในอาคารหรื อ ที่ ทํ า การของบุ ค คล
ซึ่ ง จะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล หรื อ กรอกแบบสอบถาม ในระหว่ า งเวลาพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ถึ ง พระอาทิ ต ย์ ต ก
หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลนั้นได้แจ้งให้ทราบ เพื่อสอบถามข้อมูล หรือถ้าเป็นการกรอกแบบสอบถาม
หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในการนี้ บุคคลดังกล่าวต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามสมควร ทั้ ง นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว แก่ ผู้ ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล
หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนการสอบถามข้อมูลทุกครั้ง
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๔.๗ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีจุดตรวจสอบ ดังนี้
จุดตรวจสอบ
- บัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่

ด้านหน้า
จุดตรวจสอบ
- เลขที่...... / ๒๕....

- ตราประทับของหน่วยงานและ
ลายมือชื่อผู้มอี ํานาจออกบัตร

จุดตรวจสอบ
- วันออกบัตร วัน/เดือน/๒๕..
- บัตรหมดอายุ วัน/เดือน/๒๕..

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 256๑
ภุชพงค์ โนดไธสง
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการ
ในการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

การสารวจนี้ใช้เครื่องมือดิจิตอลในการจัดเก็บ

การสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561
(ถามประชาชน อายุ 6 ปีขึ้นไป)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บ้านเลขที่ ….… ถนน .............. ตรอก/ซอย …….…....
ภาค ...........................................................................
ชื่อหมู่บ้าน .................................................................
ลาดับที่หมู่บ้าน ..........................................................
ตาบล .........…………………………………………................
เขตการปกครอง
 ในเขตเทศบาล 
ชื่อ อบต. /เทศบาล ..................................................
ลาดับที่ของครัวเรือน ...............................................
ลาดับที่แบบ ……………………………………………...........

House_Text1-House_Text3
Reg

จังหวัด ....................................................................
หมู่ที่ .......................................................................

Cwt

Name_1 Mu
N_ Mu

อาเภอ …………….…..................................................
นอกเขตเทศบาล

Amp

Tum

Area
Name_2
HH_No
Ques_No

วัตถุประสงค์การสารวจ
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ภาครัฐได้มีการดาเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ ได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
ของโครงการฯ การได้ใช้งานเน็ตประชารัฐ และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ เพื่อให้รัฐบาลได้มีข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ
ข้อสั่งชี้แจง
1) อายุ 6 – 14 ปี ให้ตอบเฉพาะ ตอนที่ 1 ให้ถามข้อ 1.1 – 1.6 ตอนที่ 2 ให้ถามข้อ 2.1 , 2.2 , 2.7 , 2.8
2) ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน  และบันทึกข้อความลงในช่องว่าง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล (ชื่อสกุลจริง) ผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อเด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว ........................... สกุล ...........................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์บ้าน/มือถือ ............................................. เบอร์ตดิ ต่อภายใน .......................
ข้อ 1.1
ข้อ 1.2

ข้อ 1.3

ข้อ 1.4

เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

อายุ
 1) 6 – 9 ปี
 2) 10 – 14 ปี
 4) 20 – 24 ปี
 5) 25 – 29 ปี
 7) 35 – 39 ปี
 8) 40 – 44 ปี
 10) 50 – 54 ปี
 11) 55 – 59 ปี
 13) 65 – 69 ปี
 14) 70 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ไม่ได้รับการศึกษา
 2) ก่อนประถมศึกษา
 4) มัธยมศึกษาตอนต้น
 5) มัธยมศึกษาตอนปลาย
 7) ปวส. ปวท. อนุปริญญา
 8) ปริญญาตรี
 10) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
สถานภาพการทางาน
 1) ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ
 3) พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
 5) เกษตรกร
 7) รับจ้างทั่วไป/กรรมกร
 9) ข้าราชการบานาญ/เกษียณ
 11) อื่นๆ (ระบุ) .....................................

 3) 15 – 19 ปี
 6) 30 – 34 ปี
 9) 45 – 49 ปี
 12) 60 – 64 ปี
 3)
 6)
 9)

ประถมศึกษา
ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี

 2) พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน
 4) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 6) นักเรียน/นักศึกษา
 8) แม่บ้าน/พ่อบ้าน (อยู่เฉยๆ)
 10) ว่างงาน/ไม่มีงานทา
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ข้อ 1.5

ข้อ 1.6
ข้อ 1.7

ข้อ 1.8

ข้อ 2.1

ข้อ 2.2

2

ท่านมีตาแหน่งในหมู่บ้านแห่งนี้ หรือไม่
 1) มี ระบุ
 1) ผู้ใหญ่บ้าน
 2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 3) กรรมการหมู่บ้าน
 4) อาสาสมัคร จปฐ.
 5) กานัน
 6) สมาชิก อบต.
 7) อสม.
 8) ปลัด อบต.
 9) นายก อบต.
 10) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
 2) ไม่มี
ท่านรู้จักอินเทอร์เน็ต หรือไม่
 1) รู้จัก
 2) ไม่รู้จัก (ข้ามไปถาม ข้อ 2.1)
ครัวเรือนของท่านมีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่แล้ว หรือไม่
 1) มี
- ครัวเรือนของท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 1) โทรศัพท์มือถือ
 2) Tablet
 3) คอมพิวเตอร์ PC
 4) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 5) อื่นๆ (ระบุ) ....................................
- ค่าบริการในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณเท่าใด
 1) น้อยกว่า 100 บาท
 2) 100 บาท
 3) 200 บาท
 4) 300 บาท
 5) 400 บาท
 6) 500 บาท
 7) 600 บาท
 8) 700 บาท
 9) ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป
 2) ไม่มี
สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีจานวนทั้งสิ้น (รวมทั้งตัวผู้ตอบสัมภาษณ์) .................................................. คน
- โดยมีจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น ..................................................................... คน
- จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น .......................................................................... คน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการเน็ตประชารัฐ
ท่านทราบเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐที่ได้มีการดาเนินการติดตั้งให้กับหมู่บ้านของท่าน หรือไม่
 1) ทราบ โดยทราบจากแหล่งใด (ตอบได้ไม่เกิน 3 คาตอบ)
 1) เจ้าหน้าที่รัฐ (ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูกศน. และสมาชิก อบต. เป็นต้น)
 2) พบเห็นด้วยตนเอง
 3) ญาติ/พี่น้อง/เพื่อนบอกเล่าให้ฟัง
 4) วิทยุ
 5) โทรทัศน์
 6) อินเทอร์เน็ต
 7) หนังสือพิมพ์
 8) ป้ายประชาสัมพันธ์
 9) หอกระจายข่าว
 10) การอบรม
 11) อื่นๆ (ระบุ) .................................
 2) ไม่ทราบ (ข้ามไปถาม ข้อ 2.9)
ท่านเคยใช้จุดบริการเน็ตประชารัฐที่ภาครัฐติดตั้งให้ใช้ฟรี หรือไม่
 1) เคย
- โดยใช้จาก
 1) หมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่
 2) หมู่บ้านข้างเคียง/หมู่บา้ นอื่น
 3) ใช้ทั้ง ข้อ 1 และ ข้อ 2
- มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้หรือไม่
 1) มี ในเรื่องใดมากที่สุด
 1) สัญญาณช้า
 2) สัญญาณหลุดบ่อย ขาดๆ หายๆ
 3) ขั้นตอนการเข้ายุ่งยาก
 4) จุดให้บริการห่างไกล
 5) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
 2) ไม่มี
- จุดที่ให้บริการเน็ตประชารัฐมีความเหมาะสม หรือไม่
 1) เหมาะสม
 2) ไม่เหมาะสม เพราะ .......................
 3) ไม่ทราบ
 2) ไม่เคย
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ข้อ 2.3

ข้อ 2.4

ข้อ 2.5
ข้อ 2.6

ข้อ 2.7

ข้อ 2.8

ท่านได้เข้ารับการอบรม/คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้การใช้งานเน็ตประชารัฐ หรือไม่
 1) ได้รับการอบรม/คาแนะนา
 2) ไม่ได้รับการอบรม/คาแนะนา เพราะเหตุใดมากทีส่ ุด
 1) ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในหมู่บ้านแห่งนี้ (ข้ามไปถาม ข้อ 2.7)
 2) ติดธุระในวันที่มีการฝึกอบรมให้คนหมู่บา้ นแห่งนี้ (ข้ามไปถาม ข้อ 2.6)
 3) ไม่สนใจ (ข้ามไปถาม ข้อ 2.7)
 4) อื่นๆ (ระบุ) ..................................... (ข้ามไปถาม ข้อ 2.6)
 3) ไม่ทราบ (ข้ามไปถาม ข้อ 2.7)
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมดังกล่าว มาก–น้อยเพียงใด
 1) มากที่สุด
 2) มาก
 3) ปานกลาง
 4) น้อย
 5) น้อยที่สุด/ไม่เข้าใจเลย
ท่านมีการถ่ายทอด/บอกเล่าเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าวไปยังบุคคลภายในครอบครัว/บุคคลอื่นๆ หรือไม่
 1) ได้ถ่ายทอด/บอกเล่า
 2) ไม่ได้ถ่ายทอด/ไม่ได้บอกเล่า เพราะ ............................
สมาชิกในครัวเรือนของท่านได้เข้ารับการอบรม/คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้การใช้งานเน็ต
ประชารัฐ หรือไม่
 1) ได้รับการอบรม/คาแนะนา
 2) ไม่ได้รับการอบรม/คาแนะนา
ท่าน/สมาชิกในครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ หรือไม่
 1) ได้ใช้ โดยใช้ทาประโยชน์ ในเรื่องใดดังต่อไปนี้ (ตอบได้ไม่เกิน 3 คาตอบ)
 1) ศึกษา/ค้นหาข้อมูล/ติดตามข่าวสาร
 2) โฆษณาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
 3) โฆษณาสินค้า OTOP ในหมู่บ้าน
 4) ติดต่อซื้อขายสินค้า/บริการบนอินเทอร์เน็ต
 5) บันเทิง/เล่นเกมส์
 6) ทาธุรกรรมทางการเงิน
 7) อานวยความสะดวกในการเดินทาง
 8) ติดต่อสื่อสารภายในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
 9) บริการทางสาธารณสุข
 10) การใช้บริการต่างๆ ผ่านออนไลน์
 11) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางการเกษตร
 12) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
 2) ไม่ได้ใช้ เพราะเหตุใดมากที่สุด (ข้ามไปถาม ข้อ 2.10)
 1) ไม่ทราบ
 2) ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารที่จะใช้
 3) อุปกรณ์ที่มีไม่รองรับ
 4) ใช้ไม่เป็น/เข้าไปใช้งานไม่เป็น/ไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้งาน
 5) ไม่มีเวลา/ต้องทามาหาเลีย้ งชีพ
 6) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
 3) คาดว่าอนาคตจะใช้ (ข้ามไปถาม ข้อ 2.10)
ความเร็วของสัญญาณเน็ตประชารัฐทีใ่ ช้ในการรับ/ส่งข้อมูล เป็นอย่างไรบ้าง
 1) ดีมาก
 2) ดี
 3) พอใช้
 4) ช้า
 5) ช้ามาก
 6) ไม่ดีเลย
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ข้อ 2.9

ภาครัฐมีการเปิดให้บริการต่อสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าบ้าน/ที่พักอาศัยจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ
ที่มีการดาเนินการติดตั้งในหมู่บ้าน ซึ่งมีความเร็ว 30/10 Mbps เสียค่าบริการ 349 บาท/เดือน ท่านจะใช้
บริการ หรือไม่
 1) ใช้อยู่แล้ว
 2) คาดว่าจะใช้
 3) ไม่ใช้ เพราะเหตุใดมากที่สดุ
 1) ไม่จาเป็น ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีเวลา
 2) ใช้จากโทรศัพท์มือถือสามารถใช้ได้ทุกที่
 3) ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น/ค่าบริการแพง
 4) ต้องการใช้ฟรี
 5) อื่นๆ (ระบุ) ................................
 4) ไม่แน่ใจ
ข้อ 2.10 จากการที่ภาครัฐได้การดาเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านเห็นว่าการติดตั้ง
โครงข่ายดังกล่าว มีประโยชน์ต่อท่าน/คนในหมู่บ้านของท่าน หรือไม่
 1) มีประโยชน์ ในเรื่องใด (ตอบได้ไม่เกิน 3 คาตอบ)
 1) ช่วยส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน
 2) ช่วยสร้างโอกาส/มีช่องทางในการทามาหากิน/หารายได้เพิ่มขึ้น
 3) เรียนรู้ด้วยตนเอง
 4) เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 5) ช่วยให้สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านสาธารณสุข การเกษตร และการศึกษา เป็นต้น
 6) ช่วยให้สามารถใช้บริการผ่านทางออนไลน์
 7) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
 2) ไม่มีประโยชน์
 3) ไม่มีความคิดเห็น
ข้อ 2.11 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการของภาครัฐในการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ
ให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ มาก–น้อยเพียงใด
 1) มากที่สุด
 2) มาก
 3) ปานกลาง
 4) น้อย
 5) น้อยที่สุด/ไม่พึงพอใจเลย
ข้อ 2.12 ท่านต้องการให้มีการบริการทางอินเทอร์เน็ตในเรื่องใดเรียงลาดับ จากมาก-น้อย (ตอบได้ไม่เกิน 3 คาตอบ)
 1) การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 2) การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
 3) การจองคิวการไปใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ
 4) ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร
 5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 6) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน/คลัง
 7) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
 8) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 9) ให้มีช่องทางการร้องเรียน/ติดตามข้อร้องเรียน
 10) ให้มีการตรวจสอบสิทธิตา่ งๆ ที่ประชาชนควรได้รับทราบ
 11) การคัดลอก/สาเนาเอกสาร
 12) การสมัครงานต่างๆ ของภาครัฐ
 13) อื่นๆ (ระบุ) .....................................
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ข้อ 2.13 ท่านมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน อย่างไรบ้าง
(ตอบได้ไม่เกิน 3 คาตอบ)
 1)
 2)
 3)
 4)
 5)
 6)

ควรขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทั้งหมูบ่ ้าน
ควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
ค่าบริการควรถูกลง
จุดที่ตั้งปัจจุบันไม่ได้เป็นจุดศูนย์รวม/สถานที่ไม่สะดวก/ควรอยู่ในที่สาธารณะที่สามารถใช้ร่วมกันได้
ควรให้ประชาชนได้ใช้ฟรีตลอด เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทุกระดับ
อื่นๆ (ระบุ) .....................................

ข้อ 2.14 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายไทยนิยม ยัง่ ยืน ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว หรือไม่
 1) ทราบ
 2) ไม่ทราบ (ยุติการสัมภาษณ์)
ข้อ 2.15 ท่านคิดว่านโยบายไทยนิยม ยั่งยืน มีประโยชน์มาก-น้อยเพียงใด
 1) มาก
 2) ปานกลาง
 3) น้อย
 4) ไม่มีความคิดเห็น

A48
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A51

A52

ละติจดู และลองจิจดู ของครัวเรือนที่ถูกสัมภาษณ์

Lat

Long

เฉพาะพนักงานแจงนับและเจ้าหน้าที่วิชาการ
ชื่อ-สกุล พนักงานแจงนับ ชื่อนาย/นาง/นางสาว ............................................ สกุล ....................................

Name_6 Code1

วันที่ .................. เดือน .................. ปี .................. เริ่มต้นที่เวลา .................. น.

DMY_1_Sta

วันที่ .................. เดือน .................. ปี .................. สิ้นสุดที่เวลา ................... น.

DMY_1_Fin

ชื่อ – สกุล เจ้าหน้าที่วิชาการ
ชื่อนาย/นาง/นางสาว ............................................. สกุล ....................................
วันที่ .................. เดือน .................. ปี .................. เวลา................................. น.

Name_7 Code2
DMY_2 _Fin

เฉพาะผู้ใหญ่บ้าน (รับรองการเข้ามาปฏิบัติงานของพนักงานแจงนับในหมู่บ้าน)
ชื่อ - สกุล ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนาย/นาง/นางสาว .............................................. สกุล .....................................

Name_8-Name_10 Tel_3

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ตดิ ต่อได้ .........................................................................
วันที่ .......................................... เดือน .......................................... พ.ศ. 2561
ชื่อ – สกุล เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัด/สถิติจังหวัด .........................................................................................
วันที่ .................. เดือน .................. ปี .................. เวลา................................ น.

DMY_3

Code3
DMY_3 _Fin

ผู้กากับงานอาเภอ/ผู้กากับงานจังหวัด
กลุ่มงานเจ้าของโครงการ กบร. 1
Tel 02-142-1271-3

