
Happy new year2020

สวัสดี สสช.
ปีที่ ๑๑ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒)

จุลสารของชาวสถิติ
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สขุสันต์ส�ำมะโน 



บท บก.

บรรณาธิการ

ชาว สสช. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมท�าส�ามะโนประชากร

และเคหะ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62

 จุลสาร สสช. ฉบับฉลองปีที่ 11 ขอให้ชาวสถิติ

มุง่มัน่ในภาระหน้าท่ีท่ีได้รบั ปีนีเ้ป็นปีจัดท�าส�ามะโนครัง้ท่ี 12 

ข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศชาติ ไม่เพียงประเทศไทยที่จัดเก็บส�ามะโนในปีนี้ ทั่ว

โลกต่างถึงวาระจัดเก็บส�ามะโนเช่นกัน เราก�าลังจะเป็นส่วน

หนึ่งของประวัติศาสตร์การท�าส�ามะโนครั้งนี้
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ไฮไลต์ สสช. เดือนตุลาท่ีผ่านมานี้ สสช.ได้เข้าร่วมงานวางพวงมาลาและ

ถวายบังคม 2 งานคือ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อม

ร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เมือ่วนัท่ี 13 ต.ค. 2562 และ พิธีวางพวงมาลาและถวายบงัคม

วันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยจัดพิธี ณ 

ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครทั้ง 2 งาน
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NSO Quest สำ�มะโนฯ 63

 ส�ามะโนประชากรและเคหะ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประชากร 
ทุกคนในประเทศตามท่ีอยูจ่รงิและท่ีอยูอ่าศยัของประชากร ณ วันส�ามะโน โดยจะจัดท�า 
ทุก 10 ปี 
 ส�ามะโนประชากร เกิดข้ึนครั้งแรก พ.ศ. 2452 โดยความรับผิดชอบ 
ของกระทรวงมหาดไทย เรยีกว่า “ส�ารวจส�ามะโนครวั” ส�านกังานสถติแิห่งชาตริบัผดิชอบ 
และด�าเนินการท�าส�ามะโนประชากรเมื่อ พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา 
ได้ท�าส�ามะโนเคหะพร้อมกับการท�าส�ามะโนประชากร ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2563 ถอืเป็นการ
ท�าส�ามะโนประชากร ครัง้ท่ี 12 และส�ามะโนเคหะ ครัง้ท่ี 6 เป็นการด�าเนนิการตามอ�านาจ
หน้าที่ในพระราชบัญญัติสถิติ

มารู้จัก ส�ามะโน ประชากรและเคหะ

 1. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูโครงสร้างพ้ืนฐานของประชากร
ตามที่อยู่จริง และประเภทที่อยู่อาศัยจริง
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมลูในระดบัพ้ืนท่ีย่อย
 3.  เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาชน และ
ที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี

  ส�ามะโนนับเป็นเสียงสะท้อนของประชาชน เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดสรร

สาธารณูปโภค และบริการของภาครัฐ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับความอยู่ดีมีสุข 

จากนโยบายต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน ภาครัฐน�าข้อมูลไปใช้ก�าหนดนโยบาย และวางแผน 

การพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้

ภาครัฐ
 - ใช้ก�าหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาด้านประชากรสังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น
 - ใช้ในการเตรียมงบประมาณ เพ่ือจัดหาสาธารณูปโภค และบริการต่าง ๆ ได้
ตรงตามความต้องการและจ�าเป็นที่แท้จริงในพื้นที่
 - ใช้เป็นฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต (Population Projection)
 - ใช้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - ใช้จัดท�าดัชนีชี้วัดด้านประชากรและท่ีอยู่อาศัย และเพ่ือประโยชน์ทางสถติใินการ
จัดท�ากรอบตัวอย่าง

ภาคเอกชน
 ใช้เพ่ือการวางแผน และการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ และการขยายกิจการ

ประชาชน
 ได้รับความอยู่ดี มีสุขจากนโยบายภาครัฐอย่างเพียงพอ และทั่วถึง

สถาบันการศึกษา
 ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยด้านต่างๆ

ข้อมูลที่ให้...ใครได้ประโยชน์

วัตถุประสงค์
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 นายสมคดิ จาตศุรพิีทักษ์  

รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกิจ 

เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและ

รับฟังนโยบายการด�า เนินงาน

โครงการส�าคัญของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

MDES - เมื่อ 20 พ.ย. 62

พิธีบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ - เมื่อ 25 ธ.ค. 62

Digital Thailand Big Bang 2019 - เมื่อ 28 ต.ค. 2562

 ประชุมหารือการจัดเก็บ

ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์

ด้านแรงงาน ในประเด็นเก่ียวกับ

แนวทางและวิธีการจัดเก็บข้อมูล

ด้านแรงงาน - เมื่อ 20 ธ.ค. 62

กิจกรรม 
สสช.
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1. สสช. ร่วมท�าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

2563 - เมื่อ ๘ ม.ค. 63สีสัน สสช.
Season NSO

3. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2562 ณ 

วดันรนาถสนุทรกิาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร - เมื่อ 5 พ.ย. 62

4. บนัทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room) 

เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ - 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 62
5. ให้สัมภาษณ์ส�าหรับจัดท�าสกู๊ปข่าว “แผนงานด้าน

ข้อมูลสถิติของประเทศ ในปี 63“ - เมื่อ 29 พ.ย. 62

2. พี่มาดี ชวนน้องหนู เรียนรู้ส�ามะโนประชากรและเคหะ 

- เมื่อ 11 ม.ค. 63
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สสช. รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

 เมือ่วันท่ี 30 ตลุาคม 2562 นายภชุพงค์ โนดไธสง ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับมอบรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

ตามโครงการยกเลิกส�าเนาเอกสารราชการ จาก พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีในงาน “Digital Government Award 2019”  

ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

NSO 
prize
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สสช. เป็นเจ้าภาพการประชุมสถิติอาเซียนครั้งที่ 9 (ACSS9) ดันความร่วมมือสถิติ 

มุ่งสร้างสถิติจากแหล่งข้อมูลใหม่ 9 ต.ค. 62

 คณะนสิติและอาจารย์ คณะ

วิทยาศาสตร์ ม.บูรพาศึกษาดูงาน  

เรื่อง การจัดท�าโครงการส�ารวจ และ

การน�าข ้อมูลสถิติไปใช ้ประโยชน์  

- เมื่อ 19 ธ.ค. 62

มิตรสัมพันธ์

 อบรมวิชาสถิติระดับกลาง 

รุ ่น ท่ี36 ให ้แก ่บุคลากรภาครัฐ 

(ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และองค์การ

มหาชน) - เมื่อ 6 ม.ค. 63
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ฉลอง
ศก ๖๓

ขอจงสุขศรีดิถีปีใหม่
๒๕๖๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงาน

ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 


