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สถิติไทยเป็นเจ้าภาพ
การประชุมสถิติอาเซียน

เสริมสร้างความร่วมมือสถิติ ผลิตสถิติจากแหล่งข้อมูลใหม่



สารบัญ
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน สารสถิติ

ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี 2562 และเป็น 

วาระเริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 มีเรื่อง

น่ายินดีมาบอกกล่าว ขอแสดงความยินดี

กับ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ คนเก่งคนดีมีฝีมือ 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่ง รองปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

ขอเปิดเล่มด้วยเรื่องน่ารู้ในคอลัมน์ 

เรื่องเล่าส�ามะโน ที่จะน�าทกุท่านเข้าสูบ่รรยากาศ 

การจดัท�าโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ 

พ.ศ. 2563 ต่อด้วยสถตินิ่ารู้ ผลส�ารวจภาวะ

เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ. 2562 

ในช่วง 6 เดอืนแรก สถติเิด่น สถติกิารพนนั 

คนไทยชอบเสี่ยงดวง พร ้อมมีเรื่องเล ่า 

จากคณุมาด ีมาให้ตดิตามกนัภายในเล่ม

และขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานสถิต ิ

แห ่งชาติ คือ LINE Of fi fi f fi ic ia l Account 

@nsoofthailand เพิ่มเพื่อนได้แล้ววันนี้ เพื่อ 

จะได้ไม่พลาดรบัข้อมูลข่าวสารจาก สสช.

 แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า                              

บก.ขอเขียน

ที่ปรึกษา 	 :	 			 -ว่าง-	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 			 -ว่าง-	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 :	 นางสาววันเพ็ญ	พูลวงษ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :		 นายวิชัย		 ประทีปทิพย์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักงานเลขานุการกรม		โทรศัพท์		0	2141	7485
เผยแพร่โดย		 :	 กองสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2143	1323
Website   : http://www.nso.go.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เรื่องเล่าส�ามะโน
 - สอ่งส�ามะโนรอบโลกยุคโบราณ (1)

สถิติน่ารู้
 - ผลส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ. 2562
  ในช่วง 6 เดอืนแรก
 - ผลการประมวลพืน้ทีก่อ่สร้าง ไตรมาส 1/2562

สถิติเด่น
 - สถิตกิารพนันคนไทยชอบเสีย่งดวง
 - เงนิบาทแขง็ค่า ใครได ้– ใครเสยี

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 - นายกรฐัมนตร ีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2019
  ชูแนวคิด ASEAN Connectivity
 - สถติไิทยเป็นเจา้ภาพการประชุมสถติิอาเซียน เสริมสร้าง
  ความรว่มมอืสถิต ิผลติสถติจิากแหลง่ขอ้มูลใหม่
 - สสช. เขา้รว่มงานนทิรรศการนานาชาติ 
  “Digital Thailand Big Bang 2019”

มาดี มีเรื่องเล่า
 - วันสถติโิลก 

เกร็ดความรู้
 - เคลด็ลบังา่ย ๆ สขุภาพดไีด้แมจ้ะใช้รา่งกายหนัก  

แวดวง สสช.  
      

มาดี ประเทศดี...ชีวิตดี ต้องมีข้อมูล
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หรือส�ามะโนแห่งโรมขึ้นครั้งแรกเมื่อ 508 ปีก่อนคริสตกาล  

โดยให ้มีทะเบียนข ้อมูลด ้านชนชั้น ฐานะ ที่อยู ่อาศัย  

ทรพัย์สมบตั ิและรายได้ เพื่อน�ามาวางรูปแบบการจดัเกบ็ภาษ ี

การเกณฑ์ก�าลงัพลทหาร และการหยั่งมตภิายในชนเผ่าต่าง ๆ 

ตามวาระที่ได้รบัมอบหมาย 

เรื ่องเล่าสำามะโน

อินเดีย
ส� ามะโนที่ เก ่ าที่สุด ใน

อนิเดยี เกดิขึ้นในช่วง 330 ปีก่อน

คริสตกาล ในช่วงรัชกาลพระเจ้า

จันทรคุปต์แห่งเมารยะ โดยมี 

ผู ้น�าเก็บคือ จาณักยะ (หรือ 

อีกชื่อว ่าเกาฏิลยะ) กับอโศก  

จาณกัยะได้แต่งคมัภร์ีอรรถศาสตร์

เนื้ อหาในนั้นมี 

อยู่บทหนึ่งเขียนถึงแนวทางการ 

รวบรวมข้อมลูราษฎร การค้าขายและเกษตรกรรมเพื่อประเมนิ

การปกครอง และการจดัเกบ็ภาษใีนแคว้น

 นปี 2563 ที่ใกล้มาถงึนี้จะครบวาระ

 จัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ  

ซึ่งนบัเป็นการจดัเกบ็ครั้งที่ 12 ส�านกังานสถติแิห่งชาติ

ได้มี “มาดี” หรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสถิติ ออกลงพื้นที่ส�ารวจ

ข้อมูลทั่วประเทศ ส�ามะโนประชากรและเคหะจัดท�าขึ้นเพื่อให้รัฐ 

ทราบถึงข้อมูลชีวิตความเป็นอยู ่ของราษฎร ซึ่งนับแต่อดีตมา  

แหล่งอารยธรรมโบราณต่าง ๆ ได้ให้ความส�าคญัการส�ารวจส�ามะโน

เพื่อให้ทราบถงึความเป็นอยู่ของราษฎร 

สารสถิติฉบับนี้ จึงขอน�าทุกท่านย้อนอดีตไปท่องดูส�ามะโน

รอบโลกตามถิ่นอารยธรรมยคุโบราณกนั

ส่องส�ำมะโนรอบโลก
ยุคโบรำณ (1)

ใ

อียิปต์
หนึ่งในถิ่นอารยธรรม

ที่เก่าแก่ของโลก ส�ามะโน

ในอียิปต ์ปรากฏครั้ งแรก

เมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล  

ช่วงปลายยคุอาณาจกัรกลาง 

และพฒันาขึ้นในยคุอาณาจกัร 

ใหม่ (1539 - 1075 ปีก่อน ค.ศ.) 

ของฟาโรห์ อามาซสิ ตามบนัทกึ 

เฮโรโดตสุเล่าว่า ให้ชาวอยีปิต์ 

ทุกคนแจ ้งภาษีต ่อข ้าหลวงในถิ่นที่ เขาประกอบอาชีพ  

สมัยปโตเลมี และโรมัน ส�ามะโนได้ด�าเนินการจัดเก็บโดย

ขนุนางอยีปิต์

โรมัน
อาณาจักรโรมันเริ่มจัดท�า 

ส�ามะโนในยุคจักรพรรดิแซร์วิอุส  

ตุลลิอุส ตอนนั้นอาณาจักรโรม 

ยิ่งใหญ ่มาก ปกครองหลาย 

แว่นแคว้นจึงมีชนเผ่ามากมายอยู ่

ภายใต้จกัรวรรดโิรมนัมากถงึ 200 เผ่า และได้ให้มผีู้ปกครอง

ภายในเผ่ากันเอง ต่อมาจึงได้มีการจัดท�าเซนเซอร์ (Censor) 

จีน
จีนเป็นหนึ่งในชนชาติที่รู ้จักการจดบันทึกมาหลายพันปี  

โดยรเิริ่มจดัเกบ็ในช่วงระหว่างยคุราชวงศ์ฮั่น เมื่อ ค.ศ. 2 พบว่า ได้มี

ประชากรลงบนัทกึไว้ม ี57,671,400 คน อยู่ใน 12,366,470 ครวัเรอืน 

ขนุนางจดัเกบ็ส�ามะโนเรยีกว่า ซอืฮู่  โดยจดัเกบ็เพื่อส�ารวจ

ครัวเรือนส�าหรับกะเกณฑ์พลทหาร ต�าแหน่งนี้นับว่า มีฐานะส�าคัญ 

อยู ่ไม่เบาเลยทีเดียวดังปรากฏ เช่น หยางเสียนเอียน บิดาของ 

หยางกุย้เฟย มเหสผีูโ้ด่งดงัและหนึ่งในสี่ยอดหญงิงามของจนี เคยเป็น 

ซือฮู่ท�าส�ามะโนในแถบเมืองสู่โจว มณฑลเสฉวน โดยมีขั้นขุนนาง 

สูงถึงขั้นเจ็ด สังกัดอยู่กับข้าหลวงมณฑล (จีนมีขุนนางสิบแปดขั้น  

ขั้นหนึ่งเป็นขั้นสูงสดุ)

ตดิตามส่องส�ามะโนรอบโลกยคุโบราณ (2) ฉบบัต่อไป

ฮ.ศภุวฒุ ิ จนัทสาโร เรยีบเรยีง

เฮโรโดตสุ

จาณกัยะ

จกัรพรรดติลุลอิุส 
ผู้รเิริ่มส�ามะโนโรม
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พบกับข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th

สถิติน่ารู้

ผลส�ำรวจภำวะ
เศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2562 

ในช่วง 6 เดือนแรก

 ลส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง  

  6 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมี 

รายได้เฉลี่ยเดอืนละ 26,371 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการท�างาน 

ร้อยละ 71.2  ได้แก่ ค่าจ้างและเงนิเดอืน ร้อยละ 45.4 ก�าไรสทุธจิากการ

ท�าธรุกจิ ร้อยละ 17.8 และก�าไรสทุธจิากการท�าการเกษตร ร้อยละ 8.0 

และมรีายได้ที่ไม่ได้เกดิจากการท�างาน เช่น เงนิที่ได้รบัความช่วยเหลอื 

จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ 12.7 รายได้จากทรัพย์สิน  

เช่น ดอกเบี้ย ร้อยละ 0.9 นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน 

ซึ่งอยู่ในรูปสวสัดกิาร/สนิค้า และบรกิารต่าง ๆ ร้อยละ 14.1 

ในส่วนค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั่วประเทศ เฉลี่ยเดือนละ 

21,236 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค  

คดิเป็นร้อยละ 86.6 ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสบู ร้อยละ 33.7  

รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 20.8  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการเดนิทางและยานพาหนะ ร้อยละ 17.4 ของใช้

ส่วนบคุคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า ร้อยละ 6.1 ใช้ในการสื่อสาร ร้อยละ 

3.6 ใช้เพื่อการศึกษาและค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 

1.6 1.4 ตามล�าดับ ส�าหรับการบันเทิง/การจัดงานพิธี และกิจกรรม 

ทางศาสนาเท่ากนั คอืร้อยละ 1.0 ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกบั

การอุปโภคบริโภค พบว่า มีการใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งได้แก่  

ค่าภาษ ีของขวญั เบี้ยประกนัภยั ซื้อสลากกนิแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย

ส�าหรับหนี้สินของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้สิน 

มรี้อยละ 46.3 โดยมจี�านวนหนี้สนิเฉลี่ย 167,913 บาท ต่อครวัเรอืน  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ในครวัเรอืน (ร้อยละ 77) คอืใช้ในการอปุโภค

บริโภค ร้อยละ 38.4 ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดิน ร้อยละ 37.3 และ

หนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น ส�าหรับหนี้เพื่อใช้ 

ในการลงทนุและอื่น ๆ (ร้อยละ 23) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้ท�า 

การเกษตร ร้อยละ 14.3 รองลงมาใช้ท�าธรุกจิ ร้อยละ 8.1 และหนี้ 

อื่น ๆ อกีร้อยละ 0.6

ผ

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 4



พบกับข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th

 ลการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 1/2562 พบว่า 

  มีผู้ได้รบัอนญุาตให้ก่อสร้าง และต่อเตมิดดัแปลงรวมทั้งสิ้น 

48,778 ราย โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติมหรือดัดแปลง

อาคารโรงเรอืน 43,862 ราย ซึ่งในจ�านวนนี้ ร้อยละ 98.3 เป็นผูไ้ด้รบัอนญุาต

ให้ก่อสร้างใหม่ และอกีร้อยละ 1.7 ได้รบัอนญุาตให้ต่อเตมิหรอืดดัแปลง 

ส่วนที่เหลอือกี 4,916 ราย เป็นผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่

มใิช่อาคารโรงเรอืน ในจ�านวนนี้ ร้อยละ 99.0 เป็นผู้ได้รบัอนญุาตให้

ก่อสร้างใหม่ และอกีร้อยละ 1.0 ไดร้บัอนญุาตใหต้อ่เตมิหรอืดดัแปลง

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จ�านวนผู้ได้รับ

อนญุาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรอืนเพิ่มขึ้น คดิเป็นร้อยละ 10.5 และ 7.0 

จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดยีวกนัของปีที่แล้ว แต่พื้นที่อาคาร

โรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างกลับลดลงร้อยละ 1.9 และ 8.5  

จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมี 

การอนญุาตให้ก่อสร้างและต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารโรงเรอืนทั้งสิ้น 

ผลกำรประมวลพื้นที่ก่อสร้ำง 
ไตรมำส 1/2562

15.9 ล้าน ตร.ม. ในจ�านวนนี้เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศยั 10.1 ล้าน ตร.ม. 

อาคารเพื่อการพาณชิย์และอาคารส�านกังาน 2.4 ล้าน ตร.ม. อาคาร

เพื่อการอตุสาหกรรมและโรงงาน 1.7 ล้าน ตร.ม. ส่วนอาคารประเภท

อื่นมพีื้นที่น้อยกว่า 1.0 ล้าน ตร.ม.

ส�าหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็น

ความยาว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า มีจ�านวน 

ผู้ได้รบัอนญุาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 16.8 และ 3.1 จากไตรมาส 

ที่ผ่านมา และไตรมาสเดยีวกนัของปีที่แล้ว เช่นเดยีวกบัความยาวของ

สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รบัอนญุาตที่ลดลงร้อยละ 1.9 และ 0.9 จากไตรมาส

ที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีการได้รับอนุญาต

ให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นความยาวทั้งสิ้น 652,294 เมตร ในจ�านวนนี้

เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างท่อ/ทางระบายน�้า 345,558 เมตร 

ถนน 149,548 เมตร รั้ว/ก�าแพง 123,337 เมตร และได้รบัอนญุาตให้

ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวม 33,851 เมตร

ผ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน 
Digital Thailand Big Bang 2019 

ชูแนวคิด ASEAN Connectivity

	 ล.อ.	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธี

	 เปิดงานสมัมนาและนทิรรศการนานาชาต	ิ“Digital	Thailand	

Big	 Bang	 2019”	 ภายใต้แนวคิด	 “ASEAN	 Connectivity”	 ซ่ึงจัดโดย	

ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั	หรอืดป้ีา	โดยม	ีนายพทุธพิงษ์		ปณุณกนัต์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กล่าวรายงาน	 

ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมากมายจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	28	-	31	ตุลาคม	2562	ณ	ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร	

โอกาสนี้	พล.อ.	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ร่วมแสดง

ปาฐกถาพเิศษ	หวัข้อ	“บทบาทของประเทศไทยในเวท	ีASEAN	Connectivity”	

ว่าโลกก�าลงัเดินหน้าไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลย	ีดังน้ัน	คง	Connect	แค่ไทย

ไม่พอ	ต้องเชื่อมโยงไปยังรอบบ้าน	เป็น	ASEAN	Connectivity	และส�าหรับ

งาน	Digital	Thailand	Big	Bang	เป็นส่วนส�าคญัของการขบัเคลือ่นนโยบาย

ไทยแลนด์	และสร้างความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานทางดจิิทลั	ทีผ่่านมา 

ได้เห็นสตาร์ทอัพที่เกิดมากขึ้น	 ได้เห็นหลาย	 ๆ	 ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ 

ขนาดใหญ่ใช้เทคโนโลยพีลิกโฉม	ภาครฐัเองกม็กีารน�าเทคโนโลยีมาให้บริการ	

เพื่อให้รัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น	 แต่ต้องใช้เวลา	 งบประมาณ	 ต้องปรับ

แก้กฎหมาย	 เพื่อเป็นสิ่งที่จะท�าให้เกิดกฎหมาย	 Connectivity	 ที่ไร้รอยต่อ	 

แม้ไม่ง่ายแต่ถ้าร่วมมือกันเชื่อว่าสามารถท�าได้อย่างแน่นอน

ส�าหรบัปีที่ 4 ของไทยแลนด์ 4.0 ขอให้มุง่เน้นการน�าเทคโนโลยี

ที่ทนัสมยัมาใชป้ระโยชน์รว่มกบับิ๊กเดต้าของภาครฐั เพื่อแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ช่วยลดการท�างานซ�้าซ้อน เพิ่มประสทิธภิาพ ลดงบประมาณ 

ปัจจบุนัภาครฐัก�าลงัเดนิหน้าในทกุมติไิปตามขั้นตอนเรื่อย ๆ  แม้ไม่ใช่

เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนท�าไม่ได้ รวมทั้งการก้าวสู่ประเทศที่พัฒนา 

แล้วได้ตามยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เราจ�าเป็นต้องมโีรดแมปในการท�า 

ไม่ใช ่แค่คิดแล้วท�าได้เลย เพราะเกี่ยวข้องกับคนจ�านวนมาก 

มีกฎหมายหลายข้อ อะไรที่ร่วมมือกันได้ก็จะท�าได้เร็ว และจะต้อง

รกัษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน

ทั้งนี้ ภาครัฐมีนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน และ 
มี 6 ด้านที่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา

1. ด้านความมั่นคง การใช้สื่อออนไลน์มีมากมหาศาล

ทั้งดีและไม่ดี ดังนั้น ภัยคุกคามไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

พ
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ภาครัฐเองได้ออก พ.ร.บ. ใหม่ 2 ฉบับที่บังคับใช้แล้ว ได้แก่ พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลและ พ.ร.บ. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ นอกจากนี้ ประชาชนทุกคนต้องมีภูมิต้านทาน มีภูมิคุ้มกัน 

ตัวเองเพื่อให้ไม่ถูกหลอกซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกประเทศมี

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รัฐก็ได้น�า 

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข่งขัน โดยความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลไทยดีขึ้น 

ต่อเนื่อง จากดัชนี World Digital เวิร์ลดิจิทัล Competitiveness จาก 41  

ในปีก่อนมาเป็น 39 ในปีนี้ และได้รับการจัดอันดับจาก Global  

Competitiveness index เป็นที่ 38 จาก 141 ประเทศ จากเดิม

อยู่อันดับที่ 40 ซึ่งการปรับตัวที่เห็นได้ชัดคือ จากภาคการเงิน  

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะก็เป็นเรื่องส�าคัญของไทย เป็นวาระแห่งชาติ 

ที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนาเมืองเดิมให้น่าอยู่ด้วย

เทคโนโลย ีสว่นเมอืงเกดิใหม ่โดยจะมุง่เนน้การกอ่สรา้งพืน้ทีเ่มอืงใหม ่

โดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ให้ทันสมัยระดับโลก  

เปน็ศนูยก์ลางการคมนาคม การคา้การลงทนุ ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นขัน้ตอน

การลงทุน มีมาตรการจาก BOI เพื่อให้มีแรงจูงใจในการลงทุน

3. การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์ ไม่ใช่เพียงแค่

จัดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้เข้าถึงทั่วประเทศ แต่ต้องสร้าง 

การรับรู้ในการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สร้างคนไทย 4.0 เป็นคนไทย 

ที่มีทักษะดิจิทัล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับจังหวัด 

อ�าเภอ ต�าบล สง่เสรมิการใชค้อมพวิเตอรใ์หค้นรุน่ใหมแ่ละมภีมูคิุม้กนั

ทางไซเบอร ์ใหใ้ชโ้ลกออนไลนอ์ยา่งมสีต ิโดยไดม้อบหมายใหก้ระทรวง

ศึกษาน�าหลักสูตรบรรจุในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างแนวทาง

ปฏิบัติในการช่วยเหลือเยาวชนในการรู้เท่าทันดิจิทัล

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยได้ด�าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ ตอนนี้ครอบคลุม

พื้นที่ 3 ใน 4 ของพื้นที่เป้าหมาย มีการปรับปรุงอินเทอร์เน็ต 

แบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในโรงเรียนและขยายโครงข่ายให้

โรงพยาบาล หาเทคโนโลยทีีใ่ชง้าน

งา่ยกบัเกษตรกร และ SME ในไทย

กว่า 5 ล้านราย

5. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้บิ๊กเดต้า ทั้งจากดาวเทียม 

เพื่อหาพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

6. การปรับสมดุล
การบริการภาครัฐ เป ็น 

เป้าหมายของรฐับาลที่ต้องการเพิ่มประสทิธภิาพ ยกระดบัการเข้าถงึ 

เร่งจัดท�าบิ๊กเดต้า พัฒนาระบบคลาวด์กลาง GDCC เพื่อให้บริการ

ประชาชน ลดการลงทนุซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน 

“ทุกประเทศในอาเซียนเห็นพ้องที่จะใช้ดิจิทัลในการพัฒนา

เศรษฐกจิให้ได้ 1 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 โดยไทยเองในฐานะ

ประธานอาเซยีนกจ็ะหารอืกนัทกุมติ ิรวมทั้งสร้างเครอืข่ายทั้งอาเซยีน

และนอกอาเซยีน เพื่อสร้างโอกาสจากเทคโนโลยต่ีาง ๆ  สร้างประโยชน์ 

ให้ประชาชนมากที่สดุ เพื่อให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ต่อไป” 

นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  กล่าวว่า “การจดังาน Digital Thailand Big 

Bang 2019 เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้ประชาชนเข้าถึงและสัมผัส

ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อยอด

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม น�าไปสู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน ควบคู่กับการแสดง

ให้ต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุค 

ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชื่อมั่น และน�าไปสู ่การลงทุน 

ในประเทศในที่สดุ”
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ประธานอาเซียน คือ “Advancing 

Partnership for Sustainability” หรอื 

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”  

เพื่อสร้างความร่วมมอืทางสถติริะหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ประเทศ

ต่างๆ ใช้สถิติในการเตรียมรับมือกับ

รูปแบบของเศรษฐกิจใหม่ นั่นคือ

การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) 

เพื่อคว้าโอกาสและรับมือกับความ

ท้าทาย เสรมิสร้างความเชื่อมโยงของ

อาเซียนผ่านทางการค้าการลงทุน 

และการท่องเที่ยว ตลอดจนการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอาเซียน 

เพื่อให้อาเซยีนไปได้ไกลกว่าเดมิ 

หนึ่งในไฮไลต์ของการประชมุ 

ACSS ครั้งที่ 9 ในปีนี้คือ ประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะได้น�าเสนอเกี่ยวกับ “การใช้ข้อมูลจากการบริหารงาน 

และแหล่งข้อมูลใหม่อื่น ๆ ในการจัดท�าสถิติด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม” (the use of administrative data and other new data sources  

in economic and social 

s t a t i s t i c s )  ซึ่ ง แสดงถึ ง

นวัตกรรมในการเก็บข้อมูล 

การรวบรวมข้อมลู การเผยแพร่ 

ข้อมูล และการสื่อสาร

ประเทศไทยได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของความยั่งยืนใน

ความร่วมมือทางสถิติในภูมิภาคอาเซียนผ่าน ACSS และคุณค่า 

ในการพึ่งพาตนเองในประเทศสมาชกิอาเซยีน จงึได้สนบัสนนุกจิกรรม

อาเซียนเพื่อช่วยเหลืออาเซียน (ASEAN-help-ASEAN activities)  

ในการสนับสนุนการริ เริ่มโครงการเสริมสร ้างศักยภาพ เช ่น  

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัการให้ความช่วยเหลอืทางเทคนคิ 

ด้านสถติ ิเป็นต้น 

สถิติไทยเป็นเจ้ำภำพ
กำรประชุมสถิติอำเซียน 

	 างสาววันเพ็ญ	 พูลวงษ์	 รองผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
	 สถิติแห่งชาติ	 ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดการประชุม 
คณะกรรมการระบบสถติขิองประชาคมอาเซยีน	ครัง้ที	่9	(The	9th	Session	
ASEAN	 Community	 Statistical	 System	 Committee	 :	 ACSS9)	 
เมื่อวันที่	 9	 ตุลาคม	 2562	 ณ	 โรงแรม	 InterContinental	 กรุงเทพฯ	 
ร่วมกับ	 Mr.	 Ahmad	 Zafarullah,	 Assistant	 Director	 of	 ASEAN	

Integration	Monitoring	Directorate	แห่งส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	
ACSS เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานสถิติแห่งชาติของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีน คณะมนตรปีระชาคมอาเซยีน และส�านกังาน

เลขาธกิารอาเซยีน ซึ่งจะจดัการประชมุทกุ ๆ ปี เพื่อประสานด้านการ

พัฒนาทางสถิติ ปรับปรุงสถิติอาเซียนให้สอดคล้องกัน และจัดท�า

ข้อมูลเพื่อการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน

ภูมภิาคอาเซยีน 

ในปี 2562 นี้ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน  

ครั้งที่ 9 (The 9th Session ASEAN Community Statistical System 

Committee : ACSS9) ระหว่างวนัที่ 9 - 11 ตลุาคม 2562 ในธมีหลกัคอื 

“Advancing partnership to enhance the use of new data sources 

to complement conventional data sources for data sustainability  

of the ASEAN Community” ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิหลกัของไทยในฐานะ

น

เสริมสร้ำงควำมร่วมมือสถิติ  
ผลิตสถิติจำกแหล่งข้อมูลใหม่ 
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สสช. เข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรนำนำชำติ 
“Digital Thailand Big Bang 2019”

	 	 นักงานสถิติแห่งชาติ	 เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน 
	 	 นทิรรศการนานาชาติ	Digital	Thailand	Big	Bang	2019	
ระหว่างวันที่	28	-	31	ตุลาคม	2562	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพมหานคร	 ภายในบูธนิทรรศการ	 ได้น�าเสนอ 
เรื่อง	 “Data	 and	 Statistics	 for	 ASEAN	 Connectivity”	 โดยมี	 
นายภชุพงค์		โนดไธสง	ผูอ้�านวยการส�านกังานสถิตแิห่งชาต	ินางสาววนัเพญ็		 
พูลวงษ์	 รองผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห ่งชาติ	 สถิติ จังหวัด	 
และบุคลากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติเข้าร่วมชมนิทรรศการ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน 

Digital Thailand Big Bang ครั้งนี้นบัเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยการน�าเสนอ

เนื้อหาในการจดับธูนทิรรศการครั้งนี้ มุง่หวงัให้ผูเ้ข้าร่วมนทิรรศการได้

รบัทราบถงึบทบาทของส�านกังานสถติแิห่งชาตใินด้านการประสานงาน 

และการสนับสนุนข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของประเทศสู่ระบบสถิต ิ

ของประชาคมอาเซยีน และตระหนกัถงึความส�าคญัของการน�าข้อมลู

ไปใช้ในการประเมินและติดตามการพัฒนาของประชาคมอาเซียน 

รวมถึงใช้ในการจัดท�านโยบาย แผนงาน มาตรการของทุกภาคส่วน

ในประชาคมอาเซยีน

ส�ำ ภายในบูธนิทรรศการของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัด 

น�าเสนอผังบทบาทของส�านักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานไทย 

ที่เกี่ยวข้องในการสนบัสนนุข้อมลูสถติแิละตวัชี้วดัของประเทศสูร่ะบบ

สถติขิองประชาคมอาเซยีน แผนภาพผงัรวมแสดงกรอบการด�าเนนิงาน 

ด้านการรวบรวมข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของอาเซียน หรือที่เรียกว่า 

Broad Framework for Sustainable Development of ASEAN Statistics 

และรายการข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดส�าคัญของอาเซียน รวมถึงแผนภาพ 

อนิโฟกราฟิกแสดงข้อมลูสถติแิละตวัชี้วดัที่ส�าคญัของประเทศสมาชกิ

ในอาเซียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ในการจัดเตรียมแผนภาพอินโฟกราฟิกของประเทศและน�ามาจัด 

ในงานนิทรรศการนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมภายในบูธ 

อาทิ ให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการร่วมกิจกรรมถ่ายรูปการเยี่ยมชมบูธ 

การสมคัรเป็นสมาชกิรบัข้อมูลข่าวสารทางไลน์ (Line) ของส�านกังาน

สถติแิห่งชาต ิการร่วมกด Like Facebook ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

เปน็ต้น ซึ่งพบว่า มผีูเ้ข้าชมบธูนทิรรศการของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

รวมทั้งสิ้น 550 ราย และมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธจ�านวน  

240 ราย
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มาดี มีเรื ่องเล่า

วันสถิติโลกสำาคัญอย่างไร ?
วันสถิติ โลกถูกก�าหนดขึ้นมา	 เพื่อรณรงค์ให ้ทั่วโลก 

ได้ตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทส�าคัญของข้อมูลสถิติ	 เนื่องจาก 
เป็นส่วนส�าคัญในการใช้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 และช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งข้ึน	 โดยมีการฉลองวันสถิติโลก
ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2553	 (ค.ศ.	 2010)	 ซึ่งเป็น 
การแสดงความส�าเร็จของการน�าสถิติทางการ	(Official	Statistics)	
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาค	 และระดับโลก	 
ต่อมามกีารฉลองวนัสถติโิลกครัง้ที	่2	เมือ่วนัที	่20	ตลุาคม	พ.ศ.	2558	
(ค.ศ.	 2015)	 ภายใต้หัวข้อ	 “Better	 Data,	 Better	 Lives”	 ซึ่งเป็น 
การเน้นย�้าความส�าคัญของสถิติทางการที่มีคุณภาพสูง	 เพื่อการ 
วิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และ 
ในวันที่	 20	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2563	 (ค.ศ.	 2020)	 ทุกประเทศท่ัวโลก 
จะร่วมกันฉลองวันสถิติโลกครบ	5	ปีอีกครั้ง	ซึ่งนับเป็นครั้งที่	3	แล้ว 
มารอดูกันว่า	 ปีหน้าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะยกประเด็นเด่น
เรื่องใดมาเฉลิมฉลองวันสถิติโลกกัน

วันสถิติโลก 
20 ตุลำคม

วันสถิติโลกคือวันอะไร ?
คณะกรรมาธิการด้านสถิติแห่งสหประชาชาต	ิ

(Uni ted	 Nat ions	 Stat is t ical	 Commission	
:	 UNSC)	 ได้ก�าหนดให้วันท่ี	 20	 ตุลาคมของทุกปี	 
เป็น	 “วันสถิติโลก	 (World	 Statistics	 Day)”	 โดย 
สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต	ิ(UN	General	Assembly)	
มีความเห็นชอบร่วมกันให้ฉลองวันสถิติโลกทุก	ๆ	5	ปี	

(World Statistics Day)
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เกร็ดความรู้

เคล็ดลับง่ำย ๆ 
สุขภำพดีได้
แม้จะใช้ร ่ำงกำยหนัก

	 ญหาของคนยุคนี้ ยั งคงหนี ไม ่พ ้น เรื่ องความเค รียด	 
	 นอนไม่หลับ	อาหารไม่ย่อย	ปวดศรีษะเรือ้รงั	น�า้หนกัเกนิ	ไปจนถงึ 
ท้องผูก	 และแน่นอนที่ขาดไม่ได้	 คือปัญหาผิวหน้าชราก่อนวัย	 แต่หลายคน 
มักนอนดึกตื่นสาย	 เมินอาหารเช้าหรือถ้าจะกินก็มักจะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ด	
ขนมปังส�าเร็จรูป	 จากนั้นเริ่มท�างานจริงจังก็ตอนเที่ยงกว่าจะแอคทีฟก็
เย็นซะแล้ว	 เสร็จงานไปสังสรรค์กันต่อตอนค�่า	 กว่าจะกลับบ้านก็ตอนดึกๆ	

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ	 ช่วงเวลาที่ร่างกาย
จะซ่อมแซมตัวเองกลับไม่ได ้ซ ่อมแซม	 
ช่วงเวลาที่ร่างกายควรได้พลังงานกลับ 
ไม่ได้	และกลบักนั	เวลาทีไ่ม่ควรได้พลงังาน
เรากลับได้ไปอย่างล้นเหลือ	 ถ้าอยากมี
สุขภาพดี	ไม่แก่ไว	มาลองปรับใหม่ตั้งแต่ต้น
ดีกว่า	เริ่มด้วยเคล็ดลับเหล่านี้เลยค่ะ

เคล็ดลับสุขภาพดี
– เริ่มต้นมื้อเช้า ให้กนิอาหารเช้าอย่างเตม็ที่ ให้อิ่มอยู่ท้อง และ

ครบทุกหมวดหมู่ กินอาหารกลางวันแบบพอประมาณ และกินอาหารเย็น 

เพียงเล็กน้อย โดยควรจะเน้นหนักไปทางพืช ผัก ผลไม้สด มากกว่า 

จดัมื้อหนกั

– ไม่จําเป็นต้องเข้ายิมแบบหักโหม เพยีงแค่ลองเดนิให้มากขึ้น 

ขยับตัวจากโต๊ะท�างานออกไปมองต้นไม้ใบหญ้าดูบ้าง เพราะการออก 

ก�าลงักายจะช่วยในเรื่องของการไหลเวยีนของเลอืด และยงักระตุ้น Growth 

Hormone ภายในร่างกายด้วย

– ลองนอนหลับให้สนิทก่อนเที่ยงคืน เพราะร่างกายของเรา

ถูกออกแบบระบบให้ตื่นขึ้นมาเมื่อพระอาทติย์ขึ้น และหยดุการท�างานตอน

พระอาทติย์ตก แต่จะต้องนอน

กี่ชั่วโมงถึงจะพอ ร่างกายของ

เราจะเป็นคนตัดสินเอง การ

พกัผ่อนอย่างเพยีงพอ จะท�าให้

ร่างกายสามารถผลิตฮอร์โมน

ออกมาได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง

ฮอร ์ โมนเหล ่านี้  มีบทบาท 

ตั้งแต่เรื่องป้องกันการแก่ชรา 

กนัเครยีด ไปจนช่วยเผาผลาญ

น�้าตาล

– เรยีนรูม้องโลกในแง่ดีเข้าไว้ เรื่องนี้เป็นจดุอ่อนของผูห้ญงิ ด้วย

สมองซกีขวาที่พฒันามากกว่า ผูห้ญงิจงึมกัคดิในรายละเอยีด และวติกกงัวล

ง่ายกว่า ลองปล่อยวางปรบัวธิคีดิ เพราะเมื่ออารมณ์แจ่มใส เราจะนอนหลบั

ง่ายขึ้น ระบบการท�างานของร่างกายกจ็ะดตีามมาเอง

– คนเราควรมอีารมณ์อนิเลฟิกันบ้าง อนิเลฟิในที่นี้ไม่ได้เข้าเรื่อง

หนุ่มสาวอย่างเดยีวเท่านั้น แต่เป็นการอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามรกัให้แก่กนั 

ความเกลยีด โกรธ หวาดระแวง จะแสดงออกมาเป็นริ้วรอยเส้น ๆ  บนใบหน้า 

เพราะฉะนั้นถ้าอยากสดใสดูอ่อนกว่าวยั กใ็ห้อนิเลฟิเข้าไว้

สุดท้าย หากอยากมีสุขภาพแข็งแรงสมดุล ให้ลองหาเวลาตรวจ

ร่างกายและดูแลสุขภาพ ด้วยการดูแลจากแพทย ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ ถอืเป็นการดูแลแบบ Custom made คอื

เหมาะสมกบัแต่ละบคุคล จะช่วยให้ร่างกายกลบัคนื

สมดลุ ความเยาว์วยัสดใสกจ็ะอยู่กบัเราได้

ที่มา :  Health-TH.com

ปั
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ประชุมมอบนโยบาย
นายภุ ชพ งค ์   โ นด ไ ธส ง  

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม เป็นประธานการประชมุชี้แจง 
เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตาม
การด�าเนนิงาน ตรวจราชการ การท�างาน
ตามแผนแม่บทในระดบัพื้นที่ การชี้แจง
ประเด็นตัวชี้วัดประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference 
ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 401  
ชั้น 4 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 
21 พฤศจกิายน 2562

รองนายกรฐัมนตร ี(นายสมคดิ  จาตศุรีพิทกัษ์) 
ตรวจเยี่ยมกระทรวง MDES

นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ ¬ รองนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน การตรวจเยี่ยมและรับฟัง
นโยบายการด�าเนินงานโครงการส�าคัญของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายพุทธิพงษ์ ¬  
ปุณณกันต์¬ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม พร ้อมคณะผู ้ บริหารและหน ่ วยงานใน
สังกัดให้การต้อนรับ ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิเมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ Data for  
Development (Phase 2) ครั้งที่ 1

ส�านักงานสถิติแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Data for Development (Phase 2) ครั้งที่ 1 หัวข้อ 
“UNSD-ADB Joint Mission to Thailand National 
Statistical Offiffiifice” 1st โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ผู ้เกี่ยวข้องของส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมการอบรม 
ซึ่งมีผู ้เชี่ยวชาญจาก UNSD-ADB ให้ความรู ้ในเรื่อง 
ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 ณ ห้องอบรม 2 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ

แวดวง สสช.
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พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำาปี 2562
พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐนิ ให้กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม น�าไป

ถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา โดยม ีนายพทุธพิงษ์ ปณุณกนัต์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เป็นประธานในพธิถีวายผ้าพระกฐนิ
พระราชทาน ประจ�าปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารระดบัสูง นายภชุพงค์  โนดไธสง ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิข้าราชการ และหน่วยงาน
ในสงักดั เข้าร่วมในพธิ ีณ วดันรนาถสนุทรกิาราม แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2562

บันทึกเทปรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ (News Room)
นายภชุพงค์ โนดไธสง ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิบนัทกึเทป

รายการ ห้องข่าวเศรษฐกจิ (News Room) ช่องเนชั่นทวี ีเกี่ยวกบับทบาท 
และภารกิจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจรงิ มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล 
ไม่โยงใยเรื่องภาษี เพื่อให้ส�านักงานฯ น�าไปใช้ประมวลผล เพื่อเป็น 
ฐานข้อมูลส�าคัญในการขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศสู่สังคมดิจิทัล  
อย่างทั่วถงึ เท่าทนั และยั่งยนื ณ ห้องผูบ้รหิาร ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ 

เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2562

ร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศผลรางวัล
นางสาววนัเพญ็  พลูวงษ์  รองผูอ้�านวยการส�านกังาน 

สถิติแห ่งชาติ พร ้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ ่งสุข  
เลขานุการกรม ร ่วมเป ็นเกียรติในงานประกาศผล
รางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ  
(Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA)  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ประจ�าปี 2562 ซึ่งจัดโดยส�านักงานพัฒนารัฐบาล
ดจิทิลั (องค์การมหาชน) หรอื สพร. ณ ห้องอนิฟินติี้ 
ชั้น G โรงแรมพูลแมน คงิ เพาเวอร์ กรงุเทพมหานคร 
(รางน�้า) เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2562
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 19/2552

ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ส�ามะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่
ตอบค�าถามตามจริงที่มี เพื่อให้รัฐน�าไปพัฒนา
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