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เล่ือนการจัดท�า
ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563



สารบัญ
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 

COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ 

ทั่วโลก ขอส่งความปรารถนาดีและความ

ห่วงใยมาถึงทุกท่าน ขอบารมีคุณพระศรี

รัตนตรัย โปรดปกป้องคุ ้มครองทุกท่าน 

และครอบครัว ให้แคล้วคลาดปลอดภัย 

จากภยัอนัตรายนี้

23 พฤษภาคม 2563 ส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติด�าเนินงานมาครบรอบปีที่ 57 

ได้พัฒนางานสถิติมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น

คุณภาพและมาตรฐาน ให้ทุกภาคส่วน 

น�าข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด

นโยบาย วางแผนประกอบการตัดสินใจ 

ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

สารสถิติฉบับนี้ พบกับเรื่องเด ่น  

เลื่อนการจัดท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ 

พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

ต่อด้วยสถิติเด่น ภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครวัเรอืนในประเทศไทย ปี 2562 จากนั้น 

มาดู  สินค ้าหลักของไทย. . .ส ่ งออกไป 

ที่ไหนบ้าง เชื่อว ่าหลายท่านคงอยากรู ้  

รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีมาให้ติดตามอ่าน 

กนัมากมายภายในเล่ม

           

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า

บก.ขอเขียน

ที่ปรึกษา 	 :	 นางสาววันเพ็ญ		 พูลวงษ์						 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :	 นายวิชัย	 		 ประทีปทิพย์				รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	 :	 นางอรวรรณ	 	 สุทธางกูร	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
	 :		 			 -ว่าง-	 	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ
จัดท�าโดย			 :	 กลุ่มประชาสัมพันธ์		ส�านักงานเลขานุการกรม		โทรศัพท์		0	2141	7485
เผยแพร่โดย		 :	 กองสถิติพยากรณ์		โทรศัพท์		0	2143	1323
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สืบเนื่องจากปก
 - เลือ่นการจดัท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
 - 57 ปี ส�านกังานสถิตแิหง่ชาติ

สถิติเด่น
 - ภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนในประเทศไทย ปี 2562
 - สนิคา้หลกัของไทย...สง่ออกไปทีไ่หนบา้ง?
 - สรุปผลการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการมี
   สว่นร่วมตามแผนการปฏรูิปประเทศ พ.ศ. 2563
 - สรุปผลการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั
  เทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็เคลือ่นท่ีความเรว็สงู (5G) พ.ศ. 2563

เกร็ดความรู้
 - แนะครอบครวัปรบัตวั-ตัง้กตกิา ใช้ชีวติวิถใีหม ่ในภาวะโควิด-19  

มาดี มีเรื่องเล่า
 - รูจ้กั...พระราชบัญญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
 - มาท�าความรู้จักกับ...ศูนยข์อ้มูลขา่วสารของส�านักงานสถติแิหง่ชาติ
     
แวดวง สสช.  

ปกหลัง  
 - 5 ขอ้ ช่วยกนัจะ้ เพือ่เอาชนะ #โควดิ-19
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เล่ือนการจัดท�า
ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ด้วยส�านักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจในการจัดท�าโครงการ

ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเกบ็

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนและลักษณะพื้นฐานของประชากร

ตามที่อยู่อาศัยจริง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับใช้ในการก�าหนดนโยบายและวางแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ อย่างไรกด็ ีจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ส�านกังาน 

สถิติแห่งชาติมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการตามมาตรการ 

เว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครดั จงึท�าให้

ไม่สามารถด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ  

พ.ศ. 2563 โดยวธิกีารสมัภาษณ์จากประชาชนผูใ้ห้ค�าตอบโดยตรงได้

นอกจากนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า การจัดเก็บข้อมูลในสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะท�าให้ได้ข้อมูลสถิติ

ประชากรที่มีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากลักษณะทางประชากร

และการย้ายถิ่นของประชากรมคีวามเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ 

อกีทั้ง คณะกรรมการบรหิารโครงการส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

ได้มมีตใิห้เลื่อนการด�าเนนิงานส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 

ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสิ้นสดุลง

สืบเนื่องจากปก
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ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนา 

๕๗ ปี 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ราชการสถิติของประเทศไทยได้ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรมสถิติพยากรณ์” ข้ึนใน 

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

หลงัจากนัน้ได้มีการเปลีย่นแปลงสถานภาพและสงักัดอีกหลายครัง้ 

ก่อนที่จะมาเป็น “ส�านักงานสถิติแห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๖ มีฐานะเป็นกรม สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี และได้มีการ

ขยายงานสถิติไปยังส่วนภูมิภาค โดยได้จัดตั้งส�านักงานสถิติจังหวัด 

ครบทุกจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  

ให้ส�านกังานสถติจิงัหวดัเป็นราชการบริหารส่วนภูมภิาคในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถิติ  

พ.ศ. ๒๕๕๐” แทนพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดโครงสร้างใหม ่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติ สังกัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาจนถึงปัจจุบัน 

สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 4



สถิติเด่น

Statistical Newsletter5
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  วติวถิใีหม่ภายใต้สถานการณ์โควดิ-19 ทกุคนในครอบครวั 

   ต้องคยุกนั ช่วยกนัสร้างกตกิาใหม่ของบ้าน เสรมิพลงัใจ 

ให้กัน ที่ส�าคัญคือ การสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ออกก�าลังกาย

สม�่าเสมอ มสีขุอนามยัที่ดี

“ชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในครอบครัว 

เกดิความเครยีดขึ้นแน่นอน เพราะตอ้งเปลี่ยนความเคยชนิของตวัเอง 

คนที่ปรับตัวง่ายก็จะเครียดน้อย ครอบครัวที่มีทรัพยากรน้อยก็จะ

ปรับตัวได้ยาก ความเครียดก็จะทวีคูณ ยิ่งถ้าไม่สบายด้วยโควิด-19 

ก็จะเป็นการซ�้าเติมปัญหา แต่ในวิกฤตจ�าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อม 

เตรยีมตวัในการรบัมอื

ดงันั้น ทกุคนในครอบครวัต้องคยุกนั ช่วยกนัสร้างกตกิาใหม่

ของบ้าน เสรมิพลงัใจให้กนั ที่ส�าคญัคอื การสร้างสขุภาพให้แขง็แรง 

อยูเ่สมอ เพราะหากมสีขุภาพด ีออกก�าลงักายสม�่าเสมอ มสีขุอนามยัที่ดี 

กจ็ะลดความเสี่ยงในการตดิเชื้อโรคต่างๆ ได้” น.ส. ณฐัยา บญุภกัด ี

ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

สสส. กล่าว

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของครอบครัวไทย ในบริบทที่มี

ความหลากหลาย ทั้งด้านเศรษฐฐานะ ถิ่นที่อยู ่และรปูแบบครอบครวั 

ดงันั้น การปรบัตวัของแต่ละครอบครวัในสถานการณ์โควดิ-19 จงึต้อง

มคีวามยดืหยุ่น หลากหลาย

น.ส. ณัฐยา กล่าวอธิบายต่อว่า สิ่งส�าคัญประการแรกคือ  

การตั้งกตกิาใหม่ร่วมกนัเพื่อรบัมอืความเปลี่ยนแปลงในการด�ารงชวีติ

ให้ปลอดภยัจากโควดิ-19 ดงันี้

 1. ด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะครอบครวั 3 รุ่นที่มผีู้สูงอาย ุ

และลูกหลานอยู่ร่วมกัน พ่อ แม่ต้องปลูกฝังให้ความรู้ความเข้าใจ  

การดูแลปฏิบัติตัวที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ทั้งการล้างมือ  

ชี

แนะครอบครัว
ปรับตัว-ตั้งกติกา 

ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในภาวะโควิด-19

กินอาหารร้อนสุกใหม่เสมอ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน สวมหน้ากาก

อนามยัหากไม่สบาย หรอืสวมหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน ล้างมอื

บ่อยๆ อาบน�้าหลงัจากกลบัมาจากข้างนอกทนัท ีเป็นต้น

2. การใช้พื้นที่ในบ้าน ต้องค�านึงถึงการเว้นระยะห่าง  

แต่หากครอบครวัมพีื้นที่จ�ากดั การเว้นระยะห่าง หรอืการที่ไม่ใกล้ชดิกนั 

เป็นเรื่องยาก จ�าเป็นต้องมวีธิจีดัการเพื่อลดความแออดั เช่น การใช้

พื้นที่ส่วนกลางของชมุชน

3. การท�างานและการเรยีน ในช่วงโควดิ-19 หลายหน่วยงาน 

มีแนวทางให้ท�างานอยู่ที่บ้าน (เวิร์ก ฟอร์ม โฮม)  

มากขึ้น ขณะเดียวกันโรง เรียนเลื่อน 

การเปิดภาคเรียน และต้องจัดการเรียน

การสอนผ่านระบบออนไลน์ ท�าให้สมาชกิ

ครอบครวัใช้พื้นที่ร่วมกนัทั้งวนั

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) สนบัสนนุ 

ให้ครอบครัวไทยปลอดภัยจากโควิด-19 

มสีขุภาวะด ีผ่าน 2 แนวทาง คอื

1. การให้ข ้อมูลความรู ้ ผลิตสื่อ 

ที่เข้าถงึได้ง่าย เช่น นทิาน สื่อออนไลน์ ทกุครอบครวัสามารถน�าไป

ปรับใช้ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอน

หรอืสร้างการเรยีนรู้อยู่ที่บ้าน

2. ครอบครัวที่มีความเปราะบางสูง เนื่องจากตกงาน  

ขาดรายได้ สสส. ริเริ่มโครงการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางให้ม ี

รายได้เพิ่ม โดยการอบรมพัฒนาทักษะ อาชีพใหม่ ๆ การจับคู่งาน  

การสนบัสนนุอาสาสมคัรครอบครวัในชมุชน เป็นต้น

“ถึงเวลาเรียนรู้แบบ “New Normal” ให้มีความสุขกัน”

เกร็ดความรู้

ที่มา : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
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มาดี มีเรื ่องเล่า

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ
ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

¡Í§Ê¶ÔµÔ¾ÂÒ¡Ã³�¡Ó¡Ñº´ÙáÅ

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ ÊÊª.

»ÃÐ¸Ò¹

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

ËÑÇË¹ŒÒ¼ÙŒµÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃ¡ÃÁ

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�/¡Í§
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅØ‹Á¡ÒÃà̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè

¡ÅØ‹Á¹ÔµÔ¡ÒÃ

à¼Âá¾Ã‹ÍÐäÃ
ºŒÒ§!!??

ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·Ó¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃµÒÁ ¾.Ã.º. 
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ¾.È. 2540 ÍÒ·Ô 
 ÁÒµÃÒ 7(1) â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÒÃ Ñ́̈ Í§¤�¡Ã àª‹¹ »ÃÐ¡ÒÈ ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ 
áº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ à»š¹µŒ¹ 
  ÁÒµÃÒ 7(3) Ê¶Ò¹·ÕèµÔ´µ‹Íà¾×èÍ¢ÍÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
    ÁÒµÃÒ 9(4) ¤Ù‹Á×ÍËÃ×Í¤ÓÊÑè§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔ̧ Õ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè 
¢Í§ÃÑ° «Öè§ÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¶Ö§ÊÔ·¸ÔË¹ŒÒ·Õè¢Í§àÍ¡ª¹ àª‹¹ ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 
à¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃºÃÃ³Ò Ô̧¡ÃáÅÐÅ§ÃËÑÊ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ à»š¹µŒ¹ 
   ÁÒµÃÒ 9(8) ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÍ×è¹µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´ àª‹¹
»ÃÐ¡ÒÈ»ÃÐ¡Ç´ÃÒ¤Ò Ñ́̈ «×éÍ/ Ñ́̈ Œ̈Ò§ ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́̈ «×éÍ 
¨Ñ´¨ŒÒ§ ÁÒµÃ¡ÒÃáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÅ´ ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ à»š¹µŒ¹

     »‚ ¾.È. 2558
       ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡ãËŒà»š¹
       Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µŒ¹áºº
       ã¹¡ÒÃ Ñ́̈ µÑé§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ
       ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ
       ÃÐ Ñ́º¡ÃÐ·ÃÇ§
       
»‚ ¾.È. 2560
ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡ãËŒ¼‹Ò¹
à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÈÙ¹Â�
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ
â´´à́ ‹¹»ÃÐàÀ·Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
Ê‹Ç¹¡ÅÒ§

ÊÊª.ÊÊª.
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ

          ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
       ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÏ
               µÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ àÁ×èÍ
                   ÇÑ¹·Õè 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2541 
«Öè§¡ÓË¹´ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°¶×Í»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§
ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÏ ·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

à»�´à¼Â à»š¹ËÅÑ¡ 
 »¡»�´ à»š¹¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹....

»ÃÐªÒª¹ä·Â
·ÑèÇä»

à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè
¢Í§ÃÑ°ã¹¹ÒÁ

Ê‹Ç¹µÑÇ¹ÔµÔºØ¤¤Å
áÅÐ

¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å

¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ
·ÕèÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹
»ÃÐà·Èä·Â
(·Ñé§ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
áÅÐ¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å)

»ÃÐªÒª¹
¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔìÃÑºÃÙŒ
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèäÁ‹µŒÍ§à»�´à¼Â
   ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·ÕèÍÒ¨¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
    µ‹ÍÊ¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�
    ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÃÑ°ÁÕ¤ÓÊÑè§ÁÔãËŒà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ
    - ¡ÒÃà»�´à¼Â¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‹Í¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
    - ¡ÒÃà»�´à¼Â·Õè¨Ð·ÓãËŒ¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ¡®ËÁÒÂàÊ×èÍÁ
      »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
    - ¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í¤Óá¹Ð¹ÓÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
      ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èÍ§ã´àÃ×èÍ§Ë¹Öè§
    - ¡ÒÃà»�´à¼Â¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍªÕÇÔµ
      ËÃ×Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ºØ¤¤Å
    - ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃá¾·Â�ËÃ×Í¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
    - ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ·ÕèÁÕ¡®ËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
      ÁÔãËŒà»�´à¼Â

à»š¹¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ â´Â¶×Íà»š¹¡®ËÁÒÂ©ºÑºáÃ¡·ÕèãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÊÔ·¸ìÔä´ŒÃÙŒ (Right to Know)

ËÃ×ÍÊÔ· Ô̧ì·ÕèãËŒ»ÃÐªÒª¹ä Œ́ÃÑºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃµ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ÃÑ°ä Œ́ÍÂ‹Ò§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÁÒ¡¢Öé¹â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÁÕ

Ê‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å·ÕèÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÃÍ§ËÃ×Í¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¢Í§ÃÑ°

“ ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
        ¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¤×Í 
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÃÍ§
ËÃ×Í¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°
äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÃÑ°ËÃ×Í
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÍ¡ª¹ ”

ÃÙŒ¨Ñ¡...
  ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
        ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ¾.È. 2540

   ¡ÒÃ¢Í´Ù¢ŒÍÁÙÅ àª‹¹ â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã
ÊÃØ»ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè Ê¶Ò¹·ÕèµÔ´µ‹Í ¡®ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ

¢ŒÍºÑ§¤Ñº ¤ÓÊÑè§ ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÍ×è¹
µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´ (ÁÒµÃÒ 7  9 áÅÐ 11)
   ¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°äÁ‹¨Ñ´¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
äÇŒãËŒ»ÃÐªÒª¹à¢ŒÒµÃÇ¨´Ù ËÃ×ÍäÁ‹ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡

ÁÕÊÔ·¸ÔìÃŒÍ§àÃÕÂ¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
   ¡ÒÃÍØ·¸Ã³� ¢Í¢ŒÍÁÙÅáÅŒÇà̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÃÑ°

ÁÕ¤ÓÊÑè§äÁ‹à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×Í¢Í¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
¡Ñºà̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÃÑ° áÅŒÇ¢ŒÍÁÙÅ·Õèä´ŒÃÑºÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´

áÅÐµŒÍ§á¡Œä¢ (ÁÒµÃÒ 18 áÅÐ 25)

ÊÔ·¸ìÔ¢Í§»ÃÐªÒª¹

ÃŒÍ§àÃÕÂ¹ËÃ×ÍÍØ·¸Ã³�ä»·Õè
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́ ÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ 
·Óà¹ÕÂºÃÑ°ºÒÅ à¢µ ǾÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300
[http://www.oic.go.th/complainweb/]

ÁÒ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº...ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
                    ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

à¢ŒÒ´ÙÇÔ´ÕâÍÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ¾.È. 2540

¤ÇÒÁÂÒÇ 5.26 ¹Ò·Õ

SCAN ME

µỐ µ‹ÍÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 80 ¾ÃÃÉÒ
ÍÒ¤ÒÃÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÀÑ¡ Ṍ ªÑé¹ 2 ½̃›§·ÔÈãµŒ
¶¹¹á Œ̈§ÇÑ²¹Ð à¢µËÅÑ¡ÊÕè
¡ÃØ§à·¾Ï 10210 
â·ÃÈÑ¾·� 0 2141 7495

ÍÕàÁÅ services@nso.go.th 

àÇçºä«µ�

http://www.oic.go.th/infocenter3/387/
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ
ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

¡Í§Ê¶ÔµÔ¾ÂÒ¡Ã³�¡Ó¡Ñº´ÙáÅ

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ ÊÊª.

»ÃÐ¸Ò¹

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃ
áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 

ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

ËÑÇË¹ŒÒ¼ÙŒµÃÇ¨ÃÒª¡ÒÃ¡ÃÁ

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�/¡Í§
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅØ‹Á¡ÒÃà̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè

¡ÅØ‹Á¹ÔµÔ¡ÒÃ

à¼Âá¾Ã‹ÍÐäÃ
ºŒÒ§!!??

ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·Ó¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃµÒÁ ¾.Ã.º. 
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ¾.È. 2540 ÍÒ·Ô 
 ÁÒµÃÒ 7(1) â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÒÃ Ñ́̈ Í§¤�¡Ã àª‹¹ »ÃÐ¡ÒÈ ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ 
áº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ à»š¹µŒ¹ 
  ÁÒµÃÒ 7(3) Ê¶Ò¹·ÕèµÔ´µ‹Íà¾×èÍ¢ÍÃÑº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
    ÁÒµÃÒ 9(4) ¤Ù‹Á×ÍËÃ×Í¤ÓÊÑè§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔ̧ Õ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè 
¢Í§ÃÑ° «Öè§ÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¶Ö§ÊÔ·¸ÔË¹ŒÒ·Õè¢Í§àÍ¡ª¹ àª‹¹ ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 
à¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃºÃÃ³Ò Ô̧¡ÃáÅÐÅ§ÃËÑÊ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ à»š¹µŒ¹ 
   ÁÒµÃÒ 9(8) ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÍ×è¹µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´ àª‹¹
»ÃÐ¡ÒÈ»ÃÐ¡Ç´ÃÒ¤Ò Ñ́̈ «×éÍ/ Ñ́̈ Œ̈Ò§ ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́̈ «×éÍ 
¨Ñ´¨ŒÒ§ ÁÒµÃ¡ÒÃáÅÐá¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÅ´ ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ à»š¹µŒ¹

     »‚ ¾.È. 2558
       ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡ãËŒà»š¹
       Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µŒ¹áºº
       ã¹¡ÒÃ Ñ́̈ µÑé§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ
       ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ
       ÃÐ Ñ́º¡ÃÐ·ÃÇ§
       
»‚ ¾.È. 2560
ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡ãËŒ¼‹Ò¹
à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÈÙ¹Â�
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ
â´´à́ ‹¹»ÃÐàÀ·Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
Ê‹Ç¹¡ÅÒ§

ÊÊª.ÊÊª.
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ

          ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
       ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÏ
               µÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ àÁ×èÍ
                   ÇÑ¹·Õè 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2541 
«Öè§¡ÓË¹´ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°¶×Í»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§
ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÏ ·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

à»�´à¼Â à»š¹ËÅÑ¡ 
 »¡»�´ à»š¹¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹....

»ÃÐªÒª¹ä·Â
·ÑèÇä»

à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè
¢Í§ÃÑ°ã¹¹ÒÁ

Ê‹Ç¹µÑÇ¹ÔµÔºØ¤¤Å
áÅÐ

¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å

¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ
·ÕèÁÕ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹
»ÃÐà·Èä·Â
(·Ñé§ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
áÅÐ¡ÅØ‹ÁºØ¤¤Å)

»ÃÐªÒª¹
¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔìÃÑºÃÙŒ
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

¢ŒÍÁÙÅ·ÕèäÁ‹µŒÍ§à»�´à¼Â
   ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·ÕèÍÒ¨¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
    µ‹ÍÊ¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�
    ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÃÑ°ÁÕ¤ÓÊÑè§ÁÔãËŒà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ
    - ¡ÒÃà»�´à¼Â¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‹Í¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
    - ¡ÒÃà»�´à¼Â·Õè¨Ð·ÓãËŒ¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ¡®ËÁÒÂàÊ×èÍÁ
      »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
    - ¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í¤Óá¹Ð¹ÓÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
      ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃ×èÍ§ã´àÃ×èÍ§Ë¹Öè§
    - ¡ÒÃà»�´à¼Â¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍªÕÇÔµ
      ËÃ×Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ºØ¤¤Å
    - ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃá¾·Â�ËÃ×Í¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
    - ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ·ÕèÁÕ¡®ËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
      ÁÔãËŒà»�´à¼Â

à»š¹¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ â´Â¶×Íà»š¹¡®ËÁÒÂ©ºÑºáÃ¡·ÕèãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÊÔ·¸ìÔä´ŒÃÙŒ (Right to Know)

ËÃ×ÍÊÔ· Ô̧ì·ÕèãËŒ»ÃÐªÒª¹ä Œ́ÃÑºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃµ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ÃÑ°ä Œ́ÍÂ‹Ò§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÁÒ¡¢Öé¹â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÁÕ

Ê‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å·ÕèÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÃÍ§ËÃ×Í¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¢Í§ÃÑ°

“ ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
        ¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¤×Í 
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÃÍ§
ËÃ×Í¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°
äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÃÑ°ËÃ×Í
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÍ¡ª¹ ”

ÃÙŒ¨Ñ¡...
  ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
        ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ¾.È. 2540

   ¡ÒÃ¢Í´Ù¢ŒÍÁÙÅ àª‹¹ â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã
ÊÃØ»ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè Ê¶Ò¹·ÕèµÔ´µ‹Í ¡®ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ

¢ŒÍºÑ§¤Ñº ¤ÓÊÑè§ ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÍ×è¹
µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´ (ÁÒµÃÒ 7  9 áÅÐ 11)
   ¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑ°äÁ‹¨Ñ´¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
äÇŒãËŒ»ÃÐªÒª¹à¢ŒÒµÃÇ¨´Ù ËÃ×ÍäÁ‹ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡

ÁÕÊÔ·¸ÔìÃŒÍ§àÃÕÂ¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
   ¡ÒÃÍØ·¸Ã³� ¢Í¢ŒÍÁÙÅáÅŒÇà̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÃÑ°

ÁÕ¤ÓÊÑè§äÁ‹à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×Í¢Í¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
¡Ñºà̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÃÑ° áÅŒÇ¢ŒÍÁÙÅ·Õèä´ŒÃÑºÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´

áÅÐµŒÍ§á¡Œä¢ (ÁÒµÃÒ 18 áÅÐ 25)

ÊÔ·¸ìÔ¢Í§»ÃÐªÒª¹

ÃŒÍ§àÃÕÂ¹ËÃ×ÍÍØ·¸Ã³�ä»·Õè
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́ ÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ 
·Óà¹ÕÂºÃÑ°ºÒÅ à¢µ ǾÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300
[http://www.oic.go.th/complainweb/]

ÁÒ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº...ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
                    ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

à¢ŒÒ´ÙÇÔ´ÕâÍÍÔ¹â¿¡ÃÒ¿�¡
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ¾.È. 2540

¤ÇÒÁÂÒÇ 5.26 ¹Ò·Õ

SCAN ME

µỐ µ‹ÍÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
ÈÙ¹Â�ÃÒª¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 80 ¾ÃÃÉÒ
ÍÒ¤ÒÃÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÀÑ¡ Ṍ ªÑé¹ 2 ½̃›§·ÔÈãµŒ
¶¹¹á Œ̈§ÇÑ²¹Ð à¢µËÅÑ¡ÊÕè
¡ÃØ§à·¾Ï 10210 
â·ÃÈÑ¾·� 0 2141 7495

ÍÕàÁÅ services@nso.go.th 

àÇçºä«µ�

http://www.oic.go.th/infocenter3/387/
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แวดวง สสช.

ครบรอบ 57 ปี สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส�านักงานสถิต ิ

แห่งชาต ิร่วมพธิบีวงสรวงศาลพระพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี วนัคล้ายวนัสถาปนาส�านกังานสถติแิห่งชาต ิณ ศาลพระพรหม ศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีกรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563

บันทึกเทปถว�ยพระพร
นายพทุธพิงษ์   ปณุณกนัต์  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (MDES) นางสาวอจัฉรนิทร์   พฒันพนัธ์ชยั  ปลดักระทรวงฯ 

พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์  ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ร่วมบนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพรชยัมงคล  สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชนิ ีเนื่องในโอกาส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มถินุายน 2563 ณ ชั้น 1 สตดูโิอ 5 อาคารปฏบิตักิารวทิยแุละโทรทศัน์ สถานโีทรทศัน์ ช่อง 9 MCOT HD กรงุเทพฯ 
เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2563

ก�รจัดทำ�สถ�ปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture)  
เพื่อก้�วสู่องค์กรดิจิทัล 
(Digital Organization)

นางอรวรรณ  สุทธางกูร  รองผู ้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ 
เป็นประธานการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การจดัท�าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อก้าวสูอ่งค์กรดจิทิลั (Digital Organization) ในรูปแบบ 
การประชุมออนไลน์ บรรยายโดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เพื่อให้บุคลากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดท�า 
สถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความ 
ทนัสมยั ภาครฐัมขีนาดเหมาะสมกบัภารกจิ มสีมรรถนะสงูตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และสนบัสนนุให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สามารถ 
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน” เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมและแผนพัฒนา 
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ณ ห้องประชมุ 401 และ 402  ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563
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พิธีถว�ยพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล
นายพทุธพิงษ์  ปณุณกนัต์  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (MDES) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ในสงักดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ร่วมพธิถีวายพระพรชยัมงคล พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 10 เนื่องในวนัฉตัรมงคล ณ บรเิวณโถงชั้น 9 กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ
และสงัคม อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคาร B) ถนนแจ้งวฒันะ หลกัสี่ กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รและก�รระดมสมอง 
เรื่อง COVID-19 เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคม

นางสาววนัเพญ็  พลูวงษ์  ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมอง เรื่อง COVID-19 เปลี่ยนโลก  
เปลี่ยนสังคม สสช. จะปรับบทบาทอย่างไร บรรยายโดย นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม (อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร) เพื่อให้ความรูแ้ก่บคุลากร และหาแนวทางการปรบับทบาทของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิให้สอดคล้องกบัการบรหิารงาน 
ภาครฐัในสถานการณ์ COVID-19  ณ ห้องประชมุ 401 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563

โครงก�รสำ�รวจผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19

นางอรวรรณ  สุทธางกูร รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ 
เป็นประธานการประชมุโครงการส�ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคโควดิ-19 (ด้านสงัคม) ผ่านระบบ Video Conference โดยโครงการดงักล่าว 
เป็นความร่วมมือกันระหว่างส�านักงานสถิติแห่งชาติกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักงานพัฒนา
นโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทมีงานด้านข้อมลูขององค์การสหประชาชาต ิ
ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทราบผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อประชาชน 
รวมถึงข้อมูลส�าหรับประกอบการวัดความรู้ พฤติกรรมและการปฏิบัติในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ด�าเนนิงานโครงการระหว่างเดอืนเมษายน - กนัยายน 
2563 โดยในระยะแรกเป็นการตอบแบบสอบถามออนไลน์ หรอื Web survey ประมาณ 
3 - 5 นาที ในหมวดข้อถามผลกระทบด้านสังคม ในระยะต่อไปจะมีการสอบถาม

ออนไลน์ในหมวดอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐน�าไปใช้ทบทวนและก�าหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ต่อไป  
เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2563
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ประชุมชี้แจงก�รบูรณ�ก�ร 
ก�รจัดทำ�ข้อมูลสถิติ

นางสาววนัเพญ็  พลูวงษ์  ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด 
การประชุมชี้แจงการบูรณาการการจัดท�า 
ข้อมลูสถติ ิบทบาทของส�านกังานสถติแิห่งชาติ
ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง การบูรณาการ 
ใช้เทคโนโลย ีการพฒันาบคุลากร ณ ห้องประชมุ 
401 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมก�รโครงก�ร สปค. 63
นางสาววนัเพญ็   พลูวงษ์  ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการประชมุคณะอนกุรรมการจดัท�าโครงการส�ามะโนประชากร 

และเคหะ พ.ศ. 2563 เพื่อหารือแนวทางการด�าเนินงาน และความก้าวหน้าในการเตรียมงานของโครงการ พร้อมทั้งแนวทางการด�าเนินงาน กรณ ี
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชมุ 401 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 19 มนีาคม 2563

อบรมหลักสูตร หลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับก�รต่อต้�น
ก�รทุจริต

ส�านักงานสถิติแห ่งชาติ จัดการอบรมหลักสูตร  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต 

บรรยายโดย พลเอก ศรตุ  นาควชัระ กรรมการบรหิารมูลนธิริฐับรุษุ พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โครงการประเมนิ 
คณุธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 ทศิใต้ ส�านกังานสถติแิห่งชาติ 
เมื่อวนัที่ 17 มนีาคม 2563

ปฐมนิเทศข้�ร�ชก�ร พนักง�นร�ชก�ร และลูกจ้�งชั่วคร�ว 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

 นางสาววนัเพญ็  พูลวงษ์  ผู้อ�านวยการส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเป็นประธาน
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การปฐมนเิทศข้าราชการ พนกังานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ให้แก่ข้าราชการ พนกังานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท  

และพระบรมราโชวาท รวมทั้งสร้างขวญัและก�าลงัใจให้ผูท้ี่อยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัริาชการ 
และยังเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง 

วนัที่ 16 - 18 มนีาคม 2563 ณ ห้องอบรม 4 ส�านกังานสถติแิห่งชาติ
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อบรมผู้ปฏิบัติง�นสน�ม 
โครงก�รก�รสำ�รวจเพื่อทวนสอบข้อมูล
ผู้ถือครองทำ�ก�รเกษตร (ฐ�นข้อมูลต้นแบบ)

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู ้อ�านวยการ 
กองสถิติเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติงาน
สนาม โครงการการส�ารวจเพื่อทวนสอบข้อมูลผู้ถือครอง 
ท�าการเกษตร (ฐานข้อมูลต้นแบบ) ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน 
ภายใต้โครงการบรูณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ 
เพื่อจดัท�าฐานส�ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (ด้วยรปูแบบใหม่) 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
พื้นที่ 10 ร่วมสงัเกตการณ์การอบรมนี้ด้วย ณ ห้องประชมุ
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ผู ้อ�านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ  
ยังได้ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามเพื่อทวนสอบ
ข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) ส่วนกลาง เขตพื้นที่ 10 และเจ้าหน้าที่จากส�านกังาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในพื้นที่
อ�าเภอบ้านแหลม และอ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีระหว่าง
วนัที่ 12 - 13 มนีาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติก�รระบบสถิติประเทศไทยกับบทบ�ทของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์  ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสถิติประเทศไทย 

กับบทบาทของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งบรรยายโดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสถิติและพัฒนาทักษะการปรับบทบาทของส�านักงานสถิติแห่งชาติให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม 401  
ชั้น 4 ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 10 มนีาคม 2563

อบรม Infographic
 นายภุชพงค์  โนดไธสง  

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นประธานเปิดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน�าเสนอข้อมูล 
ในรูปแบบ Infographic ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลหน่วยงาน (Admin) ของส�านกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการออกแบบ Infographic เพื่อน�าไปประยกุต์ใช้ในการน�าเสนอข้อมูลให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างาน โดยการอบรม 
ดงักล่าว มกีารแนะน�าการใช้โปรแกรมต่าง ๆ  เพื่อการออกแบบ Infographic เทคนคิการออกแบบ Infographic อย่างสร้างสรรค์ Workshop การจดัท�า 
Infographic ในรูปแบบ Digital File และการน�าเสนอผลงาน ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 2 (ทศิใต้) ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 6 มนีาคม 2563
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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

มั่นใจในส�านักงานสถิติแห่งชาติ
รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง
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