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สํานักงานสถิติแหงชาติ จับมือ 
ก.มหาดไทย ถึงผูวาราชการจังหวัด

Count down…..365 วัน 
จัดทําสํามะโนประชากร

1 กรกฎาคม 2552......



วาระที่ 1 เรื่องที่เลขาธกิารสถิติแหงชาติ
แจงใหที่ประชุมทราบ

- แนะนําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

- วัตถุประสงคในการประชุม

- สิ่งที่ไดดําเนนิการไปแลว

- แนวทางความรวมมือกับจังหวัด
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การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
- ประชากร ทกุคนในประเทศตามที่อยูจริง

- ที่อยูอาศยั จริงของประชากรนั้น

สํามะโนประชากรและเคหะ คือ

เพื่อนํามาเสนอผลในภาพรวม
(หมูบาน ตําบล/เทศบาล อําเภอ จงัหวดั ประเทศ)



แสดงภาพของประชากร

4

- เปนชาย/หญิง
มีประชากรที่อยูจริงเทาใด

- เปนเดก็/คนทํางาน/คนแก/คนพิการ 
- มีการศึกษาระดับไหน/มีผูรูหนังสือมากนอยแคไหน
- คนในวัยทํางาน มีงานทําหรือไม อยางไร

 ณ วันสาํมะโน ในพืน้ที่นัน้(หมูบาน, ตําบล, อําเภอ,..)

- มีการยายถิ่นมากนอยแคไหน 
- มีประชากรแฝงเทาใด ฯลฯ
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สํามะโนประชากรและเคหะ

เปนเสมอืนการฉายภาพนิง่ ณ วันสํามะโน

เพื่อแสดงภาพของ 
 ประชากรตามที่อยูจริงทุกคน
 ทีอ่ยูอาศัยทุกประเภททั่วประเทศ
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 ขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ  
( ใน ป ค.ศ. ที่ลงทายดวย “0” )

เชน   ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

ประเทศอื่นๆ เขาทํากันไหม
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(กําหนดขึ้นเพือ่ใชอางอิงขอมลู)

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
วันสํามะโนประเทศไทย

 บาน/ครวัเรอืน/ประชากร
ครั้งแรก พ.ศ.2453 (ครบรอบ 100 ป)
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- ประชากรมีสถานที่อยูเปนแบบไหน               
(บานเดีย่ว คอนโดมิเนียม ใตสะพาน ฯลฯ)

มีที่อยูอาศยัเทาใด

- ถูกสุขลักษณะหรือไม
(น้ําดื่ม/น้ําใช การใชสวม ฯลฯ)

แสดงภาพของที่อยูอาศัย
 ณ วันสาํมะโน ในพืน้ที่นัน้(หมูบาน, ตําบล, อําเภอ,..)
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ในพืน้ที่ทีม่ีประชากรอยูจริงมาก

- จําเปนตองมีสาธารณูปโภคใหเพยีงพอ 
และถูกสุขลักษณะ 

(ที่อยูอาศัย  น้ํา/ไฟ  การบริการสาธารณสุข 
รถประจําทาง ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ)

ตัวอยางการใชประโยชนขอมูล
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ในพืน้ที่ทีม่ีเด็ก คนชรา คนพิการ

ตองมีโรงเรียน/ ครู ที่เพยีงพอและเหมาะสม
ตองมีวัคซนีสําหรับเด็กแตละวัยใหเพียงพอ

ตองจัดสวัสดิการใหเพยีงพอกับคนดอยโอกาส

(คนชรา  คนพิการ)

การใชประโยชนขอมูล
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ในพืน้ที่ทีม่ีแรงงานตางดาวอยูหนาแนน/ แออัด

จําเปนตองจัดบริการสาธารณสุขใหเพียงพอ
เพื่อปองกันโรคระบาด/ โรคติดตอ

บางประเภทที่หายไปแลวในประเทศไทย
แตกลับมาใหมกับแรงงานตางดาว

การใชประโยชนขอมูล
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GPP

การใชประโยชน
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ทําไมตองทําสํามะโนประชากร ในเมื่อระบบ
ทะเบียนราษฎร คอนขางสมบูรณอยูแลว

- ทะเบยีนราษฎร
- ทะเบียนคนไทย
- ขอมูลไดตามแจง  (เกดิ/ตาย/ยายถิ่น)



1. ทํา MOU กับพันธมิตร 8 หนวยงาน
(ก.มหาดไทย,ก.แรงงาน,ก.สาธารณสุข, ก.ศึกษาธกิาร,ก.การพัฒนาสังคมฯ,ก.เกษตรฯ, สศช., บ.ไปรษณียไทย)

23 ม.ค.51
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2. ประสานงานกับหนวยงานพันธมิตร              ก.พ.51+

1) กรมการปกครอง
- ขอขอมลูจาํนวนบาน/ประชากร
เปนรายถนน/ ซอย/ เขต......จังหวัด/ ประเทศ
(เปนตัวคุมงานสนามเบื้องตน)

- ยืมตัว จนท.อบต. / จนท.เทศบาลเปน จนท.วิชาการ  
2) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สศม.2 ไดทําหนังสอืขอความรวมมือลงนามโดยเลขาธิการฯ

(ขอให สถจ. ประสานงานกับ อบต. และ เทศบาลในเบื้องตน)
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3. จัดประชุมเครือขายภาคประชาชน/ราชการ 
(พษิณุโลก)

17 มีค.51

- อบรม เจาหนาที่วิชาการ (10 คน) 5-8 พค.51
(ศูนย จ. 1 ศูนย)

พนกังานแจงนบั (46 คน) 11-14 พค.51
(ศูนยตําบล 2 ศนูย)

4. ทําสํามะโนทดลอง 51 (พิษณุโลก) 1-31 พค.51
(ปริมาณงาน 3 อําเภอ 6 ตําบล)

5. จัดสื่อมวลชนสัญจร  (พษิณโุลก) 5-6 มิย.51
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6. ขออนุมัติ ครม. ตั้งคณะกรรมการบริหารฯ 

- กําลังดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 6 ชุด
(เพิ่มชุดทีป่รึกษาโครงการ)

(อนุมัติ 26 พ.ค.52)

7. ทําสํามะโนฯ ทดลอง 52 (กทม.) (45 EA) ก.พ.52
เขตหลักสี ่บางสวนของแขวงตลาดบางเขน        



8. จัดทําฐานขอมูล (เพื่อใชตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของจังหวัด)

- ขอมูลทะเบยีนราษฎร      (ก. มหาดไทย)
- ขอมูลแรงงานตางชาติ     (ก. แรงงาน)
- ขอมูลคนพิการ/สงูอายุ    (ก. การพัฒนาสังคมฯ)
- ครัวเรือนเกษตร/ประมง  (สก. 46)
- ขอให สถจ./สบจ. หาขอมูล (บาน/คร./ประชากร/แรงงานตางดาว)

จากพื้นที   (กํานัน/ผูใหญบาน/อบต./เทศบาล)

พ.ย.51
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งบประมาณทัง้โครงการ

เบื้องตนไดรบั   978.4 ลานบาท
2551 21.60 ลานบาท
2552 30.50
2553 867.5
2554 58.77

19



วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสํามะโนประชากร 
และเคหะ พ.ศ. 2553 ระดับจงัหวัด 



วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)



1. สํานกังานคณะกรรมการพฒันา
การเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

3. กระทรวงสาธารณสุข

4. กระทรวงศกึษาธิการ

5. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย

6. กระทรวงแรงงาน

8. บริษทั ไปรษณียไทย จํากัด2. กระทรวงมหาดไทย

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

9. องคกรบรหิารสวนทองถิ่น/กทม.

10. สถาบันการศึกษา/วิจัย/นักวิชาการ

11. องคการระหวางประเทศ

หนวยงานหลักที่นําขอมูลไปใช

12. ภาคเอกชน
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• จํานวนประชากรที่แทจริง  

ในแตละพื้นที่
และรายละเอียดตาง ๆ 
ที่ไมมีในทะเบียนราษฎร 
เพื่อจัดหาสาธารณูปโภค
ใหเพียงพอ

• จํานวนผูวางงาน
• แรงงานตางชาติ
มากําหนดนโยบาย
การจัดหางาน
พัฒนาอาชีพ
เพื่อปองกัน
การยายถิ่น

/แรงงานผิด กม.

•• ใครไดอะไรบางใครไดอะไรบาง

กระทรวงมหาดไทย

• จํานวนผูไมรูหนังสือ
• ระดับการศึกษาของ
คนไทย

เพื่อจัดบริการทาง  

การศึกษาใหทั่วถึง

และเปนธรรม

กระทรวงศึกษาธกิารกระทรวงแรงงาน

สาํมะโนประชากรและเคหะสาํมะโนประชากรและเคหะ  25532553
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• จํานวนประชากรในพืน้ที่ 
ใชจัดบริการทาง
สาธารณสุขใหสอดคลอง
กับประชาชนทุกกลุมวัย               
เชน     การจัดเตรียม      
วัคซีนใหเพียงพอ
ในพื้นที่ที่มีเด็กมาก

การจัดเตรียม
บัตรประกันสุขภาพ
ใหครบ/เหมาะสม

• จํานวนผูดอยโอกาส/
คนพิการ

• ที่อยูอาศัย

ใชจัดสวัสดิการ 
เพื่อสงเคราะห
ผูดอยโอกาส
ใหเหมาะสม

กระทรวง
สาธารณสขุ

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

• จํานวนเกษตรกร

• ชาวประมง/เพาะเลีย้ง

ใชสงเสริมดาน
การเกษตร/ประมง

ใหเหมาะสมกับพื้นที่

เชน การสงเสริมการ

ปลูกพืช/เลี้ยงสัตวน้ํา
แตละประเภท

กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
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สาํมะโนประชากรและเคหะสาํมะโนประชากรและเคหะ  25532553



• จํานวนประชากร

จําแนกตามลักษณะตางๆ

ใชในการวิเคราะหดูแนวโนม
และหาคาตัวชี้วัดที่สําคัญ
ดานประชากร

สถานบันการศึกษา/วิจยั

• จํานวนประชากร
ในระดับทองถิ่น
ใชในการจัดเตรียม
สาธารณูปโภคใหเหมาะสม

องคกรบรหิารสวนทองถิ่น/กทม.

สํามะโนประชากรและเคหะสํามะโนประชากรและเคหะ  25532553
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• จํานวนประชากร/ผูยายถิ่น

ใชเปนฐานในการคาดประมาณ
จํานวนประชากรของประเทศไทย

ในแตละป 

และใชในการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ(แผน 10 ,11)

• จํานวนประชากร

ใชวางแผนบริการ

ดานไปรษณียให 

ครอบคลุม
และทั่วถึงมากขึ้น

บริษัทไปรษณียไทยสภาพัฒนฯ (สนง.คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

สํามะโนประชากรและเคหะสํามะโนประชากรและเคหะ  25532553
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