ประวัติความเปนมาสํานักงานสถิติแหงชาติ
ราชการสถิติของประเทศไทย ไดกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๘ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยู/ หั ว ไดทรงพระกรุ ณาโปรดเกลาฯใหตั้ ง "กรมสถิ ติ พยากรณ5 " ขึ้ น ในกระทรวงพระคลั งมหาสมบั ติ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๓๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๕๗ โดยมีเสด็จในกรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ5
ทรงดํารงตําแหน/งอธิบดี ทําหนาที่รวบรวมหัวขอ ทะเบียน และรายงานของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อประโยชน5ใน
การวิเคราะห5 พยากรณ5ภาวการณ5ต/างๆ ล/วงหนา โดยมีผูเชี่ยวชาญจากต/างประเทศเป?นที่ปรึกษา หลังจากนั้น
กรมสถิติพยากรณ5ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และสังกัดอีกหลายครั้งหลายหน แต/การปฏิบัติราชการสถิติ
ยังคงดําเนินการอย/างต/อเนื่องต/อไปโดยมิไดหยุด ยั้ง เรื่องต/างๆ ไดถูกลําดับตามช/วงเวลาและขั้นตอนที่สําคัญๆ
ซึ่งควรแก/การจารึกไวเป?นประวัติศาสตร5 ของหน/วยงานดังนี้คือ
เดือนกัน ยายน ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกลาเจาอยู/หัว ทรงพระราชดํ าริ เห็น สมควรขยาย
ขอบเขตหนาที่ การปฏิบัติงาน ของกรมสถิติพยากรณ5ไปทางดานพาณิชย5ดวย จึงไดทรงโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อ
เป?น "กรมพาณิชย5และสถิติพยากรณ5" แต/ยังคงสังกัดอยู/ใน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยไดมีการขยายงานเก็บ
รวบรวมขอมูลสถิติสาขาต/างๆ และไดจัดพิมพ5หนังสือสถิติรายงาน ประจําปB พ.ศ. ๒๔๕๙ (Statistical Yearbook)
ออกเผยแพร/ เป?นเล/มแรกของประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ5เป?นภาษาอังกฤษ
เดือนสิงหาคม ๒๔๖๓ ไดมีการยกฐานะ กรมพาณิชย5และสถิติพยากรณ5 ขึ้นเป?น "กระทรวงพาณิชย5" งาน
สถิ ติ ที่สั งกั ดอยู/ ในกระทรวงนี้มีฐ านะเป? นกรม และมีชื่ อว/ า "กรมสถิ ติพยากรณ5 และสาธารณะ" ต/ อมาในเดื อน
กรกฎาคม ๒๔๖๔ ไดโอนกรมสถิติพยากรณ5สาธารณะ มาสังกัดกรมบัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีชาว
ต/างประเทศเป?นหัวหนาหน/วยงาน โดยที่ยังทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลจากหน/วยงานต/างๆ และยังคงพิมพ5รายงาน
ประจําปBออกเผยแพร/ ในปB พ.ศ. ๒๔๗๐ หัวหนาหน/วยงานซึ่งเป?นชาวต/างประเทศ ไดเดินทางกลับไป หม/อมเจา
อธิพรพงศ5 เกษมศรี ทรงเขารับหนาที่เป?นหัวหนาหน/วยงานแทน และทรงไดรับแต/งตั้งดํารงตําแหน/งปลัดกรม
ในเดือนพฤษภาคม ๒๔๗๖ ไดมีการโอน กรมสถิติพยากรณ5สาธารณะ ไปสังกัดอยู/กับกรมพาณิชย5 กระทรวงเศรษฐการ
และลดฐานะเป?น "กองสถิติพยากรณ5" โดยมีหม/อมเจาอธิพรพงศ5 เกษมศรี ทรงดํารงตําแหน/งหัวหนากอง และได
เปลี่ยนชื่อเป?น "กองประมวลสถิติพยากรณ5" เมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๗๘ จากนั้น ไดยายสังกัดขึ้นกับกรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยหม/อมเจาอธิพรพงศ5 เกษมศรี ยังทรงดํารงตําแหน/งหัวหนากอง และไดทําหนาที่เป?นหน/วยงาน
กลาง สําหรับการใหบริการขอมูลสถิติ ในปB พ.ศ. ๒๔๗๙ ไดมีพระราชบัญญัติว/าดวยการสถิติ ออกใชในประเทศ
ไทยเป?นครั้งแรก เรียกว/า "พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ5 พุทธศักราช ๒๔๗๙" ซึ่งไดกําหนดหนาที่ในการ
บริหารราชการสถิติของประเทศ และหนาที่ของประชาชน ที่พึงปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ ต/อมาในเดือนพฤษภาคม
๒๔๘๕ ไดโอนกองประมวลผลสถิติพยากรณ5 ไปสังกัดกรมการสนเทศ กระทรวงพาณิชย5 และในเดือนพฤษภาคม
๒๔๘๖ ไดโอนกองประมวลสถิติพยากรณ5 กลับมาสังกัดกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีตามเดิม
ในระยะนี้มีผูตองการใชขอมูลสถิติเพิ่มมากขึ้น และความตองการใชสถิติใหม/ๆ ก็เพิ่มขึ้นดวย จึงไดมีการพิจารณา
ปรับปรุงจัดวางมาตรฐานในการบริหารงานสถิติ เพื่อใหส/วนราชการต/างๆ ที่มีงานสถิติไดใชร/วมกัน จึงไดมีการ
บัญญัติศัพท5สถิติขึ้นใชเป?นครั้งแรก ในเดือนกุมภาพันธ5 ๒๔๙๓ ไดมีการโอนกองประมวลสถิติพยากรณ5 ไปสังกัด
สภาเศรษฐกิจแห/งชาติ ซึ่งในขณะนั้น เป?นทบวงการเมืองอิสระ มีฐานะเทียบเท/ากรม กองประมวลสถิติพยากรณ5

ภายใตสังกัดใหม/ ไดขยายงาน และ ไดจัดทํางานสถิติที่สําคัญร/วมกับกระทรวงเกษตราธิการ คือ จัดทําสํามะโน
เกษตรทั่วราชอาณาจักรขึ้นเป?นครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๓
ต/อมาไดมีการจัดตั้ง "สํานักงานสถิติกลาง (Central Statistical Office)" ขึ้นในสภาเศรษฐกิจแห/งชาติ
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๔๙๓ โดยมีหม/อมเจาอธิพรพงศ5 เกษมศรี เป?นผูอํานวยการสํานักงานสถิติกลางคนแรก ในช/วง
นี้ ไดพั ฒ นาและขยายงานสถิ ติ ออกไปอย/ า งกวางขวางยิ่ งกว/ า เดิ ม และไดมี ก ารนํ า เครื่ องจั กรกล มาใชในการ
ประมวลผลขอมูลสถิติ ในปB พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อใชในการประมวลผลขอมูล งานสํามะโนเกษตร หลังจากนั้นไดมีการ
ประกาศใช "พระราชบัญญัติสถิติ ๒๔๙๕" ซึ่งทําใหสํานักงานสถิติกลาง มีอํานาจหนาที่อย/างสมบูรณ5 ทั้งในดานการ
บริหารกิจการสถิติของรัฐ การส/งเสริม และประสานงานสถิติ การทําสํามะโน สํารวจ การศึกษาอบรมวิชาสถิติ
ตลอดจนการวิจัยในดานวิชาการสถิติ
เมื่อรัฐบาล ไดจัดตั้งสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห/งชาติขึ้น ในสํานักนายกรัฐมนตรี ในเดือนกันยายน
๒๕๐๒ เป?นผลใหสํานักงานสถิติกลางไดรับการปรับปรุง และขยายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช/วงระยะเวลาดังกล/าวนี้
สํานักงานสถิติกลาง ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติหลายโครงการ ที่สําคัญๆ คือ โครงการสํามะโนประชากร
พ.ศ. 2503 (เป?นสํามะโนประชากรครั้งที่ 6 ของประเทศไทย ซึ่งเป?นสํามะโนประชากรครั้งแรกของสํานักงานสถิติ
กลาง) และโครงการสํารวจการใชจ/ายของครอบครัว
สํานักงานสถิติกลาง ไดแยกส/วนราชการออกจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห/งชาติ และไดยกฐานะเป?น
"สํานักงานสถิติแห/งชาติ" มีฐานะเป?นกรม สังกัดอยู/ในสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ซึ่งถือ
ว/าเป?นวันก/อตั้งสํานักงาน โดยมีนายบัณฑิต กันตะบุตร เป?นเลขาธิการสถิติแห/งชาติคนแรก ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล/ม ๘๐ ตอนที่ ๕๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๖ และไดมีการขยายงานสถิติไปยังส/วนภูมิภาค
โดยไดจัดตั้งสํานักงานสถิติจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด ในปB พ.ศ. ๒๕๐๘ สํานักงานสถิติแห/งชาติ ไดมีการพัฒนางานสถิติ
มาเป?นลําดับ ไดดําเนินงานโครงการสถิติที่สําคัญๆ เสร็จไปหลายโครงการ และมีบทบาทในการประสานงานสถิติ
ของรัฐ ซึ่งเป?นกาวแรกที่จะนําไปสู/การจัดทําผังรวมงานสถิติของประเทศ นอกจากนี้สํานักงานสถิติแห/งชาติ ยัง
นับว/าเป?นหน/วยราชการแห/งแรกของประเทศไทย ที่ไดมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร5 เพื่อใชประมวลผลงานสํามะ
โนและสํ า รวจ ในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดประกาศใช "พระราชบั ญ ญั ติ ส ถิ ติ พ.ศ. ๒๕๐๘" แทน
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถิติบางมาตรา และกําหนดอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานสถิติของประเทศอย/างสมบูรณ5
ในปB พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าแบ/ ง ส/ ว นราชการ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห/ ง ชาติ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแบ/งส/วนราชการสํานักงานสถิติแห/งชาติ เป?น ๙ กอง กําหนดอํานาจหนาที่ของ
กองไว ไดลงประกาศในราชกิจจานุเ บกษา เล/ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ ในปB ๒๕๓๖
สํานักงานสถิติแห/งชาติ ไดมีการปรับปรุงแบ/งส/วนราชการสํานักงานสถิติแห/งชาติอีกครั้ง โดยกําหนดใหมีสํานักงาน
สถิติจังหวัด เป?นราชการบริหารส/วนภูมิภาค ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา เล/ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๗ ลงวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๓๖
ในปBพ.ศ.๒๕๔๕ ไดมีการออกกฏกระทรวงแบ/งส/วนราชการสํานักงานสถิติแห/งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๔๕ โดยกําหนดใหมีราชการบริหารส/วนกลาง และราชการบริหารส/วนภูมิภาค
และไดระบุอํานาจหนาที่ของศูนย5 สํานัก กองต/างๆ และสํานักงานสถิติจังหวัด ใหเหมาะสมกับสภาพงาน

