แผนปฏิบัตงิ าน
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2559

กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ สานักบริหารกลาง
สานักงานสถิติแห่งชาติ

สารบัญ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สานักงานสถิติแห่งชาติ(พ.ศ.2558-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บูรณาการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สาคัญและจาเป็นของ

1
2

ประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
1. แผนการบริหารจัดการระบบสถิติ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
1. แผนการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสามะโน สารวจ และอื่นๆ
1.1 คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสามะโน สารวจ และอื่นๆ
1.2 รายละเอียดโครงการ
1.3 สรุปภาพรวมแผนการปฏิบัติงานในการผลิตข้อมูลด้วยวิธีสามะโน สารวจ และ
อื่นๆ
1.4 แผนการปฏิบัติงานสารวจภายหลังการแจงนับ (PES) และการควบคุมคุณภาพ
ข้อมูล
2. แผนการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสามะโน สารวจ และอื่นๆ ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมาณ
2558-2561)
3. แผนการให้บริการ เผยแพร่ และพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสถิติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชานาญ
เป็นมืออาชีพ
1. แผนการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา/อบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
1. แผนการวิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด
2. แผนการวิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด ในช่วง 4 ปี
(ปีงบประมาณ 2558-2561)
3. แผนการประชาสัมพันธ์สานักงานสถิติแห่งชาติ

6

7
8
13
14
15
17
21
22
24
25
29
31

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สานักงานสถิติแห่งชาติ
(พ.ศ.2558-2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1:

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

บูรณาการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถิติที่สาคัญและจาเป็นของประเทศให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้าน
สถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้
มีความรู้ความชานาญ เป็นมืออาชีพ

ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
บูรณาการเชื่อมโยง และเลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สาคัญและจาเป็น
ของประเทศให้มีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2

1. แผนบริหารจัดการระบบสถิติ เชือ่ มโยงและบูรณาการข้อมูลสถิตภิ าครัฐ
ที่

งาน / โครงการ

1 การแปลงแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสูก่ ารปฏิบตั ิ พ.ศ. 2558
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้าน
1.2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
1.3 แผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2564
1) ขออนุมตั แิ ผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2564
ต่อคณะรัฐมนตรี
2) จัดพิมพ์แผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2564
3) จัดประชุมเผยแพร่แผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559-2564
1.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เสนอคณะรัฐมนตรี
2 การแปลงแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสูก่ ารปฏิบตั ิ พ.ศ. 2559
(ระดับกลุม่ จังหวัด/จังหวัด)
1) จัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค. 57)
- ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
(พ.ศ.2557 -2560) ประเด็นปัญหาในพื้นที่ นโยบายของผูว้ ่าราชการจังหวัด
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ขอรับนโยบายจากผูว้ ่าราชการจังหวัด
- ประเมินความมีอยู่/การนาชุดข้อมูลไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่
(รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด/กลุม่
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ทบทวนความมีอยูข่ องข้อมูลสถิตใิ นพื้นที่ที่สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดนานาชาติ
- กาหนดแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559
2) จัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (ม.ค. - ก.พ. 58)
- พิจารณาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ปัจจัยสูค่ วามสาเร็จ ตัวชีว้ ัด รายการสถิตทิ างการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเด็นปัญหาในพื้นที่
นโยบายของผูว้ ่าราชการจังหวัด
- ผลการวิเคราะห์/สรุปความมีอยูข่ องข้อมูลสถิติ
- มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการปรับปรุงข้อมูล (update)
ให้และมอบหมายหน่
ทันสมัย
วยงานที่เกีย่ วข้องจัดทาข้อมูลที่ยังไม่มผี จู้ ัดทา
3) ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และวิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมทั้งจัดทาแผนงาน/โครงการ (ม.ค. -พ.ค. 58)
4) จัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับพื้นที่ ครั้งที่ 3
- นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (พ.ศ. 2557-2560)
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นปัญหาในพื้นที่ นโยบายของผูว้ ่าราชการจังหวัด

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ศูนย์
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. /สานัก

หมายเหตุ

สบส

ผูว้ ่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
สถิตจิ ังหวัดเป็น
เลขานุการฯ
และกลุม่ ข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด
ผูเป็ช้ น่วยเลขานุการฯ

ผูว้ ่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
สถิตจิ ังหวัดเป็น
เลขานุการฯ
และกลุม่ ข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด
ผูเป็ช้ น่วยเลขานุการฯ

ผูว้ ่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
สถิตจิ ังหวัดเป็น
เลขานุการฯ
และกลุม่ ข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัด
ผูเป็ช้ น่วยเลขานุการฯ

3

ที่

งาน / โครงการ

5) นาผลจากมติของคณะกรรมการสถิตริ ะดับพื้นที่ เสนอคณะกรรมการบริหาร
งานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
3 โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา
ยกร่างแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564
โดยคณะคณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา (21 สาขา)
- ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ และตัวชีว้ ัดนานาชาติ
- ศึกษาสถานการณ์ และทบทวนผังสถิตทิ างการ
- กาหนดสถิตทิ ี่ตอ้ งเพิ่มเติม /แก้ไข พร้อมแนวทางการพัฒนา

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ศูนย์
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. /สานัก

สถจ.

สบส
พัฒนาภาคี
เครือข่ายเชิง
นโยบายเพื่อ
พัฒนาการ
ผลิตและ
การใช้ประโยชน์
สถิตคิ รบวงจร
พัฒนากลไก
และกระบวนการ
การดาเนินงานของ
จุดประสานงาน
(Clearing house)
สาหรับดัชนีชวี้ ัด
ระดับนานาชาติ
ให้เป็นส่วนหนึง่
ของระบบสถิติ
ของประเทศ

- ประชุมคณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา เพื่อพิจารณา
แผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา ฉบับที่ 2 และอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง
"ชุดตัวชีว้ ัดที่บง่ ชีเ้ พื่อการพัฒนาประเทศ"

4 มาตรฐานสถิติ
4.1 จัดทา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาตาม ISCED-2011
4.2 จัดทา (ร่าง) แนวทางการรักษาความลับข้อมูลเพื่อการเผยแพร่
สถิตทิ างการ
4.3 จัดทา (ร่าง) มาตรฐานความเป็นเมืองและชนบท
4.4 จัดทา (ร่าง) มาตรฐานกระบวนการผลิตสถิตจิ ากข้อมูลทะเบียน
4.5 จัดทา (ร่าง) มาตรฐานการจาแนกข้อมูลตามภาค
4.6 จัดทา (ร่าง) มาตรฐานการจาแนกข้อมูลตามอายุและช่วงวัย
4.7 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
เพื่อพิจารณามาตรฐานสถิตขิ องประเทศ
(สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทฯ ฉบับ 2)
4.8 จัดพิมพ์เอกสารมาตรฐานการจัดทารายงานสถิติ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
4.9 ส่งเสริมและกากับการใช้มาตรฐานสถิติ
4.10 ปรับปรุงข้อมูลระบบบริหารจัดการระบบสถิตทิ างการของประเทศ
โมดูลมาตรฐานสถิติ และระบบมาตรฐานสถิตเิ พื่อการผลิตสถิติ สสช.
ให้ทันสมัย

หมายเหตุ

สบส

4

ที่

งาน / โครงการ

5 การประเมินคุณภาพสถิตทิ างการ
5.1 ประเมินคุณภาพสถิตทิ างการด้วยตนเอง
ตามความพร้อมของหน่วยสถิติ
- จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการด้วยตนเอง
- ประสานหน่วยสถิตเิ พื่อทาการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการด้วยตนเอง
- ติดตามและจัดทารายงานการประเมินคุณภาพสถิตทิ างการด้วยตนเอง
5.2 จัดทาหลักการพื้นฐานสถิตทิ างการฉบับใหม่ ตามที่องค์การ
คณะกรรมาธิการสถิตแิ ห่งสหประชาชาติได้ปรับปรุงแก้ไข
(United Nations Fundamental Principles of Official Statistics 2014)
5.3 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
เพื่อพิจารณาการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ
(สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทฯ ฉบับ 2)
5.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการระบบสถิตทิ างการของประเทศ
โมดูลการจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ
6 การเชือ่ มโยงและบูรณาการข้อมูลสถิตทิ างการ
รายสาขา 21 สาขา

1) จัดทารายงานผลการเชือ่ มโยงและบูรณาการข้อมูลสถิตทิ างการ
รายสาขาประจาปีงบประมาณ 2558
2) ประสานและติดตามหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อนาเข้า /ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั

3) จัดทา Data Structure Definition (DSD) ตามมาตรฐาน SDMX

4) จัดทาทะเบียนข้อมูลสถิตทิ างการที่มกี ารเชือ่ มโยงและบูรณาการ
จาแนกตามสาขาสถิติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5) เผยแพร่ข้อมูล/สถิตทิ างการผ่านทางเว็บไซต์

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ศูนย์
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. /สานัก

หมายเหตุ

สบส

ศสร. สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนแม่บทระบบ
สถิตปิ ระเทศไทย

- มีข้อมูลที่
สถิตทิ างการ
สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้
- รายงานผล
การเชือ่ มโยง
และบูรณาการ
ข้อมูลสถิติ
ทางการ 21 สาขา

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคณ
ุ ภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

6

สนว.
สสค.
สสค.
สสก.
สสก.
สสก.
สสก.
สสค.
สสก.
สสก. 3/58
4/58
สสก.
สสก.
สสก
2558
สสก
สสก.

สภส.
สถจ.

3 สำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558/2559
4 สำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ. 2558/2559
5 สำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร พ.ศ. 2558
6 สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2559
7 สำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2559
8 สำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 2558-2559
9 สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ. 2559
10 สำรวจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของชำวไทย พ.ศ. 2559
11 สำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ.ศ. 2558/2559
12 สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2559
13 สำรวจธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร พ.ศ. 2559
14 สำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เฮำส์ พ.ศ. 2559
15 ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2558/2559

16 กำรพัฒนำแผนที่ตำแหน่ง บ้ำน/อำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงทั่วประเทศ
17 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรจัดทำรำยงำนสถิตจิ ังหวัด

1/59

2559

2/59

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน พ.ศ. 2559
2 สำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558

สานัก

สสก.

งาน / โครงการ

1 สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.2560

ที่

1.1 คาบเวลาการปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสามะโน/สารวจ และอื่นๆ
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หมายเหตุ

จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร งำนสนำม ม.ค.-ก.พ. 59
ทั่วรำชอำณำจักร
ภำค ทั่วรำชอำณำจักร งำนสนำม เม.ย.-มิ.ย. 59
ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร
จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร - เก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน จำกสำนักงำน
เขตในกรุงเทพมหำนคร และองค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น

- เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันที่
1 ต.ค. 58 - 31 ม.ค.59

จังหวัด ภำค ทั่วรำชอำณำจักร เก็บรวบรวมข้อมูล : งำนนับจด มี.ค.-มิ.ย.59
เก็บรวบรวมข้อมูล : งำนแจงนับ เม.ย.-ก.ค.60

ระดับการ
นาเสนอข้อมูล

ความถี่
ในการ
จัดทํา
คุ้มรวม/ขนาดตัวอย่าง

2

สํารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558

ทุก 3 ปี • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอย่าง : 31,580 ครัวเรือน

สํามะโน
1 สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ทุก 5 ปี การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
• คุ้มรวม : สถานประกอบการทั่วประเทศตามการจัดประเภท
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard
Industrial Classification : TSIC-2009) ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจ
ทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โรงพยาบาลเอกชน
ไม่รวม : แผงลอยในตลาด แผงลอยและหาบเร่ และแผงลอยในศูนย์การค้า
• ขนาดตัวอย่าง : 129,095 EA
การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
• คุ้มรวม : สถานประกอบการทั่วประเทศที่ดําเนินกิจการในอุตสาหกรรม
การผลิต หมวดใหญ่ C การผลิต และหมวดใหญ่ E การจัดหาน้ํา การจัดการ
และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial
Classification : TSIC-2009)
• ขนาดตัวอย่าง : ประมาณ 150,000 สถานประกอบการ
สํารวจ
1 สํารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ทุกปี • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล
พ.ศ.2559
(ประเภทครัวเรือนคนงานและครัวเรือนสถาบัน) รวมทั้งอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างทุกแห่งที่อยู่ภายในอาณาบริเวณของเขตแจงนับตัวอย่าง
• ขนาดตัวอย่าง : 2,985 EA

ลําดับที่ งาน/โครงการ

1.2 รายละเอียดโครงการ
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จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร
(สําหรับเป็นกรอบ
การเลือก
ครัวเรือนตัวอย่าง)

จังหวัด (14 จว.)
ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

-ภาวะโภชนาการ สุขภาพของเด็ก น้ําและสุขาภิบาล อนามัยเจริญพันธุ์
-พัฒนาการของเด็ก การศึกษา การคุ้มครองเด็ก เอชไอวี/โรคเอดส์ และเด็กกําพร้า

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

ระดับ
การนําเสนอผล

-ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน ได้แก่ ประเภทครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน
-สมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
-ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ได้แก่ ประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ
สร้างอาชีพ/แหล่งที่มาของรายได้สูงสุดของครัวเรือน
-ประเภท/ลักษณะการใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
-สมาชิกที่มีความพิการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด(การแจงนับ)
-ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ เช่น ที่ตั้ง และสถานที่ติดต่อของสถานประกอบการ
-รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ
-การจ้างงาน ได้แก่ จํานวนคนงาน ลูกจ้าง ชั่วโมงการทํางานของลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน
-ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ
-ผลผลิตและรายรับของสถานประกอบการ
-สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน(การนับจด)
-ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
-รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ
-การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ
-จํานวนคนงาน และจํานวนลูกค้า
-ระยะเวลาการดําเนินการ
-รายรับของสถานประกอบการ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

6

5

4

3

ทุกปี • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน
ทั่วประเทศยกเว้นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอย่าง : 83,880 ครัวเรือน
(กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลอื่น ๆ
44,160 ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

สํารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร
พ.ศ. 2559

-ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
-หลักสูตรที่ผู้ว่างงานต้องการได้รับการพัฒนาฯ

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

ทุกปี • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน
ทั่วประเทศยกเว้นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอย่าง :83,880 ครัวเรือน(กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

สํารวจการย้ายถิ่นของประชากร
พ.ศ.2558

-ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
-ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่น

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

-จํานวนประชากรในวัยทํางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และจํานวนประชากรนอกวัยทํางาน
-จํานวนประชากรในวัยทํางาน จําแนกตามสถานภาพแรงงาน อายุ เพศ สถานภาพ
การศึกษาที่สําเร็จ
-จํานวนผู้มีงานทํา จําแนกตามลักษณะที่น่าสนใจเช่น อายุ เพศ การศึกษาที่สําเร็จ
สถานภาพการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน ค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์อื่นๆ
-จํานวนผู้ว่างงาน จําแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ระยะเวลา
ในการหางานทํา งานที่ทําครั้งสุดท้าย สาเหตุการว่างงาน เป็นต้น

ทุกเดือน • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน
ทั่วประเทศยกเว้นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอย่าง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนต่อเดือน)
(กรุงเทพมหานคร 4,800ครัวเรือน ในเขตเทศบาลอื่น ๆ
44,160 ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

ระดับ
การนําเสนอผล

สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร พ.ศ. 2558/2559

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

คุ้มรวม/ขนาดตัวอย่าง
-ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภาษาที่ใช้
การเป็นภาระของครัวเรือน(พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) การศึกษา การทํางาน
ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ การได้รับสวัสดิการ และการกู้ยืมเงิน จากกองทุนต่างๆ
-รายได้ของครัวเรือน (จัดทําในปี 2558)
-ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
-ลักษณะของที่อยู่อาศัย และการเป็นเจ้าของสินทรัพย์

ความถี่
ในการ
จัดทํา

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทุกเดือน • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2558/2559
• ขนาดตัวอย่าง : 52,000 ครัวเรือน

ลําดับที่ งาน/โครงการ
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8
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คุ้มรวม/ขนาดตัวอย่าง

สํารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวของชาวไทย
พ.ศ.2559

• คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอย่าง : 63,060 ครัวเรือน

- สัมภาษณ์ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน
- ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ รายได้ สถานภาพการทํางาน เป็นต้น
- พฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น
- ลักษณะการจัดการเดินทาง (พักค้างคืน/ไม่พักค้างคืน)
- พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง (รถส่วนตัว รถโดยสารประจําทาง รถไฟฯ)
- วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว
- กิจกรรมที่ทําในการเดินทางท่องเที่ยว
- เส้นทาง/จังหวัดในการเดินทางท่องเที่ยว
- ความสําคัญและประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยว

- จํานวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และโทรศัพท์มือถือ
เขตการปกครอง เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ การทํางาน อาชีพ
- รายละเอียดการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของประชากร
- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน
- รายละเอียดการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์พื้นฐานในครัวเรือน

ทุกปี • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน
ทั่วประเทศยกเว้นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอย่าง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนต่อเดือน)
(กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลอื่น ๆ
44,160 ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2559

-ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากรของแรงงานในระบบและนอกระบบ
-จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และปัญหาจากการทํางาน
ของแรงงานในและนอกระบบ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

- ข้อมูลทั่วไปของประชากร เช่น ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน เดือน ปีเกิด อายุ
เพศ สัญชาติ ศาสนา ลักษณะการอยู่อาศัย การศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การทํางาน
สถานภาพสมรส บุตรเกิดรอด การคุมกําเนิด และลักษณะของที่อยู่อาศัย
- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากร เช่น ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน
ลักษณะการอยู่อาศัย สถานภาพสมรส การตั้งครรภ์ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น

ทุกปี • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน
ทั่วประเทศยกเว้นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอย่าง : 83,880 ครัวเรือน
(กรุงเทพมหานคร 4,800ครัวเรือน ในเขตเทศบาลอื่น ๆ
44,160 ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

ความถี่
ในการ
จัดทํา

สํารวจการเปลี่ยนแปลง
ทุก 10 ปี • คุ้มรวม : ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลทั่วประเทศ
รวมอาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกแห่งที่อยู่ในเขตแจงนับตัวอย่าง
ของประชากร พ.ศ.2558-2559
• ขนาดตัวอย่าง : ประมาณ 1,580 EA

สํารวจแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. 2559

ลําดับที่ งาน/โครงการ
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จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

ระดับ
การนําเสนอผล

13

12

11

การสํารวจธุรกิจทางการค้าและ ทุก 2 ปี • คุ้มรวม : สถานประกอบการทั่วประเทศตามการจัดประเภท
ธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2559
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard
Industrial Classification : TSIC-2009) ได้แก่การขายส่ง การขายปลีก
ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ และกิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่มีคนทํางาน
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
• ขนาดตัวอย่าง : ประมาณ 45,000 สถานประกอบการ

-ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ได้แก่ ประเภทธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้ง
ตามกฎหมายและรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ การมีต่างประเทศร่วมลงทุน
หรือถือหุ้น
-คนทํางานและค่าตอบแทนแรงงาน
-รายรับและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ
-สินค้าคงเหลือ
-สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ

- ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ได้แก่ ชื่อ สถานที่ตั้ง รูปแบบ การจัดตั้งตามกฎหมาย
ทางเศรษฐกิจ จํานวนคนทํางาน และจํานวนลูกจ้างของสถานประกอบการ เป็นต้น
- การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์
การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต
- ค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การชําระและรับชําระ
เงินค่าสินค้าหรือบริการ บุคลากรด้าน IT ของสถานประกอบการ

ทุกปี • คุ้มรวม : สถานประกอบการทุกประเภทที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามTSIC-2009 ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอย่าง : ประมาณ 32,000 สถานประกอบการ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการ
พ.ศ. 2559

คุ้มรวม/ขนาดตัวอย่าง

ทุกปี • คุ้มรวม : สถานประกอบการทั่วประเทศตามการจัดประเภทตาม
- ชื่อ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทกิจการ มูลค่ายอดขาย/รายรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard
การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย/รายรับ ความเห็นต่อภาวะธุรกิจ จํานวนคนทํางาน
Industrial Classification :TSIC-2009) ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีก มูลค่าสินค้าคงเหลือ และ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร์ วีดีทัศน์ฯ
และกิจกรรมสํานักข่าว การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ และของใช้ใน
ครัวเรือนฯ กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ และการซ่อม
ของใช้ส่วนบุคคลฯ และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
• ขนาดตัวอย่าง : ประมาณ 13,000 สถานประกอบการ

ความถี่
ในการ
จัดทํา

สํารวจยอดขายรายไตรมาส
พ.ศ. 2558/2559

ลําดับที่ งาน/โครงการ
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ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

ทั่วราชอาณาจักร

ระดับ
การนําเสนอผล

15

14

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
พ.ศ. 2558/2559

สํารวจการประกอบกิจการ
โรงแรมและเกสต์เฮาส์
พ.ศ. 2559

ลําดับที่ งาน/โครงการ
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ทุก 2 ปี

ความถี่
ในการ
จัดทํา

• คุ้มรวม : สิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
และต่อเติมหรือดัดแปลงในทุกพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฏีกา ให้ใช้ควบคุม
พรบ.อาคาร พ.ศ. 2522 ในทุกจังหวัด
• ขนาดตัวอย่าง : 7,865 แห่ง

สถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศ ตาม
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552
(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC-2009)
ซึ่งจัดอยู่ในประเภท I หมวดย่อย 55 ได้แก่ กิจกรรม 55101
โรงแรม (ไม่รวมรีสอร์ท บังกะโล โมเต็ล ห้องชุด และโรงแรม
ห้องชุด) และกิจกรรม 55102 เกสต์เฮาส์
• ปริมาณงาน :
ประมาณ 5,000 สถานประกอบการ

คุ้มรวม/ขนาดตัวอย่าง

จังหวัด
ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

- สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและมิใช่อาคารโรงเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง, จํานวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง พื้นที่สิ่งก่อสร้าง
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง

ระดับ
การนําเสนอผล

- ชื่อ สถานที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ
- ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ได้แก่ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ทุนจดทะเบียน การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น
ของต่างประเทศ จํานวนห้องพัก และอัตราค่าเช่าห้องพักต่อคืน จํานวนผู้เข้าพัก
ทั้งสิ้นในรอบปี จํานวนห้องประชุมสัมมนา ประเภทธุรกิจที่มีบริการภายในโรงแรม
-คนทํางานและค่าตอบแทนแรงงาน
-รายรับและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ
-สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

งาน / โครงการ

รวบรวมข้อมูล โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
(ขันนับจด)

เดือนมิถุนายน 2559

- สัมภาษณ์ซา
โดยใช้เครื่อง
Tablet
(สนว. /สบจ.)

10-15 จังหวัด

3 การตรวจสอบคุณภาพการเก็บ

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

คาบเวลา

การปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล

เดือนกรกฏาคม 2559

- สัมภาษณ์
โดยใช้เครื่อง
Tablet
(สนว. /สบจ.)

วิธีการ

170 EA
- สัมภาษณ์
(23 - 25 จังหวัด) โดยใช้เครื่อง
Tablet
(สนว. /สบจ.)

70 EA

ปริมาณงาน/
ขนาดตัวอย่าง

2 การสารวจภายหลังการแจงนับ
(PES) โครงการสารวจภาวะ
การทางานของประชากร
พ.ศ. 2559

1 การสารวจภายหลังการแจงนับ
(PES) โครงการสารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร
พ.ศ. 2558-2559 รอบที่ 3

ลา
ดับ
ที่

1.3 แผนปฏิบัตงิ านการสารวจภายหลังการแจงนับ (PES) และการควบคุมคุณภาพข้อมูล
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สนว. /สบจ.

สนว. /สบจ.

-

-

สนว./ศทก. สนว./ศทก.

สนว./ศทก. สนว./ศทก.

-

-

- จังหวัด

- กรุงเทพมหานคร
ส่วนจังหวัดอื่น ๆ 76
จังหวัด นาเสนอภาพรวม
จาแนกตามเขต
การปกครอง คือ
ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล

การประมวลผล
การนาเสนอ
บรรณาธิกรด้วยมือ บันทึกข้อมูล บรรณาธิกร ประมวลผล
Data
ระดับ
เวลาที่เผยแพร่
และลงรหัส
ด้วยเครื่อง
warehouse
และสอบเทียบข้อมูล
สนว. /สบจ.
สนว./ศทก. สนว./ศทก.
- กรุงเทพมหานคร
ส่วนจังหวัดอื่น ๆ 76
จังหวัด นาเสนอภาพรวม
จาแนกตามเขต
การปกครอง คือ
ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล

งาน / โครงการ

รวบรวมข้อมูล โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
(ขันนับจด)

เดือนมิถุนายน 2559

- สัมภาษณ์ซา
โดยใช้เครื่อง
Tablet
(สนว. /สบจ.)

10-15 จังหวัด

3 การตรวจสอบคุณภาพการเก็บ

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

คาบเวลา

การปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล

เดือนกรกฏาคม 2559

- สัมภาษณ์
โดยใช้เครื่อง
Tablet
(สนว. /สบจ.)

วิธีการ

170 EA
- สัมภาษณ์
(23 - 25 จังหวัด) โดยใช้เครื่อง
Tablet
(สนว. /สบจ.)

70 EA

ปริมาณงาน/
ขนาดตัวอย่าง

2 การสารวจภายหลังการแจงนับ
(PES) โครงการสารวจภาวะ
การทางานของประชากร
พ.ศ. 2559

1 การสารวจภายหลังการแจงนับ
(PES) โครงการสารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร
พ.ศ. 2558-2559 รอบที่ 3

ลา
ดับ
ที่

1.4 แผนปฏิบัตงิ านการสารวจภายหลังการแจงนับ (PES) และการควบคุมคุณภาพข้อมูล
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สนว. /สบจ.

สนว. /สบจ.

-

-

สนว./ศทก. สนว./ศทก.

สนว./ศทก. สนว./ศทก.

-

-

- จังหวัด

- กรุงเทพมหานคร
ส่วนจังหวัดอื่น ๆ 76
จังหวัด นาเสนอภาพรวม
จาแนกตามเขต
การปกครอง คือ
ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล

การประมวลผล
การนาเสนอ
บรรณาธิกรด้วยมือ บันทึกข้อมูล บรรณาธิกร ประมวลผล
Data
ระดับ
เวลาที่เผยแพร่
และลงรหัส
ด้วยเครื่อง
warehouse
และสอบเทียบข้อมูล
สนว. /สบจ.
สนว./ศทก. สนว./ศทก.
- กรุงเทพมหานคร
ส่วนจังหวัดอื่น ๆ 76
จังหวัด นาเสนอภาพรวม
จาแนกตามเขต
การปกครอง คือ
ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล

2. แผนกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำมะโน สำรวจ และอื่นๆ ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมำณ 2558 - 2561)
ลำดับ

งำน / โครงกำร

ที่

หมำยเหตุ
57 58 59 60 61 62

สำมะโน
1 สำมะโนกำรเกษตร พ.ศ.2556
2 สำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ.2560
สำรวจ

- ระยะเวลำดำเนินกำร 2555-2557
- ระยะเวลำดำเนินกำร 2559-2561

/

จัดทำทุกปี
1 สำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน
2 สำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

สำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร
สำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร
สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร
สำรวจแรงงำนนอกระบบ
สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน
สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใน
สถำนประกอบกำร
สำรวจยอดขำยรำยไตรมำส
สำรวจสถำนภำพกำรพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อนโยบำยหลักและนโยบำย
เร่งด่วฐนบำล
ของรั
จัดทำทุก 2 ปี
สำรวจเพื่อติดตำมภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(โดยใช้ตวั อย่ำงซ้ำ)
สำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร
สำรวจกำรอ่ำนของประชำกร
สำรวจธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร
สำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เฮำส์
สำรวจข้อมูลศักยภำพพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์ภำคกำรค้ำ

/ / / / / / - เป็นกรอบในกำรเลือกครัวเรือนตัวอย่ำง
/ / / / / / - ปีเลขคี่ สำรวจเฉพำะรำยจ่ำย
- ปีเลขคู่ สำรวจทั้งรำยได้และรำยจ่ำย
/ / / / / / - สำรวจเป็นรำยเดือน
/ / / / / / - ผนวกข้อถำมในโครงกำร สรง.
/ / / / / / - ผนวกข้อถำมในโครงกำร สรง.
/ / / / / / - ผนวกข้อถำมในโครงกำร สรง.
/ / / / / / - ทำพร้อมโครงกำร สรง.
/ / / / / /
/ / / / / /
/
- งดสำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
/ / / / / /

/
/
/
/
/

/ - เลื่อนกำรจัดทำในปี 2558

/

/ - EA ตัวอย่ำงชุดเดียวกับโครงกำร สรง. (คนละครัวเรือน)
/
- EA ตัวอย่ำงชุดเดียวกับโครงกำร สรง. (คนละครัวเรือน)
/
/
/
- เลื่อนกำรจัดทำในปี 2560 มำจัดทำในปี 2561
เนื่องจำกมีกำรจัดทำสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560

/
/
/

จัดทำทุก 3 ปี
19 สำรวจประชำกรสูงอำยุในประเทศไทย

/

/

- EA ตัวอย่ำงชุดเดียวกับโครงกำร สรง. (คนละครัวเรือน)

20 สำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกร

/

/

- EA ตัวอย่ำงชุดเดียวกับโครงกำร สรง. (คนละครัวเรือน)

21 สำรวจสภำวะทำงสังคมและวัฒนธรรม

/

/

- EA ตัวอย่ำงชุดเดียวกับโครงกำร สรง. (คนละครัวเรือน)

22 สำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

/

/

- ดำเนินกำรครั้งล่ำสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558
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ลำดับ

งำน / โครงกำร

ที่

หมำยเหตุ
57 58 59 60 61 62

จัดทำทุก 4 ปี
23 สำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำกร

/

- ดำเนินกำรครั้งล่ำสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556
ผนวกข้อถำมในโครงกำร สอส.

24 สำรวจพฤติกรรมกำรเล่นกีฬำหรือออกกำลังกำยของประชำกร

/

/ ผนวกข้อถำมในโครงกำร สอส.

จัดทำทุก 5 ปี
25 สำรวจควำมพิกำร
26 สำรวจกำรใช้เวลำของประชำกร

/
/

- ดำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2555
/

27 สำรวจองค์กำรเอกชนที่ไม่แสวงหำกำไร

/

28 สำรวจโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลเอกชน

- ดำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2556

/

- ดำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2555
- ส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์

29 กำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนกำรประกอบกำรขนส่งโดยสำรประจำทำง

/

30 สำรวจกำรประกอบกำรขนส่งด้วยรถโดยสำรประจำทำง

/

/

31 สำรวจอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง

/

/

32 สำรวจกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ

/

- ดำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2555
- เลื่อนกำรจัดทำในปี 2560 มำจัดทำในปี 2561
เนื่องจำกมีกำรจัดทำสำมะโนอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560

จัดทำทุก 10 ปี
33 สำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร

/ /

- สำรวจหลังปีที่จัดทำสำมะโนประชำกร 5 ปี
- ดำเนินกำรครั้งล่ำสุดปี 2548-49

สถิติกระแสสะพัด
34 ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง

/ / / / / /

จัดทำตำมคำขอ / ร่วมกับพันธมิตร
35 สำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของชำวไทย

/ / / / / / - ททท. ขอให้จัดทำและเป็นผู้ตั้งงบประมำณ
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3. แผนการให้บริการ เผยแพร่ และพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสถิติ
ที่

งาน / โครงการ

1. แผนงานจัดการ / บูรณาการข้อมูล
1.1 ระบบคลังข้อมูลสถิตริ ายสาขา (รวบรวมจากหน่วยงานอื่น)
- การวางแผนและเตรียมงาน
- เก็บรวบรวม จัดข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ประมวลผล
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ปรับปรุงรายการข้อมูลและข้อมูลในระบบ
- นาเข้า และตรวจสอบความถูกต้อง
2. การให้บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลบน Web site ของ สสช.
2.1 การให้บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลบน Web site
1) ระบบการให้บริการข้อมูลสถิติที่สาคัญ ที่เมนูสบื ค้น
ตารางสถิติ แยกเมนูยอ่ ยดังนี้
1.1) สถิติจากโครงการหลักของ สสช
- รวบรวมข้อมูล และเตรียมตาราง
- จัดทาโครงสร้างและบัญชีรายการข้อมูล
- นาเข้า และตรวจสอบความถูกต้อง
1.2) ข้อมูลสถิติที่สาคัญ นาเสนอในรูปแบบตาราง Html
โดยดึงข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลสถิติรายสาขาแยกเมนูดังนี้
1.2.1) ข้อมูลสถิติรายสาขา
- จัดทาตารางอนุกรมเวลา
- ตรวจสอบความถูกต้อง
1.2.2) ข้อมูลสถิติที่สาคัญระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
- จัดทาตารางข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้อง
3) สถิติ 10 อันดับเด่น (Top Ten)
- จัดทาตารางข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้อง
1.3) การจัดทาตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ด้วย BI แยกเมนูดังนี้
1.3.1) เมนูขอ้ มูลสถิติรายสาขา
- ปรับปรุงรายการข้อมูลและข้อมูลในระบบ
และจัดทาตารางนาเสนอด้วยโปนแกรม BI
- ตรวจสอบความถูกต้อง
1.3.2) เมนูขอ้ มูลที่สาคัญระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
- ปรับปรุงรายการข้อมูลในระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
1.3.3) เมนูสถิติ 10 อันดับเด่น (Top Ten)
- ปรับปรุงรายการข้อมูลในระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. สานัก

หมายเหตุ

สพก

สพก

ตารางสถิติ
ประมาณ
1,500 ตาราง

- สถิติจาแนก
สาขาสถิติ ภาค
จังหวัด
- สถิติจดั ตาม
ลาดับจากมาก
ไปน้อยและน้อย
ไปมากจาแนก
ตามสาขาสถิติ
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ที่

งาน / โครงการ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1.3.4) เมนู Interactive Dashboard
- ปรับปรุงรายการข้อมูลในระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เมนูบทความเด่น
- ปรับปรุงรายการข้อมูลในระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เมนูการตอบคาถามที่มีการถามบ่อย (FAQ)
- รวบรวมเรื่อง/ข้อมูลที่มีการถามบ่อยตามช่องทางบริการ
- ส่งรายการคาถามให้ผรู้ ับผิดชอบ
- ข้อมูลสถิติ
- เนื้อหาทั่วไป
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่
- นาข้อมูลเผยแพร่บน Web site
- การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(ตามรอบของข้อมูลฯ)
ระบบสืบค้นข้อมูลจากเอกสารรายงานสถิติ
- ปรับปรุงและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในระบบ
- จัดทาบัญชีรายการเอกสารในระบบ
เมนู e-Book
- จัดทารายงานสถิติให้เป็น e-Book
- จัดทาบัญชีเอกสารในระบบ
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
- นาข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือ เอกสารรายงาน
และ CD-Rom ใหม่เข้าระบบ
- จัดทาและพิมพ์บาร์โค้ดประจาหนังสือ
เอกสารรายงาน และ CD-Rom (ใหม่)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- สารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและรวบรวม
จานวนผูใ้ ช้ขอ้ มูล
ระบบการให้บริการสัง่ ซื้อเอกสารออนไลน์
- ทดสอบการใช้งานของระบบพร้อมปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
- ตรวจสอบรายการสัง่ ซื้อและให้บริการ
'ให้มีความถูกต้อง
- รายงานผลการสัง่ ซื้อเอกสาร

8) ระบบบริการข้อมูลระดับย่อย (NADA)
- ปรับปรุงรายละเอียดของระบบ
- ทดสอบระบบการให้บริการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. สานัก

หมายเหตุ

- คาตอบสาหรับ
คาถามที่มี
การถามบ่อย

- เอกสารรายงาน
สาหรับให้สบื ค้น
- เอกสารรายงาน
สาหรับให้สบื ค้น
ในรูป e-Book
- รายชือ่ สมาชิก
และรายการ
เอกสารพร้อม
บรรณานุกรม

- ระบบการ ให้
บริการสัง่ ซื้อ
เอกสารออนไลน์
ภาษาอังกฤษ
- ระบบการให้
บริการสัง่ ซื้อ
เอกสารออนไลน์
ภาษาไทย
- ระบบการ'ให้
บริการข้อมูล
ระดับย่อย
(Micro data)
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ที่

งาน / โครงการ

2.2 ระบบสนับสนุนการบริการภายในสานักงานฯ
1) การจัดการการเผยแพร่เอกสารรายงาน (e-Stock)
- การปรับปรุง/ตรวจสอบรายชือ่ ผูบ้ ริการและ
รายชือ่ เอกสารรายงาน
- สรุปการเผยแพร่เอกสารรายงาน
2) ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- ทดสอบการใช้งานของระบบ
พร้อมปรับปรุงและพัฒนาระบบ
3. การให้บริการข้อมูลสถิติ
- การให้บริการข้อมูลสถิติทุกช่องทาง
- การจัดเก็บจานวนผูร้ ับบริการ
- สารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
- การตอบ/การประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เพื่อตอบแบบสอบถามขององค์กรระหว่างประเทศ
4. การเผยแพร่เอกสารรายงานสถิติ
- การแจกจ่ายและจาหน่ายเอกสารทั้งในและต่างประเทศ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. สานัก

- รายชือ่
หนังสือและ
รายชือ่ สมาชิก
- ระบบบริหาร
ลูกค้า(CRM)
และ
ประชาสัมพันธ์
สพก - จานวนผูร้ ับ
บริการตาม
ช่องทางต่างๆ

สพก - จานวนรายงาน
เอกสาร
ที่เผยแพร่

- การสารวจความพึงพอใจ/การจัดทารายงาน
5 การปฏิบัตติ าม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการของ สสช
- การสารวจความพึงพอใจ/การจัดทารายงาน/
การจัดเก็บจานวนผูข้ อใช้ขอ้ มูล
6 การจัดทาภูมิสารสนเทศสถิติ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ (NSO-GIS)
โครงการสารวจ จานวน 7 โครงการ ดังนี้
- การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
- การสารวจภาวะการทางานของประชากร
- การสารวจแรงงานนอกระบบ
- การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในครัวเรือน พ.ศ.2558
- การสารวจประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย พ.ศ.2557
- สารวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2558
- ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2558
1) การวางแผนและเตรียมงาน
- ศึกษาวิเคราะห์ กาหนดรายการตัวชีว้ ัดที่จะนาเสนอแผนที่
ภูมิสารสนเทศสถิติ
- ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล Stat DB
- เตรียมตารางประมวลผล GIS และ Spec
2) เก็บรวบรวมข้อมูลและนาเข้าสูฐ่ านข้อมูลสถิติ (Stat DB) และ
- จัดทาข้อมูล Stat DB
- เตรียมตาราง Summary GIS และนาเข้าข้อมูล Stat DB
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทาฐานข้อมูล GeoDB

หมายเหตุ

- ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ของสสช

สภส
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ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. สานัก

หมายเหตุ

3) ประมวลผลแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ
- วิเคราะห์ กาหนดช่วงชัน้ ข้อมูล และสีของข้อมุลแผนที่
- จัดทาแผนที่ภมู ิสารสนเทศสถิติ (Thematic Map)
- ตรวจสอบความถูกต้องสวยงามของแผนที่ภมู ิสารสนเทศสถิติ
4) นาเสนอและเผยแพร่แผนที่ GIS บนเว็บไซด์ของ สสช.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชานาญ
เป็นมืออาชีพ
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1. แผนการจัดประชุมชีแ้ จง/การสัมมนา/อบรม
ที่

งาน / โครงการ

1 การจัดประชุมชี้แจง/การสัมมนา
1.1 การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การสัมมนา
ผ่านระบบ Video Conference งานโครงการสามะโน/สารวจ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ให้กบั สถิติจงั หวัด/หัวหน้าฝ่าย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- ครัง้ ที่ 1/2559
- ครัง้ ที่ 2/2559
- ครัง้ ที่ 3/2559
- ครัง้ ที่ 4/2559
- ครัง้ ที่ 5/2559
- ครัง้ ที่ 6/2559
- ครัง้ ที่ 7/2559
- ครัง้ ที่ 8/2559
- ครัง้ ที่ 9/2559
- ครัง้ ที่ 10/2559
- ครัง้ ที่ 11/2559
- ครัง้ ที่ 12/2559
1.2 การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

1.3 การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- เตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ (site visit)
2 การอบรม
2.1 ด้านวิชาการสถิติ (จานวน 8 หลักสูตร)
2.1.1 การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
2.1.2 เทคนิคการจัดทาโครงการสารวจ
2.1.3 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า
2.1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
2.1.5 การจัดทาบัญชีประชาชาติ
2.1.6 การนาเสนอข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
2..1.7 เทคนิคการจัดทารายงาน
2.1.8 สถิติระดับกลาง รุน่ ที่ 33
2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (จานวน 6 หลักสูตร)
2.2.1 การใช้โปรแกรม Microsoft office 2010
2.2.2 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
2.2.3 เทคนิคการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

ศูนย์/
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สานัก

หมายเหตุ

กตป.

กตส. - ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของ สถจ.จังหวัดละ
4 คนรวมเป็น 40 คน
กพร.
- ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
คณะกรรมการพัฒนา
ราชการ/ผู้รับผิดชอบ
สพบ.
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 80 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
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ที่

งาน / โครงการ

2.2.4 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
2.2.5 การใช้งาน Computer Art & Graphic Desing
2.2.6 การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพื่อการนาเสนอข้อมูล
2.3 หลักสูตรพิเศษ/การพัฒนาสมรรถนะ (จานวน 6 หลักสูตร)
2.3.1 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2.3.2 การเผยแพร่ความรูท้ ี่ได้รับจากต่างประเทศ
2.3.3 ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
2.3.4 การเขียนหนังสือราชการ
2.3.5 โครงการเรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง
2.3.6 ผู้นายุคใหม่

ศูนย์/
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สานัก

หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 120 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 420 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ
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1. แผนการวิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสถิติ และตัวชีว้ ดั
ที่

งาน / โครงการ

1 การวิเคราะห์ ข้อมูล

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สานัก
สพก

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ :
รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม
- วิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรและสังคม
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
1.3 สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ สังคม
2 ตัวชีว้ ัด

สพก

หมายเหตุ

บทความ
Info Graphic

2.1 ตัวชี้วัดสาคัญด้านเศรษฐกิจ (ขนาดพกพา)
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
2.2 ตัวชี้วัดสาคัญด้านสังคม (ขนาดพกพา)
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
2.3 ตัวชี้วัดสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม (ขนาดพกพา)
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
2.4 เครื่องชี้การพัฒนา ICT
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
2.5 ตัวชี้วัดทีส่ าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2559
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
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ที่

งาน / โครงการ

3 ข้ อมูลสถิติ
3.1 สถิตสิ ิ่งแวดล้อม
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
3.2 ประเด็นเด่นและข้อมูลสาคัญ : ผลสารวจ/สามะโน
- วางแผน และเตรียมงาน
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
3.3 วารสารสถิตริ ายไตรมาส 3 พ.ศ. 2558
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- เผยแพร่ข้อมูล
3.4 วารสารสถิตริ ายไตรมาส 4 พ.ศ. 2558
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- เผยแพร่ข้อมูล
3.5 วารสารสถิตริ ายไตรมาส 1 พ.ศ. 2559
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- เผยแพร่ข้อมูล
3.6 วารสารสถิตริ ายไตรมาส 2 พ.ศ. 2559
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- เผยแพร่ข้อมูล
3.7 รายงานสถิตริ ายปีประเทศไทย พ.ศ. 2559
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- เผยแพร่ข้อมูล
3.8 มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2559
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- เผยแพร่ข้อมูล
3.9 แผ่นพับสถิตพิ นื้ ฐานบอกสถานการณ์ประเทศ
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- เผยแพร่ข้อมูล
3.10 การจัดทาแผนทีค่ วามยากจน (Poverty Mapping)
- วางแผน และเตรียมงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดทารายงาน
- นาเสนอข้อมูล จัดทารายงาน และเผยแพร่
4 การเตรียมค่าคาดประมาณประชากร/ครัวเรือน
(Projection)
5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามประเด็นยุทธศาสตร์/
นโยบาย (เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร
ธรรมชาติฯ)
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สานัก
สพก

หมายเหตุ

สพก
ศสร.

เอกสาร/
บทความรวมทั้ง
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ที่

งาน / โครงการ
3) ประมวลผล
4) วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทา
บทความนาเสนอ
5) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

6 การจัดชุดตัวชี้วัด และเชื่อมโยงรายการข้อมูล
เพื่อการนาเสนอทางเว็บไซต์
6.1 เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
6.2 ดัชนีอุตสาหกรรม
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
6.3 เครื่องชี้วดั ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
6.4 ชุดตัวชี้วดั ท่องเที่ยว
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
6.5 ดัชนีชี้วดั ตลาดแรงงานที่สาคัญ (Key
Indicators of the Labour Market)
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
6.6 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ
ประเทศไทย (MDGs)
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
6.7 ชุดตัวชี้วดั มิติหญิง-ชาย (Gender)
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์
6.8 ชุดตัวชี้วดั สถานภาพผู้หญิงไทย
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สานัก

หมายเหตุ
การนาเสนอ
website

ศสร. ชุดตัวชี้วดั ที่มี
การเชื่อมโยง
ข้อมูลและ
นาเสนอ
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ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ศูนย์/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สานัก

หมายเหตุ

6.9 ดัชนีการพัฒนามนุษย์
(Human Development Index : HDI)
1) การวางแผนและเตรียมงาน
2) เก็บรวบรวมข้อมูล
3) จัดทาและนาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์

7 การจัดทาข้อมูลเชิงบรรยายในแผนทีด่ จิ ทิ ัลทีแ่ สดงตาแหน่ง
8 จัดทาต้นแบบ ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการจัดทา
รายงานสถิตจิ งั หวัด พ.ศ. 2559
-ศึกษาการนาเสนอและสรุปปัญหาทีพ่ บ
-จัดทาร่างต้นแบบ
-สรุปรายละเอียดการจัดทารายงาน
-จัดส่งร่างต้นแบบให้ สถจ.
-ส่งข้อมูลจากส่วนกลางผ่านทาง webintranet
9 จัดทาโครงสร้างรายการข้อมูลของระบบฐานข้อมูลตารางสถิติ
ระดับจังหวัด เพื่อนาเสนอทาง website ของสานักงานสถิติ
จังหวัดทีเ่ มนูการให้บริการ
-จัดทาบัญชีรายการข้อมูล
-จัดทาโครงสร้างจาแนกตามโครงการ สสช. หน่วยสถิตแิ ละ
สาขาสถิติ
-จัดทารายงานความก้าวหน้าการนาเข้าฐานฯ

สภส.
สพก.

สพก. ปีละไม่น้อยกว่า
13 โครงการ
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2. แผนกำรวิเครำะห์ จัดทำข้อมูลสถิติ และตัวชีว้ ัด ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมำณ 2558 - 2561)
ลำดับ

งำน / โครงกำร

ที่
1. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
- รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม
(3) สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ตัวชี้วัด
(1) ตัวชี้วัดสาคัญด้านเศรษฐกิจ (ขนาดพกพา)
(2) ตัวชี้วัดสาคัญด้านสังคม (ขนาดพกพา)
(3) ตัวชี้วัดสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม (ขนาดพกพา)
(4) เครื่องชี้ภาวะสังคม
(5) เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
(6) เครื่องชี้การพัฒนา ICT
(7) ตัวชี้วัดทีส่ าคัญของประเทศไทย (ฉบับพกพา)
(8) Key Indicators for ASEAN
3. ข้อมูลสถิติ
(1) สถิติสิ่งแวดล้อม
(2) สถิติเด็กและเยาวชน
(3) ประเด็นเด่นและข้อมูลสาคัญ:ผลสารวจ/สามะโน
(4) วารสารสถิติรายไตรมาส
(5) รายงานสถิติรายปีประเทศไทย
(6) มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ
(7) แผ่นพับสถิติพนี้ ฐานบอกสถานการณ์ประเทศไทย
4. กำรจัดทำแผนทีค่ วำมยำกจน (Poverty Mapping)
5 กำรเตรียมค่ำคำดประมำณประชำกร/ครัวเรือน (Projection)
6 กำรจัดทำรำยงำนสถิตจิ ังหวัด พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
57 58 59 60 61 62
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จัดทาต้นแบบให้
คาปรึกษา และจัดส่ง
ข้อมูลสถิติของส่วนกลาง
เพือ่ การจัดทารายงาน
สถิติจงั หวัด
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ลำดับ

งำน / โครงกำร

ที่

หมำยเหตุ
57 58 59 60 61 62

7 จัดทำโครงสร้ำงรำยกำรข้อมูลข้อมูลของระบบฐำนข้อมูลตำรำงสถิติ / / / / / /
ระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอทำง website ของสำนักงำนสถิตจิ ังหวัด
ทีเ่ มนูกำรให้บริกำร
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3. แผนการประชาสัมพันธ์สานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ศูนย์/
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สำนัก

หมายเหตุ

1. เผยแพร่ขา่ วสารการดาเนินงานผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

สพก - ตำมสถำนกำรณ์

2. สารสถิติ (รายไตรมาส)
- รวบรวมข้อมูล/จัดทำต้นฉบับและขออนุมตั จิ ัดพิมพ์
- ส่งต้นฉบับให้กลุ่มพัสดุ/โรงพิมพ์ดำเนินกำร
- ขออนุมตั แิ ละเผยแพร่

สพก - จำนวน 8,000 เล่ม

3. รายงานประจาปี 2558
- ประชุมคณะทำงำนฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจำรณำหัวข้อ/
รำยละเอียดหำข้อสรุป และขออนุมตั โิ ครงร่ำง
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่ำงต้นฉบับ
- ประชุมคณะทำงำนฯ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจำรณำร่ำงต้นฉบับ
- ขออนุมตั ติ น้ ฉบับ
- ดำเนินกำรจัดพิมพ์และเผยแพร่

สพก - จำนวน 1,000 เล่ม

4. จุลสาร (รายไตรมาส)
- รวบรวมข้อมูล/จัดทำต้นฉบับ
- ขออนุมตั ติ น้ ฉบับและเผยแพร่

สพก - จำนวน 100 เล่ม/ไตรมำส

5. โครงการ/กิจกรรมของ สสช. เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมใน
โอกาสต่าง ๆ

สพก

- เช่น วันเด็ก วันผู้สูงอำยุ
วันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ
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