แผนการปฏิบตั งิ าน
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สานักงานสถิติแห่งชาติ
(พ.ศ.2562-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1:

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

บูรณาการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถิติที่สาคัญและจาเป็นของประเทศให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้าน
สถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้
มีความรู้ความชานาญ เป็นมืออาชีพ

ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

สารบัญ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สานักงานสถิติแห่งชาติ(พ.ศ.2558-2561)
1. แผนการบริหารจัดการระบบสถิติ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ

3

4
5
6
7
8
9

2.1 คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสามะโน สารวจ และอื่นๆ
2.2 รายละเอียดโครงการสามะโน/สารวจที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2.3 สรุปภาพรวมแผนการปฏิบัติงานในการผลิตข้อมูล
2.4 แผนการปฏิบัติงานสารวจภายหลังการแจงนับ (PES) และการควบคุม
คุณภาพข้อมูล
2.5 กาหนดการเผยแพร่ข้อมูลโครงการสามะโน สารวจ และอื่นๆ
แผนการผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสามะโน สารวจ และอื่นๆ ในช่วง 4 ปี
(ปีงบประมาณ 2562-2565)
แผนการให้บริการ เผยแพร่ และพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสถิติ
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการจัดประชุมชี้แจง/สัมมนา/อบรม
แผนการวิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด
แผนการวิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด ในช่วง 4 ปี
(ปีงบประมาณ 2562-2565)
แผนการประชาสัมพันธ์สานักงานสถิติแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สานักงานสถิติแห่งชาติ
(พ.ศ.2562-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1:

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

บูรณาการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถิติที่สาคัญและจาเป็นของประเทศให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้าน
สถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3:

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้
มีความรู้ความชานาญ เป็นมืออาชีพ

ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

1

1. แผนบริหารจัดการระบบสถิติ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ
ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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 การดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2559-2564)
1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศ ไทย 3 ด้าน
1.2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
1.3 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2
- ปรับปรุงภารกิจและองค์ประกอบของกลไก (คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ)
- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
- ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้
แผนแม่บทฯ
1.4 การจัดทาข้อมูลสถิติทางการเพื่อการบริหาร (MIS) ในระดับประเทศ
- กาหนดโจทย์/ประเด็น MIS
- ตรวจสอบรายการข้อมูลที่สอดคล้องกับการจัดทา MIS
- หารือผู้ทรงคุณวุฒ/ิ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นาเสนอ MIS
2 การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562
(ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
2.1 (ร่าง) รายการข้อมูลสถิติ โดยศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วาระแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัดนานาชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและจัดส่ง (ร่าง) รายการข้อมูลสถิติ ให้กับสานักงานสถิติจังหวัด
2.2 ปรับปรุงภารกิจและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของจังหวัด
2.3 ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564)
ประเด็นปัญหาในพื้นที่ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
2.4 ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (ชุดข้อมูลพื้นฐานและ
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) และ Update ข้อมูลตามแผน
พัฒนาสถิติระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC)
- ประเด็นปัญหาสาคัญ (Critical Issue: CI)
- 4 ชุดข้อมูลกลาง (ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ)
2.5 ตรวจสอบสถานะของรายการข้อมูล (Check Stock) พร้อมประสาน
ข้อมูลตามข้อ 2.1 และรวบรวมข้อมูลตามข้อ 2.4 จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน
2.6 วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดโดยใช้ข้อมูล 4 ชุด ได้แก่
ข้อมูลกลาง ชุดข้อมูล PC/CI และชุดข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับ
จังหวัด (ชุดข้อมูลพื้นฐาน และชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด)
ในรูปแบบบทความ และ Infographic ที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.7 จัดทาและพัฒนาศูนย์กลางระดับจังหวัด
- จานวน 4 จังหวัดนาร่อง (เชียงใหม่ ชุมพร ราชบุรี และ
อานาจเจริญ)
- จานวน 76 จังหวัด
2.8 จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด (จานวน 4 ครั้ง)
2.9 รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
3 การพัฒนาสถิติรายสาขา
3.1 จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 2

กอง/ศูนย์

หมายเหตุ

บส.
ปีละ1 - 2 ครั้ง

บส.

สถจ.
สถจ.
สถจ.

สถจ.

สถจ.

ศท./บส.
พก./สถจ.

สถจ.
สถจ.
บส.

2

ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

3.2 ประชุมหารือร่วมหน่วยงานหลัก (Focal Point) ของสาขา เพื่อจัดเตรียม
การประชุม
3.3 ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทางาน สถิติรายสาขา เพื่อพิจารณาทบทวน
/ปรับปรุงผังสถิติทางการ และจัดทาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 2
4 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพืนฐานระดับพืนที่
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนาอย่างยั่งยืนในลุ่มนาทั่วประเทศ
4.1 การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรนา ฯ
4.2 การจัดซืออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพืนฐานระดับพืนที่
5 โครงการพัฒนามาตรฐานสถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
5.1 จัดทามาตรฐานสถิติของ สสช.
- ปรับปรุงระบบมาตรฐานสถิติ
- ปรับปรุงระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของ
ประเทศ
- จัดทา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาตาม ISCED-2011
- จัดทาแนวทางการพัฒนา Backcasting Model กรณีการเปลี่ยน
คานิยามสถานภาพการทางานโครงการสารวจภาวะการทางาน
ของประชากร (สรง.) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดจาแนก
สถานภาพการทางาน (ICSE-93)
5.2 จัดทามาตรฐานสถิติของประเทศเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
และมาตรฐานสถิติ
- จัดประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ
- จัดทา (ร่าง) มาตรฐานสถิติของประเทศ ได้แก่
- (ร่าง) มาตรฐานเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์
- (ร่าง) มาตรฐานเพศภาวะ/เพศสภาพ (Gender)
- (ร่าง) มาตรฐานคานิยามความเป็นเมืองและชนบท
- (ร่าง) มาตรฐานการจัดจาแนกผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย
- (ร่าง) มาตรฐานสัญลักษณ์ในตาราง
- (ร่าง) มาตรฐานรายงานสถิติ
- จัดทาบัญชี SEEA 2 เรื่องได้แก่ น้า ทะเลและชายฝั่ง
5.3 ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติ
- ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทามาตรฐานอาชีพ
ประเทศไทย (31 คณะ)
- ประชุมคณะอนุกรรมการการกาหนดนิยาม ขอบเขต
และการจัดเก็บมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล
ในกลุ่มสาขาการผลิตเป้าหมาย
- ร่วมโครงการจัดช่วงชั้นทางสังคมในบริบทของสังคมไทยกับภาวะ
ทางสุขภาพ (สสส.)
- บรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ สสช. และหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวกับมาตรฐานสถิติ
6 ประเมินคุณภาพสถิติทางการ
6.1 จัดทา (ร่าง) ตัวชี้วัดคุณภาพสถิติทางการ
6.2 จัดทา (ร่าง) metadata ในกระบวนการผลิตสถิติ
6.3 จัดทา (ร่าง) ตัวแปรกระบวนการขั้นพื้นฐาน
6.4 จัดทา (ร่าง) รายงานคุณภาพขั้นพื้นฐาน
6.5 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานหน่วยสถิติให้ตระหนักถึงการพัฒนาสถิติ

กอง/ศูนย์

หมายเหตุ

บส คาบเวลาอาจมี
บส การปรับเปลี่ยน
สถจ./บส
บส.

บส.

3

ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

ทางการให้มีคุณภาพ
6.6 ปรับปรุงระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ
(โมดูลการจัดการคุณภาพสถิติทางการ)
7 การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติทางการรายสาขา
7.1 ศึกษารายการสถิติทางการจากแผนพัฒนาสถิติทางการ 21 สาขา ฉบับที่ 2
7.2 ติดตามและตรวจสอบข้อมูล เพื่อนาเข้า/ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็น
ปัจจุบัน
7.3 นาข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน
7.4 เผยแพร่ข้อมูลสถิติทางการผ่านทางเว็บไซต์ ศย.
7.5 จัดทารายงานทะเบียนข้อมูลสถิติทางการที่มีการบูรณาการ จาแนกตาม
สาขาสถิติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กอง/ศูนย์

หมายเหตุ

ศย.
เป็นการนาข้อมูล
บางส่วนจาก บส.
พก.และบางส่วน
ศย. สืบค้นเอง
มาดาเนินการ
นาเข้าสู่ระบบ
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2.1 คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสํามะโน/สํารวจ และอื่นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งาน / โครงการ

ที่

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย

หมายเหตุ

สํามะโน

1 สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (จัดเตรียมแผนที่และบัญชีเขตแจงนับ)

สค.

สํารวจ

1 สํารวจขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562
2 สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561/2562
3 สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2561/2562
- สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561
- สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562
- สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562
4 สํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2562
5 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561
(ไตรมาส 4)
6 สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2562
7 สํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร พ.ศ.2562
8 สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561/2562
9 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
พ.ศ. 2562
10 สํารวจอุตสาหกรรมการกอสราง พ.ศ. 2562
11 สํารวจขอมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกสภาคการคา พ.ศ. 2562
12 สํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
13 ประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2561/2562
14 สํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับการบริหารงานรัฐบาล พ.ศ. 2562
(ครบรอบ 4 ป และ 4 ป 6 เดือน)
- สํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล
พ.ศ. 2562
15 สํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของรัฐบาล พ.ศ. 2562
- สํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการสาธารณะ
และการทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ. 2562
16 สํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2562
17 สํารวจความคิดเห็นฯ ตอนโยบายและมาตรการสําหรับสังคมเด็กเกิดนอย
พ.ศ. 2561
18 การจัดเก็บขอมูลโครงสรางพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนในลุมน้ําทั่วประเทศ
19 งานสํารวจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

นว.
สค.
สค.
สค.
สค.
สค.
สค.
สศ

ก.ค.62-มิ.ย.63

สค.
สค.
สศ
สศ

2561

สศ
สศ
สค.
2562

สศ
สม.

สม.

สม.
สม.
บส.
สม.
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2.2 รายละเอียดโครงการสํามะโน/สํารวจที่ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

งาน/โครงการ

1 สํารวจขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน
พ.ศ. 2562

ความถี่
ในการ
จัดทํา

คุมรวม/ขนาดตัวอยาง

ทุกป • คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล (ประเภทครัวเรือน
คนงานและครัวเรือนสถาบัน) รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางทุกแหง
ที่อยูภายในอาณาบริเวณของเขตแจงนับตัวอยาง
• ขนาดตัวอยาง : 2,985 EA

ขอมูลที่เก็บรวบรวม
- ขอมูลทั่วไปของครัวเรือน ไดแก ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น

จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
- ขอมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไดแก ลักษณะอาชีพ /
แหลงที่มาของรายไดสูงสุดของครัวเรือน และสถานะทางการทํางาน
- ประเภทและลักษณะการใชอาคาร/สิ่งปลูกสราง
- ขอมูลจํานวนสมาชิกที่ไมมีสัญชาติไทย

ระดับ
การนําเสนอผล
จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร
(สําหรับเปนกรอบ
ในการเลือก
ครัวเรือนตัวอยาง)

2 สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน 2561/2562

ทุกเดือน • คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอยาง : ป 2561 52,010 ครัวเรือน
ป 2562 55,854 ครัวเรือน

- ขอมูลทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา
ภาษาที่ใช เปนตน
- การเปนภาระของครัวเรือน (พิการชวยเหลือตัวเองไมได) การศึกษา การทํางาน
ตลอดจนการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ การไดรับสวัสดิการ และการกูยืมเงิน
จากกองทุนตางๆ
- รายไดของครัวเรือน (จัดทําในป 2562)
- หนี้สินของครัวเรือน (จัดทําในป 2562)
- คาใชจายของครัวเรือน (แบบละเอียด) จัดทําทุก 4 ป (จัดทําในป 2562)
- ลักษณะของที่อยูอาศัย และการเปนเจาของสินทรัพย

3 สํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากร พ.ศ. 2561/2562

ทุกเดือน • คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล ประเภทคนงาน
ทั่วประเทศ ยกเวนครัวเรือนชาวตางประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอยาง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนตอเดือน)
กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

- จํานวนประชากรในวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป)
จังหวัด ภาค
และจํานวนประชากรนอกวัยทํางาน
ทั่วราชอาณาจักร
- จํานวนประชากรในวัยทํางาน จําแนกตามสถานภาพแรงงาน อายุ เพศ
สถานภาพสมรส การศึกษาที่สําเร็จ
- จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามลักษณะที่นาสนใจ เชน อายุ เพศ การศึกษาที่สําเร็จ
สถานภาพการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน คาจาง และผลประโยชนอื่นๆ เปนตน
- จํานวนผูวางงาน จําแนกตามลักษณะที่นาสนใจ
เชน ระยะเวลาในการหางานทํา งานที่ทําครั้งสุดทาย สาเหตุการวางงาน เปนตน

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร
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ที่

งาน/โครงการ

ความถี่
ในการ
จัดทํา

คุมรวม/ขนาดตัวอยาง

ขอมูลที่เก็บรวบรวม

ระดับ
การนําเสนอผล

4 สํารวจการยายถิ่นของประชากร
พ.ศ. 2561

ทุกป

• คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล ประเภทคนงาน
ทั่วประเทศ ยกเวนครัวเรือนชาวตางประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอยาง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนตอเดือน)
กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

- ขอมูลพื้นฐานดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของผูยายถิ่นและไมยายถิ่น
- ขอมูลเกี่ยวกับการยายถิ่น เชน จํานวนผูยายถิ่น เหตุผลของการยายถิ่น เปนตน

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

5 สํารวจความตองการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร
พ.ศ. 2562

ทุกป

• คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล ประเภทคนงาน
ทั่วประเทศ ยกเวนครัวเรือนชาวตางประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอยาง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนตอเดือน)
กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

- ความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป
- หลักสูตรที่ประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป ตองการไดรับการพัฒนาฯ

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

6 สํารวจแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. 2562

ทุกป

• คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลและครัวเรือนกลุมบุคคล ประเภทคนงาน
ทั่วประเทศ ยกเวนครัวเรือนชาวตางประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
• ขนาดตัวอยาง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนตอเดือน)
กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

- ขอมูลพื้นฐานทางดานประชากรของแรงงานในระบบ
- จํานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
- ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับบาดเจ็บหรืออุบตั ิเหตุ และปญหาจากการทํางานของ
แรงงานในและนอกระบบ

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

- ขอมูลการใชเวลาของประชากรของกลุมที่ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรม
ที่ไมใชทางเศรษฐกิจ
- ขอมูลการใชเวลาของผูทํางานที่มีรายได ไมมีรายได จําแนกตามเพศ กิจกรรม
การใชเวลา

ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

7 สํารวจการใชเวลาของประชากร
พ.ศ. 2562

ทุก 5 ป • คุมรวม : บุคคลที่อาศัยอยูในครัวเรือนสวนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอยาง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนตอเดือน)
กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)
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ที่

งาน/โครงการ

8 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 4)

ความถี่
ในการ
จัดทํา
ทุกป

คุมรวม/ขนาดตัวอยาง
• คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอยาง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนตอเดือน)
กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

ขอมูลที่เก็บรวบรวม

ระดับ
การนําเสนอผล

จังหวัด ภาค
- จํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอร อินเตอรเนตและโทรศัพทมือถือ
เขตการปกครอง เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการทํางาน อาชีพ
ทั่วราชอาณาจักร
- รายละเอียดการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือของ'ประชากร
- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทพื้นฐาน โทรสาร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ในครัวเรือน
- รายละเอียดการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทพื้นฐานในครัวเรือน

9 สํารวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ.2562

ทุก 2 ป • คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอยาง : 27,960 ครัวเรือน

- ขอมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ ภาวะการเจ็บปวย
และการไปรับบริการสาธารณสุข สถานะสุขภาพในปจจุบัน

ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

10 สํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพ
ของประชากร พ.ศ.2562

ทุก 3 ป • คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอยาง : 83,880 ครัวเรือน (27,960 ครัวเรือนตอเดือน)
กรุงเทพมหานคร 4,800 ครัวเรือน
ในเขตเทศบาลอื่น ๆ 44,160 ครัวเรือน
และนอกเขตเทศบาล 34,920 ครัวเรือน)

- ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย
- เริ่มดําเนินการสํารวจครั้งแรกป 2562 โดยบูรณาการขอถาม 3 โครงการ
เขาดวยกัน ไดแก สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
ของประชากร(สพบส.) สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชากร (สบอ.) และสํารวจกิจกรรมทางกายของประชากร (สกก.)

จังหวัด
เขตสุขภาพ
ทั่วราชอาณาจักร

- ชื่อ รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทกิจการ มูลคายอดขาย
/รายรับการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย/รายรับ ความเห็นตอภาวะธุรกิจ
จํานวนคนทํางาน มูลคาสินคาคงเหลือ และความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของสถานประกอบการ

ทั่วราชอาณาจักร

11 สํารวจยอดขายรายไตรมาส
พ.ศ. 2561/2562

ทุกป

• คุมรวม : สถานประกอบการทั่วประเทศตามการจัดประเภทตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทยป 2552 (Thailand Standard Industrial
Classification :TSIC-2009) ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีก
ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร
วีดีทัศนฯ กิจกรรมสํานักขาว การใหเชาของใชสวนบุคคลและ
ของใชในครัวเรือน กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ
และการซอมของใชสวนบุคคลฯ และกิจกรรมการบริการ
สวนบุคคลอื่นๆ
• ขนาดตัวอยาง : ประมาณ 13,000 สถานประกอบการ/ไตรมาส
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ที่

งาน/โครงการ

12 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการ พ.ศ.2562

ความถี่
ในการ
จัดทํา
ทุกป

คุมรวม/ขนาดตัวอยาง
• คุมรวม : สถานประกอบการทุกประเภทที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม
TSIC-2009 ตั้งแต 1 คนขึ้นไปที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอยาง : ประมาณ 40,000 สถานประกอบการ

13 สํารวจอุตสาหกรรมการกอสราง . ทุก 5 ป • คุมรวม : สถานประกอบการกอสรางทุกแหงทั่วประเทศที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การกอสราง
พ.ศ 2562
• ขนาดตัวอยาง : ประมาณ 13,000 แหง

14 สํารวจขอมูลศักยภาพพื้นฐาน

ทุก 2 ป • คุมรวม : สถานประกอบการธุรกิจทางการคาที่มีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป

ขอมูลที่เก็บรวบรวม

ระดับ
การนําเสนอผล

ภาค
- ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ไดแก ชื่อ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมาย ทางเศรษฐกิจ จํานวนคนทํางาน และจํานวนลูกจางของ
ทั่วราชอาณาจักร
สถานประกอบการ เปนตน
- การมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร
เว็บไซตการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต การขายสินคา หรือบริการ
ทางอินเทอรเน็ต
- คาใชจายในสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การชําระ
และรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการ
- บุคลากรดาน IT ของสถานประกอบการ
-

ชื่อ สถานที่ตั้ง และสถานที่ติดตอ ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายและรูปแบบการจัดตั้งทางเศรฐกิจ
ลักษณะการดําเนินกิจการ
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ
ทุนจดทะเบียน
วงเงินรับเหมากอสรางตอป
การรวมลงทุนของตางประเทศ
การใชวัตถุดิบจากตางประเทศ
การรับงานจากหนวยงานของรัฐ

ภาค
ทั่วราชอาณาจักร

ดานบุคลากรและคาตอบแทน

ทั่วราชอาณาจักร

ระบบโลจิสติกสภาคการคา

ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขายสง

- จํานวนพนักงานทั้งสิ้น และพนักงานที่รับผิดชอบงานดานโลจิสติกส

พ.ศ.2562

การขายปลีก (ยกเวนการซอมแซมยานยนต และรถจักยานยนตและ

- รายไดของผูที่รับผิดชอบงานดานโลจิสติกส

แผงลอย) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย

- บุคลากรที่ผานการฝกอบรมดานโลจิสติกส

ป 2552

- ระดับการศึกษาของพนักงานที่รับผิดชอบงานดานโลจิสติกส

• ขนาดตัวอยาง : 18,000 แหง
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ที่

งาน/โครงการ

ความถี่
ในการ
จัดทํา

คุมรวม/ขนาดตัวอยาง

ขอมูลที่เก็บรวบรวม

ระดับ
การนําเสนอผล

ดานการดําเนินกิจกรรม
- ประสิทธิภาพการจัดสงสินคา
- การวาจางบุคคลภายนอกดําเนินกิจการดานโลจิสติกส
- การบริหารจัดการสินคาคงคลัง
ดานการลงทุน
- มูลคาการลงทุนในอุปกรณเครื่องมือดานโลจิสติกส
- มูลคาการลงทุนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส
15 สํารวจสถานการณเด็กและสตรีใน ทุก 3 ป • คุมรวม : ครัวเรือนสวนบุคคลทั่วประเทศ
• ขนาดตัวอยาง : 33,000 ครัวเรือน

ประเทศไทย พ.ศ.2562

- เก็บขอมูลสถานการณเด็กและสตรีในดานตาง ๆ ดังนี้ ภาวะโภชนาการ สุขภาพ

จังหวัด (13 จว.)

ของเด็ก น้ําและสุขาภิบาล อนามัยเจริญพันธุ พัฒนาการของเด็ก การศึกษา

ภาค

การคุมครองเด็ก เอชไอวี/โรคเอดส

ทั่วราชอาณาจักร

- ความตองการของบุตรคนสุดทอง ความตองการที่ยังไมสัมฤทธิ์ การกินนมแม
การจดทะเบียนเกิด การสมรสหรือการอยูรวมกันฉันสามีภรรยา การติดเชื้อเอชไอวี
/เอดส การดูแลเมื่อเจ็บปวย ภูมิคุมกัน การชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของเด็ก
16 ประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง
พ.ศ. 2560/2561

ทุกป

• คุมรวม : สิ่งกอสรางทุกประเภทที่เอกชนไดรับอนุญาตใหกอสรางใหมและ
ตอเติมหรือดัดแปลงในทุกพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฏีกา ใหใชควบคุม
พรบ.อาคาร พ.ศ. 2522 ในทุกจังหวัด
• ขนาดตัวอยาง : สํานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล) ทั้งสิ้น 7,867 แหง

- เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูไดรับอนุญาตใหกอสราง,
จํานวนสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง พื้นที่หรือความยาวสิ่งกอสราง
ที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง

จังหวัด ภาค
ทั่วราชอาณาจักร
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2.3 สรุปภาพรวมแผนการปฏิบัติงานในการผลิตขอมูล
ที่

ปริมาณงาน/
ขนาดตัวอยาง

วิธีการ

1 สํารวจขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน
พ.ศ. 2562

2,985 EA

ใช Tablet

2 สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2561

52,010
ครัวเรือน

ใชแบบสอบถาม

7 - 20 ของทุกเดือน
(ต.ค. - ธ.ค. 61)

สถจ./บจ.
(สงแบบและ file
ขอมูลถึงสวนกลาง
ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป)

สถจ./บจ.

สค.

สค./ทก.

ศท.

ขอมูล 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 61)
- สรุปผลเบื้องตน ภายใน มี.ค. 62
- รายงานผลฉบับพกพา ภายใน เม.ย. 62

55,854
ครัวเรือน

ใชแบบสอบถาม

7 - 20 ของทุกเดือน
(ม.ค. - ธ.ค. 62)

สถจ./สบจ.
สถจ./บจ.
(สงแบบและ file
ขอมูลถึงสวนกลาง
ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป)

สค.

สค./ศท.

ศท.

ขอมูล 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.62)
- สรุปผลเบื้องตน ภายใน ก.ย.62

3 สํารวจภาวะการทํางานของประชากร
พ.ศ. 2561/2562

83,880
ครัวเรือน

ใช Tablet

ม.ค. - ธ.ค. 61/62

สศ/ศท

ศท.

- รายป (ฉบับพกพา) ภายใน มี.ค. 62
- รายไตรมาส (เดือนที2่ ของไตรมาสถัดไป)
- รายเดือน ภายในเดือนที่สํารวจ

4 สํารวจการยายถิ่นของประชากร
พ.ศ. 2561

83,880
ครัวเรือน

ใช Tablet

ต.ค. - ธ.ค. 61

สศ/ศท

ศท.

- รายงานผลฉบับพกพา ภายใน ก.พ. 62
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน มี.ค. 62

5 สํารวจความตองการพัฒนาขีดความ
สามารถของประชากร พ.ศ. 2562

83,880
ครัวเรือน

ใช Tablet

ม.ค. - มี.ค. 62

สศ/ศท

ศท.

- รายงานผลฉบับพกพา ภายใน พ.ค. 62
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน มิ.ย. 62

6 สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

83,880
ครัวเรือน

ใช Tablet

ก.ค. - ก.ย. 62

สศ/ศท

ศท.

- รายงานผลฉบับพกพา ภายใน พ.ย. 62
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน ธ.ค. 62

งาน / โครงการ

พ.ศ. 2562

คาบเวลาการปฏิบัติงาน
การประมวลผล
เก็บรวบรวมขอมูล บรรณาธิกรดวยมือ บันทึกขอมูล บรรณาธิกร ประมวลผล Data
เวลาที่เผยแพร
และลงรหัส
ดวยเครื่อง
warehouse
ต.ค. - ธ.ค.61
นว./ศท.
ไมเผยแพร ใชเปนกรอบรายชื่อครัวเรือนตัวอยาง
สําหรับโครงการสํารวจดวยตัวอยางใน พ.ศ. 2562
และ 2563
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ที่

ปริมาณงาน/
ขนาดตัวอยาง

วิธีการ

7 สํารวจการใชเวลาของประชากร
พ.ศ. 2562
8 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 4)

83,880
ครัวเรือน
83,880
ครัวเรือน

ใช Tablet

9 สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2562

27,960
ครัวเรือน

ใช Tablet

มี.ค. 62

สค/ศท

ศท.

- สรุปผลเบื้องตน ภายใน ก.ย. 62
- รายงานฉบับสมบูรณ ภายใน ธ.ค.62

10 สํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพ
ของประชากร พ.ศ. 2562

83,880
ครัวเรือน

ใช Tablet

ก.ค. - ก.ย.62

สค/ศท

ศท.

- สรุปผลที่สําคัญ ภายใน ม.ค. 63
- รายงานฉบับสมบูรณ ภายใน ก.พ.63

11 สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561

12,994
แหง

สัมภาษณ
ใชแบบสอบถาม

ไตรมาส 3/61
1 - 20 ต.ค.61
ไตรมาส 4/61
1 - 20 ม.ค.62

สถจ./บจ.

สถจ./บจ. สถจ./บจ./สศ. สศ./ศท.

-

ไตรมาส 1/62
1 - 20 เม.ย.62
ไตรมาส 2/62
1 - 20 ก.ค.62

สถจ./บจ.

12 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
40,000
ใชแบบสอบถาม
และการสื่อสารในสถานประกอบการ สถานประกอบการ
พ.ศ. 2562

เม.ย. - มิ.ย.62

สถจ./ศท.

สถจ./ศท. สศ./สถจ./ศท. สศ./ศท.

13 สํารวจอุตสาหกรรมการกอสราง
พ.ศ.2562

13,000
แหง

ใชแบบสอบถาม

มิ.ย -ก.ย. 62

สถจ./ศท.

สถจ./ศท.

14 สํารวจขอมูลศักยภาพพื้นฐานระบบ
โลจิสติกสภาคการคา พ.ศ.2562

18,000
แหง

ใช Tablet

พ.ค. - ก.ค.62

งาน / โครงการ

พ.ศ. 2562

13,000
แหง

ใช Tablet

สัมภาษณ
ใชแบบสอบถาม

คาบเวลาการปฏิบัติงาน
การประมวลผล
เก็บรวบรวมขอมูล บรรณาธิกรดวยมือ บันทึกขอมูล บรรณาธิกร ประมวลผล Data
เวลาที่เผยแพร
และลงรหัส
ดวยเครื่อง
warehouse
ก.ค. 62- มิ.ย. 63
สค/ศท
ศท
- รายงานผลฉบับพกพา ภายใน ก.ย 63
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน ต.ค.63
ต.ค. - ธ.ค.61
สศ./ศท.
สศ./ศท. - สรุปผลที่สําคัญ ภายใน มิ.ย. 62
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน ก.ย. 62

- สรุปขอมูลไตรมาส 3/61 ภายใน ธ.ค. 61
- สรุปขอมูลไตรมาส 4/61 ภายใน มี.ค. 62
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน ก.ค.62

สถจ./บจ. สถจ./บจ./สศ. สศ./ศท.

-

- สรุปขอมูลไตรมาส 1/62 ภายใน มิ.ย. 62
- สรุปขอมูลไตรมาส 2/62 ภายใน ก.ย. 62

สถจ./สศ.

สศ./ศท.

- สรุปผลที่สําคัญ ภายใน ม.ค. 63
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน มี.ค. 63

สศ./ศท.

ศท.

- สรุปผลเบื้องตน ภายใน พ.ค. 63
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน ก.ค. 63

สศ./ศท.

ศท.

- สรุปผลเบื้องตน ภายใน ธ.ค.62
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน มี.ค. 63
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ที่

ปริมาณงาน/
ขนาดตัวอยาง

วิธีการ

15 สํารวจสถานการณเด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ.2562

33,000
ครัวเรือน

ใช Tablet

16 ประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง
พ.ศ. 2561/2562

7,867
แหง

หนวยงานสวน
ทองถิ่นบันทึก
ขอมูลตามแบบ
ที่ สสช.สงให
แลวคืนภายใน
เวลาที่กําหนด

งาน / โครงการ

คาบเวลาการปฏิบัติงาน
การประมวลผล
เก็บรวบรวมขอมูล บรรณาธิกรดวยมือ บันทึกขอมูล บรรณาธิกร ประมวลผล Data
เวลาที่เผยแพร
และลงรหัส
ดวยเครื่อง
warehouse
มิ.ย. - ก.ย.62
สถจ./บจ.
สค.
สค.
ศท.
- สรุปผลที่สําคัญ ภายใน ม.ค. 63
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน มี.ค. 63
ทุกเดือน

สถจ./บจ.

สถจ./บจ.

สถจ./บจ.

สศ./ศท.

ศท.

ป 2561
1. ขอมูลรายเดือน
- ประมวลผลขอมูลรายเดือนใหผูใชขอมูล
- สรุปขอมูลรายเดือนเพื่อเผยแพร
2. ขอมูลรายไตรมาส
- ไตรมาส 3 ธ.ค. 61
- ไตรมาส 4 มี.ค. 62
3. ขอมูลทั้งป
- สรุปขอมูลเบื้องตน ภายใน มี.ค. 62
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน มิ.ย. 62
ป 2562
1. ขอมูลรายเดือน
- ประมวลผลขอมูลรายเดือนใหผูใชขอมูล
- สรุปขอมูลรายเดือนเพื่อเผยแพร
2. ขอมูลรายไตรมาส
- ไตรมาส 1 มิ.ย. 62
- ไตรมาส 2 ก.ย. 62
- ไตรมาส 3 ธ.ค.62
- ไตรมาส 4 มี.ค.63
3. ขอมูลทั้งป
- สรุปขอมูลเบื้องตน ภายใน มี.ค. 63
- รายงานผลฉบับสมบูรณ ภายใน มิ.ย. 63
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2.4 แผนปฏิบัติงานการสารวจภายหลังการแจงนับ (PES) และการควบคุมคุณภาพข้อมูล
ที่
งาน / โครงการ

ปริมาณงาน/
ขนาดตัวอย่าง

วิธีการ

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบเวลา

1 การสารวจภายหลังการแจงนับ (PES)
โครงการสารวจข้อมูลพืนฐานของครัวเรือน
พ.ศ. 2562

140 EA

สัมภาษณ์ซา
(นว. และ บจ.)

เดือนธันวาคม 2561

2 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ขันการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการสารวจอนามัยและ
สวัสดิการ และโครงการสารวจพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2562

170 EA

สังเกตการณ์
งานสนามและ
สัมภาษณ์ซา
(นว. และ บจ.)

เดือนเมษายน 2562

การประมวลผล
บรรณาธิกรด้วยมือ บันทึกข้อมูล บรรณาธิกร ประมวลผล Data
และลงรหัส
ด้วยเครื่อง
warehouse
และสอบเทียบข้อมูล
นว.
นว./ศท. นว./ศท.
-

นว.

-

นว./ศท.

นว./ศท.

-

การนาเสนอ
ระดับ
เวลาที่เผยแพร่

กรุงเทพมหานคร
และจังหวัด
(บางจังหวัด)
กรุงเทพมหานคร
และจังหวัด
(บางจังหวัด)
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2.5 กาหนดการเผยแพร่ข้อมูลโครงการสามะโน / สารวจ และอื่นๆ
เดือนที่เผยแพร่
ตุลาคม 2561

รายงาน
• รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2561 ประจาเดือนตุลาคม 2561
• รายงานผลฉบับพกพาโครงการสารวจความพิการของประชาชน พ.ศ. 2560
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561
พฤศจิกายน 2561 • รายงานผลไตรมาสที่ 3/2561 (กรกฎาคม - กันยายน) โครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2561
• รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2561 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจความพิการของประชาชน พ.ศ. 2560
• รายงานผลฉบับพกพาโครงการสารวจการทางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561
ธันวาคม 2561 • รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2561 ประจาเดือนธันวาคม 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 3/2561 (กรกฎาคม - กันยายน) โครงการสารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 3/2561 (กรกฎาคม -กันยายน) โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการทางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (ebook) โครงการสารวจคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561
• สรุปปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการทาการเกษตรโครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
มกราคม 2562 • รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนมกราคม 2562
• สรุปผลที่สาคัญโครงการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561
• รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจการติดตามระดับความรูแ้ ละการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2560
กุมภาพันธ์ 2562 • รายงานผลไตรมาสที่ 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม) โครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2561
• รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
• รายงานผลฉบับพกพาโครงการสารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561
• รายงานผลการวิเคราะห์ผลสารวจและประเด็นสาคัญเพื่อนาเสนอด้วย Info Graphic และนาเสนอสื่อสมัยใหม่โครงการสารวจ
การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
มีนาคม 2562 • รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม) โครงการสารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 4/2561 (ตุลาคม - ธันวาคม) โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561
• สรุปผลที่สาคัญโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2561
• รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนมีนาคม 2562
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 (ข้อมูล 12 เดือน)
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร พ.ศ. 2561
• รายงานผลรายภาค 4 ภาคโครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
เมษายน 2562 • รายงานผลฉบับพกพาโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 (ข้อมูล 12 เดือน)
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจโครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
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เดือนที่เผยแพร่
รายงาน
เมษายน 2562 • รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนเมษายน 2562
พฤษภาคม 2562 • รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
• รายงานผลไตรมาสที่ 1/2562 (มกราคม - มีนาคม) โครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562
• รายงานผลการวิเคราะห์ลักษณะครัวเรือนเกษตรในยุค 4.0 (วิเคราะห์ต่อยอดจาก สก. 61) โครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงทาง
การเกษตร พ.ศ. 2561
มิถุนายน 2562 • สรุปข้อมูลเบื้องต้นโครงการสารวจที่พักแรม พ.ศ. 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นโครงการสารวจธุรกิจการค้าธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562
• สรุปผลที่สาคัญโครงการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4)
• รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนมิถุนายน 2562
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 1/2562 (มกราคม - มีนาคม) โครงการสารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 1/2560 (มกราคม - มีนาคม) โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560
• รายงานผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเกษตรของประเทศ (ข้อมูลจากสามะโนและสารวจด้านการเกษตร)
โครงการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561
กรกฎาคม 2562 • รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2560 ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร พ.ศ. 2561
• รายงานผลการนับจดข้อมูลพื้นฐานโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
สิงหาคม 2562 • รายงานผลไตรมาสที่ 2/2562 (เมษายน -มิถุนายน) โครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561
• รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนสิงหาคม 2562
กันยายน 2562 • รายงานผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะการทางานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจาเดือนกันยายน 2562
• สรุปผลที่สาคัญโครงการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562
• รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจที่พักแรม พ.ศ. 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 2/2561 (เมษายน - มิถุนายน) โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 2/2562 (เมษายน - มิถุนายน) โครงการสารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 (ข้อมูล 6 เดือน)
• รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2561
• สรุปผลเบื้องต้นโครงการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2562
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3. แผนงานผลิตขอมูลสถิติ ในชวง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
ที่

งาน / โครงการ

สํามะโน
1 สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563
2 สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
สํารวจ
จัดทําทุกป
1 สํารวจขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน
2 สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3
4
5
6
7

17
18

สํารวจภาวะการทํางานของประชากร
สํารวจการยายถิ่นของประชากร
สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
สํารวจแรงงานนอกระบบ
สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน
สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการ
สํารวจยอดขายรายไตรมาส
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายหลักและนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล
จัดทําทุก 2 ป
สํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561
สํารวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(โดยใชตัวอยางซ้ํา)
สํารวจอนามัยและสวัสดิการ
สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ
สํารวจที่พักแรม
สํารวจขอมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกสภาคการคา
จัดทําทุก 3 ป
สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร

19
20
21

สํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย
สํารวจการอานของประชากร
สํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร

8
9
10

11
12
13
14
15
16

พ.ศ.

หมายเหตุ

60 61 62 63 64 65
/

- ระยะเวลาดําเนินการ 2561-2564
- ระยะเวลาดําเนินการ 2559-2561

/

/ /
/ /

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/ / / / / /

/ /

/

/

/

/

/ /
/ /

/
/

/
/

/
/

/
/ - การดําเนินการปละ 10-15 โครงการ

/

- ผนวกขอถามในโครงการ สรง.
- เลื่อนจากป 2562 เปนป 2564

/

/

/
/

/
/
/

/

ปเลขคี่ สํารวจเฉพาะรายจาย
ปเลขคู สํารวจทั้งรายไดและรายจาย
สํารวจเปนรายเดือน
ผนวกขอถามในโครงการ สรง.
ผนวกขอถามในโครงการ สรง.
ผนวกขอถามในโครงการ สรง.

/
/
/

/

/
/

/
/

/
/

- เลื่อนไปทําป 2564 เนื่องจากติดโครงการ สปค.
- นําไปบูรณาการรวมเปนการสํารวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชากร (รวม 3 การสํารวจไวดวย
กัน ไดแก สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่ม
สุราของประชากรของประชากร สํารวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชากร และสํารวจ
กิจกรรมทางกายของประชากร)
- เลื่อนจากป 2561 เปนป 2562

/
/

- บูรณาการขอถามจาก 3 โครงการสํารวจเขาดวยกัน
ไดแก สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของ
ประชากร สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร และสํารวจกิจกรรมทางกายของประชากร
เริ่มสํารวจครั้งแรก ป 2562

17

ที่
22

งาน / โครงการ
สํารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

23

จัดทําทุก 4 ป
สํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร

24

สํารวจกิจกรรมทางกายของประชากร

25

จัดทําทุก 5 ป
สํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม

26
27
28
29
30
31

สํารวจความพิการ
สํารวจการใชเวลาของประชากร
สํารวจองคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไร
สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
สํารวจอุตสาหกรรมการกอสราง
สํารวจการเคลื่อนยายสินคา

32

จัดทําทุก 10 ป
สํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร

33
34
35
36

สํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร
สถิติกระแสสะพัด
ประมวลพื้นที่การกอสราง
จัดทําเฉพาะกิจ / ตามคําขอ / รวมกับพันธมิตร
สํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย
สํารวจการติดตามระดับความรู และการเขาถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชน พ.ศ. 2560

พ.ศ.

หมายเหตุ
60 61 62 63 64 65
/
/
- ดําเนินการสํารวจในป 2561 เปนปแรก

/

- ตั้งแตป 2562 รวมขอถามไวในสํารวจพฤติกรรมดาน
สุขภาพของประชากร
- เดิมชื่อสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย
ของประชากร
- ตั้งแตป 2562 รวมขอถามไวในสํารวจพฤติกรรมดาน
สุขภาพของประชากร

/

/

- ปรับจากจัดทําทุก 3 ปเปนทุก 5 ป
- สํารวจครั้งตอไปป 2566

/

/
/

/

/ -

/
/
/

- สํารวจหลังปที่จัดทําสํามะโนประชากร 5 ป
ระยะเวลาดําเนินการสํารวจ (ป 2558-2559)
- สํารวจหลังปที่จัดทําสํามะโนการเกษตร 5 ป

/
/ /

/

ดําเนินการครั้งลาสุดป 2556
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ดําเนินการครั้งลาสุดป 2557
ดําเนินการครั้งลาสุดป 2555 เลื่อนจากป 2560 เปน
2561

/

/

/

/
- ททท. ขอใหจัดทําทุกป ตั้งแตป 60 ขอยกเลิก
(ททท. เปนผูตั้งงบประมาณ)
- ธปท. ขอใหจัดทํา
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4. แผนงานการให้บริการ เผยแพร่ และพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติ
ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย์
พก./ศท.

1 แผนงานจัดการ / บูรณาการข้อมูล
1.1 ระบบคลังข้อมูลสถิติรายสาขา (รวบรวมจากหน่วยงานอื่น)
2 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
2.1 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลบน Web site (www.nso.go.th)
1) ระบบการให้บริการข้อมูลสถิติที่สาคัญ ที่เมนูบริการข้อมูล
ไตรมาส1/62
แยกเมนูย่อยดังนี้
1.1) สถิติจากโครงการหลักของ สสช
1.2) ข้อมูลสถิติที่สาคัญ นาเสนอในรูปแบบตาราง Excel
1.3) การจัดทาตารางสถิติเพือ่ การวิเคราะห์ด้วย BI
2) เมนูสารสนเทศสถิติเด่น (Infographic)
3) เมนูการตอบคาถามที่มีการถามบ่อย (FAQ)
4) ระบบ e-Book
5) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
6) ระบบการให้บริการสั่งซื้อเอกสาร/ซีดีรอมออนไลน์
7) ระบบบริการข้อมูลระดับย่อย (Micro Data Service)
8) เมนู "นิยามศัพท์ทางสถิติ"
9) การจัดทา Info-graphic เพือ่ ส่งเสริมการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
2.2 การให้บริการและเผยแพร่ชุดสารสนเทศและชุดตัวชี้วัด
เพือ่ นาเสนอบน Web site (www.nic.go.th)
1) ชุดสารสนเทศที่สาคัญ
2) ชุดตัวชี้วัดที่สาคัญ
2.3 การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทาง Mobile Application '"THAI STAT"
1) การสนับสนุนการจัดทา Mobile Application
2) การจัดทา/ ปรับปรุงข้อมูลที่นาเสนอบน Mobile Application
3) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นาเสนอบน
Mobile Application
4) การปรับปรุง/ พัฒนาเมนูที่นาเสนอบน Mobile Application
2.4 การเผยแพร่เอกสารรายงานสถิติ
1) รายงานตัวชี้วัด
- เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย 2562
- ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561
- เครื่องชี้ภาวะสังคม
- ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ตัวชี้วัดที่สาคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ฉบับพกพา)
- แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน 2561
2) รายงานสถิติประเทศไทยรายปีและวารสารรายไตรมาส
- รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2562
- วารสารสถิติรายไตรมาส ไตรมาส 1-4
2.5 การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและรายงานสถิติระดับจังหวัด
1) จัดทาระบบนาเข้ารายงานสถิติจังหวัดแบบ Online
2) จัดทาระบบฐานข้อมูลสถิติระดับจังหวัด (รายงานสถิติจังหวัด)
3) รายงานสถิติจังหวัดในรูปแบบ E-book
2.6 ให้บริการผู้รบั บริการตามช่องทางอื่นๆ เช่น ห้องสมุด โทรศัพท์ ฯลฯ

หมายเหตุ

พก./ศท.

ศท.

ศย.

พก./ศท.

พก.

พก./ศท.

พก.
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งาน / โครงการ

ที่

3 การรวบรวมขอมูลสถิติภายใตความรวมมือภูมิภาคอาเซียน

และองคกรระหวางประเทศ

4
5

6
7

3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
3.2 ขอมูลสถิติอาเซียน (ASEANstats)
3.3 การกรอกแบบสอบถาม (Questionaires) ขององคกรระหวางประเทศ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
4.1 ปรับปรุงขอมูลขาวสารของ สสช ใหเปนปจจุบัน
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสํานักงาน การออกแบบปก
เอกสารรายงาน การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําปายโฟม
และการตกแตงในงานพิธีตางๆ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบจัดการการบริการ
1) การจัดการการเผยแพรเอกสารรายงาน (e-Stock)
2) ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย
พก.

หมายเหตุ

พก.
พก.

พก.
พก./ศท.
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5. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

งาน / โครงการ

1 การดาเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
1.1 กำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สสช. พ.ศ.2562-2564
1.2 ศึกษำค้นคว้ำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนของ
1.3 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร สสช.
2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและให้บริการข้อมูล
2.1 สำรวจควำมพิกำร พ.ศ. 2560
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) สำรวจควำมพิกำร พ.ศ. 2560
2.2 สำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
2.3 สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ.2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
2.4 สำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
2.5 สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในครัวเรือน
พ.ศ.2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
2.6 สำรวจกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเกษตร พ.ศ.2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
2.7 สำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ.ศ. 2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2.8 สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
ในสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
2.9 สำรวจธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร พ.ศ.2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2.10 สำรวจที่พักแรม พ.ศ.2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2.11 สำรวจองค์กำรเอกชนไม่แสวงหำกำไร พ.ศ. 2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2.12 ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2560/2561
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลทำง Internet
(Web Application)
2.13 ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2561
1) นำเข้ำฐำนข้อมูล
2) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
2.14 สำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย์
ศท.

หมายเหตุ

ศท.
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ที่

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมประมวลผลด้วย PC
- โปรแกรมประมวลผลส่วนภูมิภำค
- โปรแกรมประมวลผลส่วนกลำง
สำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561/2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมประมวลผลด้วย PC
- โปรแกรมประมวลผลส่วนภูมิภำค (บันทึก/แก้ไขข้อมูล
ตำรำงเบื้องต้น)
- โปรแกรมประมวลผลส่วนกลำง (Machine edit, Weight
และTabulate)
สำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร พ.ศ. 2561/2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
(รวม) โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
3) นำเข้ำฐำนข้อมูล
4) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
สำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร พ.ศ. 2561/2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
(รวม) โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
3) นำเข้ำฐำนข้อมูล
4) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
(รวม) โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
3) นำเข้ำฐำนข้อมูล
4) พัฒนำระบบคลังข้อมูล
สำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
(รวม) โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
สำรวจกำรใช้เวลำของประชำกร พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
3) กำรจัดเตรียมข้อมูล(งำนระเบียน,งำนบรรณำธิกร
ลงรหัสและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล)
สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในครัวเรือน
พ.ศ. 2561 (ไตรมำส 4)
1) กำรพัฒนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมประมวลผลด้วย PC (ส่วนกลำง)
- โปรแกรม Machine edit
- โปรแกรม Weight
- โปรแกรม Tabulate

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย์

หมายเหตุ

ไตรมาส2/62 ไตรมาส3/62 ไตรมาส4/62

ไตรมาส1/62
ไตรมาส
1/62 ไตรมาส2/62
ไตรมาส 2/62 ไตรมาส3/62
ไตรมาส 3/62 ไตรมาส4/62
ไตรมาส 4/62

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 4/62
ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 ไตรมาส 3/62
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พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย์

หมายเหตุ

2.22 สำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
2.23 สำรวจพฤติกรรมด้ำนสุขภำพของประชำกร พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
2.24 สำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ.ศ. 2561/2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้วย PC
- ส่วนภูมิภำค (โปรแกรม บันทึกข้อมูล, Machine edit
และตำรำงเบื้องต้น)
- ส่วนกลำง ( โปรแกรม Weight,Tabulate)
2.25 สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรใน
สถำนประกอบกำร พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้วย PC
- ส่วนภูมิภำค (บันทึก/แก้ไขข้อมูล/Machine edit/ตำรำงสถิติ
เบื้องต้น)
- ส่วนกลำง (โปรแกรม Weight,Tabulate)
2) กำรจัดเตรียมข้อมูล (งำนระเบียน,งำนบรรณำธิกรลงรหัสและ
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล)
2.26 สำรวจอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้วย PC
- ส่วนภูมิภำค (โปรแกรมบันทึกข้อมูล, Machine edit
และตำรำงเบื้องต้น)
- ส่วนกลำง (โปรแกรม Weight และTabulate)
2) กำรจัดเตรียมข้อมูล(งำนระเบียน,งำนบรรณำธิกร ลงรหัส
และบันทึกข้อมูล ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล)
2.27 สำรวจข้อมูลศักยภำพพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์ภำคกำรค้ำ พ.ศ.2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขข้อมูลด้วย PC
โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
3) กำรจัดเตรียมข้อมูล(งำนระเบียน,งำนบรรณำธิกร
ลงรหัสและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบคุณภำพข้อมูล)
2.28 สำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2) กำรพัฒนำโปรแกรมแก้ไขบันทึกข้อมูลด้วย PC
โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
2.29 ประมวลข้อมูลพื้นที่กำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2561/2562
1) โปรแกรม Machine edit, Weight และTabulate
2.30 สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนฯ
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2.31 โครงกำรที่สำนักงำนสถิติจังหวัดขอควำมร่วมมือ
1) กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
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งาน / โครงการ

2.32 กำรสำรวจภำยหลังกำรแจงนับ (PES) โครงกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
2.33 กำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูลขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำรสำรวจ
อนำมัยและสวัสดิกำร และโครงกำรสำรวจพฤติกรรมด้ำนสุขภำพของ
ประชำกร พ.ศ.2562
1) กำรพัฒนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย Tablet
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร
3.1 ปรับปรุงระบบนัดหมำยผูบ้ ริหำรและปฏิทินกิจกรรม
กำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนและรหัสผ่ำน
3.2 พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
วิเครำะห์และออกแบบหน้ำเว็บเพจ เพื่อนำเสนอควำมรูท้ ี่ผ่ำน
กำรกลัน่ กรองแล้วเข้ำสูร่ ะบบ
3.3 พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติกำร
ระดับกรม (Department Operation Center : DOC)
3.4 พัฒนำและปรับปรุงเว็บอินทรำเน็ตของ สสช.
พัฒนำและปรับปรุงระบบในภำพรวมของ สสช. นอกเหนือจำก
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ
3.5 พัฒนำระบบตรวจสอบ Hardware และ Software
วิเครำะห์ระบบ
ออกแบบและพัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
นำระบบขึ้นใช้งำนจริง
3.6 ทบทวนระบบบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กร เพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพให้มำกยิ่งขึ้น
3.7 พัฒนำระบบจ่ำยเงินภำษี
วิเครำะห์ระบบ
ออกแบบและพัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
นำระบบขึ้นใช้งำนจริง
3.7 พัฒนำระบบ Data Source Directory
วิเครำะห์ระบบ
ออกแบบและพัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
นำระบบขึ้นใช้งำนจริง
3.9 พัฒนำปรับปรุงระบบกำรลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์
ปรับปรุงระบบฯ ให้สำมำรถคัดแยกเอกสำร
และแจ้งรำยชื่อผูเ้ ข้ำอบรมโดยไม่ต้อง login เข้ำสูร่ ะบบฯ
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.1 พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์หลัก ของ สสช. (ภำษำไทย)
พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลตำมรำยกำรเมนู สำมะโน/สำรวจ
บริกำรข้อมูล เอกสำรเผยแพร่ e-book เกี่ยวกับ สสช. ประกำศ/ข่ำว
ปรับปรุงโครงกำรสำรวจข้อมูลในเขตกรุงเทพมหำนคร รำยเดือน
4.2 พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ หลัก สสช. (ภำษำอังกฤษ)
ตำมรำยกำรเมนู Census/Survey, Statistical Service,

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย์

หมายเหตุ

ศท.
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ที่

งาน / โครงการ

4.3 พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์บริกำรสถิติ
และสำรสนเทศภำครัฐ (GovChannel)
4.4 พัฒนำเว็บเพจและนำเข้ำข้อมูลสำมะโนประชำกรและเคหะ จำก
เข้ำสูเ่ ว็บไซต์หลักของ สสช. (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ)
4.5 พัฒนำเว็บเพจและนำเข้ำข้อมูลสำมะโนอุตสำหกรรม จำกเว็บไซต์เดิม
เข้ำสูเ่ ว็บไซต์หลักของ สสช.
4.6 พัฒนำเว็บเพจและนำเข้ำข้อมูลสำมะโนกำรเกษตร จำกเว็บไซต์เดิม
เข้ำสูเ่ ว็บไซต์หลักของ สสช.
4.7 ทบทวนระบบงำนให้บริกำรข้อมูล เพื่อพัฒนำ/ปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
4.8 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงำนสถิติจังหวัด (หน้ำแรกช่วงกิจกรรมพิเศษ)
4.9 พัฒนำและปรับปรุง Mobile Application ระบบ iOS
Android ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.10 พัฒนำระบบ Data Source Directory
ทบทวนและปรับปรุงหน้ำเพจตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
สร้ำงช่องทำงกำรแก้ไข/เพิ่ม/ลบ รำยกำร Metadata ผ่ำนระบบ
สร้ำงช่องทำงรวบรวมควำมต้องกำรใช้ข้อมูลภำครัฐ จำกผูใ้ ช้ทั่วไป
5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
5.1 กำรให้บริกำรดูแลกำรใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยสำหรับผูใ้ ช้ในสสช.
ส่วนภูมิภำค (เครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Netbook และ
ต่อพ่วง ระบบเสียงตำมสำย,ระบบควบคุม กำรเข้ำออก ตู้ Kios และ
ระบบกำรประชุม Web Conference)
5.2 สนับสนุนกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนระบบไอที
5.3 สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
1) Monitor PNSO GIN
2) Monitor PNSO Server
3) ตรวจจับกำรบุกรุก
5.4 สนับสนุนระบบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
1) ตรวจจับไวรัส
2) ซ้อมแผนเพลิงไหม้
3) Scan ตรวจสอบช่องโหว่ (Vulner)
5.5 กำร Back Up ระบบและข้อมูล
5.6 กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนไอที
1) ประชุมจัดเตรียมทำแผนฯ
2) จัดทำร่ำงแผนฯ
3) ปรับปรุงแผนฯ
5.7 โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภำพ
(ส่วนภูมิภำค)
5.8 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรประชุม
6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริการในห้องประชุม
6.1 ให้บริกำรควบคุมดูแลห้องประชุมและกำรประชุมทำงไกล (Vedio
Conference)
7 โครงการศูนย์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศแห่งชาติ
7.1 กำหนดแนวทำง/รูปแบบกำรจัดทำโครงกำร
7.2 ศึกษำกำรจัดทำรำยละเอียดต่ำงๆ ของโครงกำร

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย์

หมายเหตุ

ยุบรวมเว็บไซต์

ศท.

ขึ้นอยู่กับควำม
ชัดเจนจำก
เจ้ำของโครงกำร

ศท.

ศท.

ศย.
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งาน / โครงการ

ที่
7.3
7.4
7.5
7.6

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย์

หมายเหตุ

จัดทำข้อเสนอโครงกำรเพื่อกำรของบประมำณ
กำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำน TOR
ดำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ
กำกับดูแลกำรจัดทำโครงกำร
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6. แผนการจัดประชุมชี้แจง/การสัมมนา/อบรม
ที่

งาน / โครงการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย
พร.

1 การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
- คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สสช.
- คณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0
2 การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการผานระบบ
Video Conference
3 หลักสูตรฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม
3.1 การปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม
4 หลักสูตรสมรรถนะทางการบริหาร
4.1 การพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุนที่ 5
5 หลักสูตรสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
5.1 สถิติระดับกลาง รุนที่ 35
5.2 กระบวนงานทางสถิติ GSBPM
5.3 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม
5.4 เทคนิคการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
5.5 Data Science & Analytics
6 หลักสูตรความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
6.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
6.2 Advanced Excel
6.3 ระบบฐานขอมูลและการใชภาษา SQL เบื้องตน
6.4 การใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
6.5 การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographics
6.6 การประยุกตใช Microsoft Office 2010
7 หลักสูตรทักษะที่จําเปน
7.1 การเผยแพรความรูที่ไดรับจากการอบรม/ดูงาน/ประชุมหนวยงาน
ตางประเทศ
7.2 การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 การศึกษาดูงานใหแกหนวยงานภายในประเทศ
8.1 กระบวนการจัดทําขอมูลสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหแก
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
9 การประชุมคณะอนุกรรมระบบสถิติของประชาคมอาเซียนเพื่อการวางแผนและ
และประสานงาน (ASEAN Communication Statistical System Subcommittee on planning and Coordination ACSS-SCPC) ครั้งที่ 17
10 การประชุมคณะอนุกรรมระบบสถิติของประชาคมอาเซียนเพื่อการวางแผนและ
ประสานงาน (ASEAN Communication Statistical System Sub committee on planning and Coordination ACSS-SCPC) ครั้งที่ 18

หมายเหตุ

ตภ.
นว.
40 คน
นว.
60 คน
นว.
40 คน
60 คน
40 คน
40 คน
40 คน
นว.
60 คน
40 คน
40 คน
60 คน
80 คน
40 คน
นว.
40 คน
60 คน
5 หนวยงาน
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7. แผนการวิเคราะห จัดทําขอมูลสถิติ และตัวชี้วัด
ที่

งาน / โครงการ

1 การวิเคราะหขอมูล
1.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงเศรษฐกิจ
1.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงสังคม
1.3 การวิเคราะหขอมูลตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบาย และสถานการณ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พรอมทั้งจัดทํา Infographic
1.4 รายงาน "สถิติใครไดใชประโยชน"
4 การเตรียมคาคาดประมาณประชากร/ครัวเรือน (Projection)
5 การติดตามการพัฒนาตัวชี้วัดเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ตัวชี้วัด SDGs ระดับประเทศ (National SDGs Indicators)
- การขับเคลื่อน SDGs ระดับจังหวัด
6 การดําเนินงานดานขอมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
6.1 ประสานหนวยงานเพื่อจัดเตรียมขอมูลที่ใชสําหรับการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในปปจจุบัน
6.2 ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลในเบื้องตน
6.3 ประชุมรวมกับ สศช. และ Partner ของสถาบันจัดอันดับ (TMA และ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เพื่อพิจารณา
ขอมูลที่จะนําสงใหกับสถาบัน IMD และ WEF
6.4 นําเขาและเผยแพรขอมูล IMD และ WEF บนเว็บไซต www.nic.go.th
7 การใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) จากขอมูล สสช.
และขอมูลที่เกี่ยวของ
7.1 กําหนดโจทยที่จะใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ
7.2 กําหนดรายการขอมูลที่เกี่ยวของ
7.3 ประสาน รวบรวม และจัดการขอมูล
7.4 วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics)
7.5 นําเสนอผลบนเว็บไซตในรูปแบบ Data Visualization
8 การนําเทคนิค Small Area Estimation (SAE) และ Big data
Analytics เพื่อประยุกตใชในการจัดทําตัวชี้วัด SDGs ระดับจําแนกยอย
9 การพัฒนาฐานขอมูลสถานประกอบการจากสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเปนฐานขอมูลกลาง (Common Frame) ระยะที่ 1
10 การศึกษาขอมูลการบริหารงานเพื่อประโยชนในการทําสํามะโน/สํารวจดาน
สถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
11 การจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรขนาดใหญเพื่อการบูรณาการ
ขอมูลจากหลายแหลง

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

กอง/
ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ศูนย

หมายเหตุ

พก
พก
พก./
ศย.
พก
พก
พก

ศย.

ศย.

พก.
สศ.
สศ.
สศ.
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8. แผนการวิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
ที่

งาน / โครงการ

1 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
1.1.1 รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน
1.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม
1.2.1 การวิเคราะสถิติ/ตัวชี้วัด
- เด็กและเยาวชน
- แรงงาน/หญิงชาย
- ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังคม (เชิงลึก)
1.3 สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
2 ตัวชี้วัด
2.1 เครือ่ งชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย
2.2 เครือ่ งชี้ภาวะสังคม
2.3 ตัวชี้วัดสาคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.4 รายงานตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2.5 ตัวชี้วัดที่สาคัญของประเทศไทย (ฉบับพกพา)

พ.ศ.

หมายเหตุ

60 61 62 63 64 65

/
/

/

/
/
/
/
/

/

/
/

/
/

/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/ บทความ/Infographic

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/ บูรณาการข้อมูลตัวชี้วัดที่สาคัญ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3

4
5
6

2.6 แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน
ข้อมูลสถิติ
3.1 สถิติสิ่งแวดล้อม
3.2 สถิติกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 วารสารสถิติรายไตรมาส
3.4 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย
การจัดทาแผนที่ความยากจน (Poverty Mapping)
การเตรียมค่าคาดประมาณประชากร/ครัวเรือน (Projection)
การติดตามการพัฒนาตัวชี้วัดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/ ประมวลผลโดยไม่ได้ จัดทาเป็นรูปเล่ม
/
/
/
/
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9. แผนการประชาสัมพันธสํานักงานสถิติแหงชาติ
ที่

งาน / โครงการ

1 เผยแพรขาวสารการดําเนินงานผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิงพิมพ
สื่อออนไลน เปนตน
2 สารสถิติ
- รวบรวมขอมูล/ จัดทําตนฉบับ และขออนุมัติจัดพิมพ
- จัดพิมพ
- เผยแพร
3 รายงานประจําป 2561
- ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาหัวขอ/รายละเอียดหา
และขออนุมัติโครงรางตนฉบับ
- รวบรวมขอมูลและจัดทํารางตนฉบับประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2 เพื่อ
พิจารณารางตนฉบับ
- ขออนุมัติตนฉบับ
- ดําเนินการจัดพิมพและเผยแพร
4 จุลสาร (รายไตรมาส)
- รวบรวมขอมูล จัดทําตนฉบับ
- ขออนุมัติตนฉบับและเผยแพร
5 จัดแถลงขาวโครงการสําคัญ
6 ประชาสัมพันธโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
(ทดลองป 2562)

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

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

กอง/
ศูนย

หมายเหตุ

สลก.
(กปส.)
จํานวน
8,000
เลม

จํานวน
100 เลม
/ไตรมาส
ตาม
สถานการณ
งานสนาม
กค. 62
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