ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อสิ่งพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือนที่เผยแพร
ตุลาคม 2564

เอกสารรายงานสถิติ
สรุปผลที่สําคัญ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในชวง 6 เดือน แรก พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการ) พ.ศ. 2563
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2564
รายงาน ตัวชี้วัดเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พ.ศ. 2565
รายงานเชิงวิเคราะหสถานการณเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2564
แผนพับการใหบริการขอมูลสถิติ พ.ศ.2565
ธันวาคม 2564 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564
สรุปผลที่สําคัญ สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564
สรุปขอมูลเบื้องตนการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 : ไตรมาส 3
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564
รายงานตัวชี้วัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2564
วารสารสถิติรายไตรมาส 3 พ.ศ. 2564
มกราคม 2565 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564
สรุปผลเบื้องตน ประมวลพื้นที่การกอสราง ไตรมาส 3 พ.ศ. 2564
รายงานการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาส 3 พ.ศ.2564
บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความตองการของประชาชนในป2565 (ของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล)
รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความตองการของประชาชนในป2565 (ของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล)
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2565
สารสถิติ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2565
กุมภาพันธ 2565 สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสํารวจสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ 2565
มีนาคม 2565 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564
สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อสิ่งพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือนที่เผยแพร
มีนาคม 2565

เมษายน 2565

เอกสารรายงานสถิติ
สรุปขอมูลเบื้องตนการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 : ไตรมาส 4
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564
บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2565 (ครบ 2 ป 6 เดือน)
รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2565 (ครบ 2 ป6 เดือน)
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมีนาคม 2565
วารสารสถิติรายไตรมาส 4 พ.ศ. 2564
สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
สรุปผลที่สําคัญ สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564
สรุปผลเบื้องตน ประมวลพื้นที่การกอสราง ไตรมาส 4 พ.ศ.2564
รายงานการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาส 4 พ.ศ.2564
สรุปผลที่สําคัญ สํารวจผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ตอครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565
รายงานผลการสํารวจ สํารวจผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ตอครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565
บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตวิถึใหม(New normal life) พ.ศ. 2565

รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตวิถึใหม(New normal life) พ.ศ. 2565
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2565
สารสถิติ ไตรมาส 2 พ.ศ. 2565
รายงานประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพรในรูปแบบ QR Code(NSO Publication Catalog with QR Scanner
Codes) พ.ศ.2565
พฤษภาคม 2565 สรุปผลที่สําคัญ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน พ.ศ.2565(นําเสนอผลการสํารวจ
ผานweb app)
รายงานผลการสํารวจ สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน พ.ศ.2565(นําเสนอผลการสํารวจผาน
web app)
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2565
แผนพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ.2565
รายงานประจําป พ.ศ.2564

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อสิ่งพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือนที่เผยแพร
มิถุนายน 2565

เอกสารรายงานสถิติ
สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
สรุปขอมูลเบื้องตนการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 : ไตรมาส 1
สรุปผลขอมูลเบื้องตน ประมวลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2565
รายงานผลการสํารวจ สํารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2565
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ทั่วราชอาณาจักร
สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
สรุปขอมูลการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 : ไตรมาส 1-4
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564
สรุปผลเบื้องตน ประมวลพื้นที่การกอสราง ไตรมาส 1 พ.ศ.2565
รายงานการประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง ไตรมาส 1 พ.ศ.2565
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจวัฒนธรรม ค่ํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริตของประชาชน พ.ศ. 2565
รายงานผลการสํารวจ สํารวจวัฒนธรรม ค่ํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริตของประชาชน พ.ศ. 2565
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2565
รายงาน ตัวชี้วัดสําคัญของประเทศไทย (ฉบับพกพา) พ.ศ.2565
วารสารสถิติรายไตรมาส 1 พ.ศ. 2565
สารสถิติ ไตรมาส 3 พ.ศ. 2565
รายงานเอกสารฉบับรวมอินโฟกราฟกของ สสช. 
(NSO Infographic Booklet) รอบปพ.ศ.2564-2565
สิงหาคม 2565 สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2565
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2565
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2565
กันยายน 2565 รายงานฉบับสมบูรณ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ขอมูลพื้นฐาน
รายงานผลเบื้องตน สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2566(ทดลอง)
รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 รายภาค 5 ฉบับ
สรุปผลที่สําคัญ: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
สรุปขอมูลเบื้องตนการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 : ไตรมาส 2
รายงานฉบับสมบูรณ ประมวลพื้นที่การกอสราง พ.ศ. 2564
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบริการสาธารณะและการทํางานของหนวยงานตางๆ
พ.ศ. 2565

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อสิ่งพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือนที่เผยแพร
กันยายน 2565

เอกสารรายงานสถิติ
รายงานผลการสํารวจ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบริการสาธารณะและการทํางานของหนวยงานตางๆ
พ.ศ. 2565
บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565
รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565
บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2565
รายงานผลการสํารวจ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2565
รายงานการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (เรื่องที่1)
รายงานการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (เรื่องที่2)
รายงานเชิงวิเคราะห วิเคราะห "รายไดและการกระจายรายไดของครัวเรือน พ.ศ. 2564"
รายงานการวิเคราะหดานสังคม พ.ศ. 2565 เรื่อง1
รายงานเชิงวิเคราะหมิติหญิงชาย
รายงานเชิงวิเคราะหสถานการณผูสูงอายุ
สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2565
สรุปผลที่สําคัญการใชจายพลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2565
รายงาน ตัวชี้วัดสําคัญดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2564
วารสารสถิติรายไตรมาส 2 พ.ศ. 2565
สารสถิติ ไตรมาส 4 พ.ศ. 2565
รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2565
รายงานสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ. 2565
รายงานสรุปสถิติใครใชประโยชน ประจําปงบประมาณ 2564 (จัดทําเผยแพรเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส)

