
1 สรุปผลท่ีสําคัญ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ในชวง 6 เดือน แรก พ.ศ. 2564

2 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564

3 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564 (เรื่อง "แฝงกลางวัน แฝงกลางคืน 

ประชากรที่ถูกมองขาม")4 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะการทํางานของประชากร           ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564

5 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจพฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564

6 รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (ธุรกิจ

ทางการคาและธุรกิจทางการบริการ) พ.ศ. 2563

7 รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)

8 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2564  (เรื่อง "ความแข็งแกรงของหญิงไทย

กับบทบาทการเปนผูนําครัวเรือนเปราะบาง")

9 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร           ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564

10 สรุปผลท่ีสําคัญ สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

11 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564

12 รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3)

13 สรุปผลท่ีสําคัญ การใชไอซทีีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2563

14 รายงานตัวชี้วัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563

15 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2564  (เรื่อง "ลักษณะการทํางานของ 

เยาวชน" (อายุ15-24 ป))

16 วารสารสถิตริายไตรมาส 3 พ.ศ. 2564

17 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

18 สรุปผลเบ้ืองตน ประมวลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาส 3 พ.ศ. 2564

19 รายงานการประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาส 3 พ.ศ.2564

20 บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความตองการของประชาชนในป2565 (ของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล)

21 รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความตองการของประชาชนในป2565 (ของขวัญปใหมที่ตองการจากรัฐบาล)

22 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2565  (เรื่อง "2 ปท่ีหายไป ผลกระทบจากการ

แพรระบาดของ COVID-19 ชวง 2 ป ที่ผานมาเปนอยางไร? มองภาคแรงงาน หนี้ครัวเรือน และเศรษฐกิจ ผาน

ขอมูลสถิติ)

23 สารสถิติ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2565

24 บทสรุปสําหรับผูบริหาร           สํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564

25 สรุปผลท่ีสําคัญ การทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564

เดือนท่ี

เผยแพร

ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อส่ิงพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ปรับปรุง ณ 13 มิ.ย. 65)

ธันวาคม 2564

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 

2564

มกราคม 2565

กุมภาพันธ 

2565



เดือนท่ี

เผยแพร

ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อส่ิงพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ปรับปรุง ณ 13 มิ.ย. 65)

26 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสํารวจสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 (ไตรมาส

 4)

27 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ 2565

28 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ.2564

29 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร           ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564

30 สรุปผลท่ีสําคัญ การทํางานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2564

31 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564

32 สรุปขอมูลเบื้องตนการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 : ไตรมาส 1-4

33 สรุปผลท่ีสําคัญ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564

33 บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2565 (ครบ 2 

ป 6 เดือน)

34 รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2565 (ครบ 2 ป

6 เดือน)

35 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมีนาคม 2565

36 วารสารสถิตริายไตรมาส 4 พ.ศ. 2564

37 สรุปผลท่ีสําคัญ สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564

39 สรุปผลท่ีสําคัญ การสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2564 (รายป)

40 สรุปผลเบ้ืองตน ประมวลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาส 4 พ.ศ.2564

41 รายงานการประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาส 4 พ.ศ.2564

42 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ตอครัวเรือนใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2565

43 รายงานผลการสํารวจ สํารวจผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ตอครัวเรือนในประเทศ

ไทย พ.ศ. 2565

44 บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตวิถึใหม(New 

normal life) พ.ศ. 2565

45 รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตวิถึใหม(New normal 

life) พ.ศ. 2565

46 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2565

47 รายงานประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพรในรูปแบบ QR Code    (NSO Publication Catalog 

with QR Scann er Codes)   พ.ศ.2565

48 รายงานสถิติใครไดใชประโยชน ป 2564 (e-Book)

เมษายน 2565

กุมภาพันธ 

2565

มีนาคม 2565



เดือนท่ี

เผยแพร

ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อส่ิงพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ปรับปรุง ณ 13 มิ.ย. 65)

49 สถานการณเดก็และเยาวชน 2564 (e-Book)

50 สถานการณผูสงูอายุไทยในมิติความตางเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2564 (e-Book)

51 สารสถิติ ไตรมาส 2 พ.ศ. 2565

52 สรุปผลท่ีสําคัญ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

53 บทสรุปสําหรับผูบริหาร           สํารวจภาวะการทาํงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565

54 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร           ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565

55 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564

56 สรุปผลท่ีสําคัญ ประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2564

57 รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565(ไตรมาส 1)

58 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน พ.ศ.2565(

นําเสนอผลการสํารวจผานweb app)

59 รายงานผลการสํารวจ สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน พ.ศ.2565(

นําเสนอผลการสํารวจผานweb app)

60 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2565

61 แผนพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซยีน พ.ศ.2565

62 รายงานประจําป 2564

63 รายงานการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (เรื่องที3่) "ความยากจนของครัวเรือนไทย(ความยากจนแฝง) พ.ศ.

 2563"

64 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564

65 สรุปขอมูลเบื้องตนการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 : ไตรมาส 1

66 สรุปผลขอมูลเบ้ืองตน ประมวลพ้ืนที่การกอสราง พ.ศ. 2564

67 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2565

68 รายงานผลการสํารวจ สํารวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2565

69 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2565

70 สรุปผลเบ้ืองตน การใชจายพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

พฤษภาคม 

2565

เมษายน 2565

มิถุนายน 2565



เดือนท่ี

เผยแพร

ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อส่ิงพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ปรับปรุง ณ 13 มิ.ย. 65)

72 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ทั่วราชอาณาจักร

73 ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. 2564

74 สรุปผลท่ีสําคัญ การใชจายพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

75 สรุปขอมูลการสาํรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 : ไตรมาส 1-4

76  รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564

77 สรุปผลเบ้ืองตน ประมวลพ้ืนที่การกอสราง ไตรมาส 1 พ.ศ.2565

78 รายงานการประมวลขอมูลพื้นท่ีการกอสราง ไตรมาส 1 พ.ศ.2565

79 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจวัฒนธรรม ค่ํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริตของประชาชน พ.ศ. 2565

80 รายงานผลการสํารวจ สํารวจวัฒนธรรม ค่ํานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริตของประชาชน พ.ศ. 2565

81 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2565

82 รายงาน ตัวชี้วัดสําคัญของประเทศไทย (ฉบับพกพา) พ.ศ.2565

83 วารสารสถิตริายไตรมาส 1 พ.ศ. 2565

84 รายงานเอกสารฉบับรวมอินโฟกราฟกของ สสช.  
 (NSO Infographic Booklet)  รอบปพ.ศ.2564-2565

85 รายงาน ตัวชี้วัดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พ.ศ. 2565

86 สรุปขอมูลสถิติท่ีสําคัญ พ.ศ. 2565 : ผลสํารวจ/สํามะโนของสํานักงานสถิติแหงชาติ

87 สารสถิติ ไตรมาส 3 พ.ศ. 2565

88 บทสรุปสําหรับผูบริหาร    สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร        ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2565

89 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร           ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2565

90 รายงานฉบับสมบูรณ: สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

91 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2565

92 รายงานฉบับสมบูรณ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 รายภาค 5 ฉบับ

93 สรุปผลท่ีสําคัญ การทํางานต่ํากวาระดับของประชากร พ.ศ. 2564

94 รายงานฉบับสมบูรณ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ขอมูลพื้นฐาน

95 รายงานผลเบ้ืองตน สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2566(ทดลอง)

96 สรุปขอมูลเบื้องตนการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 : ไตรมาส 2

97 รายงานฉบับสมบูรณ ประมวลพื้นท่ีการกอสราง พ.ศ. 2564

98 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบริการสาธารณะและการ

ทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ. 2565

กรกฎาคม 

2565

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565



เดือนท่ี

เผยแพร

ลําดับที่ เอกสารรายงานสถิติ

ตารางการเผยแพรเอกสารรายงานสถิติและสื่อส่ิงพิมพตามคาบการเผยแพรปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ปรับปรุง ณ 13 มิ.ย. 65)

99 รายงานผลการสํารวจ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบริการสาธารณะและการ

ทํางานของหนวยงานตางๆ พ.ศ. 2565

100 บทสรุปสําหรับผูบริหาร การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565

101 รายงานผลการสํารวจ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ.2565

102 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

103 รายงานผลการสํารวจ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

104 รายงานการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (เรื่องที1่) "ครัวเรือนฐานราก พ.ศ. 2564"

105 รายงานการวิเคราะหดานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (เรื่องที2่)  "หนี้สนิครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2564"

106 รายงานเชิงวิเคราะห  "รายไดและการกระจายรายไดของครัวเรือน พ.ศ. 2564"

107 รายงานเชิงวิเคราะห เรื่อง "รายงานมิตหิญิงชายในบริบทสังคมไทย"

108 บทความ: สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2565

109 รายงาน ตัวชี้วัดสําคัญดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2564

110 วารสารสถิตริายไตรมาส 2 พ.ศ. 2565

111 รายงานสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ. 2565

112 สารสถิติ ไตรมาส 4 พ.ศ. 2565

หมายเหตุ: - รายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ในปงบประมาณ 2565 มีเผยแพรเปนรายไตรมาส และรายป เทานั้น

- รายงานผลการสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ไมไดดําเนินการสํารวจตั้งแตป 2565

'- ขอแจงเลื่อนคาบ การจัดทําการสํารวจการอานของประชากร ไปดําเนินการในป 2566

กันยายน 2565


