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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ

ผู้ร่วมทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
1. นางสาวบงกช วิบลู ย์ธนานันต์
2. นางสาวสุวรรณี วังกานต์
3. นางนภารัตน์ ช่วยณรงค์
4. นางวิจิตรา ผจงวิรยิ าทร
5. นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต
6. นางสาวกอแก้ว วัฒนสินบารุง
7. นางเบญจมาศ ภู่ระหงษ์
8. นางกนกพร พูลศรีสุขตระกูล
9. นางสาววรัญญา สุขวงศ์
10. นางสาวสุมามาลย์ น้อยวงษ์
11. นายบุญสิทธิ์ สุทธินนุ่

ผอ.สานักนโยบายและวิชาการสถิติ
รก.ผอ.สานักสถิติสาธารณมติ
ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ผอ.กลุ่มสถิติสังคม
ผอ.กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผอ.กลุ่มวางแผนและเตรียมงาน
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักวิชาการสถิติชานาญการ

คํานํา
สํานั กงานสถิติแห่ งชาติ ได้ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมู ลสถิ ติ
เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ และระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แ ก่
กระบวนการวางแผนและเตรียมงาน กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการประมวลผลข้อมูล
กระบวนการวิเคราะห์และจัดทํารายงาน โดยในคู่มือเล่ม นี้ ได้แ สดงรายละเอียดของแต่ละกระบวนการ
การดํ า เนิ น งานในแต่ ล ะขั้ น ตอน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งานและข้ อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ
เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
บรรลุเป้าหมายพันธกิจขององค์กร
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มสี ่วนทําให้คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทํา
มีนาคม 2560

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1
• ความเป็นมา และความสําคัญการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
• วัตถุประสงค์
• ขอบเขตของกระบวนการ
• ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
• คําจํากัดความ
• คําอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้
• อํานาจหน้าที่
ส่วนที่ 2
• กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
• การผลิตข้อมูลสถิติมีกระบวนการปฏิบัติงานอยู่ 4 ขั้นตอน
• ข้อกําหนดระยะเวลาที่เผยแพร่ผลการสํารวจ
• แผนผังกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
รายละเอียดกระบวนการ
- การวางแผนและเตรียมงาน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- กระบวนการประมวลผลข้อมูล
- กระบวนการวิเคราะห์และจัดทํารายงาน
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สํานักงานสถิติแห่งชาติมีภารกิจสําคัญ 3 ด้าน คือ การผลิตข้อมูลสถิติ การให้บริการด้านสถิติ
และการบริ ห ารจั ด การระบบสถิ ติ จากภารกิ จ สํ า คั ญ ทั้ ง 3 ด้ า น สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จึ ง ได้ กํ า หนด
“กระบวนการทํางานที่สําคัญ” หรือ “กระบวนการสร้างคุณค่า” จํานวน 3 กระบวนการ คือ
1) กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
2) กระบวนการให้บริการข้อมูลสถิติ
3) กระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ
กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ เป็นกระบวนการในการผลิตข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้อมูลสถิติในการบริหารงานโครงการ นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล เป็นภารกิจ
หลักด้านหนึ่งที่สําคัญของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ดังนั้นการผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญเพื่อให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการในการวางแผนการกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล
สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติเล่มนี้
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในการผลิตข้อมูลสถิติใช้เป็น
คู่มือและการอ้างอิงในการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพื่อให้บรรลุตามข้อกําหนดที่สําคัญในแต่ละขั้นตอน
สําหรั บขอบเขตของกระบวน การผลิ ตข้อมูล สถิติ จะครอบคลุ ม 4 กระบวนงานได้แ ก่ การวางแผนและ
เตรียมงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และจัดทํารายงาน โดยในแต่ล ะ
กระบวนงานยังมีกระบวนงานย่อย ซึ่งแสดงผังกระบวนงานให้เห็นขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
และกรอบเวลาสําหรับการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเห็นภาพรวม และเส้นทาง
การปฏิบัติจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายของภารกิจพร้อมข้อกําหนดที่สําคัญ เพื่อให้กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีประสิทธิภาพและ มาตรฐานการผลิตตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

ส่วนที่ 1
ความเป็นมา และความสาคัญการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์สานักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”
พันธกิจ (Mission)
1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทาสามะโนหรือสารวจด้วยตัวอย่าง หรืออานวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
จาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ความต้องการของผู้รับบริการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้นามากาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญหรือกระบวนการสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน โดยกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติเป็นหนึ่งในกระบวนการทางานที่สาคัญ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของการจัดทาคู่มือมาตรฐานกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตข้อมูลสถิติเป็นไปอย่างมีระบบ และยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนาไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติไปสู่เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข้อมูล
สถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตข้อมูลสถิติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเป้าประสงค์ต่อไป
2. เพื่อทบทวนการดาเนินงานและนามาปรับปรุงกระบวนการทางานที่สาคัญของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ขอบเขตของกระบวนการ
การจัดทากระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 4 กระบวนการได้แก่
1. กระบวนการวางแผนและเตรียมงาน
2. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. กระบวนการประมวลผลข้อมูล
4. กระบวนการวิเคราะห์และจัดทารายงาน
ทุกกระบวนการได้อธิบายรายละเอียดของการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่
ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
กระบวนการ

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการ

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ

1. การวางแผนและเตรียมงาน

1. แบบสอบถามตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูล
2. มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
โครงการ ที่ครบถ้วน และได้
มาตรฐาน

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. แผนการปฏิบัติงานโครงเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

มีการควบคุมการปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล

รายงานการควบคุมคุณภาพข้อมูล

3. การประมวลผลข้อมูล

มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ความแนบนัยและครบถ้วนของ
ข้อมูล

ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล

4. การวิเคราะห์และจัดทา
รายงาน

1. ระยะเวลาในการเผยแพร่รายงาน 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตาม
ผลการสารวจ
ระยะเวลา
2. มีการจัดทารายงานตาม
2. มีการจัดทาค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานที่กาหนดไว้
มาตรฐานสัมพัทธ์ของข้อมูล (ค่า
CV)

2

คาจากัดความ
สถิติ

การสารวจ
สามะโน
การสารวจ
ตัวอย่าง
ประชากร
ตัวอย่าง
กรอบตัวอย่าง

การนับจด
การแจงนับ
ข้อมูล
การบรรณาธิกร
การลงรหัส
การบันทึกข้อมูล

ในความหมายที่เป็นศาสตร์ เรียกว่า สถิติศาสตร์ (Statistics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
ทฤษฎี แ ละวิ ธีก ารที่ ใช้ ในการศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริงของสิ่ งต่ าง ๆ ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนาเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายของข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุป
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นอยู่จริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสถิติ
การสารวจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่ต้องการศึกษาทุกหน่วย
การสารวจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่ต้องการศึกษาเพียงบางหน่วยที่
ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง
กลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยที่ต้องการศึกษาทุกหน่วย
กลุ่มย่อยของประชากรที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่ วยที่ถูกเลือกขึ้นมาจาก
ประชากรเพื่อเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล
รายการหรือสิ่งที่แสดงรายการของหน่วยทุกหน่วยในประชากร พร้อมทั้งข้อมูล
เบื้องต้นของแต่ละหน่วยที่บอกให้ทราบว่าหน่วยนั้นอยู่ที่ไหน และข้อมูลเบื้องต้น
อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเลือกตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นของหน่วยที่ต้องการศึกษาเพื่อให้
ได้ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดจากหน่วยที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวเลข อักขระ ข้อความ ข่าวสาร รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแน่นอน
ซึ่งจะนาไปประมวลผลหรือตีความ หรือเข้ากระบวนการอื่นใด เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและแก้ ไขในแบบข้ อ ถามให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
สอดคล้อง แนบนัยกันระหว่างรายการข้อถามหรือไม่
การแปลงคาตอบในแบบข้อถามให้ เป็ นรหั ส หรือตัว เลข เพื่ อจะน าไปใช้ในการ
ประมวลผลต่อไป
การถ่ายทอดข้อมู ล ที่ เป็ น รหั ส หรือตัว เลขจากแบบสอบถามลงสู่ สื่ อ ที่ใช้ในการ
บันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
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คาอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้
การเขี ย นแผนผั งของกระบวนการ (Work Flow) ในคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ มี สั ญ ลั ก ษณ์
ที่ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดาเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายงาน /
เอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีคาอธิบายสัญลักษ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้
สัญญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานข้อมูล (Database )
เอกสาร / รายงาน (Document)
เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท (Multi-document)

ทิศทาง / การเลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนาเข้า/ส่งออก ของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้น
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน / กระบวนการ (Connector)
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อานาจหน้าที่
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวง ให้สานักงานสถิติแห่งชาติ มี
ภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดาเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทาสถิติเพื่อ
ติดตามประเมิน ผลและสนั บ สนุ น การดาเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ โดยให้ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ
(3) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทามาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้
มาตรฐานสถิติตามหลักสากล
(4) จัดทาแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกาหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูลที่แต่
ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
(5) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหาภาคด้วย
วิธีการจั ดท าสามะโน หรือการส ารวจด้วยตัวอย่างและให้ บ ริการข้อมูล สถิติทุกสาขาของ
ประเทศ
(6) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐ และข้อมูลสถิติ
ที่สาคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทา รวมทั้งประสานและให้คาปรึกษาในการจัดทาข้อมูลสถิติ
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(7) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สานัก
สถิติสังคม และสานักสถิติสาธารณมติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการผลิตข้อมูลสถิติ หรือที่เรียกว่า
“Subject Matter” และมี ห น่ ว ยงานภายในส านั กงานฯ ได้ แก่ ศู น ย์/ส านั ก ที่ เกี่ยวข้ อง ซึ่ งมี ห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบ ดังนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

ผู้อานวยการสานักงานสถิติ
แห่งชาติ (ผสช.)

1. งานนโยบายและงานที่เป็นปัญหาสาคัญของสานักงานสถิติแห่งชาติ
2. งานเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คล ซึ่ ง ได้ แ ก่ ก ารบรรจุ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ
การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจา
3. การอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
4. การอนุ มั ติ ก ารเดิ น ทางออกนอกเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑลของ
ข้าราชการระดับผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
5. การพิจารณามอบหมายหรือแต่งตั้งผู้แทนของสานั กงานสถิติแห่งชาติ หรือ
ผู้ แทนของผู้ อานวยการส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ เพื่ อ เข้า ร่วมประชุ ม หรือเป็ น
กรรมการ ของหน่วยงานภายนอก และรวมถึงการพิจารณามอบหมายหรือแต่งตั้ง
ผู้แทนของสานักงานไปดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6. สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นงานประจาของกลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
(สสก.)

1. จัดทาสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค ด้วยวิ ธีสามะโน
หรือ การสารวจตัวอย่าง เพื่อใช้ในการ วางแผน ติดตามและประเมินผล
2. พัฒนาการจัดทาสถิติ และส่งเสริมการใช้สถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมสาขาต่าง ๆ
3. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงาน ในการจัดทาสามะโนหรือการสารวจตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ประสานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและหน่ ว ยงาน
ภายนอก ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทาสามะโนหรือ
การสารวจ ตัวอย่างด้านเศรษฐกิจและสังคม
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักสถิตสิ ังคม
(สสค.)
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

สานักนโยบายและวิชาการสถิติ 1. จัดทาแผนแม่บทเกี่ยวกับการดาเนินงานทางสถิติของรัฐ
(สนว.)
2. ประสานงานและหารือร่วมในการจัดทาสถิติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนแม่ บ ทเกี่ย วกับ การด าเนิ น งานทางสถิติของรัฐ และให้ ส อดคล้ องกับ แผน
กาหนด ความรับผิดชอบในการดาเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตามข้อ 1
3. จั ด ท าแผนสถิติ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายของ
สานักงาน
4. จัดทา ประสานการจัดทา การพัฒนามาตรฐานสถิติของประเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
5. ศึกษา พัฒนา ส่งเสริม วิชาการสถิติ สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้
6. กาหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและวิธีประมาณค่าสถิติที่เหมาะสม
7. วิเคราะห์และประเมินระดับความคลาดเคลื่อนของสถิติ
8. กาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนที่สถิติสาหรับการจัดเก็บ
9. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงาน
เกี่ยวกับสถิติ
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศทก.)

1. เสนอนโยบาย วางแผน กากับ ดู แล สนับ สนุ น ส่งเสริม และติ ดตามการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบสารสนเทศสถิติ
2. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ระบบงานสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ระบบคลังข้อมูลและสถิติ และบริหารจัดการฐานข้อมูลสานักงาน
3. จัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4. จัดเตรียมข้อมูลจากสามะโนและการสารวจตัวอย่าง จัดท าการบรรณาธิกร
ลงรหัส บันทึกข้อมูล และจัดทาการ ประมวลผลข้อมูล
5. ควบคุม กากับ ดูแล และบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

สานักสถิตสิ าธารณมติ (สธม.)

1. จัดทาประมวลผล วิเคราะห์ และประสานการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล ให้
รัฐใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และตัดสินใจ
2. จัดทา ประมวลผล วิเคราะห์ และประสานการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความต้องการของ 1 หน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและ
การบริหารงาน
3. พัฒนา ส่งเสริม และให้คาปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป
เกี่ย วกับการจัด ทาโครงการส ารวจตัวอย่าง การประมวลผล และการวิเคราะห์
ข้อมูล
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ ได้รับมอบหมาย

สานักบริหารกลาง (สบก.)

1. ด าเนิ น การ พั ฒ นา และจั ด ท าเกี่ ย วกั บ งานบริห ารทั่ ว ไป งานสารบรรณ
งานช่วยอานวยการ และงานเลขานุการของสานักงาน
2. ด าเนิ น การวางแผนก าลั ง คน จั ด ระบบงานบริ ห ารงานบุ ค คล และการ
เสริมสร้าง วินัยและระบบคุณธรรม
3. พั ฒ นาบุ คลากรและบริห ารองค์ความรู้ของสานั กงานให้ แก่ข้าราชการของ
สานักงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ด าเนิ น การพั ฒ นาและจั ด ระบบงานการเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห าร
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสานักงาน
5. ด าเนิ น การเกี่ยวกับ งานกฎหมาย งานนิ ติกรรมสั ญ ญา งานเกี่ยวกับ ความ
รับผิดทางแพ่ งและอาญา การดาเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง
6. จัด ท าแผนและดาเนิ น การเกี่ย วกับ การประชาสัม พั น ธ์และเผยแพร่ผ ลการ
ปฏิบัติงานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ของสานักงาน
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติราชการและการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของงาน
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

สานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
(สบจ.)

1. วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
2. บริหารจัดการ ปรับปรุงแก้ไข จัดทาแผนที่สถิติ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิง พื้ นที่ ของประเทศ เพื่ อใช้ ในสามะโน การสารวจตัวอย่าง และการบริหาร
จัดเก็บ ข้อมูล
3. บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
ต่อ นโยบายหรือโครงการภาครัฐ
4. ประสานสถิติกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
5. ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสามะโนและการสารวจตัวอย่าง
6. ให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือในด้านการจัดเก็บข้อมูลแก่หน่วยงาน
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรือที่ ได้รับมอบหมาย

สานักงานสถิติจังหวัด (สถจ.)

1. กาหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาสถิติในระดับพื้นที่
2. บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทาสามะโน และการสารวจตัวอย่างใน
ระดับพื้นที่
3. ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของข้อมูลและสถิติ
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติระดับพื้นที่
5. ให้ คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติใน
ระดับ พื้นที่
6. ปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านของหน่ ว ยงานอื ่ น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ รั บมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในการผลิตข้อมูลด้านสถิติ ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
(มาตรา 6) ดังนั้นการผลิตข้อมูลสถิติทมี่ ีคุณภาพ ถูกต้องตามระเบียบวิธีทางสถิติเป็นสิ่งที่สําคัญ เมื่อประเทศได้
ข้อมูลสถิติที่ดี และถูกต้องที่จะสามารถสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของประเทศได้
เป็นอย่างดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการวางแผน
ติดตามและประเมินผลนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น ในการผลิตข้อมูลสถิติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้นั้น
ศูนย์/สํานัก/กองและกลุ่มงาน ที่รับผิดชอบในการผลิต ต้องสามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
คาบเวลาที่กําหนดไว้ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงในแต่ละกระบวนงาน หรือลดขั้นตอน ความซ้าํ ซ้อนใน
บางกระบวนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผลิตข้อมูลสถิติมีกระบวนการปฏิบัตงิ านอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1 กระบวนการ
วางแผนและเตรียมงาน

2 กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

3 กระบวนการ
ประมวลผลข้อมูล

4 กระบวนการวิเคราะห์
และจัดทํารายงาน

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการวางแผนและเตรียมงาน เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการสถิติ
มากที่สุด โดยต้องมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถิติที่จะเก็บรวบรวม ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมทั้ง
กําหนดแผนงาน ที่จะดําเนินการ ตั้งแต่การศึกษารายละเอียดของโครงการ กําหนดวัตถุประสงค์ พิจารณา
งบประมาณ จัดทําแบบสอบถาม กําหนดระเบียบวิธีการสํารวจ การอบรมเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์
ตลอดจนการเตรียมงานประมวลผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญในการที่จะทําให้ได้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในทางปฏิบัติหรือเรียกว่า “การปฏิบัติงานสนาม”
เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ เพราะจะทําให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการสัมภาษณ์จาก
แหล่งที่ให้ข้อมูลโดยตรง เช่น ครัวเรือน สถานประกอบการ แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถาม การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนนี้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนที่ 3
กระบวนการประมวลผลข้อมูล
เมื่อปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แบบสอบถามที่บันทึกข้อมูลแล้ว จะถูกนํามาทําการประมวลผล ซึ่งในปัจจุบันจะทําการ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Mainframe และ Microcomputer) โดยแบบสอบถามเหล่านั้นจะถูก
นํามาทําการบรรณาธิกร คือ การตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของ
ข้อมูล แล้วนําไปทําการลงรหัส คือ การแปลงข้อมูลจากแบบสอบถามให้เป็นรหัส หลังจากนั้นนําข้อมูลที่อยู่ใน
รูปของรหัส มาบันทึกลงในสื่อ เพื่อใช้ในการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เทปแม่เหล็ก diskette
เป็นต้น ปัจจุบันสํานักงานสถิติแห่งชาติได้นําเครื่อง ICR (Intelligent Character Recognition) มาใช้ในการ
อ่านข้อมูล ซึ่งทําให้สามารถลดเวลาในการประมวลผลลงได้อย่างมาก ต่อจากนั้นทําการทวนสอบข้อมูลที่บันทึก
ลงในสื่ออีกครั้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้วทําการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบที่ได้กําหนด
ไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของตารางสถิติ
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการวิเคราะห์และจัดทํารายงาน เป็นขั้นตอนที่จะนําผลที่ได้จากการทํา
สํามะโน หรือสํารวจออกเผยแพร่ให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือประชาชนได้ทราบ งานในขั้นนี้ มีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อ
วิเคราะห์และจัดข้อมูลที่ให้ความหมายอย่างเป็นระเบียบ สรุปข้อมูลได้ง่าย และเพื่อเน้นลักษณะของข้อมูลนั้น
ซึ่งได้แก่ การจัดรูปแบบการนําเสนอข้อมูล ( ตารางสถิติ แผนภูมิ แผนภาพ ) การจัดทําต้นฉบับรายงานผล
สํามะโนหรือสํารวจ พร้อมทั้งดําเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ต่อไป
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ข้อกําหนดระยะเวลาที่เผยแพร่ผลการสํารวจ
ระดับการนําเสนอ
1. สํารวจทัศนคติ
• ระดับประเทศ
• ระดับภาค
• ระดับจังหวัด
2. สํารวจด้านครัวเรือน
• ระดับภาค

ขนาดตัวอย่าง

สรุปผลสําคัญ (เดือน)
(หลังเสร็จสิ้นงานสนาม)
-

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (เดือน)
(หลังเสร็จสิ้นงานสนาม)
2-4 สัปดาห์

<3,000
4,000 – 10,000
60,000 – 100,000
20,000 - 30,000
ครัวเรือน
50,000 – 80,000
ครัวเรือน

2

4

3

5
(ยกเว้น โครงการ สศส. และโครงการที่
พ่วงกับ สศส. คือ สพง. และ สอส. ใช้
เวลา 6 เดือน)

5,000 – 18,000
18,001 - 20,000

1
2

2
3

• โครงการที่มีการติดต่อและ
ประมวลผลที่จังหวัด
<10,000
- ไม่ มี ก ารเก็ บ รวบรวม
10,001 - 30,000
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
30,001 - 50,000
50,001 - 80,000
<10,000
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
10,001 - 20,000
เกี่ยวกับการเงิน
20,001 - 30,000

2

3

2
3
3
3
4
4
4

4
4
5
5
7
8
9

•

ระดับจังหวัด

3. สํารวจสถานประกอบการ
• รายไตรมาส
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แผนผังกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ
1. การวางแผนและเตรียมงาน
1.1 จัดทำแผนงำนประจำปี/แผนกำร
ปฏิบัติงำนโครงกำร

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3. การประมวลผลข้อมูล

4. การวิเคราะห์และจัดทารายงาน

2.1 กำรเตรียมงำนเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 จัดทำโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

4.1 จัดรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูล

2.2 กำรปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ศึกษำข้อมูล และจัดประชุมหำรือ
กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
สำนักงำน

3.2 บรรณำธิกร ลงรหัส และบันทึกข้อมูล

4.2 จัดทำต้นฉบับรำยงำนผล

2.3 กำรตรวจสอบ ควบคุม และประเมิน
คุณภำพกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

3.3 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์

4.3 จัดพิมพ์และเผยแพร่

1.3 กำหนดขอบข่ำย คุ้มรวม และวิธีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล

2.3.1 กำรตรวจสอบคุณภำพกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล

3.4 ประมวลผลตำมรูปแบบที่กำหนด

1.4 ร่ำง/ทดสอบ/ปรับปรุงแบบสอบถำม

2.3.2 กำรควบคุมคุณภำพ (QC) ขั้นกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล

1.5 กำหนดระเบียบวิธีสถิติ
1.6 จัดทำค่ำประมำณประชำกร
1.7 จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนสนำม
1.8 จัดทำคู่มือกำรประมวลผลข้อมูล
1.9 จัดทำแบบสอบถำมเพื่อจัดส่ง
แบบสอบถำม/เอกสำรให้ สบจ. สถจ.
1.10 จัดทำ/พัฒนำโปรแกรมกำรจัดเก็บ
ข้อมูล
1.11 จัดประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน

2.3.3 กำรสำรวจภำยหลังกำรแจงนับ
(PES)

หน้ำที่ 1/4

รายละเอียดกระบวนการ

1

การวางแผนและเตรียมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน

จานวนคน

1 - 10

2-6

Subject Matter
(สสก. สศค. และ สธม.)

กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
(กผย.)

สานักสถิติพยากรณ์
(สพก.)

สานักนโยบายและวิชาการ
สถิติ (สนว.)

เริ่ม

1.1 จัดทำแผนงำนประจำปี/แผนกำรปฏิบัติงำนโครงกำร

2 - 15

5 - 10
1.2 ศึกษำข้อมูล และจัดประชุม
หำรือ กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยใน
และภำยนอกสำนักงำน

2 - 10

5 - 10

1.3 กำหนดขอบข่ำย คุ้มรวม และ
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

หน้ำ 2/4

14

หมายเหตุ : จำนวนวันและจำนวนคนขึ้นอยู่กับรำยละเอียดแต่ละโครงกำร

รายละเอียดกระบวนการ

1

หน้ำที่ 2/4

การวางแผนและเตรียมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน

จานวนคน

3 - 20

7 - 15

Subject Matter
(สสก. สสค. และ สธม.)

กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
(กผย.)

สานักสถิติพยากรณ์
(สพก.)

สานักนโยบายและวิชาการ
สถิติ (สนว.)

หน้ำ 1/4

1.4 ร่ำง / ทดสอบ /
ปรับปรุงแบบสอบถำม

กรณีไม่มีกำรแก้ไข

กรณีมีกำรแก้ไข

ปรับปรุง/แก้ไข
แบบสอบถำม

10 - 30

7 - 15
1.5 กำหนดระเบียบวิธีสถิติ

หน้ำ 3/4

15

รายละเอียดกระบวนการ

1

หน้ำที่ 3/4

การวางแผนและเตรียมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน

จานวนคน

Subject Matter
(สสก. สสค. และ สธม.)

กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
(กผย.)

สานักสถิติพยากรณ์
(สพก.)

สานักนโยบายและวิชาการสถิติ
(สนว.)

หน้ำ 2/4

3-7

2-5

3 - 30

6 - 10

1.6 จัดทำค่ำประมำณ
ประชำกร

1.7 จัดทำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนสนำม

หน้ำ4/4

16

รายละเอียดกระบวนการ

1

หน้ำที่ 4/4

การวางแผนและเตรียมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน

จานวนคน

Subject Matter
(สสก. สสค. และ สธม.)

3 - 30

3-8

หน้ำ 3/4

สานักบริหารกลาง
(สบก.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศทก.)

กลุ่มตรวจราชการฯ
(กตป.)

1.8 จัดทำคู่มือ
กำรประมวลผลข้อมูล

3 - 45

6 - 12

15 - 30

5 - 10

1 - 14

5 - 10

1.9 จัดทำแบบสอบถำมเพื่อจัดส่งแบบสอบถำม/เอกสำร

ให้ สบจ. สถจ.

1.10 จัดทำ/พัฒนำโปรแกรม
กำรจัดเก็บข้อมูล

เป็นวิทยำกรบรรยำยชี้แจง
กำรปฏิบัติงำน

1.11 จัดประชุมชี้แจง
กำรปฏิบัติงำน
จบกระบวนกำร
วำงแผนและเตรียมงำน
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รายละเอียดกระบวนการ

2

หน้ำที่ 1/1

การเก็บรวบรวมข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน

จานวนคน

3 - 90

10 - 100

Subject Matter
(สสก. สสค. และ สธม.)

สานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ (สบจ.)
สานักงานสถิติจังหวัด (สถจ.)

สานักนโยบายและวิชาการสถิติ
(สนว.)

เริ่ม
ตอบปัญหำ / ข้อสงสัยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2.1 กำรเตรียมงำนเก็บรวบรวมข้อมูล

3 - 50

225 - 320

2.2 กำรปฏิบัติงำนเก็บรวบรวมข้อมูล

3 - 30

30 - 150

2.3 กำรตรวจสอบ ควบคุม และประเมินคุณภำพกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.1 กำรตรวจสอบคุณภำพกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

2.3.2 กำรควบคุมคุณภำพ (QC) ขั้นกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.3 กำรสำรวจภำยหลังกำรแจงนับ (PES)
จบกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล
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หมำยเหตุ : 1. สำนักงำนสถิติจังหวัด ทำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของภูมิภำค
2. จำนวนวัน และจำนวนคนที่ใช้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนำดตัวอย่ำง ควำมยำก/ง่ำย ของแต่ละโครงกำร ตลอดจนแผน/วิธี กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

หน้ำที่ 1/2

รายละเอียดกระบวนการ

3

การประมวลผลข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน จานวนคน
3 - 20

สานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ (สบจ.)
สานักงานสถิติจังหวัด (สถจ.)

5 - 10

สานักสถิติสาธารณมติ
(สธม.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ศทก.)
เริ่ม

3.1 จัดทำโปรแกรมประมวลผลข้อมูล

3 - 30

7 - 10

3.2 บรรณำธิกร ลงรหัส และ
บันทึกข้อมูล

3.2 บรรณำธิกร ลงรหัส และ
บันทึกข้อมูล
หน้ า 2/2

หมำยเหตุ : 1. บำงโครงกำร ได้ประมวลผลข้อมูลที่ภูมิภำค โดย ศทก. มีหน้ำที่จัดเตรียมโปรแกรมกำรประมวลผลเพื่อส่งให้สำนักงำนสถิติจังหวัด
2. จำนวนวัน และจำนวนคนที่ใช้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนำดตัวอย่ำง ควำมยำก/ง่ำย ของแต่ละโครงกำร ตลอดจนแผน/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
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หน้ำที่ 2/2

รายละเอียดกระบวนการ

3

การประมวลผลข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน

จานวนคน

3 - 30

7 – 10

Subject Matter
(สสก. สสค. และ สธม.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ศทก.)

หน้ า 1/2

3.3 ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

3.4 ประมวลผลตำมรูปแบบที่กำหนด

จบกระบวนกำร
ประมวลผลข้อมูล

หมำยเหตุ : 1. บำงโครงกำร ได้ประมวลผลข้อมูลที่ภูมิภำค โดย ศทก. มีหน้ำที่จัดเตรียมโปรแกรมกำรประมวลผลเพื่อส่งให้สำนักงำนสถิติจังหวัด
2. จำนวนวัน และจำนวนคนที่ใช้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนำดตัวอย่ำง ควำมยำก/ง่ำย ของแต่ละโครงกำร ตลอดจนแผน/วิธี กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
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หน้ำที่ 1/1

รายละเอียดกระบวนการ

4

การวิเคราะห์และจัดทารายงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนวัน

จานวนคน

3 - 10

4 – 10

Subject Matter
(สสก. สสค. และ สธม.)

สานักสถิติพยากรณ์
(สพก.)

เริ่ม

4.1 จัดรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูล

3 - 30

5 – 15

3 - 45

5 – 10

4.2 จัดทำต้นฉบับรำยงำนผล

4.3 จัดพิมพ์และเผยแพร่

จบกระบวนกำรวิเครำะห์
และจัดทำรำยงำน

หมำยเหตุ : จำนวนวัน และจำนวนคนที่ใช้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนำดตัวอย่ำง ควำมยำก/ง่ำย ของแต่ละโครงกำร และระดับ/รูปแบบของกำรนำเสนอข้อมูล
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