คู่มือ
กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ก

คํานํา
การวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล เป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลของกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ มีหน้าที่รับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่กําหนดแนว
ทางการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากโครงการสํ ามะโน/สํา รวจต่ างๆ ที่ถูกส่ งเข้ามาส่วนกลาง กลุ่มวางแผนและ
ควบคุ มคุ ณภาพข้ อ มู ล จะมี บ ทบาทหน้ า ที่ ปฏิ บั ติ ขั้น ตอน ตั้ งแต่ การวางแผนเตรี ย มงานเพื่ อจั ด เก็ บ โดย
การศึ ก ษาในขั้ น ตอนของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ดํ า เนิ น การวางแผนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดเก็บด้านข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายของ
ภาครัฐ และควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่างนั้นๆ เพื่อจัดทําเป็นรายงานต่อไป
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่บุคลากร ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องการควบคุม
คุณภาพการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้สนใจต่างๆ ได้เข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการควบคุม
คุณภาพการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมเสริมสร้างความรู้ความสามารถเข้าใจ นําไปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด
การจัดทําคู่มือฉบับนี้ หวังว่าจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติงาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เป็นอย่างดี

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็นมา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.4 สัญลักษณ์
1.5 รายชื่อศูนย์/กอง
บทที่ 2 หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล
2.2 กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่1-4
2.3 แผนการทํางานกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

หน้า
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บทที่1
บทนํา
1.1 ความเป็นมา
สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยคํานึงถึงคุณภาพข้อมูลเป็นสําคัญ และกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้วยสถิติ
ประกอบด้วย เสนอแนะนโยบาย วางแผน กํากับ ดูแล สนับสนุน ประมวลผล และการจัดทํารายงานผลการ
สํารวจด้านสถิติ ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่สถิติด้วยระบบดิจิทัลเพื่อใช้ในโครงการสํามะโนหรือการสํารวจ
ตัวอย่าง บริหารจัดเก็บข้อมูลทางสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหรือ
โครงการภาครัฐ ประสานเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในการดําเนินงานสถิติ ควบคุม
คุณภาพข้อมูลโครงการสํามะโนหรือสํารวจตัวอย่าง ให้คําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสํา
มะโนหรือสํารวจตัวอย่างแก่หน่วยสถิติอื่นๆ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
การวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
รวมถึงวางแผนปฎิบัติงาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการ
สํารวจตัวอย่าง เพื่อกําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทํารายงานผลการสํามะโนและสํารวจตัวอย่างนั้น ดังนั้นทุกขั้นตอนมี
ความสําคัญเพื่อให้ได้กระบวนการควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้ทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
1.2.2 เพื่อให้ทราบวิธีการขั้นตอนต่างๆ กระบวนการปฏิบัติงานของกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิต
1.2.3 เพื่อใช้เป็นคู่มือวิธีการทํางานให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นทิศทางเดียวกัน
1.2.4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการทํางานต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทราบถึงขั้นตอนในการ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล
1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.3.1 วางแผนและเตรียมงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
1.3.2 ปรับ ปรุงและพัฒนาแผนที่ส ถิติด้วยระบบดิ จิทัล เพื่อใช้ในโครงการสํา มะโนหรือการสํารวจ
ตัวอย่าง
1.3.3 บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อ
2
นโยบายหรือโครงการภาครัฐ
1 . 3 . 4 ป ร ะ ส า น เ ค รื อ ข่ า ย กั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชนในการ
ดําเนินงานสถิติ
1.3.5 ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง
1.3.6 ให้คําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสํามะโนหรือสํารวจตัวอย่าง แก่หน่วยสถิติ
อื่นๆ
1.3.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1.4 สัญลักษณ์
ลําดับที่

สัญลักษณ์

คําอธิบาย

1.

เริ่มต้น/สิ้นสุด

2.

ขั้นตอน/กระบวนงาน

1.5 รายชื่อศูนย์/กอง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อเต็ม
กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
กองสถิติพยากรณ์
กองสถิติเศรษฐกิจ
กองสถิติสาธารณมติ
กองสถิติสังคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร

ชื่อย่อ
นว.
บจ..
พก.
สศ.
สม.
สค.
ศท.

บทที่ 2
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการควบคุมคุณภาพ
การปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1. กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติโครงการสํามะ
โน/สํารวจตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา
2.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.1.3 ประสานและพิจารณาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดขอบข่าย คุ้มรวม วัตถุประสงค์ นิยาม
และการสร้างแบบสอบถาม
2.1.4 ควบคุมคุณภาพข้อมูล โครงการสํามะโน/สํารวจตัวอย่าง
2.1.5 วิเคราะห์ และจัดทํารายงานผลการสํามะโน/สํารวจตัวอย่าง ในระดับกรุงเทพมหานคร
2.1.6 ปรับปรุงข้อมูลสถานประกอบการของกรุงเทพมหานครในระบบฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
2.1.7 ให้คําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสํารวจตัวอย่าง แก่หน่วยสถิติอื่นๆ
2.1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2.2. กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1-4
หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.2.1 จัดทําแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
2.2.2 ประสานการดําเนินงานสถิติกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถิติของ
ประเทศ
2.2.3 บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายหรือ
โครงการภาครัฐ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
2.2.4 ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนในระบบฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2.2.5 ตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปรับปรุงแผนที่เขตปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
2.2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย

4

ขั้นตอนกระบวนงาน
กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล (กวค.)
จํานวนวัน จํานวนคน
กิจกรรม/กระบวนงาน
เริ่มต้น
ตรวจสอบความถูกต้อง/ความครบถ้วน
ของแบบสํารวจ/สํามะโน
ประสานงานเพื่อติดตาม/
แก้ไขปัญหา
ควบคุมคุณภาพข้อมูลที่ทําการสํามะโน/
สํารวจ
ทําการบันทึกข้อมูล

รายงานผล
สิ้นสุด

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ อุปกรณ์ พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล
-

สํารวจความถูกต้องของโครงการ
ประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
ประสานสถานประกอบการขนาดใหญ่
การปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

- ควบคุมคุณภาพข้อมูล
- สํารวจภายหลังการแจงนับ
-บันทึกข้อมูล
-ประมวลผล
- จัดทํารายงานผลการสํารวจ
- Matching ข้อมูล PES กับการทําสํามะโน/สํารวจ

