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     การน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ภาษาไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ก. รายการในแถบเมนูหลัก  
                รายการในแถบเมนูหลักจะสามารถเข้าถึงได้จากทุกหน้าบนเว็บไซต์  รายการในแถบเมนูหลักมีทั้งหมด  ๑๒  รายการ คือ  1. เกี่ยวกับ สสช.  2. ติดต่อ สสช.   

3. ประกาศ/ข่าว  4. ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ  5. FAQ  6. ลิงค์หน่วยงาน  7. แผนผังเว็บไซต์  8. บริหารจัดการระบบสถิติ   9. ส ามะโน/ส ารวจ 10. บริการข้อมูล  
11. เอกสารเผยแพร่ 12. e-Book ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

รายการที ่ รายการข้อมลู ข้อมูลทีเ่ผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ เกี่ยวกับ สสช. 1. วิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกจิ 
๒. ประวตัิส านักงาน  
๓. ผู้บริหารส านักงาน 
๔. ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง 
๕. รายนามผูบ้รหิาร อดีต-ปจัจุบนั 
๖. โครงสร้างส านกังานสถติิแห่งชาต ิ
๗. กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
๘. นโยบายและแผนปฏิบัติงาน 
๙. จรรยาข้าราชการ  
๑๐. รายงานผลการค านวณต้นทุนตอ่หน่วย  
๑๑. รายงานของผูส้อบบัญชีและงบการเงิน 
๑๒. งบทดลองประจ าเดือน 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม 

 

๒. ติดต่อ สสช. สถานท่ีตั้งส านักงานสถติิแห่งชาต ิ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม 
 

 



รายการที่ รายการข้อมลู ข้อมูลที่เผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓. ประกาศ/ข่าว 1. ประกาศ 
    ๑.๑.ประกาศ/ระเบยีบ  
    ๑.๒. จดัซื้อ-จดัจา้ง 
    ๑.๓. รับสมคัรงาน 
๒. ข่าว 
    ๒.1  กจิกรรม  
    ๒.๒  ประชาสมัพันธ ์
    ๒.๓  ข่าว สสช. ทีเ่ผยแพรผ่่านสือ่สิ่งพิมพ ์
    ๒.๔  ข่าวฝกึอบรม 
    ๒.๕  ข่าวข้าราชการบ านาญ 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ศูนย์/ส านัก/กอง 

 

๔. ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ระบบข้อร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะ ไม่มีการน าส่งข้อมลู ส านักงานเลขานุการกรม 
(กลุ่มนิติการ)  

๕. FAQ ค าถาม/ค าตอบข้อมูลสถิต ิ
ค าถาม/ค าตอบข้อมูลทั่วไป 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์
 

๖. ลิงค์หน่วยงาน 1. ส านักงานสถิติจังหวัด  
๒. หน่วยงานราชการ  
๓. หน่วยราชการอิสระ 
๔. รัฐวสิาหกจิ  
๕. หน่วยงานอื่น 
๖. องค์กรตา่งประเทศ  
๗. หน่วยสถิติในประเทศ  
๘. หน่วยสถิติตา่งประเทศ 

ไม่มีการน าส่งข้อมลู หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต ์

 



รายการที่ รายการข้อมลู ข้อมูลที่เผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗. แผนผังเว็บไซต ์ ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เผยแพร่บนเว็บไซต ์ ไม่มีการน าส่งข้อมลู ศูนย์/ส านัก/กอง  

๘. บริหารจดัการระบบสถิต ิ 1. แผนแม่บทสถิตปิระเทศไทย 
๒. มาตรฐานสถิต ิ 
๓. Sustainable Development Goals : SDGs  

เมื่อมีขอ้มูลเปลีย่นแปลง กองบริหารจัดการระบบสถติ ิ  

๙. ส ามะโน/ส ารวจ 1. ส ามะโน 
    ๑.1  ส ามะโนประชากรและเคหะ 
    ๑.๒  ส ามะโนการเกษตร 
    ๑.๓  ส ามะโนอตุสาหกรรม 
    ๑.๔  ส ามะโนธรุกจิและอุตสาหกรรม 
๒. ส ารวจ 
    ๒.1  ดา้นสังคม 
    ๒.๒  ดา้นเศรษฐกิจ 
    ๒.๓  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) 
    ๒.๔  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๕  ดา้นอื่นๆ 
    ๒.๖  ความคดิเห็นของประชาชน 
    ๒.๗  แผนโครงการส ารวจข้อมลูในเขตกรุงเทพมหานคร 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ศูนย์/ส านัก/กอง  

 

 

 



รายการที่ รายการข้อมลู ข้อมูลที่เผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   ๑๐. บริการข้อมลู 1. ข้อมลูสถิติที่ส าคญั 
๒. สถติิจากโครงการหลกัของ สสช./ หน่วยงานอื่น 
๓. ระบบคลังข้อมลูสถิติ (Data Warehouse ) 
๔. การจดัท าตารางสถิติเพื่อการ วเิคราะห์ (BI ) 
๕. สารสนเทศสถิตเิดน่ ( Infographic ) 
๖. ดัชนีวดัความยากจน 
๗. ระบบสบืค้นเอกสารและรายงานสถิต ิ
๘. ระบบภูมสิารสนเทศ (NSO-GIS) 
๙. ระบบบริการข้อมูลระดบัย่อย (Micro Data Service ) 
๑๐. ประกาศการใหบ้ริการข้อมลู 
๑๑. การตดิตอ่ขอรบับริการ   
๑๒. เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ศูนย์/ส านัก/กอง  

๑๑. เอกสารเผยแพร ่ ๑. เอกสารรายงานและสิ่งพิมพ์ที่มีจ าหน่าย 
๒. ระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน ์
๓. เอกสาร รายงาน และสิ่งพิมพ์แจกฟรี 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์  

๑๒. e-Book หนังสืออเิล็กทรอนิกส์จากโครงการส ามะโน/ส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ  
 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์  

 

 
 



ข. รายการข้อมูลกลางหน้าโฮมเพจ 
รายการข้อมูลกลางหน้าโฮมเพจ จะน าเสนอข้อมูลใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้ที่เข้ามาในหน้าแรกได้เห็นชัดเจน ประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี้  ๑ ข้อมูลล่าสุด ๒. ตัวชี้วัดส าคัญ  

          ๓. Infographic ๔. กิจกรรม สสช. ๕. จัดซื้อจัดจ้าง ๖. สิ่งพิมพ์ออกใหม่ 
 

รายการที ่ รายการข้อมลู ข้อมูลที่เผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. ข้อมูลล่าสุด ข้อมูลล่าสุดจากโครงการส ามะโน/ส ารวจ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 

๒. ตัวช้ีวัดส าคญั ข้อมูลตัวช้ีวัดด้านต่าง ๆ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์
 

๓. Infographic ภาพข้อมูลจากโครงการส ามะโน/ส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านัก/กอง 
 

๔. กิจกรรม สสช. กิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานสถิตแิห่งชาติ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม 
 

๕. จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการจดัซือ้จัดจ้าง เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม 
 

๖. สิ่งพิมพ์ออกใหม่ เอกสารรายงานที่เผยแพร่ใหม ่ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์
 

 

 

 



ค. รายการเมนูข้อมูลในแถบขวามือ 
    รายการข้อมูลในแถบขวามือ จะน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย เมนูต่าง ๆ ดังนี้ ๑. สื่อมวลชน ๒. ส านักงานสถิตจิังหวัด ๓. ศูนยส์ารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครัฐ ๔. การบริการจัดการ

สารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ ๕. ภมูิสารสนเทศสถิติ (NSO-SGIS) ๖. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs ๗. สั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ๘. ระบบลงทะเบียนการ

ฝึกอบรมออนไลน์ ๙. NSO-WIKI ๑๐. Web Blog ๑๑. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ๑๒. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ (Web-Poll) ๑๓. บริการภายในของ สสช. 
 

รายการที ่ รายการข้อมลู ข้อมูลที่เผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. สื่อมวลชน ข้อมูลการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติรูปแบบ 
ต่าง ๆ ส าหรับสื่อมวลชนน าไปใช้ประโยชน ์

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม 
กองสถิติพยากรณ ์  

2. ส านักงานสถิติจังหวดั เว็บไซตส์ านักงานสถติิจังหวัด ไม่มีการน าส่งข้อมลู ส านักงานสถิติจังหวดั 
 

3. ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ 

เว็บไซตศ์ูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ไม่มีการน าส่งข้อมลู ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ  

4. การบริการจัดการสารสนเทศ
ภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ 

ระบบการบริการจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการ
ตัดสินใจ 

ไม่มีการน าส่งข้อมลู ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ  

5. ภูมิสารสนเทศ (NSO-SGIS) เว็บไซตภ์ูมสิารสนเทศสถิติ (NSO-SGIS) ไม่มีการน าส่งข้อมลู กองนโยบายและวิชาการสถติ ิ
 

6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development 
Goals: SDGs 

ข้อมูลตัวช้ีวัดเป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 

ไม่มีการน าส่งข้อมลู ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ  



รายการที่ รายการข้อมลู ข้อมูลที่เผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7. สั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน ์ ระบบให้บริการสั่งซื้อหนังสือ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์
 

8. ระบบลงทะเบียนการฝึกอบรม
ออนไลน ์

ระบบลงทะเบียนการฝึกอบรมออนไลน ์ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองนโยบายและวิชาการสถติ ิ
 

9. NSO-WIKI นิยามศัพท์สถิต ิ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์
 

10. Web Blog 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศสถติ ิ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง กองสถิติพยากรณ ์
 

1๑. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ ไม่มีการน าส่งข้อมลู กองสถิติพยากรณ ์
 

1๒. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการเว็บไซต์ (Web-
Poll) 
 

การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต ์ ไม่มีการน าส่งข้อมลู ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

1๓. บริการภายในของ สสช. ช่องทางการอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของ สสช. 
ในการเข้าใช้เว็บไซต ์
- Intranet 
- Web mail 

ไม่มีการน าส่งข้อมลู ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

 
 



ง. แบนเนอร์ด้านล่าง 
   รายการข้อมูลที่แบนเนอร์ด้านล่าง ประกอบด้วยแบนเนอร์ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. รับสมัครงาน ๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. ๔. ข่าวข้าราชการบ านาญ 

 

รายการที ่ รายการข้อมลู ข้อมูลที่เผยแพร ่
ศูนย์/ส านัก/กอง น าส่งข้อมูล
ใหศู้นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน าขึ้นเว็บไซต์ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. รับสมคัรงาน ข่าวสารการรับสมัครงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม  

๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับประมวลจรยิธรรม/ 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส(ITA) 

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม  

๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสช. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ไม่มีการน าส่งข้อมลู กองสถิติพยากรณ์  

๔. ข่าวข้าราชการบ านาญ - ข่าวข้าราชการบ านาญ 
- ข่าวสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห ์

เมื่อมีข้อมูลเปลีย่นแปลง ส านักงานเลขานุการกรม  

 
 


