
ก ำหนดกำรเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสำรรำยงำนสถิติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

เดือนที่เผยแพร่ รำยงำน 
ตุลาคม 2562 • รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.2562 ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

พฤศจิกายน 2562 • รายงานผลไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม – กันยายน) โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562  
• รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
• รายงานผลฉบับพกพาโครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562  

ธันวาคม 2562 • รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 3/2562 (กรกฎาคม – กันยายน) โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 3/2562 (กรกฎาคม – กันยายน) โครงการประมวลข้อมูลพื้นทีก่ารก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
• สรุปผลเบื้องตน้โครงการส ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 
• วารสารสถิติรายไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 
• Catalog เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มกราคม 2563 • รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนมกราคม 2563 
• สรุปผลที่ส าคัญโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
• สรุปผลที่ส าคัญโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 

กุมภาพันธ ์2563 • รายงานผลไตรมาสที่ 4/2562 (ตุลาคม – ธันวาคม) โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562 
• รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
• สรุปผลเบื้องตน้โครงการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 

มีนาคม 2563 • สรุปผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (ข้อมูล 12 เดือน) 
• สรุปผลที่ส าคัญโครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562 
• รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนมนีาคม 2563 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจการยา้ยถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาสที่ 4/2562 (ตุลาคม–ธันวาคม) โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาสที่ 4/2562 (ตุลาคม–ธันวาคม) โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2562 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจข้อมูลศักยภาพพืน้ฐานระบบโลจสิติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 
• แผ่นพับตวัชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน พ.ศ. 2563 
• วารสารสถิติรายไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 

เมษายน 2563 • รายงานผลฉบับพกพาโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (ข้อมูล 12 เดือน) 
• รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนเมษายน 2563 

พฤษภาคม 2563 • รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
• รายงานผลไตรมาสที่ 1/2563 (มกราคม – มีนาคม) โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 
• สรุปผลเบื้องตน้โครงการส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 
• รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
• รายงานตัวชี้วดัที่ส าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2563 (ฉบับพกพา) 

 



 

เดือนที่เผยแพร่ รำยงำน 
มิถุนายน 2563 • รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนมถิุนายน 2563 

• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจความต้องการพัฒนาขดีความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 
• สรุปผลที่ส าคัญโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4) 
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 1/2563 (มกราคม – มีนาคม) โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการประมวลข้อมูลพืน้ที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 1/2563 (มกราคม – มีนาคม) โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 
• รายงานสถิติหญิง – ชาย พ.ศ. 2563 
• แผ่นพับการเผยแพร่ข้อมูล (THAI STAT, API)  
• แผ่นพับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
• วารสารสถิติรายไตรมาส 1 พ.ศ. 2563 

กรกฎาคม 2563 • รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
• รายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ (รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562) 
• รายงานประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติ เผยแพร่ในรูปแบบ QR - Code  
• แผ่นพับการให้บริการข้อมูลสถิติ  
• รายงานสถิติใครได้ใชป้ระโยชน์ พ.ศ. 2562 

สิงหาคม 2563 • รายงานผลไตรมาสที่ 2/2563 (เมษายน – มิถุนายน) โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 
• รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

กันยายน 2563 • รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (ข้อมูล 12 เดือน) 
• รายงานผลเบื้องตน้โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563 ประจ าเดือนกันยายน 2563 
• รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562  
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 2/2563 (เมษายน – มิถุนายน) โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563               
• สรุปข้อมูลเบื้องต้นไตรมาส ที่ 2/2563 (เมษายน – มิถุนายน) โครงการประมวลข้อมูลพืน้ที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 
• รายงานวิเคราะห์ด้านสังคม  
• รายงานสถิติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
• วารสารสถิติรายไตรมาส 2 พ.ศ. 2563 

 


