
 

 

 

 

ก ำหนดระยะเวลำกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรปี 2020  
 
 

เป้าหมายของส านักงานส ารวจส ามะโนประชา

กร 

คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้งเพือ่ชว่ยใหก้าร  

ส ารวจส ามะโนประชากรบรรลเุป้าหมาย 

ฤดูรอ้นปี 2019 - เดอืนมนีาคม 2020 -- สรา้งความตระหนกัรูแ้ละใหก้ารศกึษา 

เดอืน มกราคม 

– เดอืน 

กนัยายน 2019 

เปิดส านักงานส ารวจส ามะโนประชากร > 200 

ส ำนกังำนในเขตพืน้ที ่ 
เร ิม่การรณรงคส์รา้งความตระหนักรูแ้ละให ้การศกึษา: 

บอกชมุชนของคณุเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชา

กรและความส าคญัของการมสีว่นรว่มในการส ารวจส า

มะโนประชากร!  
 

แบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัโอกาสในการท างาน 

ส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 

กบัชมุชนของคุณและชว่ยสมาชกิในชมุชนสมคัรงาน 

เดอืน กนัยายน 

2019 และ 

หลงัจาก 

นัน้ 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรรบัสมคัร 

และจา้งพนักงานช ัว่คราวเพือ่ส ารวจส ามะโนป

ระชากรภาคสนาม 

รณรงคใ์หค้วามรูแ้ละการศกึษา  
 

แบ่งปันโอกาสในการท างานและใหค้วาม 

ชว่ยเหลอืในการการสมคัรงาน 

เดอืน มกราคม 
2020 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรเร ิม่ใหบ้รกิ

ารชว่ยเหลอืการกรอกแบบสอบถามส ามะโนป

ระชากรโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 

ทางส านักงานสามารถใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์ 
ในภาษาองักฤษและภาษาอืน่ ๆ อกี 12 ภาษา 

รวมถงึภาษาจนี (แมนดารนิและกวางตุง้), 

ภาษาญีปุ่่ น, ภาษาเกาหล,ี ภาษาตากาล็อก 

และภาษาเวยีดนาม 

รณรงคใ์หค้วามรูแ้ละการศกึษาตอ่ 

• แบ่งปันความรูแ้ละขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการส าร

วจส ามะโนประชากรและเชือ้ 

ชวนใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการตอบ 

แบบสอบถามส ามะโนประชากร 

• ตดิตอ่สือ่มวลชนและโพสตใ์นสือ่ 

สงัคมออนไลน ์

• วางแผนและจดักจิกรรมเพือ่ใหม้กีาร 

เขา้ถงึสมาชกิในชมุชนมากขึน้ 

• วางแผนการออกส ารวจส ามะโน-ประชากร 

• อธบิายวธิกีารส ารวจส ามะโนประชา-

กรและวธิกีารตอบแบบสอบถามได ้อยา่งไร 
 

วางแผนการลงพืน้ทีส่ ารวจส ามะโนประชากร 

ในระยะตอ่ไป ซึง่จะเร ิม่ตน้ในเดอืนมนีาคม 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหส้มาชกิในชมุชนใหค้วามรว่

มมอืในการตอบแบบสอบถามส ามะโนประชากร 



เดอืนมนีาคม - เดอืนเมษายน 2020 ---  
ประชาชนตอบแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากร 

12-20 มนีาคม 
2020 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสง่เอกสารไ

ป ยงัทกุครวัเรอืน 

พรอ้มขอ้มูลเกีย่วกบัวธิกีารตอบ 

แบบสอบถามทางอนิเตอรเ์น็ต 

(รวมถงึรหสัเฉพาะประจ าครวัเรอืน) 

และแหลง่ขอ้มูลใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษา 

ทางส านักงานจะเร ิม่การส ารวจทางอนิเตอรเ์น็

ต พรอ้มกบัการสง่เอกสารคร ัง้ที ่1 

นอกจากนีท้างส านักงานจะสง่แบบสอบถามท

างไปรษณียไ์ปยงัครวัเรอืนที ่

คาดวา่ไม่สาารถใชบ้รกิารทางอนิเตอรเ์น็ต 

ซึง่มปีระมาณ 20 

เปอรเ์ซน็ตข์องครวัเรอืนทัง้หมด 

รณรงคส์มาชกิในชมุชนใหต้อบแบบสอบถามการส าร

วจส ามะโนประชากร: 

• พูดคยุกบัชมุชนของคณุเกีย่วกบัการส ารวจ

ส ามะโนประชากร 

• แบ่งปันใบปลวิและแผ่นขอ้มูล 

• ด าเนินการดา้นสือ่มวลชนและ 

โพสตล์งสือ่สงัคมออนไลนต์่อ 

• ส ารวจในพืน้ทีท่ีนั่บยาก 

16 -24  
มนีาคม 2020 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรจะสง่จดหม

ายแจง้เตอืนความจ าไปยงัครวัเรอืนทีย่งัไม่ได ้

ตอบ แบบสอบถาม 

ใหข้อ้มูลและความชว่ยเหลอืแกป่ระชาชนที ่

ตอ้งการความชว่ยเหลอืในการตอบแบบสอบ ถาม: 

• จดักจิกรรมเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

• ใหโ้อกาสแกป่ระชาชนในการขอ 

ความชว่ยเหลอืในการตอบแบบสอบ 

ถามการส ารวจส ามะโนประชากร 

• ด าเนินการดา้นสือ่มวลชนและ 

โพสตล์งสือ่สงัคมออนไลนต์่อ 

 

ออกรณรงคใ์นพืน้ทีท่ีอ่าจใหค้วามรว่มมอืนอ้ยดว้ยกา

รเคาะประต ู

การจดัใหม้โีทรศพัทห์าประชาชนเป็นกลุม่และกจิกรร

มอืน่ ๆ  
 

ขอ้แนะน า: หากมใีครทีไ่ม่รูห้มายเลข ID 

ของตวัเองในการตอบแบบสอบถามออนไลน ์ 
พวกเขาก็ยงัสามารถสง่ค าตอบผ่านทาง 

เว็บไซตข์องส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรไดโ้ดย

แจง้ทีอ่ยูข่องตนเอง 

26มนีาคม - 

3 เมษายน 2020 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรจะสง่ไปรษ

ณียบ์ตัรแจง้เตอืนความจ าไปยงัครวัเรอืนทีย่งัไ

ม่ไดต้อบแบบสอบถาม 

1 เมษายน 2020  วนัส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 

อยา่งเป็นทางการ! 

8 - 16 เมษายน 
2020 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรจะสง่จดหม

าย เตอืนความจ าและแบบฟอรม์ 

20 - 27 เมษายน 
2020 

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรจะสง่โปสก

ารด์เตอืนความจ าสดุทา้ยเป็นคร ัง้สดุทา้ย 

  



เดอืนพฤษภาคม - เดอืนกรกฎาคม 2020 --- ระยะตดิตามผูท้ีไ่ม่ตอบแบบสอบถาม 

4 พฤษภาคม 2020 ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรระบุวา่  
ใครบา้งทีย่งัไม่ไดส้ง่แบบสอบถามการกลบัมายั

งส านักงานส ารวจส ามะโนประชากร  

กระตุน้ใหป้ระชาชนตอบแบบสอบถามการ 

ส ารวจส ามะโนประชากรหากยงัไม่ไดส้ง่กลบัมา  
 

ตอบค าถามสมาชกิชมุชนเกีย่วกบัการส ารวจส าม

ะโนประชากร 

และบรรเทาความกลวัวา่เหตใุดพนักงานส ารวจส า

มะโนประชากรจงึอาจมาเยีย่มครอบครวัของพวกเ

ขาหากพวก ถา้เขายงัไม่ไดต้อบแบบสอบถาม    

เดอืน พฤษภาคม – 

เดอืน กรกฎาคม 
2020  

ส านักงานส ารวจส ามะโนประชากรสง่พนักงาน 

ส ารวจส ามะโนประชากรไปเยีย่มครอบครวัทีย่งั

ไม่ไดส้ง่แบบฟอรม์หรอืไม่ไดต้อบค าถามหลาย 

ๆขอ้  

แบบฟอรม์ออนไลนแ์ละสายดว่นใหค้วามชว่ย 

เหลอืในการตอบแบบสอบถามการส ารวจส ามะ

โนประชากรยงัคงมใีหส้ าหรบัผูท้ีจ่ะสง่แบบสอบ

ถาม 

ระยะหลงัจากไดร้บัแบบสอบถามการส ารวจส ามะโนประชากร 

เดอืน มถิุนายน – 

เดอืน กนัยายน 
2020 

การส ารวจหลงัการแจงนับเพือ่วดัขอ้ผดิพลาดใ

หค้รอบคลมุ (ผูท้ีพ่ลาดการนับหรอืมกีารนับ 

มากกวา่หน่ึงคร ัง้) 

ในการส ารวจส ามะโนประชากรปี 2020 

 

31  
ธนัวาคม 2020 

ก าหนดวนัทีส่ านักงานส ารวจส ามะโนประชากร 

ตอ้งรายงานผลรวมจ านวนประชากรของรฐั  
ใหป้ระธานาธบิดเีพือ่วตัถปุระสงคใ์นการจดัสร

รงบประมาณ 

 

 

คณุสามารถคน้หาแหลง่ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการส ารวจส ามะโนประชากร 

รวมถงึเอกสารแสดงขอ้เท็จจรงิส าหรบัสมาชกิในชมุชนและองคก์รชมุชนไดท้ี ่
www.countusin2020.org/resources 

 

http://www.countusin2020.org/resources
http://www.countusin2020.org/resources

