Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
1. กระทรวง :
###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

สําน ักนายกร ัฐมนตรี
่ เสริมการลงทุน
สําน ักงานคณะกรรมการสง
2. แรงงาน

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

แรงงานทีบริษัทขอรับการส่งเสริมการลงทุนต ้องการ
(ก่อนเปิ ดดําเนินการ)

รายการสถิตท
ิ างการ

จํานวนแรงงานทีบริษัทขอรับการส่งเสริมต ้องการ (ก่อน
เปิ ดดําเนินการ) จําแนกตามระดับการศึกษา (ป.ตรีขน
ึ
ไป/ ปวช.,ปวส./ ป.6-ม.6/ อืนๆ) สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรม จังหวัดพืนทีเขตส่งเสริมการลงทุน และ

ื
ชอรายการสถิ
ตท
ิ างการ
ภาษาอ ังกฤษ (ถ้ามี)

สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัด SDGs 1 - เป็ นตัวชีวัด SDGs

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง
*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการ : ตัวเลข
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ ( ประเภทกิจการ ,ระดับชันการศึกษา
ื
ชอภาษาอ
ังกฤษของการจ ัด
จําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
(ถ้ามี)
ื
6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
1. ความต ้องการแรงงานรวม จากโครงการทีได ้รับการส่งเสริมการลงทุน จําแนก
2.
3.
4.
5.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ (ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
รายชัวโมง
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
1 รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ (ระบุ)
9. หน่วยน ับ (Unit of Measure)

คน ร ้อยละ และโครงการ
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ิ างการ
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ื
เอกสาร/รายงาน/สิงพิม(ระบุ
พ์ ชอ)
(ระบุ
้โดยตรง
URL) https://www.boi.go.th/index.php?page=la
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึงข ้อมูลได
bor_demand_statistics

อืนๆ (ระบุ)
้
11. ภาษาทีใชในการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ

13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ2550
15. รูปแบบการจ ัดเก็ บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
.doc .docx
.xls .xlsx
.csv
.pdf
.txt
อืนๆ (ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็ บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
Oracle
DB2
Ms SQL
อืนๆ (ระบุ)
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง :
สํานักนายกรัฐมนตรี
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงาน : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สํานัก/ศูนย์/กอง : กองประสานและพัฒนาปั จจัยการลงทุน
กลุม
่ /ฝ่ าย :
แรงงาน
ชือผู ้รับผิดชอบ : 1.นายวีรพล จันโททัย 2. นายภัค วีระเสถียร
ตําแหน่ง :
พนักงานส่งเสริมการลงทุน
02-553 8111ต่อ 6178หรือ6161
โทรศัพท์ :
E-mail Address :weeraphon@boi.go.th และ pak@boi.go.th
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
แบบกรอกรายการความต ้องการใช ้สาธารณูปโภคและความต ้องการทางด ้าน
18.1
แรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูสํ
ลารวจ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ) ระบุ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี)

ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูลรายเดือน

ระบุ (อืนๆ
บริษัทผู ้ได ้รับการ
ส่งเสริมรายเดือน
-

ระบุ (อืนๆ

18.2
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ
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ิ างการ
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ) ระบุ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี)

ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ) ระบุ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี)
ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
19. หมายเหตุ

ระบุ (อืนๆ

ไม่ทราบเว ้นว่าง
ไม่ทราบเว ้นว่าง

คําตอบ

อบได้มากกว่า 1 คําตอบ

