Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
1. กระทรวง :

หน่วยราชการอิสระ

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

สําน ักงานคณะกรรมการการเลือกตงั
9. ยุตธิ รรม ความมันคง การเมืองและการปกครอง

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

ผู ้ได ้รับการเสนอชือ ส.ว.

รายการสถิตท
ิ างการ

จํานวนผู ้ได ้รับการเสนอชือสรรหา เป็ นสมาชิกวุฒส
ิ ภา จําแนก
ตามภาคองค์กร เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒก
ิ ารศึกษา

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการภาษาอ ั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
ิ างการตัวเลข
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

ภาคองค์กร เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒก
ิ ารศึกษา
5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ื
ชอภาษาอ
ังกฤษของ
การจ ัดจําแนกข้อมูล
สถิตท
ิ างการ (ถ้ามี)
ื
6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
1. จํานวนผู ้ได ้รับการเสนอชือสรรหา เป็ นสมาชิกวุฒส
ิ ภา จําแนกตามภาคองค์กร
2. จํานวนผู ้ได ้รับการเสนอชือสรรหา เป็ นสมาชิกวุฒส
ิ ภา จําแนกตามเพศ ช่วงอายุ
3. จํานวนผู ้ได ้รับการเสนอชือสรรหา เป็ นสมาชิกวุฒส
ิ ภา จําแนกตาม เพศ อาชีพ
4. จํานวนผู ้ได ้รับการเสนอชือสรรหา เป็ นสมาชิกวุฒส
ิ ภา จําแนกตามเพศ วุฒ ิ
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
รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
ราย 10 ปี
รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
1 อืนๆ
(ระบุ) ปี ทมี
ี การสรรหา
9. หน่วยน ับ (Unit of Measure) จํานวน(คน)
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ืมพ์ ข ้อมูล สถิต ิ การสรรหาและการเลือกตังสมาชิก
1 เอกสาร/รายงาน/สิ
(ระบุ
งพิ
ชอ)
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึง(ระบุ
ข ้อมูล
URL)
ได ้โดยตรง
www.ect.go.th
อืนๆ
(ระบุ)
้
11. ภาษาทีใชในการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
จํานวนผู ้ได ้รับการเสนอชือสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒส
ิ ภา

13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)

14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2551
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็ บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
.doc .docx 1 .xls .xlsx
.csv
1 .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 : หน่วยราชการอิสระ
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานักสนับสนุนการเลือกตัง
กลุม
่ /ฝ่ าย : ฝ่ ายข ้อมูลการเลือกตัง
ชือผู ้รับผิดชอบ
นายสมภพ นพรัตน์
ตําแหน่ง : พนักงานการเลือกตัง
โทรศัพท์ : 02-141-8351
E-mail Address :
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
คําขอลงทะเบียนขององค์กรเพือเสนอชือบุคคลเข ้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิก
18.1
วุฒส
ิ ภา
องค์กรทีเสนอชือบุคคล
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
บันอทึมูกลข ้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.2
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ

ระบุ (อืนๆ

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

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

ระบุ (อืนๆ

