ร่างแผนการปฏิบ ัติงานเพือ
 ข ับเคลือ
 นการดําเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย ปี งบประมาณ 2555
2554
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.
มิ.ย.

ก.ค.
ก.ย.

2555
ต.ค.
ธ.ค.

ม.ค.
มี.ค.

เม.ย.
มิ.ย.

ก.ค.
ก.ย.

ดําเนินการโดย/ผลผลิต

1. โครงการจ ัดตงคณะกรรมการที
ั.
ป
 รึกษาด้านวิชาการ
1.1 จัดตัง คณะกรรมการทีป
 รึกษาด ้านวิชาการ

สสช. /คําสัง แต่งตัง คณะกรรมการ

1.2 ประชุมคณะกรรมการทีป
 รึกษาด ้านวิชาการ

สสช. /ประชุมคณะกรรมการ 2 ครัง

2. โครงการจ ัดตงคณะกรรมการจ
ั.
ัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด้าน
2.1 จัดตัง คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด ้าน

สสช. /คําสัง แต่งตัง คณะกรรมการ

2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด ้าน

สสช. /ประชุมคณะกรรมการ 2 ครัง

3. โครงการจ ัดตงคณะอนุ
ั.
กรรมการสถิตริ ายสาขา
3.1 จัดตัง คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา

คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศ
ไทย 3 ด ้าน /คําสัง แต่งตัง
คณะอนุกรรมการ ...สาขา

3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา

คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา/
ประชุมคณะอนุกรรมการ....สาขา

4. โครงการจ ัดตงหน่
ั.
วยประสานงานแผนแม่บทระบบสถิตฯิ ภายใน สสช.
4.1 สสช. จัดตัง หน่วยงานภายใน เพือ
 ปฏิบต
ั งิ านประสานงานแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

สสช. /หน่วยงานภายในที
รับผิดชอบงานนีโ ดยตรง

4.2 สสช. จัดระบบการระดมบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในเพือ
 สนับสนุนการ
ประสานงานแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

สสช. /ทีมงาน สสช. รายสาขา

4.3 สสช. ดําเนินการขอจัดตัง หน่วยประสานงานแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

สสช. /ข ้อเสนอจัดตัง ฯ
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2554
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.
มิ.ย.

ก.ค.
ก.ย.

2555
ต.ค.
ธ.ค.

ม.ค.
มี.ค.

เม.ย.
มิ.ย.

ก.ค.
ก.ย.

ดําเนินการโดย/ผลผลิต

ํ มะโน/สา
ํ รวจ)
5. โครงการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (ข้อมูลการบริหารงาน/สา

5.1 สสช. จัดทําเครือ
 งมือเพือ
 สนับสนุนการพัฒนาสถิตท
ิ างการ

5.2 คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา จัดทําแผนแม่บทสถิตริ ายสาขา และจัดทําทะเบียน
สถิตท
ิ างการ
5.3 คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา จัดทํารายงานประจําปี เสนอคณะกรรมการฯ

สสช. /ตัวอย่างแผนพัฒนาสถิตริ าย
สาขา (แผน 5 ปี ), ตัวอย่างรายงาน
การดําเนินงานสถิตป
ิ ระจําปี , Good
Statistical Practice, คูม
่ อ
ื การ
ประเมินคุณภาพสถิต ิ
คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา/
แผนพัฒนาสถิตแ
ิ ละทะเบียนสถิต ิ
ทางการ....สาขา
คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา/
รายงานประจําปี ....สาขา

้ อ
6. โครงการพ ัฒนาเครือข่ายผูผ
้ ลิตและผูใ้ ชข
้ มูลสถิตริ ายสาขา
6.1 จัดตัง เครือข่ายผู ้ผลิตและผู ้ใช ้ข ้อมูลสถิต ิ รายสาขา

คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา/
การประชุมเครือข่ายผู ้ผลิต และ
ผู ้ใช ้ฯ 1 ครัง

7. โครงการจ ัดทําแผนพ ัฒนาบุคลากรด้านสถิตแ
ิ ละการบริหารระบบสถิต ิ
7.1 สํารวจสถานภาพและความต ้องการการพัฒนาสมรรถนะด ้านสถิตแ
ิ ละการบริหารสถิต ิ
ของหน่วยสถิตต
ิ า่ งๆ (สํารวจเบือ
 งต ้น)

สสช./รายงานการสํารวจ

7.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด ้านสถิตแ
ิ ละการบริหารระบบสถิตข
ิ องหน่วยสถิตต
ิ า่ งๆ
 ) และแนวทางการจัดตัง ศูนย์ฝึกอบรมฯ
(แผนระยะสัน

สสช./แผนพัฒนาบุคลากรฯ และ
แนวทางการจัดตัง ศูนย์ฝึกอบรม

7.3 จัดการฝึ กอบรมและกิจกรรมอืน
 ๆ เพือ
 พัฒนาสมรรถนะด ้านสถิตแ
ิ ละการบริหารสถิต ิ
ของหน่วยสถิตต
ิ า่ งๆ

สสช./การฝึ กอบรม...หลักสูตร
จํานวนผู ้รับการอบรม...คน

7.4 สํารวจสถานภาพและความต ้องการการพัฒนาสมรรถนะด ้านสถิตแ
ิ ละการบริหารสถิต ิ
(สํารวจเชิงลึก) เพือ
 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด ้านสถิตแ
ิ ละการบริหารระบบสถิต ิ
ระยะกลางและและระยะยาว และจัดทําข ้อเสนอจัดตัง ศูนย์ฝึกอบรมฯ

สสช./รายงานการสํารวจฯ และ
แผนพัฒนาบุคลากรฯ และข ้อเสนอ
จัดตัง ศูนย์ฝึกอบรม
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2554
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.
มิ.ย.

ก.ค.
ก.ย.

2555
ต.ค.
ธ.ค.

ม.ค.
มี.ค.

เม.ย.
มิ.ย.

ก.ค.
ก.ย.

ดําเนินการโดย/ผลผลิต

ํ รวจ
8. โครงการผลิตสถิตท
ิ างการด้วยการสา
8.1 พิจารณาสถิตท
ิ างการทีต
 ้องจัดทําด ้วยการสํารวจเพิม
 เติม
8.2 จัดทําสถิตท
ิ างการด ้วยการสํารวจเพิม
 เติม

คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศ
ไทย 3 ด ้าน/มติคณะกรรมการ
สสช. /โครงการสํารวจเพือ
 จัดทํา
สถิตท
ิ างการ ...โครงการ

9. โครงการจ ัดทํามาตรฐานสถิต ิ
9.1 จัดทํามาตรฐานสถิต ิ (ระบุ..............)

สสช. /....มาตรฐาน

9.2 ส่งเสริมการใช ้มาตรฐานสถิตต
ิ า่ งๆ ทีม
 อ
ี ยูใ่ นปั จจุบน
ั

สสช. และคณะอนุกรรมการสถิต ิ
รายสาขา /กิจกรรมการส่งเสริมฯ

10. โครงการปร ับปรุงข้อมูลสถิตใิ ห้ได้มาตรฐาน
10.1 เผยแพร่ Good Statistical Practice

สสช. /กิจกรรมการเผยแพร่

10.2 เผยแพร่คม
ู่ อ
ื การประเมินคุณภาพสถิต ิ

สสช. /กิจกรรมการเผยแพร่

11. โครงการนําข้อมูลสถิตท
ิ างการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณะ
11.1 กําหนดนโยบายการเผยแพร่สถิตท
ิ างการ
11.2 เผยแพร่สถิตท
ิ างการ รายสาขา ผ่านศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศ
ไทย 3 ด ้าน/นโยบายการเผยแพร่ฯ
คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา
และ สสช. /จํานวนสถิตท
ิ างการที
เผยแพร่ฯ

้ อ
12. โครงการให้ความรูก
้ ารใชข
้ มูลสถิตแ
ิ ก่ประชาชน
12.1 จัดกิจกรรมให ้ความรู ้การใช ้ข ้อมูลสถิตแ
ิ ก่ประชาชนผ่านเครือข่ายผู ้ผลิตและผู ้ใช ้
ข ้อมูลสถิตส
ิ าขาต่างๆ

สสช. /กิจกรรมให ้ความรู ้

12.2 จัดประชุมเครือข่ายผู ้ผลิตและผู ้ใช ้สถิตป
ิ ระจําปี

สสช. /ประชุมเครือข่ายผู ้ผลิตและ
ผู ้ใช ้สถิต ิ 1 ครัง
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