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รา่งแผนการปฏบิตังิานเพื�อขบัเคลื�อนการดาํเนนิงานตามแผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย  ปีงบประมาณ 2555 
 

โครงการ/กจิกรรม 
2554 2555 

ดาํเนนิการโดย/ผลผลติ เม.ย. 
- 

ม.ิย. 

ก.ค.  
- 

ก.ย. 

ต.ค.  
- 

ธ.ค. 

ม.ค.  
- 

ม.ีค. 

เม.ย. 
- 

ม.ิย. 

ก.ค.  
- 

ก.ย. 

1. โครงการจดัต ั.งคณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นวชิาการ 

1.1   จัดตั �งคณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นวชิาการ       สสช. /คําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการ 

1.2   ประชมุคณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นวชิาการ       สสช. /ประชมุคณะกรรมการ 2 ครั �ง 

2. โครงการจดัต ั.งคณะกรรมการจดัระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น 

2.1   จัดตั �งคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น       สสช. /คําสั�งแตง่ตั �งคณะกรรมการ 

2.2   ประชมุคณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศไทย 3 ดา้น       สสช. /ประชมุคณะกรรมการ 2 ครั �ง 

3. โครงการจดัต ั.งคณะอนกุรรมการสถติริายสาขา        

3.1   จัดตั �งคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา 
      คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศ

ไทย 3 ดา้น /คําสั�งแตง่ตั �ง
คณะอนุกรรมการ ...สาขา 

3.2   ประชมุคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา 
      คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา/

ประชมุคณะอนุกรรมการ....สาขา 

4. โครงการจดัต ั.งหนว่ยประสานงานแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ ภายใน สสช. 

4.1   สสช. จัดตั �งหน่วยงานภายใน เพื�อปฏบิตังิานประสานงานแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ 
      สสช. /หน่วยงานภายในที�

รับผดิชอบงานนี�โดยตรง 

4.2   สสช. จัดระบบการระดมบคุลากรจากหน่วยงานตา่งๆ ภายในเพื�อสนับสนุนการ
ประสานงานแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ 

      
สสช. /ทมีงาน สสช. รายสาขา 

4.3   สสช. ดําเนนิการขอจัดตั �งหน่วยประสานงานแผนแมบ่ทระบบสถติฯิ       สสช. /ขอ้เสนอจัดตั �งฯ 
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โครงการ/กจิกรรม 
2554 2555 

ดาํเนนิการโดย/ผลผลติ เม.ย. 
- 

ม.ิย. 

ก.ค.  
- 

ก.ย. 

ต.ค.  
- 

ธ.ค. 

ม.ค.  
- 

ม.ีค. 

เม.ย. 
- 

ม.ิย. 

ก.ค.  
- 

ก.ย. 

5. โครงการจดัทําสถติทิางการ (ขอ้มลูการบรหิารงาน/สาํมะโน/สาํรวจ) 

5.1   สสช. จัดทําเครื�องมอืเพื�อสนับสนุนการพัฒนาสถติทิางการ  

      สสช. /ตัวอยา่งแผนพัฒนาสถติริาย
สาขา (แผน 5 ปี), ตัวอยา่งรายงาน
การดําเนนิงานสถติปิระจําปี, Good 
Statistical Practice, คูม่อืการ
ประเมนิคณุภาพสถติ ิ

5.2   คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา จัดทําแผนแมบ่ทสถติริายสาขา และจัดทําทะเบยีน
สถติทิางการ 

      คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา/
แผนพัฒนาสถติแิละทะเบยีนสถติิ
ทางการ....สาขา 

5.3   คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา จัดทํารายงานประจําปีเสนอคณะกรรมการฯ       คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา/
รายงานประจําปี ....สาขา 

6. โครงการพฒันาเครอืขา่ยผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลูสถติริายสาขา 

6.1   จัดตั �งเครอืขา่ยผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลูสถติ ิรายสาขา 
      คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา/

การประชมุเครอืขา่ยผูผ้ลติ และ
ผูใ้ชฯ้ 1 ครั �ง 

7. โครงการจดัทําแผนพฒันาบคุลากรดา้นสถติแิละการบรหิารระบบสถติ ิ

7.1   สํารวจสถานภาพและความตอ้งการการพัฒนาสมรรถนะดา้นสถติแิละการบรหิารสถติิ
ของหน่วยสถติติา่งๆ (สํารวจเบื�องตน้) 

      
สสช./รายงานการสํารวจ 

7.2   จัดทําแผนพัฒนาบคุลากรดา้นสถติแิละการบรหิารระบบสถติขิองหน่วยสถติติา่งๆ 
(แผนระยะสั �น) และแนวทางการจัดตั �งศนูยฝ์ึกอบรมฯ 

      สสช./แผนพัฒนาบคุลากรฯ และ
แนวทางการจัดตั �งศนูยฝ์ึกอบรม 

7.3   จัดการฝึกอบรมและกจิกรรมอื�นๆ เพื�อพัฒนาสมรรถนะดา้นสถติแิละการบรหิารสถติ ิ
ของหน่วยสถติติา่งๆ  

      สสช./การฝึกอบรม...หลักสตูร  
จํานวนผูร้ับการอบรม...คน 

7.4   สํารวจสถานภาพและความตอ้งการการพัฒนาสมรรถนะดา้นสถติแิละการบรหิารสถติ ิ
(สํารวจเชงิลกึ)  เพื�อจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรดา้นสถติแิละการบรหิารระบบสถติิ
ระยะกลางและและระยะยาว และจัดทําขอ้เสนอจัดตั �งศนูยฝ์ึกอบรมฯ 

      สสช./รายงานการสํารวจฯ และ
แผนพัฒนาบคุลากรฯ และขอ้เสนอ
จัดตั �งศนูยฝ์ึกอบรม 
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โครงการ/กจิกรรม 
2554 2555 

ดาํเนนิการโดย/ผลผลติ เม.ย. 
- 

ม.ิย. 

ก.ค.  
- 

ก.ย. 

ต.ค.  
- 

ธ.ค. 

ม.ค.  
- 

ม.ีค. 

เม.ย. 
- 

ม.ิย. 

ก.ค.  
- 

ก.ย. 

8. โครงการผลติสถติทิางการดว้ยการสาํรวจ 

8.1   พจิารณาสถติทิางการที�ตอ้งจัดทําดว้ยการสํารวจเพิ�มเตมิ 
      คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศ

ไทย 3 ดา้น/มตคิณะกรรมการ 

8.2   จัดทําสถติทิางการดว้ยการสํารวจเพิ�มเตมิ       สสช. /โครงการสํารวจเพื�อจัดทํา
สถติทิางการ ...โครงการ 

9. โครงการจดัทํามาตรฐานสถติ ิ

9.1   จัดทํามาตรฐานสถติ ิ(ระบ.ุ.............)       สสช. /....มาตรฐาน 

9.2   สง่เสรมิการใชม้าตรฐานสถติติา่งๆ ที�มอียูใ่นปัจจบุนั       สสช. และคณะอนุกรรมการสถติิ
รายสาขา /กจิกรรมการสง่เสรมิฯ 

10. โครงการปรบัปรงุขอ้มลูสถติใิหไ้ดม้าตรฐาน 

10.1  เผยแพร ่Good Statistical Practice        สสช. /กจิกรรมการเผยแพร ่

10.2  เผยแพรคู่ม่อืการประเมนิคณุภาพสถติ ิ       สสช. /กจิกรรมการเผยแพร ่

11. โครงการนําขอ้มลูสถติทิางการเผยแพรต่อ่สาธารณะ 

11.1  กําหนดนโยบายการเผยแพรส่ถติทิางการ 
      คณะกรรมการจัดระบบสถติปิระเทศ

ไทย 3 ดา้น/นโยบายการเผยแพรฯ่  

11.2  เผยแพรส่ถติทิางการ รายสาขา ผา่นศนูยส์ารสนเทศยทุธศาสตรภ์าครัฐ 
      คณะอนุกรรมการสถติริายสาขา 

และ สสช. /จํานวนสถติทิางการที�
เผยแพรฯ่ 

12. โครงการใหค้วามรูก้ารใชข้อ้มลูสถติแิกป่ระชาชน 

12.1  จัดกจิกรรมใหค้วามรูก้ารใชข้อ้มลูสถติแิกป่ระชาชนผา่นเครอืขา่ยผูผ้ลติและผูใ้ช ้
ขอ้มลูสถติสิาขาตา่งๆ 

      
สสช. /กจิกรรมใหค้วามรู ้

12.2  จัดประชมุเครอืขา่ยผูผ้ลติและผูใ้ชส้ถติปิระจําปี 
      สสช. /ประชมุเครอืขา่ยผูผ้ลติและ

ผูใ้ชส้ถติ ิ1 ครั �ง 




