
การขบัเคลื�อนการดาํเนนิงาน
ระดบัสาขา

ปารชิาต ศวิะรกัษ์

15 สงิหาคม 255415 สงิหาคม 2554



งานสาํคญั

1. ระบบสถติขิอง
ประเทศ: 
คณะกรรมการสถติ/ิ
อนกุรรมการสถติริาย
สาขา

3. ระบบคณุภาพ
สถติ:ิ GSP และการ
ประเมนิคณุภาพสถติ ิ
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2. การ
พฒันาทมี 
สสช. & ทมี
สถติริาย
สาขา

4. การจดัต ั6ง
สถาบนั
ฝึกอบรมดา้น
สถติ ิ

การพฒันากลไก
เชงิสถาบนั
ระบบงานและ
บคุลากรเพื�อรองรบั
การดาํเนนิงานตาม
แผนแมบ่ท



แนวทางการดาํเนนิงาน

1.  สรา้งทมี สสช. เพื�อขบัเคลื�อนแผนแมบ่ทฯ  
สบส. + subject matters + NIC + กพม. ++ และ ทมีสถติริายสาขา

2.  จดัทาํเครื�องมอืปฏบิตักิารเชงิกระบวนการและผลผลติ:
ตน้แบบแผนแมบ่ทรายสาขา  ตน้แบบรายงานสถติปิระจาํปี  คูม่อืการ
จดัทาํแผนแมบ่ทรายสาขา  GSP  คูม่อืการประเมนิคณุภาพสถติ ิ  
powerpoint ตา่งๆ 
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powerpoint ตา่งๆ 
3.  ระบคุวามเชื�อมโยงและข ั6นตอนการขบัเคลื�อนงานดา้นตา่งๆ 

จดัเตรยีมเครื�องมอื ���� แตง่ต ั6งและประชุมคณะกรรมการ/อนกุรรมการ ����

นําเสนอ QA/GSP & ประเมนิความตอ้งการฝึกอบรม ���� จดัต ั6งสถาบนั
ฝึกอบรมดา้นสถติ ิ

4. ระบสุถติสิาขาเป้าหมายที�ตอ้งการเห็นผลสําเร็จอยา่งรวดเร็ว



1. คณะกรรมการสถติแิละ
อนุกรรมการสถติริายสาขา
ครม. เห็นชอบแตง่ต ั6งคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้นและ
คณะกรรมการที�ปรกึษา

3 พฤษภาคม 
2554

การประชุมคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้นคร ั6งที� 1 สงิหาคม 2554 

ทมีสถติริายสาขา สสช. ตดิตอ่ focal point สาขาตา่งๆ เพื�อ
จดัทาํรายชื�อคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา

กนัยายน 2554

ประชุมเชงิปฏบิตักิาร focal point สาขาตา่งๆ เพื�อทาํความ
เขา้ใจเรื�องการขบัเคลื�อนสถติริายสาขา

กนัยายน 2554
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เขา้ใจเรื�องการขบัเคลื�อนสถติริายสาขา

ประธานคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้น (รมต. ICT) แตง่ต ั6ง
คณะอนุกรรมการสถติสิาขาตา่งๆ 

กนัยายน 2554

ประชุมคณะอนุกรรมการสถติริายสาขาคร ั6งที� 1 ตลุาคม 2554

ประชุมคณะอนุกรรมการสถติริายสาขาคร ั6งที� 2, 3……..



1. คณะกรรมการสถติแิละอนกุรรมการ
สถติริายสาขา
�คณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้น:

- ปรบัแผนแมบ่ทระบบสถติขิองประเทศ 
- แตง่ต ั6งคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้น และคณะกรรมการที�

ปรกึษา
- เตรยีมการประชุมคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้นคร ั6งที� 1 (รา่ง

กาํหนดการ และเตรยีมตน้แบบตา่งๆ)
- จดัการประชุมคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้นคร ั6งที� 1 
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- จดัการประชุมคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้นคร ั6งที� 1 

�อนกุรรมการสถติริายสาขา: 
- สรา้งทมีสถติริายสาขาของ สสช.
- เตรยีมตน้แบบแผนแมบ่ทสถติริายสาขา และรายงานสถติ ิ

ประจําปี
- รา่งรายชื�ออนกุรรมการสถติริายสาขา (รวมการระบ ุfocal 

point/counterpart ของทมีรายสาขาของ สสช.)



2. การพฒันาทมี สสช. & 
ทมีสถติริายสาขา
�การสรา้งทมี สสช.
�การสรา้งทมีสถติริายสาขา
�การประชมุคณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้น  � บทบาทและ
ความรับผดิชอบของทมี สสช.

�การประชมุคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา � บทบาทและ
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�การประชมุคณะอนุกรรมการสถติริายสาขา � บทบาทและ
ความรับผดิชอบของทมีสถติริายสาขา

กอ่นการประชมุ
ระหวา่งการประชมุ
หลังการประชมุ 

การประสานงานระหวา่งทมีตา่งๆ ภายใน สสช. 



3. ระบบคณุภาพสถติ:ิ GSP และ
การประเมนิคณุภาพสถติ ิ

ความกา้วหนา้ของการพฒันา GSP  และการนําไปใชก้บัระบบ
สถติขิองประเทศ: 

• จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้นและอนุกรรมการสถติริาย 
สาขาเมื,อใด  อยา่งไร  

•จะจัดระบบสนับสนุนอยา่งไร
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•จะจัดระบบสนับสนุนอยา่งไร

ความกา้วหนา้ของการพฒันาคูม่อืการประเมนิคณุภาพสถติ ิ
และการนําไปใชก้บัระบบสถติขิองประเทศ:

• จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการสถติ ิ3 ดา้นและอนุกรรมการสถติริาย
สาขาเมื,อใด อยา่งไร

•จะจัดระบบการสนับสนุนอยา่งไร



4. การจดัต ั6งสถาบนัฝึกอบรมดา้นสถติ ิ

การประเมนิความตอ้งการฝึกอบรมดา้นสถติขิองหน่วยสถติิ
ตา่งๆ อยา่งรวดเร็ว (rapid assessment)

� จะดําเนนิการเมื,อใด  อยา่งไร

การจัดการฝึกอบรมดา้นสถติใินระยะแรก
� จะดําเนนิการเมื,อใด อยา่งไร  (เริ,มดว้ยการจัดการฝึกอบรมเรื,อง 
GSP?)

Here comes your footer Page 8

GSP?)

การประเมนิความตอ้งการฝึกอบรมดา้นสถติขิองหน่วยสถติิ
ตา่งๆ เพื,อวางแผนพัฒนาระยะกลางและระยะยาว 

การศกึษาความเป็นไปไดข้องการจัดตั Eงสถาบนัฝึกอบรมดา้น
สถติิ


