รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
“การแปลงแผนแม่ บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิงพืนที"“
มิถุนายน - กรกฎาคม 2554
ณ จังหวัดชลบุรี เชียงราย สงขลา พระนครศรี อยุธยา และอุบลราชธานี
…………………………………………..
จากการที สํานักงานสถิ ติแห่งชาติ ได้ จัดทํ าแผนแม่บทระบบสถิ ติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558
และได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือวันที 28 ธันวาคม 2553 และเพือให้ การแปลงแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบตั ิ เชิงพื 4นที เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ7อย่างเป็ น
รู ปธรรม จึงจําเป็ นต้ องมีการเปลียนแปลงบริ บทให้ เหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยการปรับบริ บทของการ
จัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน และการสร้ างสมรรถนะให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องในระดับพื 4นทีเพิมขึ 4น จาก
บริ บ ทเดิ ม ที กํ า หนดให้ มี ก ารดํ า เนิ น งานในระดับ กระทรวง กรม ซึ ง คณะรั ฐ มนตรี รับ ทราบเมื อ วัน ที 4
เมษายน 2554
ดังนัน4 เพือให้ การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิ บตั ิ เชิงพื 4นที บรรลุเป้าหมาย
ตามทีได้ กําหนดไว้ จึงได้ ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทยสูก่ ารปฏิบตั ิ เชิงพื 4นที“ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานสถิติจงั หวัด
ให้ สามารถดําเนินการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบตั ิ สร้ างจิตสํานึกในการทํางาน และพัฒนา
ทักษะด้ านต่าง ๆ สําหรับการบริ หารจัดการระบบสถิตใิ ห้ มีประสิทธิภาพ เพิมศักยภาพให้ สามารถทํางานให้
ประสพความสําเร็ จอย่างยัง ยืน ซึง การประชุมดังกล่าวมีจํานวน 5 ศูฯย์
1. ศูนย์ ท" ี 1 ณ จังหวัดชลบุรี (16-18 มิถุนายน 2554) ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยสถิติ
จังหวัดและผู้ตดิ ตาม 1 ท่าน จํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี สระแก้ ว สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
2. ศูนย์ จังหวั ดเชี ยงราย (20 – 22 มิถุนายน 2554) ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยสถิ ติ
จังหวัดและผู้ติดตาม 1 ท่าน จํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน เชียงราย
แพร่ น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร
3. ศูนย์ จังหวัดสงขลา (26 – 28 มิถุนายน 2554) ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยสถิติจงั หวัด
และผู้ติดตาม 1 ท่าน จํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ ชุมพร นครศรี ธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ ธานี กระบี ตรัง
พังงา ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา สตูล
4. ศูนย์ จังหวัดอยุธยา (30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2554) ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วย
สถิติจงั หวัดและผู้ติดตาม 1 ท่าน จํานวน 19 จังหวัด ได้ แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ พิจิตร
อุทยั ธานี พระนครศรี อยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บรุ ี อ่างทอง นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร ร้ อยเอ็ด

5. ศู นย์ จังหวัดอุบลราชธานี (4 - 6 กรกฎาคม 2554) ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยสถิ ติ
จังหวัดและผู้ติดตาม 1 ท่านจํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ กาฬสินธุ ขอนแก่น มุกดาหาร หนองบัวลําภู ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ อํานาจเจริ ญ อุดรธานี อุบลราชธานี ศรี สะเกษ
ผู้อํานวยการสํานั กงานสถิติแห่ งชาติ (นายวิบูลย์ ทัต สุทันธนกิตติ>) กล่าวชี 4แจงเหตุผลของ
การประชุม มีรายละเอียด ดังนี 4
1. พระราชบัญญัติสถิ ติ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 และมาตรา 6 (1) ได้ กําหนดให้ สํานักงานสถิ ติ
แห่งชาติเป็ นหน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกียวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทําแผนแม่บท
เกี ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ จาก พรบ.สถิ ติ ปี 2550 ทําให้ บทบาทและภารกิจของสสช.
เปลียนแปลง นัน คือนอกจากเป็ นผู้ผลิตข้ อมูลและยังเป็ นผู้บริ หารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศด้ วย
โดยสสช. ได้ ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 โดยมี TDRI
และ UN ร่ วมในการศึกษา ซึงแผนฉบับดังกล่าวนี ไ4 ด้ ผ่านการเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี เมื อวันที 28
ธันวาคม 2553 และการทีสสช. จะบรรลุเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ ทีกําหนดในแผนแม่บทระบบสถิติฉบับ
นี ก4 ็ คื อ การได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที เ กี ย วข้ อ ง ซึ ง ปั จ จัย ที สํ า คัญ ก็ คื อ การที ผ้ ู บ ริ ห ารเห็ น
ความสําคัญและประโยชน์ของข้ อมูลสถิตใิ นการพัฒนาประเทศและพัฒนาองค์กร
2. สสช. ได้ ดําเนินการโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยแบ่งการ
แปลงแผนออกเป็ น 2 ส่วน
1) การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติรายสาขา (3 ด้ าน 23 สาขา โดยด้ านสังคมแบ่งเป็ น 8
สาขา ด้ านเศรษฐกิจ 13 สาขา และด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม 2 สาขา)
2) การแปลงแผนแม่บทระบบสถิ ติสู่การปฏิ บตั ิ เชิงพื น4 ที ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 4 เมษายน 2554
โดยการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติรายสาขาจะเกียวข้ องกับ 20 กระทรวง 200 กรม ซึงผู้มีอํานาจ
ในการตัดสินใจคือคณะรัฐมนตรี (นายกฯ) ในขณะทีการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติเชิงพื 4นทีจะเกียวข้ อง
กับหน่วยงานในจังหวัด โดยผู้มีอํานาจในการตัดสินใจคือผู้วา่ ราชการจังหวัด
3. การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบตั ิ เชิงพื 4นที มีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้
ข้ อมูลทีผ้ บู ริ หารในพื 4นทีสามารถนําไปใช้ ในการตัดสินใจดําเนินนโยบายที/เร่ งด่วนสําคัญ และนําไปใช้ ใน
การพัฒนาในพื 4นที โดยมีแนวทางการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสูก่ ารปฏิบตั ิ เชิงพื 4นที ดังนี 4
1) ศึกษาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ นโยบายรัฐบาล/เร่งด่วน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ ระดับท้ องถิ น
แผนบริ หารราชการแผ่นดิน ทีสําคัญทีสดุ คือศึกษาปั ญหาทีสําคัญ/เร่ งด่วน และเป็ นความต้ องการของผู้ว่า
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ราชการจังหวัด เพือกําหนดเป้าหมาย (Y) ซึงอาจจะเป็ นเป้าหมายระยะสัน4 (ต้ นนํ 4า) ระยะกลาง(กลางนํ 4า)
และระยะยาว (ปลายนํ 4า) โดยเป้าหมายนี 4ต้ องเป็ นเป้าหมายในกิจกรรม
2) กําหนดปั จจัย (X) ซึง อาจเป็ น X ทีมีผลต่อเป้าหมายในระยะสัน4 ระยะกลาง และระยะยาว
ซึง ปั จจัย (X) นี 4ต้ องเชือมโยงและสามารถตอบโจทย์และประเด็นต่างๆ ได้ รวมทัง4 X ทีดีต้องเป็ น X ทีได้ จาก
ทะเบียน หรื ออาจจะเป็ น X ทีต้องมีการสํารวจเพิมเติม ดังนัน4 การกําหนดปั จจัย (X) ได้ ต้องมีองค์ความรู้
เพิมเติม นันคือศึกษาจากงานวิจัย/บทความที เกี ยวข้ อง และทฤษฎี ต่างๆ ซึงที ผ่านมา สสช. จะมี องค์
ความรู้เฉพาะในเรื องการผลิตข้ อมูล ซึง มี 5 ขันตอน
4
คือ การวางแผนเตรี ยมงาน การเก็บรวบรวมข้ อมูล การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ และการนํ าเสนอข้ อมูล รวมทัง4 ต้ องมีองค์ความรู้ ในการบริ หารจัดการข้ อมูล
เพิมเติม ซึง ประกอบด้ วย การวิเคราะห์เบื 4องต้ น(ในและนอกองค์กร) รู้จกั โครงสร้ าง/พื 4นฐานของข้ อมูล รู้ จกั
บทบาท/หน้ าที ของหน่วยงานอืนๆ รู้ จกั บริ หารข้ อมูลทัง4 ในและนอกองค์กร และรู้ จักทํางานร่ วมกับผู้อืน
(ประสานงานทั ง4 ใน และนอกองค์ ก ร) นอกจากนั น4 แล้ วยั ง ต้ องรู้ จั ก ตรวจสอบข้ อมู ล (Clearing
House/Verify) เพือวิเคราะห์หา Data Gap ซึงผลลัพธ์ ทีได้ นี 4ก็คือ สถิติทางการ (Official Statistics) ซึง
ผ่านการหารื อ/ยอมรับจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
3) แปลงสถิตทิ างการให้ เป็ นระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร (Management Information
System: MIS) โดยสถิตทิ างการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ คือสถิตทิ ีใช้ ในการกําหนดนโยบายเพือการพัฒนาประเทศ
มี การผลิตอย่างต่อเนื อง มาจากกระบวนการผลิต ที ถูกต้ องตามมาตรฐานสถิ ติ การจัดหมวดหมู่ และ
มาตรฐานคุณภาพทีกําหนด และเป็ นสถิตทิ ีรับรองให้ ใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิง (Reference)
4) การเปลียนข้ อมูลจากระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร (MIS) ให้ เป็ นระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริ หาร (Exécutive Information System : EIS) หรื อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support System: DSS) เพือเป็ นการเพิมความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถใช้ ในการ
ตัดสินใจ โดยเป็ นการนําเสนอข้ อมูล EIS/DSS ในรูปภูมิศาสตร์ Thematic Map / Graph
ซึงในอนาคตสสช.จะมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบ E- Survey และมีแผนทีจะดําเนินการจัดทํา EA Zone
(Enumeration Area Zone)
5) การทีจะทําให้ การแปลงแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทยสูก่ ารปฏิบตั ิ เชิงพื 4นทีบรรลุ
เป้าหมายจะต้ องมีการบริ หารความเสียง โดยการดําเนินการ ดังนี 4
• สร้ างความรู้ ความเข้ าใจกับบุคลากรของสสช. และหน่วยงานทีเกียวข้ อง (WIN-WIN
Situation)
• สอดแทรกแผนการดํ าเนิ นการการแปลงแผนฯ เข้ าไปในยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ การ
ทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทังการสร้
4
างพัธมิตร หรื อเครื อข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในจังหวัด
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• พัฒ นา และส่ ง เสริ ม การจัดทํ า ข้ อ มูล ที ส นับ สนุน การตัดสิ น ใจ (ผัง สถิ ติ ท างการ/
ปรับปรุงการผลิตข้ อมูล)
• พัฒนาเทคนิคการนําเสนอให้ มีความน่าสนใจ (One Minute)
• ติดตามและประเมินผลการแปลงแผนฯ (Plan-Do-Check-Action)
สรุ ปประเด็นการหารื อที"สาํ คัญตามศูนย์ จังหวัด ดังนี
1. ศูนย์ จังหวัดชลบุรี (16-18 มิถุนายน 2554) จํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
สระแก้ ว สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ตราด
ระยอง
สถจ.ชลบุรี (คุณณัฏฐ์ พิชา นาคสมบูรณ์ ) และ สถจ. นครนายก (คุณสุทิน โรจนาปิ ยาวงศ์) เสนอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Y) เรื องเพิมผลผลิตมะยงชิด
ปั จจัย (X) แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะต้ นนํ 4า

ระยะกลางนํ 4า

ระยะปลายนํ 4า

- พื 4นทีเพาะปลูก
- แรงงาน
- ปริ มาณผลผลิต
- พันธุ์
- ภูมิอากาศ
- การเก็บรักษา
- ปริ มาณนํ 4า
- การบริ หารจัดการ
- ปุ๋ย
- ยาปราบศัตรูพืช
- ทักษะเกษตรกร
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรกําหนด ปั จจัย (X) ทีเป็ นข้ อมูลทะเบียน และควรเพิมปั จจัยในเรื องราคา
ของผลผลิตในระยะต้ นนํ 4า
2. ศูนย์ จังหวัดเชียงราย (20 – 22 มิถุนายน 2554) จํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน
ลําปาง ลําพูน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร
1) ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย สนใจประเด็นเรื องความอุดมสมบูรณ์ของสิงแวดล้ อม
บริ เวณแม่นํ 4ากก โดยท่านผสช. ได้ เสนอแนะรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวในทีประชุมศูนย์ ดังนี 4
- กําหนดประเด็นสิงแวดล้ อม (Y) เป็ น 3 ประเด็น คือ ความอุดมสมบูรณ์ของนํ 4า ดิน และป่ า
ซึง ในกรณีนี 4จะศึกษาเฉพาะประเด็นความอุดมสมบูรณ์ของลุม่ นํ 4า และแบ่งประเด็นออกเป็ น 3 ระยะ คือ
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ความอุดมสมบูรณ์ของลุม่ นํ 4าบริ เวณใกล้ เคียง ความอุดมสมบูรณ์ของแม่นํ 4ากก และการใช้ ประโยชน์จาก
แม่นํ 4ากก โดยใช้ แนวคิดของ Value Chain (Input Process Output และ Outcome)
- ปั จจัย (X) ประกอบด้ วย สิงมีชีวิตทีมีชีวิตปกติสขุ ปริ มาณฝนตก อุณหภูมิของป่ า ระบบ
เก็บกักนํ 4า กิจกรรมการใช้ นํ 4า การเพิมขึ 4นของป่ าต้ นนํ 4า การอนุรักษ์ ป่า งบประมาณ (ระยะต้ นนํ 4า กลางนํ 4า
และปลายนํ 4า)
ท่านผสช. ให้ แนวคิดโดยยกตัวอย่างกรณีการจัดทําบัตรประชาชน ทีใช้ หลัก Balanced
Scorecard (BSC) เป็ นเครื องมือในการแปลงจากกลยุทธ์ ให้ เป็ นการปฏิบตั ิ โดยวัดผลการดําเนินงานใน
ส่วนทีสําคัญ 4 ด้ านหลัก คือ ด้ านการเงิน (Finance) ด้ านลูกค้ า (Customer) ด้ านกระบวนการภายใน
(Internal) และด้ านการเรี ยนรู้และการพัฒนา (Knowledge Management)
2) สถจ. กําแพงเพชร (คุณนวลจันทร์ เมืองแสงธรรม) เสนอประเด็น (Y) เรื อง การแก้ ไขปั ญหา
การระบาดของแมลงศัตรูพืชในข้ าว และความเพียงพอของนํ 4าทีใช้ ในการเกษตร เพือให้ เกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าว มีความเป็ นอยูท่ ีดีขึ 4น โดยกําหนดปั จจัยต่างๆ คือ
f(x1) = พื 4นทีปลูกข้ าว จําแนกเป็ นรายอําเภอ (สนง.เกษตรจังหวัด)
f(x2) = อัตราการผลิตต่อไร่ รายอําเภอ (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x3) = ต้ นทุนการผลิตต่อไร่ (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x4) = ราคามันสําปะหลัง (สนง. พาณิชย์ ,สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x5) = ชนิดพันธุ์ข้าว (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x6) = วิธีการปลูก (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x7) = การเพิมผลผลิต (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x8) = ศัตรูข้าว เช่น เพลี 4ยกระโดด หอยเชอรี (สนง.เกษตรจังหวัด)
f(x9) = พื 4นทีเสียหายรายอําเภอ (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x10) = พื 4นทีประสบภัยรายอําเภอ (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x11) = แหล่งนํ 4าทีใช้ ในการเพาะปลูก (สนง.ชลประทานจังหวัด)
f(x12) = จํานวนโรงสี (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด )
f(x13) = นโยบายและแนวทางแก้ ไขปั ญหาราคาข้ าวตกตํา (จังหวัด , สนง.เกษตรจังหวัด ,
อําเภอ )
f(x14) = การประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปราม ฯ ศัตรูข้าว (จังหวัด , สนง.เกษตรจังหวัด ,
อําเภอ)
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ท่านผสช. ได้ เสนอแนะประเด็นดังกล่าวว่า ต้ องระบุได้ ว่าเป็ นข้ าวประเภทใด (ข้ าวปทุม ข้ าว51)
และทําการจัดกลุ่มปั จจัยออกเป็ น ปั จจัยทีเกี ยวกับการผลิต (ชาวนา ปั จจัยการผลิต โครงสร้ างการผลิต)
การแปรรูป (อัตรากําลังการผลิต จํานวนโรงสี) การคมนาคม (Logistic) การขายข้ าว (รัฐบาลประกันราคา
ข้ าวไว้ ทีราคาเท่าใด)
3) สถจ.แม่ฮอ่ งสอน (นายอดุลย์ บรรจงจัด) เสนอประเด็น (Y) เรื องการท่องเทียวในจังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน ซึง ได้ สอบถามจากการสอบถามผู้วา่ ราชการจังหวัด โดยกําหนดปั จจัยต่างๆ ดังนี 4
x1
=
จํานวนแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ
x2
=
จํานวนแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม
=
การพัฒนาแหล่งท่องเทียว
x3
x4
=
การประชาสัมพันธ์
x5
=
การคมนาคม ขนส่ง
=
จํานวนทีพกั
x6
x7
=
จํานวนร้ านอาหาร
x8
=
สินค้ า OTOP
x9
=
ภูมิปัญญาท้ องถิน
x10 =
ความปลอดภัยของนักท่องเทียว
x11 =
จํานวนนักท่องเทียว
ท่านผสช. ได้ เสนอแนะประเด็นดังกล่าวว่า จะต้ องมีการวิเคราะห์ในเรื อง
ความรู้
- นักลงทุน(หอการค้ า)
- นักท่องเทียว

ผลิตภัณฑ์การท่องเทียว

- ชาติพนั ธุ์ ธรรมชาติ
- ของฝากของชําร่วย

ส่งเสริ มการขาย
- เทียวทังปี
4
จะเป็ น Pro marketing
หรื อเป็ น De marketing

ทังนี
4 4 อาจแบ่งปั จจัย เป็ น 3 กลุม่ คือ
1) Hardware (HW) ประกอบด้ วย ธรรมชาติ เส้ นทางคมนาคม
2) Software (SW) ประกอบด้ วย ชาติพนั ธุ์
3) People ware (PW) ประกอบด้ วย บุคลากรทีเกียวข้ องกับการท่องเทียว นักท่องเทียว
(ต้ องมีความรู้/มีระดับ)
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4) สถจ.แพร่ (คุณรุ่ งฤดี พัฒนชัยวิทย์)เสนอประเด็น เรื อง ส่งเสริ มการท่องเทียวด้ านวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และสุขภาพ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเรื อง พัฒนาและส่งเสริ มการท่องเทียว โดยกํ าหนด
ปั จจัยต่างๆ ดังนี 4
X1 = แหล่งท่องเทียว
X2 = ข้ อมูลการเชือมโยงด้ านการท่องเทียวในกลุม่ จังหวัดล้ านนาตะวันออก
X3 = ข้ อมูลการเดินทาง เส้ นทางคมนาคม
X4 = ข้ อมูลร้ านอาหาร
X5 = ข้ อมูลสถานทีพกั
X6 = ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรกําหนด ปั จจัย (X) ทีเป็ นข้ อมูลทะเบียน และเป็ นปั จจัย (X) สุดท้ ายทีไม่
สามารถเปลียนเป็ น Y ได้ แล้ ว
5) สถจ.พิ ษณุโลก (คุณ กิ ตติศักดิ7 โพศรี ) เสนอประเด็น เรื องพิ ษณุโลกเมื องบริ การด้ านการ
ท่องเทียว โดยกําหนดปั จจัยต่างๆ ดังนี 4
X1 = เทศกาล / ประเพณี
X2 = สถานทีทอ่ งเทียว
X3 = กิจกรรมส่งเสริ มการท่องเทียวภายในจังหวัด
X4 = นโยบายจังหวัด
X5 = แหล่งบันเทิง/ร้ านอาหาร
X6 = ศูนย์การค้ า / แหล่งช็อปปิ ง4
X7 = การคมนาคม
X8 = ความปลอดภัย
X9 = โรงแรมและทีพกั
X10 = การบริ การด้ านสุขภาพเพือส่งเสริ มการท่องเทียว
X11 = หน่วยบริ การด้ านการท่องเทียว
X12 = สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรกําหนด ประเด็น Y เป็ นกิจกรรมภายใต้ โครงการ
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6)
จังหวัด ดังนี 4

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการสถิตจิ งั หวัดน่าน (คุณพัชราภรณ์ ผิวเพ็ง) ) สรุปการแปลงยุทธศาสตร์

สังคม

เศรษฐกิจ

สิง แวดล้ อม

ประเด็นทีนา่ สนใจ
เสนอเพื"อพิจารณา
ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ
ข้ อมูล : Y
ยุทธศาสตร์
วิจยั /บทความ
รายงาน

แต่งตังคณะกรรมการบริ
4
หารงาน/บูรณาการข้ อมูล

ประชุม เพือกําหนดรูปแบบ/ชนิดข้ อมูล และหน่วยงานรับผิดชอบ

ผู้มีอํานาจ สัง การ

ส่วนราชการต่างๆ

บูรณาการข้ อมูล

ข้ อมูลงานทะเบียน :DSS
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ข้ อมูล

แผนงาน/โครงการ

3. ศูนย์ จังหวัดสงขลา (26 – 28 มิถุนายน 2554) จํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ ชุมพร นครศรี ธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ ธานี กระบี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา สตูล
1) หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการสถิตจิ งั หวัดสงขลา (คุณสุขกัลป์ญา รัตนพันธ์) เสนอประเด็นเรื อง
พิชิตความยากไร้ โดยกําหนดปั จจัยต่างๆ ดังนี 4
F (X1) = จํานวนผู้มีรายได้ ตํากว่า 23,000 บาท/คน/ปี
F (X2) = ลักษณะการถือครองทีดนิ
F (X3) = จํานวนสินค้ า OTOP ในชุมชน
F (X4) = กองทุนหมูบ่ ้ าน/ชุมชน
F (X5) = การส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพชุมชน
F (X6) = กลุม่ ออมทรัพย์ในชุมชน
F (X7) = วิสาหกิจชุมชน
F (X8) = จํานวนการรวมกลุม่ ภายในชุมชน
F (X9) = ข้ อมูลหลักประกันสุขภาพของผู้ยากไร้ ในชุมชน
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรกําหนด ประเด็น Y ให้ ชดั เจนยิงขึ 4น โดยระบุด้านของความยากไร้ (ความ
ยากไร้ ในเรื องของทีดินทํากิน ด้ านสุขภาพ) หรื อกลุ่มคนทียากไร้ (เกษตรกร ผู้สูงอายุ ฯลฯ) โดยปั จจัยที
กําหนดอาจต้ องมีการเปลียนแปลงตามประเด็น Y
2) สถจ.ระนอง (นางสาวจีรภา วราดุล) เสนอประเด็น เรื อง เทียวระนองเฉลิมฉลองครบ 150 ปี
โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี 4
X1 = สถานทีทอ่ งเทียว
X2 = สินค้ าเมืองระนอง
X3 = อาหารเมืองระนอง
X4 = สถานทีพกั
X5 = ระบบการเดินทาง
X6 = จํานวนนักท่องเทียว
X7 = การประชาสัมพันธ์
X8 = จัดงานเฉลิมฉลองครบ 150 ปี
X9 = ปฏิทินการท่องเทียว
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรกําหนดประเด็นเรื องท่องเทียวว่า เป็ นการท่องเทียวประเภทไหน เช่น
ทะเล นํ 4าพุร้อน ฯลฯ ซึง การกําหนดปั จจัยจะมีความแตกต่างกัน

9

3) สถจ.ภูเก็ต (นายชุติชาติ บุญชูวิทย์)

เสนอประเด็น เรื อง การท่องเทียว

โดยกําหนด

ปั จจัยต่างๆ ดังนี 4
X1 = เรื องเกียวกับนักท่องเทียว
X11 = จํานวนนักท่องเทียว(คนไทย/คนต่างชาติ/สัญชาติ)
X12 = พฤติกรรมนักท่องเทียว
X13 = วิธีการเดินทาง
X14 = ความคิดเห็นของนักท่องเทียว
X15 = วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
X16 = กิจกรรมทีทําระหว่างท่องเทียว
X17 = การหาข้ อมูลข่าวสารสําหรับการเดินทางท่องเทียว
X18 = ค่าใช้ จา่ ยของนักท่องเทียว
X2 = เรื องเกียวกับสถานทีพกั (โรงแรม/รี สอร์ ท/บังกะโล/เกสเฮาส์/โฮมสเตย์/บ้ านเช่า/อืนๆ)
X21 = จํานวนทีพกั
X22 = จํานวนผู้เข้ าพัก
X23 = จํานวนห้ องพัก
X24 = จํานวนคนพักต่อห้ อง
X25 = จํานวนวันพักเฉลีย
X26 = จํานวนห้ องทีขายได้
X27 = จํานวนคนทํางานและลูกจ้ าง
X28 = ค่าตอบแทนแรงงาน
X29 = รายรับของการดําเนินงาน (โรงแรม/ทีพกั )
X30 = รายจ่ายของการดําเนินงาน (โรงแรม/ทีพกั )
X3 = เรื องเกียวกับสิงอํานวยความสะดวก/การบริ การ
X31 = มัคคุเทศก์ (จํานวน ศักยภาพ ฯ)
X32 = ศูนย์บริ การนักท่องเทียว/ข้ อมูลข่าวสารการท่องเทียว
X33 = เส้ นทางการคมนาคม (ทางบก ทางนํ 4า และทางอากาศ)
X34 = รายได้ จากการประกอบกิจการขนส่งจากธุรกิจการท่องเทียว (รถประจําทาง รถ
เช่า ฯลฯ)
X35 = การประชาสัมพันธ์
X36 = ปฏิทินการท่องเทียวจังหวัด
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X4 = เรื องเกียวกับแหล่งท่องเทียว
X41 = แหล่งท่องเทียวประเภทชายหาด
X42 = แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ
X43 = แหล่งท่องเทียวประเภทเกาะ
X44 = แหล่งท่องเทียวทีเป็ นจุดชมวิว
X45 = แหล่งท่องเทียวประเภทประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และศาสนา
X46 = แหล่งท่องเทียวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ
X47 = แหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้ างขึ 4น
X48 = ระยะทางแหล่งท่องเทียว
X5 = เรื องเกียวกับกฎ/ระเบียบ/มาตรการ/นโยบาย
X51 = กฎหมาย/ระเบียบ
X52 = มาตรการ/นโยบาย
X6 = เรื องเกียวกับสถานประกอบการ(อาหาร/เครื องดืม/ของทีระลึก/อืนๆ)
X61 = จํานวนสถานประกอบการ
X62 = จํานวนคนทํางานและลูกจ้ าง
X63 = ค่าตอบแทนแรงงาน
X64 = รายรับของการดําเนินงาน
X65 = รายจ่ายของการดําเนินงาน
X66 = รายได้ จากการท่องเทียว
X67 = สินค้ า OTOP/ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
X7 = เรื องเกียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
X71 = สถานพยาบาล
X72 = สถานีตํารวจ
X73 = ระบบการสือสาร
X74 = การให้ ความช่วยเหลือ (อาสาสมัครประจํา พื 4นที)
ท่านผสช. เสนอแนะว่าอาจจะเปลียนปั จจัย (X) ทีเกียวกับเรื องนักท่องเทียว สถานทีพกั สิงอํานวย
ความสะดวก/การบริ การ แหล่งท่องเทียว (ประเภท)ฯลฯ) เป็ นประเด็น (Y) และปั จจัยทีเกียวข้ องต้ องเป็ น
ปั จจัยจากทะเบียน
4) สถจ.ปั ตตานี (คุณจําลอง เดชศรี ตระการ) เสนอประเด็น เรื องการส่งเสริ มการส่งออกสินค้ า
OTOP (ผ้ าคลุมผม ผ้ าละหมาด หมวกกะปิ เยาะ)
= พื 4นทีผลิตสินค้ า (ผ้ าคลุมผม ผ้ าละหมาด หมวกกะปิ เยาะ)
X1
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X2
= กําลังผลิตสินค้ ารายปี
X3
= จํานวนผู้ผลิตสินค้ าทีได้ 5ดาว
X4
= จํานวนรายผู้ได้ รับรางวัล 5 ดาว ในแต่ละปี
X5
= จํานวนผู้ขึ 4นทะเบียน OTOP ทีผ่านการพิจารณามาตรฐานการผลิตจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด
X6
= การพัฒนาหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์
X7
= กําลังแรงงานทีอยูใ่ นขบวนการผลิต
X8
= ปริ มาณการส่งออก (รายชิ 4น) ต่อปี
X9
= รูปแบบการประชาสัมพันธ์
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรศึกษาด้ วยว่ารายได้ ของการส่งออกสินค้ านี 4เป็ นสัดส่วนเท่าไรของ GPP
จังหวัดปั ตตานี
5) สถจ.สุราษฎร์ ธานี (คุณพรทิพย์ โพธิครูประเสริ ฐ) เสนอประเด็นเรื อง ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํา (เงาะ ทุเรี ยน มังคุด ลองกอง) โดยกําหนดปั จจัยทีเกียวข้ อง ดังนี 4
x1
=
พื 4นทีเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด (ต้ นนํ 4า)
x2
=
จํานวนผลผลิต ต่อไร่ (ต้ นนํ 4า)
x3
=
ข้ อมูลช่วงเวลาทีผลผลิตแต่ละชนิดจะออกสูต่ ลาด (ต้ นนํ 4า)
x4
=
ข้ อมูลต้ นทุนการผลิต (ปุ๋ย พันธุ์พืช ยาปราบศัตรูพืช) (ต้ นนํ 4า)
x5
=
คุณภาพผลผลิต (ต้ นนํ 4า)
x6
=
ข้ อมูลราคาผลผลิตแต่ละชนิด (ย้ อนหลังไม่ตํากว่า 5 ปี ) (ต้ นนํ 4า)
x7
=
คุณภาพดิน (ต้ นนํ 4า)
x8
=
แหล่งรวบรวมผลผลิต (โรงคัดแยก,ตลาดกลาง) (กลางนํ 4า)
x9
=
พ่อค้ าคนกลาง (กลางนํ 4า)
x10 =
ต้ นทุนการขนส่ง (กลางนํ 4า)
x11 =
ข้ อมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีต่อเนืองจากผลผลิตทางการเกษตร
(กลางนํ 4า)
x12 =
บรรจุภณ
ั ฑ์ (กลางนํ 4า)
x13 =
ตลาด (ในประเทศ,ต่างประเทศ) (ปลายนํ 4า)
x14 =
ผู้บริ โภค (ปลายนํ 4า)
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรกําหนดปั จจัยต่างๆ ออกเป็ นด้ าน และประเด็นราคาสินค้ าเกษตรเป็ น
รายชนิด
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6) หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการสถิติจงั หวัดตรัง (คุณพิลาภ รักไทย) เสนอประเด็นเรื อง พัฒนาผลผลิต
ยางพารา และอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดตรัง โดยเสนอปั จจัยต่างๆ ดังนี 4
X1

พื 4นทีเพาะปลูกยางพารา (ยังไม่ให้ ผลผลิต/กําลังให้ ผลิต/ไม่ให้ ผลผลิตแล้ ว)

X2

จํานวนครัวเรื อนทีเพาะปลูกยางพารา

X3

ผลผลิตยางพารา1 (กิโลกรัม/ไร่)
( 1ความรู้ของเกษตรกร/จํานวนวันทีฝนตก/ปริ มาณฝนฯ)

X4

คุณภาพผลผลิต (ความหนาแน่นของนํ า4 ยาง พันธุ์ยาง/คุณภาพการทํ ายาง

X5

ต้ นทุนการผลิ ต (ราคากล้ ายาง/ความรู้ ฯ 2 /ปุ๋ย/คุณ ภาพปุ๋ย/ยาปราบศัตรู พื ช /

แผ่น)
ค่าแรง)
(2 ความรู้เรื องการทําปุ๋ยหมัก/การใช้ ป๋ ยที
ุ ถกู ต้ อง/การผลิตหรื อการเพาะชํากล้ ายางเอง)
X6

ช่วงเวลาทีผลผลิตสูต่ ลาดมาก/น้ อย

X7

พ่อค้ า/คนกลาง/สหกรณ์/สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดตรัง

X8

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมยาง (แปรรูป/รมควันฯ)

X9

ผลกระทบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมยาง,ระบบนิเวศน์ (การปล่อยนํ 4าเสีย

กลินของโรงงานฯ)
X10

ตลาดต่างประเทศ (ปริ มาณการส่งออก/ประเทศ)

X11

ชนิดของผลผลิตทีสง่ ออก (ยางแผ่นรมควัน/ยางแผ่นดิบ/นํ 4ายางข้ น/อืนๆ)

X12

ราคาผลผลิต (ย้ อนหลัง 5 ปี ) (ผลกระทบต่อราคา/ราคาตลาดในจังหวัด/

ตลาดกลางหาดใหญ่)
X13

ผลกระทบจากธรรมชาติ (นํ 4าท่วม,ภัยแล้ ง)

X14

ผลผลิตต่อเนืองอื น ๆ (ราคาไม้ ยางพารา/ โรงงานเฟอร์ นิเจอร์ / การส่งออกไม้

X15

สถานการณ์ยางพาราในอนาคตX12

แปรรูปฯ)
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรศึกษาประเภทของยางพารา และการเคลื อนย้ าย (logistic) นํ า4 ยางพาราสูโ่ รงงาน
7) หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการสถิตจิ งั หวัดสงขลา (นายธนู สุวรรณโน) เสนอประเด็นเรื องอุสาหกรรม
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ยางพารา ว่ามีปัจจัยทีเพิมเติมจากปั จจัยของจังหวัดตรัง คือสงขลาเป็ นศูนย์กลางของยางพารา รวมทังการ
4
แปรรูปไม้ ยางพารา
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรศึกษาอุตสาหกรรมต่อเนืองของยางพาราเพิมเติม
8) หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการสถิตจิ งั หวัดกระบี (นางแสงอรุณ บุญศรี ) เสนอประเด็นเรื อง แหล่งเกษตร
อุตสาหกรรม และพลังงานทียงั ยืน (ปาล์มนํ 4ามัน ) โดยเสนอปั จจัยต่างๆ ดังนี 4
(X1) พื 4นทีปลูกปาล์มนํ 4ามัน
(X2) ผลผลิตปาล์มนํ 4ามัน
(X3) ราคา
(X4) จํานวนเกษตรผู้ปลูกปาล์มนํ 4ามัน
(X5) การขนส่ง
(X6) โรงหีบผลปาล์มนํ 4ามัน
(X7) โรงกลัน นํ 4ามันปาล์ม
(Xn) อืน ๆ
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรศึกษาประเภทของปริ มาณความต้ องการการใช้ ปาล์มนํ 4ามัน ทังที
4 เป็ น
อาหาร และส่วนประกอบในเชื 4อเพลิง ว่ามีสดั ส่วนปริ มาณความต้ องการปาลม์ทงสิ
ั 4 4นเท่าไร
9) หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการสถิติจงั หวัดพังงา (คุณทิพยรัตน์ ตันสิริวณ
ั ณะ) เสนอประเด็นเรื องรายได้
ด้ านเกษตรกรรม (ยางพารา และปาล์มนํ 4ามัน) โดยมีปัจจัยทีเกียวข้ อง คือ
จํานวนวันทีฝนตก (X11)
ราคาตลาด (X12)
โรคระบาด (X13)
ราคาปุ๋ยเคมี (X14)
ราคายาปราบศัตรูพืช (X15)
ผลผลิตเฉลียต่อไร่ (X16)
จํานวนต้ นยางต่อไร่ (X17)
จํานวนต้ นปาล์มต่อไร่ (X18)
เนื 4อทีเพาะปลูก (X19)
เนื 4อทีเก็บเกียว (X110)
นํ 4ามันเชื 4อเพลิง (X111)
ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรหาปั จจัยทีเป็ นข้ อมูลทะเบียน
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4. ศู น ย์ จั ง หวั ด อยุ ธ ยา (30 มิ ถุ น ายน – 2 กรกฎาคม 2554) จํ า นวน 19 จั ง หวั ด ได้ แก่
ประจวบคี รีขันธ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ พิ จิ ตร อุทัยธานี พระนครศรี อยุธ ยา ชัย นาท ลพบุรี สิ ง ห์ บุรี
อ่างทอง นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร ร้ อยเอ็ด
1) สถจ. ลพบุรี (นางจิรพา กุลชาติวิชิต) เสนอประเด็น (Y) ปั ญหานํ 4าท่วม โดยมีการกํ าหนด
ปั จจัยทีเกียวข้ อง ดังนี 4
X1 = ข้ อมูลทัว ไปของจังหวัด
X1a = ข้ อมูลด้ านสังคม
- เขตการปกครอง: อําเภอ ตําบล หมูบ่ ้ าน
- จํานวนประชากร: อําเภอ ตําบล หมูบ่ ้ าน
- จํานวนครัวเรื อน: อําเภอ ตําบล หมูบ่ ้ าน
หน่วยงานทีเกียวข้ อง: เทศบาล / อบต / ปกครอง/…
X1b = ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
- การทําการเกษตร
- อาชีพ
- รายได้
หน่วยงานทีเกียวข้ อง: หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ/สนง.พัฒนาชุมชน/
X1c = ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
- แหล่งนํ 4า
- พื 4นทีทําการเกษตร
- พื 4นทีป่าไม้
- สภาพอากาศ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง: หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ/อุตนุ ิยมวิทยา/...
X2 = ข้ อมูลนํ 4าท่วม
X2a = พื 4นทีทีถกู นํ 4าท่วม
- เขตการปกครอง: อําเภอ ตําบล หมูบ่ ้ าน
- จํานวนครัวเรื อน: อําเภอ ตําบล หมูบ่ ้ าน
หน่วยงานทีเกียวข้ อง: เทศบาล / อบต / ปกครอง/สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
X2b = ความเสียหาย
- ชีวิต: จํานวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ
- ทรัพย์สิน: บ้ าน รถ สิงของ
- ด้ านการเกษตร: ข้ าว พืช ปศุสตั ว์
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- โครงสร้ างพื 4นฐาน: ถนน สะพาน สถานทีราชการ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง: เทศบาล/ อบต/ปกครอง/สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ /
X2c = ระยะเวลานํ 4าท่วม
- พื 4นทีนํ 4าท่วมน้ อยกว่า 7 วัน
- พื 4นทีนํ 4าท่วมมากกว่า 7 วัน
หน่วยงานทีเกียวข้ อง: สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ / อบต./ปกครอง/...
X3 = ความช่วยเหลือและการฟื น4 ฟู
X3a = การช่วยเหลือ: เงินชดเชย/การสร้ างอาชีพ...
X3b = งบประมาณในการช่วยเหลือและฟื น4 ฟู
X3c = โครงการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง: จังหวัดลพบุรี / อบต. / ปกครอง/...
ท่าน ผสช. เสนอแนะว่า ควรศึกษาทิศทางการไหลของนํ 4า และจํานวนวันทีเกิดนํ 4าท่วมขังในแต่
ละพื 4นที
2) สถจ.อ่างทองอ่างทอง (คุณพินิจ กัลยามณีกร) นําเสนอการจัดทํา Angthong One Minute ว่าได้
ดําเนินการรวบรวมฐานข้ อมุล จําแนกตามสาขาสถิติ กําหนด Hot Issue ทีสนใจแล้ ว รวมทังได้
4 มีการทํา
Prototype ข้ อมูลบ้ างแล้ ว เช่น EA Zone(ในเขตเทศบาล) ข้ อมูลโรงรี ยน ผู้พิการ ยาเสพติด ความยากจน
ฯลฯ
5. ศูนย์ จังหวัดอุบลราชธานี (4 - 6 กรกฎาคม 2554) จํานวน 14 จังหวัด ได้ แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มุกดาหาร หนองบัวลําภู ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ อํานาจเจริ ญ อุดรธานี
อุบลราชธานี ศรี สะเกษ
1) สถจ.ศรี สะเกษ (คุณจรูญ เสียงสนัน ) เสนอประเด็น (Y) ปั ญหาผู้สงู อายุและผู้ด้อยโอกาส
บางส่วนถูกทอดทิ 4ง โดยมีปัจจัยทีเกียวข้ อง คือสภาพทางเศรษฐกิจและสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติได้ สง่ ผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ทําให้ เกิดปั ญหาสังคมทีตามมาหลายด้ าน เช่น ปั ญหาเด็ก
และเยาวชน แรงงาน สุขอนามัย การศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้สงู อายุ ฯลฯ
ท่าน ผสช. เสนอแนะว่า ควรศึกษาคํานิยามของปั ญหา และปั จจัยทีเกียวข้ องในปั ญหาทีมี
ความสําคัญ โดยปั จจัยเหล่านี 4ต้ องเป็ นปั จจัยย่อยสุดท้ ายทีไม่สามารถกลับไปเป็ นประเด็นได้ อีก
2) สถจ.อุบลราชธานี (คุณณัฐวัฒน์ กาญจน์ธนภัทร) เสนอประเด็น (Y) 2 ประเด็น คือ
2.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Y1) การแก้ ปัญหาความยากจน มีปัจจัยทีเกียวข้ อง คือ
ตัวแปร X1 = ความเดือดร้ อนของราษฎร
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X2 = ความต้ องการให้ ชว่ ยเหลือ
X3 = รายได้ และรายจ่าย ของประชาชน
X4 = การจัดทําบัญชีครัวเรื อน
X5 = แผนทีความยากจน
X6 = คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของจังหวัด (Kpi)
X7 = โครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจนของจังหวัด
X8 = การบริ หารจัดการ
X9 = ระบบสารสนเทศทีใช้
2.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Y2) ระบบสารสนเทศเพือการพัฒนาจังหวัด
ตัวแปร X1 = โครงสร้ างพื 4นฐาน ด้ าน ICT
X2 = จํานวนหน่วยงานภาครัฐ
X3 = จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ/อุตสาหกรรม/บริ การ/อืนๆ
X4 = จํานวนการใช้ ICT ของครัวเรื อน
X5 = จํานวนการใช้ ICT ของสถานประกอบการ
X6 = จํานวน Website /การใช้ Email/ระบบ Wi Fi ของภาครัฐ
X7=ระบบสารสนเทศของจังหวัด(การศึกษา สาธารณสุข เกษตร ความมัง คง
และอืนๆ)
X8 = ระบบสารสนเทศ เพือการบริ การของภาครัฐ
X9 = จํานวนบุคลากรด้ าน ICT ของจังหวัด
ท่าน ผสช. เสนอแนะว่า ประเด็นทีสถจ.นําเสนอน่าสนใจ แต่เป็ นประเด็นทีใหญ่ โดยปั จจัยแต่ละ
ปั จจัยสามารถนํามาเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ ดังนัน4 อาจจะปรับปั จจัยเหล่านี 4ให้ เป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ ได้
3) สถจ.มหาสารคาม (คุณจริ ยา จันทร์ เฉลิม) เสนอประเด็น (Y) เพิมประสิทธิภาพการผลิตข้ าว
หอมมะลิ โดยนําเสนอปั จจัยทีเกียวข้ อง ดังนี 4
X1 = ข้ อมูลพื 4นทีทีปลูกข้ าวหอมมะลิ
X2 = ข้ อมูลผลผลิตต่อไร่
X3 = ราคาข้ าวหอมมะลิ
X4 = ข้ อมูลการลดต้ นทุนการผลิต
X5 = การเพิมมูลค่าของข้ าวหอมมะลิ
X6 = การแลกเปลียนเรี ยนรู้
X7 = แหล่งนํ 4าสูพ่ ื 4นทีนอกเขตชลประทาน
X8 = การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
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X9 = ข้ อมูลการพัฒนาปรับปรุงดิน
โดยสถจ. ได้ ดําเนินการรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และได้ พบปั ญหาเรื องไม่มีข้อมูลใน
หน่วยงานทีเกียวข้ องกับปั จจัยนัน4
ท่าน ผสช. เสนอแนะว่า สถจ. อาจจะหาปั จจัยทีเกียวข้ องอืนๆ โดยสอบถามหน่วยงานทีเกียวข้ อง
อืนๆ อีกครัง4
4) สถจ. นครราชสีมา (คุณวันเพ็ญ พูลวงษ์ ) มีประเด็นทีทา่ นผู้วา่ ราชการจังหวัดสนใจ ทังสิ
4 4น 4
ประเด็น คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การระบาดเพลี 4ยแป้งในมันสําปะหลัง ยาเสพติด คุณภาพชีวิต โดย
ในการประชุมนี 4 นําเสนอประเด็น (Y) การระบาดเพลี 4ยแป้งในมันสําปะหลัง โดยมีปัจจัยทีเกียวข้ อง คือ
f(x1) = พื 4นทีปลูกมันสําปะหลัง จําแนกตามอายุการปลูก รายอําเภอ (สนง.เกษตรจังหวัด)
f(x2) = พื 4นทีระบาดของเพลี 4ยแป้งรายอําเภอ (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x3) = อัตราการผลิตต่อไร่ รายอําเภอ (สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x4) = ผลผลิตหัวมันสด (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด)
f(x5) = ราคาหัวมันสด (สนง. พาณิชย์ ,สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x6) = ราคามันเส้ น (สนง. พาณิชย์ ,สนง.เกษตรจังหวัด )
f(x7) = พันธุ์มนั สําปะหลัง (สนง.เกษตรจังหวัด , ศูนย์วิจยั พันธุ์พืชไร่ ห้ วยบง)
f(x8) = จํานวนลานมันสําปะหลัง (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด )
f(x9) = โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด )
f(x10) = เพลี 4ยแป้ง (กรมวิชาการเกษตร, สนง.เกษตรจังหวัด)
f(x11) = ปั จจัยอืนๆ
ท่าน ผสช. เสนอแนะว่า ควรรวบรวมข้ อมูลของปั จจัย แล้ วทําการศึกษา ซึง อาจจะพบปั จจัยที
เกียวข้ องเพิมเติม
5) สถจ. ขอนแก่น (นางธัญลักษณ์ สุรินทรเสรี ) นําเสนอประเด็น (Y)การส่งเสริ มการผลิตพืช
พลังงานทดแทน (อ้ อย) จังหวัดขอนแก่นโดยมีปัจจัยทีเกียวข้ อง คือ
X1 = จํานวนเกษตรกรทีปลูกอ้ อย
X2 = จํานวนพื 4นทีทีปลูกอ้ อย (ไร่)
X3 = ผลผลิตเฉลียต่อไร่ (ตัน/ไร่)
X4 = ต้ นทุนการผลิต
X5 = จํานวนปุ๋ยทีใส่ เฉลียต่อไร่
X6 = จํานวนปี ทีไว้ ตออ้ อยเฉลีย
X7 = เกษตรกรทีผลิตกล้ าอ้ อยพันธุ์ดี
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ท่าน ผสช. เสนอแนะว่า ควรเพิมอีก 1 ปั จจัย คือ อัตราการผลิตทดแทน /ตัน/วัน ซึง จะทําให้
รายละเอียดมีความสมบูรณ์ยิงขึ 4น
6) สถจ.กาฬสินธุ์ (คุณบุญเลิศ สุวรรณรัตน์) นําเสนอ 2 ประเด็น คือ
6.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมีคณ
ุ ภาพ
X1= ด้ านสุขภาพ
X11 = ประชากรพิการและ/หรื อทุพพลภาพ
X12 = จํานวนประชากรต่อแพทย์ (คน)
X2 = ด้ านการศึกษา
X21 = อัตรานักเรี ยนต่อประชากรวัยเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา
X22 = คะแนนเฉลีย O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
X23 = จํานวนนักเรี ยนต่อห้ องระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน)
X3= ด้ านชีวิตการงาน
X31 = อัตราการว่างงาน (%)
X32 = อัตราการทํางานตําระดับ (%)
X33 = ผู้มีงานทําทีมีประกันสังคม (%)
X4= ด้ านรายได้
X41 = รายได้ ตอ่ เดือนของครัวเรื อน (บาทต่อเดือน)
X42 = ร้ อยละของครัวเรื อนทีมีหนี 4สิน (ร้ อยละของครัวเรื อนทังหมด)
4
X43 = สัดส่วนคนจน (%)
X44 = ดัชนีจินี (ดัชนีวดั ความแตกต่างของรายได้ )
X5= ด้ านทีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้ อม
X51 = ครัวเรื อนทีเป็ นเจ้ าของบ้ านและทีดิน (%)
X52 = ครัวเรื อนทีมีต้ เู ย็น (%)
X53 = ครัวเรื อนทีมีเตาแก๊ สหรื อเตาไฟฟ้า (%)
X54 = ประชากรทีรับผลกระทบจากอุทกภัย (%)
X55 = ประชากรทีได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ ง (%)
X6= ด้ านชีวิตและครอบครัว
X61 = ร้ อยละของครัวเรื อนทีมีหวั หน้ าครัวเรื อนเป็ นหม้ ายหย่าร้ าง หรื อแยกกันอยู่ (%)
X62 = ผู้สงู อายุทีอยูโ่ ดยลําพัง (%)
X63 = เด็กอายุ 15-17 ปี ทีทํางาน (%)
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X64 = คดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ(ต่อประชากรแสนคน)
X65 = การจับกุมคดียาเสพติด (ต่อประชากรแสนคน)
X7= ด้ านคมนาคมและการสือสาร
X71 = หมูบ่ ้ านทีมีถนนสายหลักใช้ การได้ ตลอดปี (%)
X72 = จํานวนยานยนต์จดทะเบียน (ต่อประชากรพันคน)
X73 = จํานวนอุบตั เิ หตุทางถนน (ต่อประชากรพันคน)
X74 = ครัวเรื อนทีมีโทรทัศน์ (%)
X75 = ประชากรทีมีโทรศัพท์มือถือ (%)
X76 = ประชากรทีเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต (%)
6.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาผ้ าไหมแพรวา
X1= ผู้ประกอบการทอผ้ าไหมแพรวา
X11 = ผู้ประกอบการทีได้ รับการพัฒนา
X12 = ผู้ประกอบการทีไม่ได้ รับการพัฒนา
X2 = ผู้ประกอบการทอผ้ าไหมแพรวาทีได้ มาตรฐานผ่าน GI และ มผช.
X3 = ยอดจําหน่ายผ้ าไหมแพรวา
X4= การวิจยั และพัฒนาผ้ าไหมแพรวา
X5 = มูลค่าการผลิตผ้ าไหมแพรวา
X51 = มูลค่าการผลิต
X52 = ค่าใช้ จา่ ยขันกลาง
4
X53 = ราคาเฉลียต่อหน่วย ณ แหล่งผลิต
X54 = ปริ มาณการผลิต
ท่าน ผสช. เสนอแนะว่า ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 อาจจะดําเนินการศึกษาทีละด้ าน สําหรับ
ยุทธศาสตร์ ที 2 ควรเพิมปั จจัยอีก 2 ปั จจัย คือ การส่งเสริ มอุตสาหกรรมต้ นนํ 4า (พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ)ให้
มีใช้ อย่างต่อเนืองและมีคณ
ุ ภาพ อัตราการทอ/ชิ 4น และ ขาย / ชิ 4น
(นางสาวอารี รัตน์ กิตติสมบูรณ์สขุ )
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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