
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
  “การแปลงแผนแม่บทระบบสถติปิระเทศไทยสู่การปฏิบัต ิเชิงพื  นที"“ 

มิถุนายน  - กรกฎาคม 2554 
ณ จังหวัดชลบุรี เชียงราย สงขลา พระนครศรีอยุธยา และอุบลราชธานี 

………………………………………….. 

จากการที�สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้จัดทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558  
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 28  ธันวาคม 2553 และเพื�อให้การแปลงแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบตัิ เชิงพื 4นที� เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสมัฤทธิ7อย่างเป็น
รูปธรรม จึงจําเป็นต้องมีการเปลี�ยนแปลงบริบทให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยการปรับบริบทของการ
จดัองค์กร การจดัการกระบวนงาน และการสร้างสมรรถนะให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องในระดบัพื 4นที�เพิ�มขึ 4น จาก
บริบทเดิมที�กําหนดให้มีการดําเนินงานในระดับกระทรวง กรม ซึ�งคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื�อวันที� 4 
เมษายน 2554  

ดงันั 4น เพื�อให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบตัิ เชิงพื 4นที� บรรลุเป้าหมาย
ตามที�ได้กําหนดไว้ จึงได้ดําเนินการจดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการ “การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทยสูก่ารปฏิบตั ิเชิงพื 4นที�“  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อพฒันาศกัยภาพของบคุลากรของสํานกังานสถิติจงัหวดั 
ให้สามารถดําเนินการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบตัิ สร้างจิตสํานึกในการทํางาน และพฒันา
ทกัษะด้านตา่ง ๆ สําหรับการบริหารจดัการระบบสถิตใิห้มีประสิทธิภาพ เพิ�มศกัยภาพให้สามารถทํางานให้
ประสพความสําเร็จอยา่งยั�งยืน  ซึ�งการประชมุดงักลา่วมีจํานวน 5 ศฯูย์ 

1. ศูนย์ที" 1 ณ จังหวัดชลบุรี (16-18 มิถุนายน 2554)  ผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบด้วยสถิติ
จงัหวดัและผู้ตดิตาม 1 ทา่น จํานวน 14 จงัหวดั  ได้แก่ นนทบรีุ  ปทมุธานี  สระบรีุ  สระแก้ว สมทุรสงคราม 
สมทุรสาคร สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ จนัทบรีุ ชลบรีุ ตราด ระยอง    

2. ศูนย์จังหวัดเชียงราย (20 – 22 มิถุนายน 2554) ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสถิติ
จงัหวดัและผู้ติดตาม 1 ท่าน จํานวน 14 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลําปาง  ลําพูน  เชียงราย  
แพร่  นา่น  พะเยา ตาก พิษณโุลก  เพชรบรูณ์  สโุขทยั  อตุรดติถ์  กําแพงเพชร 
  3.   ศูนย์จังหวัดสงขลา (26 – 28 มิถุนายน 2554) ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสถิติจงัหวดั
และผู้ติดตาม 1 ท่าน จํานวน 14 จงัหวดั ได้แก่ ชมุพร  นครศรีธรรมราช  พทัลงุ  สรุาษฎร์ธานี  กระบี�  ตรัง  
พงังา ภเูก็ต  ระนอง  นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตลู 

4. ศูนย์จังหวัดอยุธยา (30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2554) ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
สถิติจงัหวดัและผู้ติดตาม 1 ท่าน จํานวน 19 จงัหวดั ได้แก่ ประจวบคีรีขนัธ์  เพชรบุรี นครสวรรค์  พิจิตร 
อทุยัธานี พระนครศรีอยธุยา  ชยันาท  ลพบรีุ  สิงห์บรีุ  อ่างทอง นครปฐม  กาญจนบรีุ  ราชบรีุ  สพุรรณบรีุ 
เลย หนองคาย  นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด   
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  5.  ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี (4 - 6 กรกฎาคม 2554) ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสถิติ
จงัหวดัและผู้ติดตาม 1 ท่านจํานวน 14 จงัหวดั ได้แก่ กาฬสินธุ  ขอนแก่น มกุดาหาร หนองบวัลําภู ชยัภูมิ 
นครราชสีมา บรีุรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สริุนทร์ อํานาจเจริญ อดุรธานี อบุลราชธานี ศรีสะเกษ 
 

ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ>)  กล่าวชี 4แจงเหตผุลของ
การประชมุ มีรายละเอียด ดงันี 4 

1. พระราชบญัญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 และมาตรา 6 (1) ได้กําหนดให้สํานักงานสถิต ิ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกี�ยวกบัสถิติตามหลกัวิชาการ และจดัทําแผนแม่บท
เกี�ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ  จาก พรบ.สถิติ ปี 2550 ทําให้บทบาทและภารกิจของสสช. 
เปลี�ยนแปลง นั�นคือนอกจากเป็นผู้ผลิตข้อมลูและยงัเป็นผู้บริหารจดัการระบบสถิตขิองประเทศด้วย  

โดยสสช. ได้ดําเนินการจดัทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558   โดยมี TDRI 
และ UN ร่วมในการศึกษา ซึ�งแผนฉบบัดงักล่าวนี 4ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 28 
ธนัวาคม 2553  และการที�สสช. จะบรรลเุป้าประสงค์ในยทุธศาสตร์ที�กําหนดในแผนแม่บทระบบสถิติฉบบั
นี 4ก็คือ การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที� เกี�ยวข้อง ซึ�งปัจจัยที� สําคัญก็คือ การที�ผู้ บริหารเห็น
ความสําคญัและประโยชน์ของข้อมลูสถิตใินการพฒันาประเทศและพฒันาองค์กร 

2. สสช. ได้ดําเนินการโครงการแปลงแผนแมบ่ทระบบสถิตปิระเทศไทยสูก่ารปฏิบตั ิโดยแบง่การ                                                                                                                              
แปลงแผนออกเป็น 2 สว่น  

1) การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติรายสาขา (3 ด้าน 23 สาขา โดยด้านสงัคมแบง่เป็น 8 
สาขา ด้านเศรษฐกิจ 13 สาขา และด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 2 สาขา)  

2) การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบตัิ  เชิงพื 4นที� ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2554 

โดยการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติรายสาขาจะเกี�ยวข้องกบั 20 กระทรวง 200 กรม ซึ�งผู้ มีอํานาจ
ในการตดัสินใจคือคณะรัฐมนตรี (นายกฯ)  ในขณะที�การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติเชิงพื 4นที�จะเกี�ยวข้อง
กบัหนว่ยงานในจงัหวดั โดยผู้ มีอํานาจในการตดัสินใจคือผู้วา่ราชการจงัหวดั  

3. การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบตัิ เชิงพื 4นที� มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้
ข้อมลูที�ผู้บริหารในพื 4นที�สามารถนําไปใช้ในการตดัสินใจดําเนินนโยบายที�/เร่งด่วนสําคญั และนําไปใช้ใน
การพฒันาในพื 4นที� โดยมีแนวทางการแปลงแผนแมบ่ทระบบสถิตปิระเทศไทยสูก่ารปฏิบตั ิเชิงพื 4นที� ดงันี 4 

1) ศกึษาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  ภายใต้นโยบายรัฐบาล/เร่งดว่น  แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ระดบักระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์ระดบัจงัหวดั ยุทธศาสตร์ระดบัท้องถิ�น  
แผนบริหารราชการแผน่ดนิ  ที�สําคญัที�สดุคือศกึษาปัญหาที�สําคญั/เร่งดว่น และเป็นความต้องการของผู้ว่า
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ราชการจงัหวดั เพื�อกําหนดเป้าหมาย (Y) ซึ�งอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั 4น (ต้นนํ 4า) ระยะกลาง(กลางนํ 4า) 
และระยะยาว (ปลายนํ 4า) โดยเป้าหมายนี 4ต้องเป็นเป้าหมายในกิจกรรม 

2) กําหนดปัจจยั (X) ซึ�งอาจเป็น X  ที�มีผลตอ่เป้าหมายในระยะสั 4น ระยะกลาง และระยะยาว 
ซึ�งปัจจยั (X) นี 4ต้องเชื�อมโยงและสามารถตอบโจทย์และประเดน็ตา่งๆ ได้ รวมทั 4ง X ที�ดีต้องเป็น X  ที�ได้จาก
ทะเบียน หรืออาจจะเป็น X  ที�ต้องมีการสํารวจเพิ�มเติม ดงันั 4น การกําหนดปัจจยั (X) ได้ต้องมีองค์ความรู้
เพิ�มเติม นั�นคือศึกษาจากงานวิจัย/บทความที�เกี�ยวข้อง  และทฤษฎีต่างๆ  ซึ�งที�ผ่านมา สสช. จะมีองค์
ความรู้เฉพาะในเรื�องการผลิตข้อมลู ซึ�งมี 5 ขั 4นตอน คือ การวางแผนเตรียมงาน การเก็บรวบรวมข้อมลู การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูล  รวมทั 4ง ต้องมีองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการข้อมูล
เพิ�มเตมิ ซึ�งประกอบด้วย การวิเคราะห์เบื 4องต้น(ในและนอกองค์กร)  รู้จกัโครงสร้าง/พื 4นฐานของข้อมลู  รู้จกั
บทบาท/หน้าที�ของหน่วยงานอื�นๆ  รู้จกับริหารข้อมูลทั 4งในและนอกองค์กร  และรู้จกัทํางานร่วมกับผู้ อื�น 
(ประสานงานทั 4งใน และนอกองค์กร)  นอกจากนั 4นแล้วยัง ต้อง รู้จักตรวจสอบข้อมูล (Clearing 
House/Verify) เพื�อวิเคราะห์หา Data Gap  ซึ�งผลลพัธ์ที�ได้นี 4ก็คือ สถิติทางการ (Official Statistics)  ซึ�ง
ผา่นการหารือ/ยอมรับจากหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

3) แปลงสถิตทิางการให้เป็นระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร (Management Information  
System: MIS) โดยสถิตทิางการต้องมีคณุสมบตั ิคือสถิตทีิ�ใช้ในการกําหนดนโยบายเพื�อการพฒันาประเทศ
มีการผลิตอย่างต่อเนื�อง  มาจากกระบวนการผลิต ที�ถูกต้องตามมาตรฐานสถิติ การจัดหมวดหมู่ และ
มาตรฐานคณุภาพที�กําหนด และเป็นสถิตทีิ�รับรองให้ใช้เป็นข้อมลูอ้างอิง (Reference)     

4) การเปลี�ยนข้อมลูจากระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร (MIS) ให้เป็นระบบสารสนเทศ 
สําหรับผู้บริหาร (Exécutive Information System : EIS) หรือระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ  (Decision 
Support System: DSS) เพื�อเป็นการเพิ�มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถใช้ในการ
ตดัสินใจ  โดยเป็นการนําเสนอข้อมลู EIS/DSS ในรูปภมูิศาสตร์  Thematic Map / Graph 
ซึ�งในอนาคตสสช.จะมีการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบ E- Survey  และมีแผนที�จะดําเนินการจดัทํา EA Zone 
(Enumeration Area Zone) 

5) การที�จะทําให้การแปลงแผนแมบ่ทระบบสถิตปิระเทศไทยสูก่ารปฏิบตั ิเชิงพื 4นที�บรรล ุ
เป้าหมายจะต้องมีการบริหารความเสี�ยง โดยการดําเนินการ ดงันี 4 

• สร้างความรู้ ความเข้าใจกบับคุลากรของสสช. และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง (WIN-WIN 
Situation) 

• สอดแทรกแผนการดําเนินการการแปลงแผนฯ เข้าไปในยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การ
ทํางานของผู้ ว่าราชการจงัหวดั รวมทั 4งการสร้างพธัมิตร หรือเครือข่ายกับหน่วยงาน
ตา่งๆ ในจงัหวดั 
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• พัฒนา และส่งเสริมการจัดทําข้อมูลที�สนับสนุนการตัดสินใจ (ผังสถิติทางการ/
ปรับปรุงการผลิตข้อมลู) 

• พฒันาเทคนิคการนําเสนอให้มีความนา่สนใจ (One Minute) 

• ตดิตามและประเมินผลการแปลงแผนฯ (Plan-Do-Check-Action) 
 
สรุปประเดน็การหารือที"สาํคัญตามศูนย์จังหวัด ดังนี   

1. ศูนย์จังหวัดชลบุรี (16-18 มิถุนายน 2554)  จํานวน 14 จงัหวดั  ได้แก่ นนทบรีุ  ปทมุธานี  สระบรีุ   
สระแก้ว สมทุรสงคราม สมทุรสาคร สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ จนัทบรีุ ชลบรีุ ตราด 
ระยอง   

 สถจ.ชลบุรี (คณุณัฏฐ์พิชา นาคสมบูรณ์)  และ สถจ. นครนายก (คณุสุทิน โรจนาปิยาวงศ์) เสนอ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Y) เรื�องเพิ�มผลผลิตมะยงชิด 
  ปัจจยั (X) แบง่เป็น 3 ระยะ คือ 
 
 
 

- พื 4นที�เพาะปลกู          - แรงงาน                         - ปริมาณผลผลิต 
- พนัธุ์         - ภมูิอากาศ          - การเก็บรักษา        
- ปริมาณนํ 4า         - การบริหารจดัการ   
- ปุ๋ ย 
- ยาปราบศตัรูพืช 
- ทกัษะเกษตรกร 

ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรกําหนด ปัจจยั (X) ที�เป็นข้อมลูทะเบียน และควรเพิ�มปัจจยัในเรื�องราคา 
ของผลผลิตในระยะต้นนํ 4า 

2. ศูนย์จังหวัดเชียงราย (20 – 22 มิถุนายน 2554) จํานวน 14 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม ่ แมฮ่อ่งสอน   
ลําปาง  ลําพนู  เชียงราย  แพร่  นา่น  พะเยา ตาก พิษณุโลก  เพชรบรูณ์  สโุขทยั  อตุรดติถ์  กําแพงเพชร 

1) ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย สนใจประเดน็เรื�องความอดุมสมบรูณ์ของสิ�งแวดล้อม 
บริเวณแมนํ่ 4ากก  โดยทา่นผสช. ได้เสนอแนะรายละเอียดในประเดน็ดงักลา่วในที�ประชมุศนูย์ ดงันี 4 

- กําหนดประเดน็สิ�งแวดล้อม (Y) เป็น 3 ประเดน็ คือ ความอดุมสมบรูณ์ของนํ 4า ดนิ และป่า  
ซึ�งในกรณีนี 4จะศกึษาเฉพาะประเดน็ความอดุมสมบรูณ์ของลุม่นํ 4า และแบง่ประเดน็ออกเป็น 3 ระยะ คือ 

           ระยะต้นนํ 4า          ระยะกลางนํ 4า         ระยะปลายนํ 4า 
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ความอดุมสมบรูณ์ของลุม่นํ 4าบริเวณใกล้เคียง  ความอดุมสมบรูณ์ของแมนํ่ 4ากก และการใช้ประโยชน์จาก
แมนํ่ 4ากก โดยใช้แนวคิดของ Value Chain (Input Process Output และ Outcome)  

- ปัจจยั (X) ประกอบด้วย สิ�งมีชีวิตที�มีชีวิตปกติสขุ  ปริมาณฝนตก  อณุหภูมิของป่า  ระบบ
เก็บกกันํ 4า  กิจกรรมการใช้นํ 4า  การเพิ�มขึ 4นของป่าต้นนํ 4า  การอนรัุกษ์ป่า  งบประมาณ (ระยะต้นนํ 4า กลางนํ 4า 
และปลายนํ 4า)  

ทา่นผสช. ให้แนวคดิโดยยกตวัอยา่งกรณีการจดัทําบตัรประชาชน ที�ใช้หลกั Balanced  
Scorecard (BSC)  เป็นเครื�องมือในการแปลงจากกลยทุธ์ให้เป็นการปฏิบตัิ โดยวดัผลการดําเนินงานใน
ส่วนที�สําคญั 4 ด้านหลกั คือ ด้านการเงิน (Finance) ด้านลกูค้า (Customer)  ด้านกระบวนการภายใน 
(Internal) และด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Knowledge Management) 

2) สถจ. กําแพงเพชร (คณุนวลจนัทร์ เมืองแสงธรรม) เสนอประเด็น (Y) เรื�อง การแก้ไขปัญหา
การระบาดของแมลงศตัรูพืชในข้าว  และความเพียงพอของนํ 4าที�ใช้ในการเกษตร     เพื�อให้เกษตรกรผู้ปลกู
ข้าว  มีความเป็นอยูที่�ดีขึ 4น โดยกําหนดปัจจยัตา่งๆ คือ 

f(x1) = พื 4นที�ปลกูข้าว จําแนกเป็นรายอําเภอ (สนง.เกษตรจงัหวดั) 

f(x2) = อตัราการผลิตตอ่ไร่ รายอําเภอ (สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x3) = ต้นทนุการผลิตตอ่ไร่  (สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x4) = ราคามนัสําปะหลงั  (สนง. พาณิชย์ ,สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x5) = ชนิดพนัธุ์ข้าว (สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x6) = วิธีการปลกู (สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x7) = การเพิ�มผลผลิต (สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x8) = ศตัรูข้าว   เชน่ เพลี 4ยกระโดด   หอยเชอรี� (สนง.เกษตรจงัหวดั) 

f(x9) = พื 4นที�เสียหายรายอําเภอ (สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x10) = พื 4นที�ประสบภยัรายอําเภอ (สนง.เกษตรจงัหวดั ) 

f(x11) = แหลง่นํ 4าที�ใช้ในการเพาะปลกู (สนง.ชลประทานจงัหวดั) 

f(x12) = จํานวนโรงสี  (สนง.อตุสาหกรรมจงัหวดั ) 

f(x13) = นโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกตํ�า  (จงัหวดั , สนง.เกษตรจงัหวดั , 

อําเภอ ) 

f(x14) = การประชาสมัพนัธ์การป้องกนั ปราบปราม ฯ ศตัรูข้าว (จงัหวดั , สนง.เกษตรจงัหวดั , 

อําเภอ) 
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ท่านผสช. ได้เสนอแนะประเด็นดงักล่าวว่า ต้องระบุได้ว่าเป็นข้าวประเภทใด (ข้าวปทุม ข้าว51) 
และทําการจดักลุ่มปัจจยัออกเป็น ปัจจยัที�เกี�ยวกับการผลิต (ชาวนา ปัจจยัการผลิต โครงสร้างการผลิต) 
การแปรรูป (อตัรากําลงัการผลิต จํานวนโรงสี)  การคมนาคม (Logistic) การขายข้าว (รัฐบาลประกนัราคา
ข้าวไว้ที�ราคาเทา่ใด) 

3) สถจ.แมฮ่อ่งสอน (นายอดลุย์ บรรจงจดั) เสนอประเดน็ (Y) เรื�องการทอ่งเที�ยวในจงัหวดั 
แมฮ่อ่งสอน  ซึ�งได้สอบถามจากการสอบถามผู้วา่ราชการจงัหวดั โดยกําหนดปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 
  x1 = จํานวนแหลง่ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาต ิ
  x2 = จํานวนแหลง่ทอ่งเที�ยวทางวฒันธรรม 
  x3 = การพฒันาแหลง่ทอ่งเที�ยว 
  x4 = การประชาสมัพนัธ์ 
  x5 = การคมนาคม ขนสง่ 
  x6 = จํานวนที�พกั 
  x7 = จํานวนร้านอาหาร 
  x8 = สินค้า OTOP 
  x9 = ภมูิปัญญาท้องถิ�น 
  x10 = ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที�ยว 
  x11 = จํานวนนกัทอ่งเที�ยว 

ทา่นผสช. ได้เสนอแนะประเดน็ดงักลา่ววา่ จะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื�อง 
 
 
 

- นกัลงทนุ(หอการค้า)         - ชาตพินัธุ์ ธรรมชาต ิ                -  เที�ยวทั 4งปี 
- นกัทอ่งเที�ยว          - ของฝากของชําร่วย         จะเป็น Pro marketing   

                                                                                                            หรือเป็น De marketing 
  ทั 4งนี 4 อาจแบง่ปัจจยั เป็น 3 กลุม่คือ 

1) Hardware (HW) ประกอบด้วย ธรรมชาต ิ เส้นทางคมนาคม 
2) Software (SW)  ประกอบด้วย ชาตพินัธุ์ 
3) People ware (PW)     ประกอบด้วย บคุลากรที�เกี�ยวข้องกบัการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยว

(ต้องมีความรู้/มีระดบั) 

           ความรู้            ผลติภณัฑ์การทอ่งเที�ยว            สง่เสริมการขาย 
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4) สถจ.แพร่ (คณุรุ่งฤดี พฒันชยัวิทย์)เสนอประเด็น เรื�อง ส่งเสริมการท่องเที�ยวด้านวฒันธรรม 
เชิงนิเวศ และสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเรื�อง พฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยว โดยกําหนด
ปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 
    X1 = แหลง่ทอ่งเที�ยว 
    X2 = ข้อมลูการเชื�อมโยงด้านการทอ่งเที�ยวในกลุม่จงัหวดัล้านนาตะวนัออก 
    X3 = ข้อมลูการเดนิทาง เส้นทางคมนาคม 
    X4 = ข้อมลูร้านอาหาร 
    X5 = ข้อมลูสถานที�พกั 
    X6 = ข้อมลูผลิตภณัฑ์ชมุชน 

ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรกําหนด ปัจจยั (X) ที�เป็นข้อมลูทะเบียน และเป็นปัจจยั (X) สดุท้ายที�ไม ่
สามารถเปลี�ยนเป็น Y ได้แล้ว 

5) สถจ.พิษณุโลก (คุณกิตติศักดิ7 โพศรี) เสนอประเด็น เรื�องพิษณุโลกเมืองบริการด้านการ
ทอ่งเที�ยว โดยกําหนดปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 

X1  = เทศกาล / ประเพณี 
X2 = สถานที�ทอ่งเที�ยว 
X3 =  กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเที�ยวภายในจงัหวดั 
X4 =  นโยบายจงัหวดั 
X5 =   แหลง่บนัเทิง/ร้านอาหาร 
X6 =   ศนูย์การค้า / แหลง่ช็อปปิ4ง 
X7 =  การคมนาคม 
X8 = ความปลอดภยั 
X9 = โรงแรมและที�พกั 
X10 = การบริการด้านสขุภาพเพื�อสง่เสริมการทอ่งเที�ยว 
X11 = หนว่ยบริการด้านการทอ่งเที�ยว 
X12 = สถาบนัสอนภาษาตา่งประเทศ 

ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรกําหนด ประเดน็ Y เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ 
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6) หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถิตจิงัหวดันา่น (คณุพชัราภรณ์ ผิวเพ็ง) ) สรุปการแปลงยทุธศาสตร์ 
จงัหวดั ดงันี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงัคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม 

ประเด็นที�นา่สนใจ 

ผู้มีอํานาจในการตดัสนิใจ 

เสนอเพื"อพิจารณา 

ข้อมลู : Y 

ยทุธศาสตร์ 

วิจยั/บทความ 

รายงาน 

แตง่ตั 4งคณะกรรมการบริหารงาน/บรูณาการข้อมลู 

ประชมุ เพื�อกําหนดรูปแบบ/ชนิดข้อมลู และหนว่ยงานรับผิดชอบ 

ผู้มีอํานาจ สั�งการ 

สว่นราชการตา่งๆ   ข้อมลู 

บรูณาการข้อมลู  แผนงาน/โครงการ 

ข้อมลูงานทะเบียน :DSS  
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3.  ศูนย์จังหวัดสงขลา (26 – 28 มิถุนายน 2554) จํานวน 14 จงัหวดั ได้แก่ ชมุพร  นครศรีธรรมราช  
พทัลงุ  สรุาษฎร์ธานี  กระบี�  ตรัง  พงังา ภเูก็ต  ระนอง  นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  สตลู 

1)  หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถิตจิงัหวดัสงขลา (คณุสขุกลัป์ญา รัตนพนัธ์) เสนอประเดน็เรื�อง  
พิชิตความยากไร้  โดยกําหนดปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 

F (X1) =  จํานวนผู้ มีรายได้ตํ�ากวา่ 23,000  บาท/คน/ปี 
F (X2) =  ลกัษณะการถือครองที�ดนิ 
F (X3) =  จํานวนสินค้า OTOP ในชมุชน 
F (X4) =  กองทนุหมูบ้่าน/ชมุชน 
F (X5) =  การสง่เสริมและพฒันาอาชีพชมุชน 
F (X6) =  กลุม่ออมทรัพย์ในชมุชน 
F (X7) =  วิสาหกิจชมุชน 
F (X8) =  จํานวนการรวมกลุม่ภายในชมุชน 
F (X9) =  ข้อมลูหลกัประกนัสขุภาพของผู้ยากไร้ในชมุชน 

ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรกําหนด ประเดน็ Y ให้ชดัเจนยิ�งขึ 4น โดยระบดุ้านของความยากไร้ (ความ
ยากไร้ในเรื�องของที�ดินทํากิน  ด้านสขุภาพ) หรือกลุ่มคนที�ยากไร้ (เกษตรกร ผู้สูงอายุ ฯลฯ) โดยปัจจยัที�
กําหนดอาจต้องมีการเปลี�ยนแปลงตามประเดน็ Y  

2) สถจ.ระนอง (นางสาวจีรภา วราดลุ) เสนอประเดน็ เรื�อง  เที�ยวระนองเฉลิมฉลองครบ 150 ปี  
โดยมีปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 
     X1  =  สถานที�ทอ่งเที�ยว  
  X2 = สินค้าเมืองระนอง 
  X3 = อาหารเมืองระนอง 
  X4  = สถานที�พกั 
  X5  = ระบบการเดนิทาง 
  X6 = จํานวนนกัทอ่งเที�ยว 
  X7 = การประชาสมัพนัธ์ 
  X8 = จดังานเฉลิมฉลองครบ 150 ปี 
  X9 = ปฏิทินการทอ่งเที�ยว 

ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรกําหนดประเดน็เรื�องทอ่งเที�ยววา่ เป็นการทอ่งเที�ยวประเภทไหน เชน่  
ทะเล นํ 4าพรุ้อน ฯลฯ ซึ�งการกําหนดปัจจยัจะมีความแตกตา่งกนั 
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3) สถจ.ภูเก็ต (นายชุติชาติ บญุชวิูทย์)    เสนอประเด็น เรื�อง  การท่องเที�ยว    โดยกําหนด

ปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 

            X1   =    เรื�องเกี�ยวกบันกัทอ่งเที�ยว  
X11       =    จํานวนนกัทอ่งเที�ยว(คนไทย/คนตา่งชาต/ิสญัชาต)ิ 
X12    =    พฤตกิรรมนกัทอ่งเที�ยว 
X13   =    วิธีการเดนิทาง  
X14    =    ความคดิเห็นของนกัทอ่งเที�ยว  
X15    =    วตัถปุระสงค์ของการเดนิทาง 
X16    =     กิจกรรมที�ทําระหวา่งทอ่งเที�ยว  
X17     =    การหาข้อมลูขา่วสารสําหรับการเดนิทางทอ่งเที�ยว  
X18     =     คา่ใช้จา่ยของนกัทอ่งเที�ยว 

            X2   =    เรื�องเกี�ยวกบัสถานที�พกั  (โรงแรม/รีสอร์ท/บงักะโล/เกสเฮาส์/โฮมสเตย์/บ้านเชา่/อื�นๆ) 
X21    =    จํานวนที�พกั 
X22    =    จํานวนผู้ เข้าพกั 
X23    =    จํานวนห้องพกั 
X24    =    จํานวนคนพกัตอ่ห้อง 
X25    =   จํานวนวนัพกัเฉลี�ย 
X26    =    จํานวนห้องที�ขายได้ 
X27    =    จํานวนคนทํางานและลกูจ้าง 
X28    =    คา่ตอบแทนแรงงาน 
X29    =    รายรับของการดําเนินงาน (โรงแรม/ที�พกั) 
X30   =    รายจา่ยของการดําเนินงาน  (โรงแรม/ที�พกั) 

            X3   =    เรื�องเกี�ยวกบัสิ�งอํานวยความสะดวก/การบริการ 
  X31    =   มคัคเุทศก์ (จํานวน  ศกัยภาพ ฯ) 
  X32    =    ศนูย์บริการนกัทอ่งเที�ยว/ข้อมลูขา่วสารการทอ่งเที�ยว 
  X33   =    เส้นทางการคมนาคม (ทางบก ทางนํ 4า และทางอากาศ)   
  X34   =    รายได้จากการประกอบกิจการขนส่งจากธุรกิจการท่องเที�ยว (รถประจําทาง รถ

เชา่ ฯลฯ) 
  X35   =    การประชาสมัพนัธ์ 
  X36   =    ปฏิทินการทอ่งเที�ยวจงัหวดั 
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            X4   =    เรื�องเกี�ยวกบัแหลง่ทอ่งเที�ยว 
                        X41    =    แหลง่ทอ่งเที�ยวประเภทชายหาด 
                        X42    =    แหลง่ทอ่งเที�ยวเชิงนิเวศ 
                        X43    =    แหลง่ทอ่งเที�ยวประเภทเกาะ 
                        X44    =    แหลง่ทอ่งเที�ยวที�เป็นจดุชมวิว 
                        X45    =    แหลง่ทอ่งเที�ยวประเภทประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และศาสนา 
                        X46    =    แหลง่ทอ่งเที�ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ 
                        X47    =    แหลง่ทอ่งเที�ยวที�มนษุย์สร้างขึ 4น 
                        X48    =    ระยะทางแหลง่ทอ่งเที�ยว 
            X5   =    เรื�องเกี�ยวกบักฎ/ระเบียบ/มาตรการ/นโยบาย 
                        X51   =    กฎหมาย/ระเบียบ 
                        X52   =    มาตรการ/นโยบาย 
            X6   =    เรื�องเกี�ยวกบัสถานประกอบการ(อาหาร/เครื�องดื�ม/ของที�ระลกึ/อื�นๆ) 
             X61    =    จํานวนสถานประกอบการ 
                        X62   =     จํานวนคนทํางานและลกูจ้าง 
                        X63   =     คา่ตอบแทนแรงงาน 
                        X64    =    รายรับของการดําเนินงาน 
                        X65   =    รายจา่ยของการดําเนินงาน  
                        X66   =   รายได้จากการทอ่งเที�ยว 
                        X67   =   สินค้า OTOP/ภมูิปัญญาชาวบ้าน                      
            X7   =    เรื�องเกี�ยวกบัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน                     
                        X71   =    สถานพยาบาล 
                        X72   =    สถานีตํารวจ 
              X73   =    ระบบการสื�อสาร 
                         X74   =    การให้ความชว่ยเหลือ (อาสาสมคัรประจํา พื 4นที�) 

ทา่นผสช. เสนอแนะว่าอาจจะเปลี�ยนปัจจยั (X) ที�เกี�ยวกบัเรื�องนกัท่องเที�ยว สถานที�พกั สิ�งอํานวย
ความสะดวก/การบริการ  แหล่งท่องเที�ยว (ประเภท)ฯลฯ) เป็นประเด็น (Y) และปัจจยัที�เกี�ยวข้องต้องเป็น
ปัจจยัจากทะเบียน 

4)  สถจ.ปัตตานี (คณุจําลอง เดชศรีตระการ) เสนอประเดน็ เรื�องการสง่เสริมการสง่ออกสินค้า  
OTOP  (ผ้าคลมุผม ผ้าละหมาด หมวกกะปิเยาะ) 
  X1 =  พื 4นที�ผลิตสินค้า (ผ้าคลมุผม ผ้าละหมาด หมวกกะปิเยาะ) 
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  X2 =  กําลงัผลิตสินค้ารายปี 

  X3 =  จํานวนผู้ผลิตสินค้าที�ได้  5ดาว 

  X4 =  จํานวนรายผู้ได้รับรางวลั 5 ดาว ในแตล่ะปี 

  X5 =  จํานวนผู้ขึ 4นทะเบียน OTOP  ที�ผ่านการพิจารณามาตรฐานการผลิตจาก
อตุสาหกรรมจงัหวดั 

  X6 =  การพฒันาหีบหอ่และบรรจภุณัฑ์ 

  X7 =  กําลงัแรงงานที�อยูใ่นขบวนการผลิต 

  X8 =  ปริมาณการสง่ออก (รายชิ 4น)  ตอ่ปี 

  X9 =  รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 

 ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรศกึษาด้วยวา่รายได้ของการส่งออกสินค้านี 4เป็นสดัส่วนเท่าไรของ GPP              

จงัหวดัปัตตานี  

5)  สถจ.สรุาษฎร์ธานี  (คณุพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ) เสนอประเดน็เรื�อง ราคาผลผลิตทาง 
การเกษตรตกตํ�า   (เงาะ  ทเุรียน  มงัคดุ  ลองกอง) โดยกําหนดปัจจยัที�เกี�ยวข้อง ดงันี 4 

x1 = พื 4นที�เพาะปลกูพืชแตล่ะชนิด  (ต้นนํ 4า) 
x2 = จํานวนผลผลิต ตอ่ไร่  (ต้นนํ 4า) 

  x3 = ข้อมลูชว่งเวลาที�ผลผลิตแตล่ะชนิดจะออกสูต่ลาด  (ต้นนํ 4า) 
  x4 = ข้อมลูต้นทนุการผลิต (ปุ๋ ย พนัธุ์พืช ยาปราบศตัรูพืช)  (ต้นนํ 4า) 
  x5 = คณุภาพผลผลิต  (ต้นนํ 4า) 
  x6 = ข้อมลูราคาผลผลิตแตล่ะชนิด (ย้อนหลงัไมตํ่�ากวา่ 5 ปี)  (ต้นนํ 4า) 
  x7 = คณุภาพดนิ  (ต้นนํ 4า) 
  x8 = แหลง่รวบรวมผลผลิต  (โรงคดัแยก,ตลาดกลาง)  (กลางนํ 4า) 
  x9 = พอ่ค้าคนกลาง  (กลางนํ 4า) 
  x10 = ต้นทนุการขนสง่  (กลางนํ 4า) 
  x11 = ข้อมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที�ต่อเนื�องจากผลผลิตทางการเกษตร 
(กลางนํ 4า) 
  x12 = บรรจภุณัฑ์  (กลางนํ 4า) 
  x13 = ตลาด  (ในประเทศ,ตา่งประเทศ)  (ปลายนํ 4า) 
  x14 = ผู้บริโภค  (ปลายนํ 4า) 

ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรกําหนดปัจจยัตา่งๆ ออกเป็นด้าน และประเด็นราคาสินค้าเกษตรเป็น
รายชนิด 
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6)  หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถิติจงัหวดัตรัง  (คณุพิลาภ รักไทย) เสนอประเด็นเรื�อง พฒันาผลผลิต

ยางพารา  และอตุสาหกรรมยางพาราในจงัหวดัตรัง โดยเสนอปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 

X1 พื 4นที�เพาะปลกูยางพารา  (ยงัไมใ่ห้ผลผลิต/กําลงัให้ผลิต/ไมใ่ห้ผลผลิตแล้ว) 

X2 จํานวนครัวเรือนที�เพาะปลกูยางพารา  

X3 ผลผลิตยางพารา1   (กิโลกรัม/ไร่)   

                 ( 1ความรู้ของเกษตรกร/จํานวนวนัที�ฝนตก/ปริมาณฝนฯ) 

X4 คณุภาพผลผลิต    (ความหนาแน่นของนํ 4ายาง   พันธุ์ยาง/คุณภาพการทํายาง

แผน่) 

X5 ต้นทุนการผลิต   (ราคากล้ายาง/ความรู้ฯ2/ปุ๋ ย/คุณภาพปุ๋ ย/ยาปราบศัตรูพืช/

คา่แรง) 

 (2 ความรู้เรื�องการทําปุ๋ ยหมกั/การใช้ปุ๋ ยที�ถกูต้อง/การผลิตหรือการเพาะชํากล้ายางเอง) 

X6 ชว่งเวลาที�ผลผลิตสูต่ลาดมาก/น้อย    

X7 พอ่ค้า/คนกลาง/สหกรณ์/สํานกังานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยางจงัหวดัตรัง 

X8 จํานวนโรงงานอตุสาหกรรมยาง  (แปรรูป/รมควนัฯ) 

X9 ผลกระทบตอ่สงัคมของโรงงานอตุสาหกรรมยาง,ระบบนิเวศน์  (การปล่อยนํ 4าเสีย

กลิ�นของโรงงานฯ) 

X10 ตลาดตา่งประเทศ  (ปริมาณการสง่ออก/ประเทศ) 

X11 ชนิดของผลผลิตที�สง่ออก  (ยางแผน่รมควนั/ยางแผน่ดบิ/นํ 4ายางข้น/อื�นๆ) 

X12 ราคาผลผลิต  (ย้อนหลัง  5  ปี)    (ผลกระทบต่อราคา/ราคาตลาดในจังหวัด/

ตลาดกลางหาดใหญ่) 

X13 ผลกระทบจากธรรมชาต ิ (นํ 4าทว่ม,ภยัแล้ง) 

X14 ผลผลิตต่อเนื�องอื�น ๆ   (ราคาไม้ยางพารา/ โรงงานเฟอร์นิเจอร์/ การส่งออกไม้

แปรรูปฯ) 

X15 สถานการณ์ยางพาราในอนาคตX12  

ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรศึกษาประเภทของยางพารา และการเคลื�อนย้าย (logistic) นํ 4า-
ยางพาราสูโ่รงงาน 

7) หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถิตจิงัหวดัสงขลา (นายธน ูสวุรรณโน) เสนอประเดน็เรื�องอสุาหกรรม 
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ยางพารา วา่มีปัจจยัที�เพิ�มเตมิจากปัจจยัของจงัหวดัตรัง คือสงขลาเป็นศนูย์กลางของยางพารา รวมทั 4งการ
แปรรูปไม้ยางพารา 
 ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรศกึษาอตุสาหกรรมตอ่เนื�องของยางพาราเพิ�มเตมิ 

8) หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถิตจิงัหวดักระบี� (นางแสงอรุณ บญุศรี) เสนอประเดน็เรื�อง แหลง่เกษตร  
อตุสาหกรรม และพลงังานที�ยั�งยืน (ปาล์มนํ 4ามนั ) โดยเสนอปัจจยัตา่งๆ ดงันี 4 

     (X1) พื 4นที�ปลกูปาล์มนํ 4ามนั  
             (X2) ผลผลิตปาล์มนํ 4ามนั 
               (X3) ราคา 
               (X4) จํานวนเกษตรผู้ปลกูปาล์มนํ 4ามนั 
               (X5) การขนสง่ 
          (X6) โรงหีบผลปาล์มนํ 4ามนั 
   (X7) โรงกลั�นนํ 4ามนัปาล์ม 
         (Xn)     อื�น ๆ  

ท่านผสช. เสนอแนะว่า ควรศกึษาประเภทของปริมาณความต้องการการใช้ปาล์มนํ 4ามนั ทั 4งที�เป็น
อาหาร และสว่นประกอบในเชื 4อเพลิง วา่มีสดัสว่นปริมาณความต้องการปาลม์ทั 4งสิ 4นเทา่ไร 

9)  หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถิติจงัหวดัพงังา (คณุทิพยรัตน์ ตนัสิริวณัณะ) เสนอประเด็นเรื�องรายได้
ด้านเกษตรกรรม (ยางพารา และปาล์มนํ 4ามนั)  โดยมีปัจจยัที�เกี�ยวข้อง คือ 

จํานวนวนัที�ฝนตก (X11) 
ราคาตลาด  (X12) 
โรคระบาด  (X13) 
ราคาปุ๋ ยเคมี  (X14) 
ราคายาปราบศตัรูพืช  (X15) 
ผลผลิตเฉลี�ยตอ่ไร่  (X16) 
จํานวนต้นยางตอ่ไร่  (X17) 
จํานวนต้นปาล์มตอ่ไร่  (X18) 
เนื 4อที�เพาะปลกู  (X19) 
เนื 4อที�เก็บเกี�ยว  (X110) 
นํ 4ามนัเชื 4อเพลิง  (X111) 

ทา่นผสช. เสนอแนะวา่ ควรหาปัจจยัที�เป็นข้อมลูทะเบียน 
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4. ศูนย์จังหวัดอยุธยา (30 มิ ถุนายน – 2 กรกฎาคม 2554) จํานวน 19 จังหวัด ไ ด้แ ก่ 
ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี นครสวรรค์  พิจิตร อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  
อา่งทอง นครปฐม  กาญจนบรีุ  ราชบรีุ  สพุรรณบรีุ เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด   

1) สถจ. ลพบุรี (นางจิรพา กุลชาติวิชิต) เสนอประเด็น (Y)   ปัญหานํ 4าท่วม โดยมีการกําหนด
ปัจจยัที�เกี�ยวข้อง ดงันี 4 

 X1 = ข้อมลูทั�วไปของจงัหวดั 
X1a = ข้อมลูด้านสงัคม   
 -  เขตการปกครอง: อําเภอ ตําบล หมูบ้่าน 
 -  จํานวนประชากร: อําเภอ ตําบล หมูบ้่าน 
 -  จํานวนครัวเรือน: อําเภอ ตําบล หมูบ้่าน 

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง:  เทศบาล / อบต / ปกครอง/… 
X1b = ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ  
- การทําการเกษตร 
- อาชีพ 
- รายได้ 

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง: หนว่ยงานสงักดักระทรวงเกษตรฯ/สนง.พฒันาชมุชน/ 
 X1c = ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม   
- แหลง่นํ 4า 
- พื 4นที�ทําการเกษตร   
- พื 4นที�ป่าไม้ 
 -  สภาพอากาศ 

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง: หนว่ยงานกระทรวงเกษตรฯ/อตุนิุยมวิทยา/... 
X2 =  ข้อมลูนํ 4าทว่ม 
 X2a = พื 4นที�ที�ถกูนํ 4าทว่ม 
 - เขตการปกครอง: อําเภอ ตําบล หมูบ้่าน 
 - จํานวนครัวเรือน: อําเภอ ตําบล หมูบ้่าน 

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง: เทศบาล / อบต / ปกครอง/สนง.ป้องกนัและบรรเทาฯ 
X2b = ความเสียหาย 
 - ชีวิต: จํานวนผู้ เสียชีวิต บาดเจ็บ 
 - ทรัพย์สิน: บ้าน รถ สิ�งของ 
 - ด้านการเกษตร: ข้าว พืช ปศสุตัว์ 
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 - โครงสร้างพื 4นฐาน: ถนน สะพาน สถานที�ราชการ 
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง: เทศบาล/ อบต/ปกครอง/สนง.ป้องกนัและบรรเทาฯ / 

X2c = ระยะเวลานํ 4าทว่ม 
 - พื 4นที�นํ 4าทว่มน้อยกวา่ 7 วนั 
 - พื 4นที�นํ 4าทว่มมากกวา่ 7 วนั 

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง: สนง.ป้องกนัและบรรเทาฯ / อบต./ปกครอง/... 
 X3 = ความชว่ยเหลือและการฟื4นฟ ู

X3a = การชว่ยเหลือ: เงินชดเชย/การสร้างอาชีพ... 
X3b = งบประมาณในการชว่ยเหลือและฟื4นฟ ู
X3c = โครงการชว่ยเหลือจากหนว่ยงานตา่งๆ  

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง: จงัหวดัลพบรีุ / อบต. / ปกครอง/... 
ทา่น ผสช. เสนอแนะวา่ ควรศกึษาทิศทางการไหลของนํ 4า และจํานวนวนัที�เกิดนํ 4าทว่มขงัในแต ่

ละพื 4นที� 

2)  สถจ.อ่างทองอ่างทอง (คณุพินิจ กลัยามณีกร) นําเสนอการจดัทํา Angthong One Minute วา่ได้ 
ดําเนินการรวบรวมฐานข้อมลุ จําแนกตามสาขาสถิติ กําหนด Hot Issue ที�สนใจแล้ว รวมทั 4งได้มีการทํา 
Prototype ข้อมลูบ้างแล้ว เชน่ EA Zone(ในเขตเทศบาล) ข้อมลูโรงรียน ผู้พิการ ยาเสพตดิ ความยากจน 
ฯลฯ 

5. ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี (4 - 6 กรกฎาคม 2554) จํานวน 14 จงัหวดั ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มกุดาหาร หนองบวัลําภู ชยัภูมิ นครราชสีมา บรีุรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ อํานาจเจริญ อดุรธานี 
อบุลราชธานี ศรีสะเกษ 

1) สถจ.ศรีสะเกษ (คณุจรูญ เสียงสนั�น) เสนอประเดน็ (Y)   ปัญหาผู้สงูอายแุละผู้ ด้อยโอกาส 
บางสว่นถกูทอดทิ 4ง โดยมีปัจจยัที�เกี�ยวข้อง คือสภาพทางเศรษฐกิจและสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาตไิด้สง่ผล
กระทบตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม  ทําให้เกิดปัญหาสงัคมที�ตามมาหลายด้าน เชน่ ปัญหาเดก็
และเยาวชน  แรงงาน  สขุอนามยั  การศกึษา ผู้ ด้อยโอกาส  ผู้สงูอาย ุฯลฯ 
 ทา่น ผสช. เสนอแนะวา่ ควรศกึษาคํานิยามของปัญหา และปัจจยัที�เกี�ยวข้องในปัญหาที�มี
ความสําคญั โดยปัจจยัเหล่านี 4ต้องเป็นปัจจยัยอ่ยสดุท้ายที�ไมส่ามารถกลบัไปเป็นประเดน็ได้อีก 

2) สถจ.อบุลราชธานี (คณุณฐัวฒัน์ กาญจน์ธนภทัร) เสนอประเดน็ (Y)   2 ประเด็น คือ 
2.1) ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Y1)   การแก้ปัญหาความยากจน มีปัจจยัที�เกี�ยวข้อง คือ 

           ตวัแปร X1 = ความเดือดร้อนของราษฎร 
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                                 X2 = ความต้องการให้ชว่ยเหลือ 
                                 X3 = รายได้และรายจา่ย ของประชาชน 
                                 X4 = การจดัทําบญัชีครัวเรือน 
                                 X5 = แผนที�ความยากจน 
                                X6 = คํารับรองการปฏิบตัริาชการของจงัหวดั (Kpi) 
                                X7 = โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของจงัหวดั 
                                X8 = การบริหารจดัการ 
                               X9 = ระบบสารสนเทศที�ใช้ 
      2.1)  ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Y2)   ระบบสารสนเทศเพื�อการพฒันาจงัหวดั 
                   ตวัแปร X1 = โครงสร้างพื 4นฐาน ด้าน ICT 
                              X2 = จํานวนหน่วยงานภาครัฐ 
                              X3 = จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ/อตุสาหกรรม/บริการ/อื�นๆ 
                             X4 = จํานวนการใช้ ICT ของครัวเรือน 
                             X5 = จํานวนการใช้ ICT ของสถานประกอบการ 
                             X6 = จํานวน Website /การใช้ Email/ระบบ Wi Fi ของภาครัฐ 
                             X7=ระบบสารสนเทศของจงัหวดั(การศกึษา สาธารณสขุ เกษตร ความมั�งคง                                   
และอื�นๆ) 
                             X8 = ระบบสารสนเทศ เพื�อการบริการของภาครัฐ 
                             X9 = จํานวนบคุลากรด้าน ICT ของจงัหวดั 

ทา่น ผสช. เสนอแนะวา่ ประเดน็ที�สถจ.นําเสนอนา่สนใจ แตเ่ป็นประเด็นที�ใหญ่ โดยปัจจยัแตล่ะ 
ปัจจยัสามารถนํามาเป็นประเดน็ยทุธศาสตร์ได้ ดงันั 4น อาจจะปรับปัจจยัเหลา่นี 4ให้เป็นประเด็นยทุธศาสตร์ได้ 

3) สถจ.มหาสารคาม (คณุจริยา จนัทร์เฉลิม) เสนอประเดน็ (Y)   เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
หอมมะลิ โดยนําเสนอปัจจยัที�เกี�ยวข้อง ดงันี 4 

X1 = ข้อมลูพื 4นที�ที�ปลกูข้าวหอมมะลิ 
X2 = ข้อมลูผลผลิตตอ่ไร่ 
X3 = ราคาข้าวหอมมะลิ 
X4 = ข้อมลูการลดต้นทนุการผลิต 
X5 = การเพิ�มมลูคา่ของข้าวหอมมะลิ 
X6 = การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
X7 = แหลง่นํ 4าสูพื่ 4นที�นอกเขตชลประทาน 

   X8 = การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ 
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   X9 = ข้อมลูการพฒันาปรับปรุงดนิ 
 โดยสถจ. ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานตา่งๆ  และได้พบปัญหาเรื�องไมมี่ข้อมลูใน
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัปัจจยันั 4น 
 ทา่น ผสช. เสนอแนะวา่ สถจ. อาจจะหาปัจจยัที�เกี�ยวข้องอื�นๆ โดยสอบถามหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง
อื�นๆ อีกครั 4ง 

4) สถจ. นครราชสีมา (คณุวนัเพ็ญ พลูวงษ์) มีประเดน็ที�ทา่นผู้วา่ราชการจงัหวดัสนใจ ทั 4งสิ 4น 4 
ประเดน็ คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การระบาดเพลี 4ยแป้งในมนัสําปะหลงั ยาเสพติด คณุภาพชีวิต  โดย
ในการประชมุนี 4 นําเสนอประเดน็ (Y)   การระบาดเพลี 4ยแป้งในมนัสําปะหลงั โดยมีปัจจยัที�เกี�ยวข้อง คือ 

f(x1) = พื 4นที�ปลกูมนัสําปะหลงั จําแนกตามอายกุารปลกู รายอําเภอ (สนง.เกษตรจงัหวดั)  
f(x2) = พื 4นที�ระบาดของเพลี 4ยแป้งรายอําเภอ (สนง.เกษตรจงัหวดั )  
f(x3) = อตัราการผลิตตอ่ไร่ รายอําเภอ (สนง.เกษตรจงัหวดั )  
f(x4) =  ผลผลิตหวัมนัสด (สนง.อตุสาหกรรมจงัหวดั)  
f(x5) =  ราคาหวัมนัสด (สนง. พาณิชย์ ,สนง.เกษตรจงัหวดั )  
f(x6) = ราคามนัเส้น  (สนง. พาณิชย์ ,สนง.เกษตรจงัหวดั )  
f(x7) = พนัธุ์มนัสําปะหลงั (สนง.เกษตรจงัหวดั  , ศนูย์วิจยัพนัธุ์พืชไร่ ห้วยบง)  
f(x8) = จํานวนลานมนัสําปะหลงั  (สนง.อตุสาหกรรมจงัหวดั ) 
f(x9) = โรงงานแปรรูปมนัสําปะหลงั  (สนง.อตุสาหกรรมจงัหวดั ) 
f(x10) = เพลี 4ยแป้ง  (กรมวิชาการเกษตร, สนง.เกษตรจงัหวดั)  
f(x11) = ปัจจยัอื�นๆ  

ทา่น ผสช. เสนอแนะวา่ ควรรวบรวมข้อมลูของปัจจยั แล้วทําการศกึษา ซึ�งอาจจะพบปัจจยัที� 
เกี�ยวข้องเพิ�มเตมิ 

5) สถจ. ขอนแก่น (นางธญัลกัษณ์ สริุนทรเสรี) นําเสนอประเดน็ (Y)การสง่เสริมการผลิตพืช 
พลงังานทดแทน (อ้อย) จงัหวดัขอนแก่นโดยมีปัจจยัที�เกี�ยวข้อง คือ 

X1 =   จํานวนเกษตรกรที�ปลกูอ้อย  
X2 = จํานวนพื 4นที�ที�ปลกูอ้อย (ไร่) 
X3 = ผลผลิตเฉลี�ยตอ่ไร่ (ตนั/ไร่) 
X4 = ต้นทนุการผลิต 
X5 = จํานวนปุ๋ ยที�ใส ่เฉลี�ยตอ่ไร่ 
X6 = จํานวนปีที�ไว้ตออ้อยเฉลี�ย 
X7 = เกษตรกรที�ผลิตกล้าอ้อยพนัธุ์ดี 
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 ทา่น ผสช. เสนอแนะวา่ ควรเพิ�มอีก 1 ปัจจยั คือ  อตัราการผลิตทดแทน /ตนั/วนั ซึ�งจะทําให้
รายละเอียดมีความสมบรูณ์ยิ�งขึ 4น 

6) สถจ.กาฬสินธุ์ (คณุบญุเลิศ สวุรรณรัตน์) นําเสนอ 2 ประเดน็ คือ 
6.1)  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาคนและสงัคมที�มีคณุภาพ 
  X1= ด้านสขุภาพ 
   X11 = ประชากรพิการและ/หรือทพุพลภาพ 
   X12 = จํานวนประชากรตอ่แพทย์ (คน) 

X2 = ด้านการศกึษา 
X21 = อตัรานกัเรียนตอ่ประชากรวยัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและ     
          อาชีวศกึษา 
X22 = คะแนนเฉลี�ย O-net ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (%) 
X23 = จํานวนนกัเรียนตอ่ห้องระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (คน) 

X3= ด้านชีวิตการงาน 
 X31 = อตัราการว่างงาน (%) 
     X32 = อตัราการทํางานตํ�าระดบั (%) 
     X33 = ผู้ มีงานทําที�มีประกนัสงัคม (%) 

                X4= ด้านรายได้ 
        X41 = รายได้ตอ่เดือนของครัวเรือน (บาทตอ่เดือน) 
   X42 = ร้อยละของครัวเรือนที�มีหนี 4สิน (ร้อยละของครัวเรือนทั 4งหมด) 
   X43 = สดัสว่นคนจน (%) 
   X44 = ดชันีจินี (ดชันีวดัความแตกตา่งของรายได้) 
             X5= ด้านที�อยู่อาศยัและสภาพแวดล้อม 
   X51 = ครัวเรือนที�เป็นเจ้าของบ้านและที�ดิน (%) 
   X52 = ครัวเรือนที�มีตู้ เย็น (%) 
       X53 = ครัวเรือนที�มีเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า (%) 
   X54 = ประชากรที�รับผลกระทบจากอทุกภยั (%) 
   X55 = ประชากรที�ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง (%) 
  X6= ด้านชีวิตและครอบครัว 
   X61 = ร้อยละของครัวเรือนที�มีหวัหน้าครัวเรือนเป็นหม้ายหยา่ร้าง หรือแยกกนัอยู ่(%) 
   X62 = ผู้สงูอายทีุ�อยูโ่ดยลําพงั (%) 
   X63 = เดก็อาย ุ15-17 ปี ที�ทํางาน (%) 
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   X64 = คดีอกุฉกรรจ์และสะเทือนขวญั(ตอ่ประชากรแสนคน) 
   X65 = การจบักมุคดียาเสพตดิ (ตอ่ประชากรแสนคน)  
  X7= ด้านคมนาคมและการสื�อสาร 
   X71 = หมูบ้่านที�มีถนนสายหลกัใช้การได้ตลอดปี (%)  
   X72 = จํานวนยานยนต์จดทะเบียน (ตอ่ประชากรพนัคน) 
   X73 = จํานวนอบุตัเิหตทุางถนน (ตอ่ประชากรพนัคน) 
   X74 = ครัวเรือนที�มีโทรทศัน์ (%) 
   X75 = ประชากรที�มีโทรศพัท์มือถือ (%) 
   X76 = ประชากรที�เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
6.2)  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 2 การพฒันาผ้าไหมแพรวา 
  X1= ผู้ประกอบการทอผ้าไหมแพรวา 
   X11 = ผู้ประกอบการที�ได้รับการพฒันา 
    X12 = ผู้ประกอบการที�ไมไ่ด้รับการพฒันา 
  X2  = ผู้ประกอบการทอผ้าไหมแพรวาที�ได้มาตรฐานผ่าน GI และ มผช. 
  X3  = ยอดจําหนา่ยผ้าไหมแพรวา 

      X4= การวิจยัและพฒันาผ้าไหมแพรวา  
      X5 = มลูคา่การผลิตผ้าไหมแพรวา 

X51 = มลูคา่การผลิต 

X52 = คา่ใช้จา่ยขั 4นกลาง 
X53 = ราคาเฉลี�ยตอ่หนว่ย ณ แหลง่ผลิต 

    X54 = ปริมาณการผลิต 

ทา่น ผสช. เสนอแนะวา่ ในประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 1 อาจจะดําเนินการศกึษาที�ละด้าน สําหรับ
ยทุธศาสตร์ที� 2 ควรเพิ�มปัจจยัอีก 2 ปัจจยั คือ  การสง่เสริมอตุสาหกรรมต้นนํ 4า (พฒันาคณุภาพวตัถดุิบ)ให้
มีใช้อยา่งตอ่เนื�องและมีคณุภาพ อตัราการทอ/ชิ 4น  และ ขาย / ชิ 4น 
 
 

       (นางสาวอารีรัตน์  กิตตสิมบรูณ์สขุ) 
               ผู้จดรายงานการประชมุ 
 
 
       (นางสาวกฤษณา จิรวฒัน์สถิตย์) 
                                                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


