รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
(Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3

นาเสนอต่อ
เทศบาลนครขอนแก่น

จัดทาโดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีนาคม 2561

คำนำ
รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นงวดที่ 3 โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่ น (Gross Municipal Product; GMP) ระยะที่ 3 ด าเนิ น การโดยคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานฉบับนี้ เป็นรายละเอียดวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาล
นครขอนแก่น และบทบาทหน้าที่ของส่วนง่านต่าง ๆ ในปัจจุบัน วิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองแบบอัจฉริยะในอนาคต ข้อเสนอแนะโครงสร้างองค์กร และรูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการข่าวสาร GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางาน
ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อกาหนดหลักสูตรในการอบรม ผลการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 “การ
เตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP” และผลการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์
ข้อมูล GMP”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ขอขอบคุณ เทศบาลนครขอนแก่ น สนั บ สนุ น
งบประมาณประจาปี 2560 ทาการศึกษาโครงการ นี้

คณะที่ปรึกษา
มีนาคม 2561
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สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ
1.3 เป้าหมาย
1.4 ขอบเขตภารกิจของที่ปรึกษา
1.5 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
1.6 พื้นที่ดาเนินการ
บทที่ 2 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลนครขอนแก่น และบทบำท
หน้ำที่ของส่วนง่ำนต่ำง ๆ ในปัจจุบัน
2.1 โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นในปัจจุบัน
2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองแบบอัจฉริยะในอนำคต
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะกำรปรับบทบำทหน้ำที่ และรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล
สำรสนเทศของเทศบำลนครขอนแก่นเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรบริหำรจัด
กำรเมืองแบบอัจฉริยะในอนำคต
4.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์
4.2 ข้อเสนอแนะบทบาทหน้าที่และรูปแบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ของศูนย์บริการข้อมูล GMP
4.3 ข้อเสนอแนะโครงสร้างศูนย์บริการข้อมูล GMP
บทที่ 5 กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทำงำนของเทศบำลนครขอนแก่น
เพื่อกำหนดหลักสูตรในกำรอบรม
5.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
5.2 โครงสร้างองค์กรของเทศบาลในปัจจุบัน
5.3 โครงสร้างและบทบาทของศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น
5.4 แนวคิดและหัวข้อการจัดอบรมสัมมนาของเทศบาลนครขอนแก่น
บทที่ 6 ผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 “กำรเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภำษณ์ของ
GMP”
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
6.2 การกาหนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
6.3 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
6.4 การสร้างความเข้าใจแบบสัมภาษณ์และการบริหารจัดการภาคสนาม
6.5 การเก็บแบบสัมภาษณ์
ข

หน้ำ
ก
ข
ง
จ
1-1
1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-2
2-1
2-1
2-12
3-1
4-1
4-1
4-3
4-7
5-1
5-1
5-7
5-8
5-10
6-1
6-1
6-3
6-9
6-11
6-14

สำรบัญ
6.6 การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์
บทที่ 7 ผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “กำรวิเครำะห์ข้อมูล GMP”
7.1 ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP
7.2 การตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมบันทึกข้อมูล
7.3 การบันทึกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และคานวณค่า GMP
7.4 การวิเคราะห์และการนาค่า GMP ไปใช้เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่
สนใจ
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอแนะการปรับบทบาท หน้าที่ และ
รูปแบบของศูนย์ข้อมูล GMP
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอแนะการปรับบทบาท
หน้าที่ และรูปแบบของศูนย์ข้อมูล GMP
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการนาเสนอประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของ
เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อกาหนดหลักสูตรในการอบรม
ภาคผนวก ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของเทศบาล
นครขอนแก่น เพื่อกาหนดหลักสูตรในการอบรม
ภาคผนวก จ เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบ
สัมภาษณ์ของ GMP”
ภาคผนวก ฉ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรที่ 1
ภาคผนวก ช สรุปผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรที่ 1
ภาคผนวก ซ ประวัติและประสบการณ์วิทยากร
ภาคผนวก ฌ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ภาคผนวก ญ การรวบรวมข้อมูลในการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
ภาคผนวก ฎ ตัวอย่างกระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล
ภาคผนวก ฏ เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ข้อมูล GMP”
ภาคผนวก ฐ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรที่ 2
ภาคผนวก ฑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรที่ 2
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สำรบัญตำรำง
หน้ำ
ตารางที่ 6-1

เกณฑ์การแบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้งของเทศบาลนครขอนแก่น

ง
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สำรบัญภำพ
หน้ำ
ภาพที่ 2-1
ภาพที่ 2-2
ภาพที่ 3-1
ภาพที่ 4-1
ภาพที่ 4-2
ภาพที่ 4-3
ภาพที่ 5-1
ภาพที่ 5-2
ภาพที่ 5-3
ภาพที่ 5-4
ภาพที่ 5-5
ภาพที่ 5-6
ภาพที่ 5-7
ภาพที่ 5-8
ภาพที่ 5-9
ภาพที่ 5-10
ภาพที่ 5-11
ภาพที่ 5-12
ภาพที่ 5-13
ภาพที่ 5-14
ภาพที่ 5-15
ภาพที่ 5-16
ภาพที่ 5-17
ภาพที่ 6-1
ภาพที่ 6-2
ภาพที่ 6-3

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาลนคร
ขอนแก่น
การปรับรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น
Business Model Canvas
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์บริการข้อมูล
GMP
โครงสร้างศูนย์บริการข้อมูล GMP
บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย
บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการบริการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการค้า
มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม เ ท ศ บ า ล น ค ร ข อ น แ ก่ น
ภาคอุตสาหกรรม
มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่ น ภาค
การเกษตร
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกตามเขต
เลือกตั้ง
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4
โครงสร้างองค์กรของเทศบาลในปัจจุบัน
โครงสร้างและบทบาทของศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
วิ เ คราะห์ ศู น ย์ ข้ อ มูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่ น ด้ ว ย
Business Model Canvas
โครงสร้างศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น
แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวม
เทศบาลนครขอนแก่น
การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
จ
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สำรบัญภำพ
หน้ำ
ภาพที่ 6-4
ภาพที่ 6-5
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ภาพที่ 6-20
ภาพที่ 6-21
ภาพที่ 6-22
ภาพที่ 6-23
ภาพที่ 6-24
ภาพที่ 6-25
ภาพที่ 7-1
ภาพที่ 7-2
ภาพที่ 7-3
ภาพที่ 7-4
ภาพที่ 7-5
ภาพที่ 7-6
ภาพที่ 7-7
ภาพที่ 7-8
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กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
(GMP)
รายละเอียดการจัดประเภทกิจกรรมการผลิต
รายละเอียดการจัดประเภทกิจกรรมการผลิต (ต่อ)
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N)
ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N) (ต่อ)
ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N) (ต่อ)
จานวนสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จานวนกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก (ต่อ)
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก (ต่อ)
บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 (ต่อ)
บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 (ต่อ)
บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 (ต่อ)
Workshop การจาลองสถานการณ์เก็บแบบสัมภาษณ์
Workshop การจาลองสถานการณ์เก็บแบบสัมภาษณ์ (ต่อ)
Workshop การจาลองสถานการณ์เก็บแบบสัมภาษณ์ (ต่อ)
Workshop การจาลองสถานการณ์เก็บแบบสัมภาษณ์ (ต่อ)
ตัวอย่างการจาแนกตามรหัสกิจกรรมและรหัส VA
การบันทึกบันทึกข้อ มู ลตาม Code ที่กาหนดแบบสั ม ภาษณ์
สาขาการขายส่ง ขายปลีก
การบันทึกบันทึกข้อมูลตาม Code ที่กาหนดแบบสัมภาษณ์สาขา
การขายส่ง ขายปลีก (ต่อ)
รหัสกิจกรรมที่บันทึกข้อมูล
รหัสกิจกรรมที่บันทึกข้อมูล (ต่อ)
การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการคานวณมูลค่าเพิ่ม
การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการคานวณมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)
การบันทึกข้อมูล GMP ของแต่ละสาขา
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล GMP ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการเก็ บ แบบ
สัมภาษณ์ในแต่ละสาขา
ฉ
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6-15
6-15
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-16
6-17
6-17
7-2
7-3
7-3
7-4
7-5
7-6
7-6
7-7
7-7

สำรบัญภำพ
หน้ำ
ภาพที่ 7-10
ภาพที่ 7-11
ภาพที่ 7-12
ภาพที่ 7-13
ภาพที่ 7-14
ภาพที่ 7-15
ภาพที่ 7-16
ภาพที่ 7-17
ภาพที่ 7-18
ภาพที่ 7-19
ภาพที่ 7-20
ภาพที่ 7-21
ภาพที่ 7-22
ภาพที่ 7-23
ภาพที่ 7-24
ภาพที่ 7-25
ภาพที่ 7-26

การบันทึกข้อมูล GMP ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต
คานวณ GMP ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นแบบเต็มพืน้ ที่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่ น จ าแนกตาม
โครงสร้างการผลิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการบริการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการค้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการเกษตร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาพรวม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกสาขาการ
ผลิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4
บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2
บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 (ต่อ)
Workshop การวิเคราะห์ข้อมูล GMP
Workshop การวิเคราะห์ข้อมูล GMP (ต่อ)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาล
นครขอนแก่น (Gross Municipal Product; GMP) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพื่อสะท้อนให้เห็ นถึง
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งในการจ้างที่
ปรึกษาดังกล่าว เทศบาลนครขอนแก่นได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต ของ
เทศบาลนครขอนแก่น เขตละ 16 สาขาการผลิต (ตามสภาพพื้นที่จริง) และได้คู่มือกระบวนการจัดทา
ผลิตดภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นไปแล้วนั้น
การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (Gross Municipal Product,
GMP) ระยะที่ 3 เป็นกระบวนการหนึ่งของการปรับข้อมูลการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมเพื่อมุ่ง
สู่เป้าหมาย “การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Governance)” ซึ่งการจัดเตรียมเทศบาล
นครขอนแก่นให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เทศบาลนคร
ขอนแก่นนั้น สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในการจัดเตรียม
โครงสร้างองค์กร การกาหนดบทบาทภาระหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน การเตรียมข้อมูล ระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ รวมถึงมีการสร้างการมีส่ ว นร่ว มระหว่างเทศบาลนครขอนแก่ น
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และผู้ มีส่ ว นได้เสี ยทุกฝ่ ายในการบริห ารจัดการเมืองแบบ
อัจฉริยะ (Smart city)
ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันของหน่วยงานภายในเทศบาลนครขอนแก่นในการ
ใช้ข้อมูล ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม (Gross Municipal Product, GMP) และการจัดเตรี ยมเทศบาลนคร
ขอนแก่นให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่องค์กรดิจิทัล รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรของ
เทศบาลนครขอนแก่ น ในการใช้ ร ะบบสารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic use of Information
Technology) จึงได้จัดทาข้อตกลงกาหนดขอบเขตงานข้อตกลงผู้รับจ้าง (Terms of Reference :
TOR) การจ้ างที่ป รึ กษาโครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (Gross
Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3 ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์โครงกำร
1) เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและโครงสร้างด้านการบริหารจัดการของเทศบาลนครขอนแก่นใน
ปัจจุบัน
2) เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานภายในเทศบาลนครขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น สามารถบูรณาการและมีความเชื่อมโยงการ
ใช้ประโยชน์ของสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย และมีความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นสู่เป้าหมายที่วางไว้
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1.3 เป้ำหมำย
1) บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานภายในเทศบาลนครขอนแก่ น สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบ
สารสนเทศร่วมกันได้อย่างบูรณาการ
2) ผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริห ารจัดการเชิ ง
ยุทธศาสตร์
3) ได้โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะในอนาคต
4) ได้รูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานภายในเทศบาลนครขอนแก่น
1.4 ขอบเขตภำรกิจของที่ปรึกษำ
1) จัดทารายละเอียดขั้นตอนและแผนการดาเนินโครงการ
2) วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา
บทบาทหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน
3) วิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบอัจฉริยะในอนาคต
4) จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของฝ่าย/สานั กภายในเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อ
เสนอแนะการปรับบทบาท หน้าที่ และรูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารสนเทศนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะในอนาคต
5) จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อกาหนดหัวข้อหรือ
หลักสูตรในการอบรม
6) จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครขอนแก่นจานวน 2
ครั้ง
7) เสนอแนะโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการบริหารจัดการของเทศบาลนครขอนแก่น
8) การประเมินและติดตามผลการจัดฝึกอบรม
1.5 ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
กาหนดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
1.6 พื้นที่ในกำรดำเนินโครงกำร ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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บทที่ 2
การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่นและบทบาทหน้าที่
ของส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบัน
2.1 โครงสร้างเทศบาลนครขอนแก่นในปัจจุบัน

ฝ่ ายนิติการ
ฝ่ ายประชา
สัมพันธ์

ภาพที่ 2-1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย สภา
เทศบาลนครขอนแก่ น ประกอบไปด้ ว ยสมาชิ ก สภาเทศบาลซึ่ง มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงจาก
ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลมีจานวน 24 คน โดยมีประธานสภาเทศบาลจานวน 1 คน และรอง
ประธานสภาเทศบาลจ านวน 1 คน ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง จากสมาชิ ก สภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจานวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งมีหน้าที่กาหนด
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นโยบายในการบริหารเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ
นอกจากนี้ ฝ่ า ยบริ ห ารประกอบไปด้ ว ย รองนายกเทศมนตรี น ครขอนแก่ น จ านวน 4 คน เลขา
นายกเทศมนตรี น ครขอนแก่ น จ านวน 4 คน ปลั ด เทศบาลนครขอนแก่ น จ านวน 1 คน รอง
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 2 คน และสานักงานเทศบาลนครขอนแก่นประกอบไปด้วยสานัก
จานวน 6 สานัก และกอง จานวน 1 กอง ฝ่ายต่าง ๆ จานวน 52 ฝ่าย ประกอบด้วย
1) สานักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจาย
อานาจ ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ฝ่าย
ส่ งเสริ มระบบการขนส่ ง และ การจราจร ฝ่ ายการประชุม และกิจ การสภา ฝ่ ายส านักเลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี และราชการที่มิได้กาหนดให้ เป็นหน้าที่ของกองหรือส่ ว นราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะรวมทั้งกากับ และเร่ งรัดการปฏิบั ติราชการของส่วน ราชการในเทศบาลให้ เป็นไปตาม
นโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และควบคุมการ ปฏิบัติงานธุรการ
1.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม กากับ ดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานธุรการและงานสารบรรณ
1.2) ฝ่ายอานวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
กากับ ดูแล และอานวยการการดาเนิ น งานของงานแผนและงบประมาณ งานบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์
1.3) ฝ่ า ยปกครอง มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยปกครอง (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานเทศกิจ งานควบคุมการจราจร งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ มั่นคง
1.4) ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอานาจ มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและกระจายอานาจ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลู ก จ้ า ง โดยมี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดนโยบาย การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และอ านวยการการ
ดาเนินงานของงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานกระจายอานาจและงานรับฟังความคิดเห็น
1.5) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีหน้าที่
เกี่ยวกับการ กาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานธุ รการ
งานป้องกันและระงับ อัคคีภัย งานระบบความปลอดภัย งานสถานีดับเพลิง และงานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน
1.6) ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน มีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร
และ บัตรประจาตัวประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง โดย มีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการ
ดาเนินงานของงานทะเบียนราษฎร 1 และ 2 และงานส่งเสริมการเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม
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1.7) ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง มีหัวหน้าฝ่ายระบบการขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานแผนระบบการขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้
โดยการและงาน สถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ
1.8) ฝ่ายสานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ก ากั บ ดู แ ล โครงการงาน ส านั ก นายกเทศมนตรี แ ละอ านวยการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
นายกเทศมนตรี งานรับเรื่องร้องเรียน
1.9) ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กากับดูแล
การประชุมของ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครขอนแก่น
และส่งเสริมกิจการของสภาเทศบาล
2) สานักการคลัง มีผู้อานวยการสานักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ
การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน บาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัด ทางบประมาณ
สถานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัด ทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และ
รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ
เทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
2.1) ฝ่ายอานวยการ มีหัวหน้าฝ่ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น
ผู้ บั งคับ บั ญชาพนั กงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีห น้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม กากับ ดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานธุรการของสานักการคลัง
2.2) ฝ่ายวิชาการและแผนงาน มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบาย การ ควบคุม กากับดูแล การดาเนินการของงานวิชาการและแผนงาน สานักการคลัง
ส่วนบริหารการคลัง มีผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
กากับ ดูแล และอานวยการการดาเนิ นงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายสถิติการคลัง ฝ่าย
ระเบียบการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
2.3) ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง
ระดั บ ต้ น ) เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทางด้ านวิช าการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี
2.4) ฝ่ายระเบียบการคลัง มีหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลั ง
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ
ควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของงาน
จัดระเบียบและ ควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การ
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เบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และตามมาตรฐาน
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลที่กาหนดไว้
2.5) ฝ่ายสถิติการคลัง มีหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เป็น ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติในหน้าที่
ของงานสถิติการคลัง
2.6) ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงานพร้อมทั้ง
ควบคุม การปฏิบัติงานในหน้าที่งานการพัสดุและงานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน
ส่วนพัฒนารายได้ มีผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้ (นักบริหารงานงานคลัง ระดับกลาง)
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายจัดหาประโยชน์และ
พัฒนากิจการพาณิชย์ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.7) ฝ่ า ยพั ฒ นารายได้ มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยพั ฒ นารายได้ (นั ก บริ ห ารงานการคลั ง
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับ
การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องงานพั ฒ นา และเร่ ง รั ด รายได้ งานจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มและงาน
ผลประโยชน์
2.8) ฝ่ายจัดหาประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ มีหัวหน้าฝ่ายจัดหาประโยชน์
และ พัฒนากิจการพาณิชย์ (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและ สนับสนุนทางด้านการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมด
และทรัพย์สินของกรม ธนารักษ์ที่เทศบาลเช่าแล้วนามาจัดหาประโยชน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเช่าช่วง
2.9) ฝ่ายแผนที่ภาษีแ ละทะเบียนทรั พย์สิน มีหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และสนับสนุนทางด้าน วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3) ส านั ก การช่ า ง มี ผู้ อ านวยการส านั ก การช่ า ง (นั ก บริ ห ารงานช่ า ง ระดั บ สู ง ) เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจออกแบบ การ
จัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ
ก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบ ารุ ง การควบคุ ม การก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบ ารุ ง งานแผนงานด้ า นวิ ศ วกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกั บแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่น้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการ
คุ ณ ภาพน้ า การควบคุ ม ออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคารโรงงานที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสียและมลพิษในด้านอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
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3.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนั บสนุน
ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการ และแผนการดาเนินงาน
พร้อมทั้งควบคุมกากับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานการเงินและบัญชี
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมี
หน้าที่ เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงานของธุรการ
งานฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
3.2) ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง (นัก
บริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและ
แผนการการ ดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร และ
งานผังเมือง
3.3) ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง มีหัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุน ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
ส่ ว นการโยธา มี ผู้ อ านวยการส่ ว นการโยธา (นั ก บริ ห ารงานช่ า ง ระดั บ กลาง) เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
กากับดูแล และอานวยการดาเนินงานของงานธุรการ งานฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายสวนสาธารณะ และ
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร
3.4) ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เป็น ผู้บังคับ บัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริมและสนับ สนุน
ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน
พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบารุงรักษาทางสะพาน งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ และงานสถาปัตยกรรม
3.5) ฝ่ายสวนสาธารณะ มีหัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เป็ น ผู้ บั งคับ บั ญชาพนั กงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีห น้าที่เกี่ยวกั บการส่ งเสริมและสนับสนุ น
ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน
พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์ และงานควบคุม
และบารุงสถานที่
3.6) ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร มีหัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและ
ระบบ จราจร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมี
หน้าที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์
เครื่องจักรกล และงานวิเคราะห์และวางแผนการจราจร
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ส่วนทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดล้ อม มีผู้ อานวยการส่ ว นทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานช่างสุ ขาภิบาล ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง โดยมี หน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงาน
ของงานธุรการ งานฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม และฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.7) ฝ่า ยจั ด การสิ่งแวดล้อม มีหั ว หน้าฝ่ายจัดการสิ่ งแวดล้อม (นักบริห ารงานช่าง
สุขาภิบาล ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุน ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย กาหนดมาตรการ และแผนการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกาจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ และ
งานจัดการพลังงาน
3.8) ฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (นัก
บริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้า ที่
เกี่ยวกับ การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนด
มาตรการและ แผนการดาเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดการ
ทรัพยากรน้า และงาน บารุงรักษาและซ่อมแซม
4) ส านั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ผู้ อ านวยการส านั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่
เกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข ชุ ม ชนส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ งานสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุ ข งานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข ประกอบด้วยส่วนงานภายใน ดังนี้
4.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงิน
และบัญชี งานวิชาการและแผนงาน
4.2) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
วิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย กาหนดมาตรฐานและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้ง
ควบคุม กากับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานฟื้นฟู
สุขภาพ
4.3) ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค (นักบริหารงาน
สาธารณสุข ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้าน วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน
พร้อมทั้งควบคุมกากับ การปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกัน
ยาเสพติด
4.4) ฝ่ายสุขาภิบาล มีหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
เป็ น ผู้ บั งคับ บั ญชาพนั กงานเทศบาลและลู กจ้าง มี ห น้าที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการส่ งเสริมคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม สนั บ สนุ น วิช าการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผน
ดาเนินงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ.
2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของานสุขาภิบาล
สถานประกอบการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ
4.5) ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม อาหารปลอดภั ย มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม อาหารปลอดภั ย (นั ก
บริหารงาน สาธารณสุข ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย สนับสนุนวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่าย เนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยว ข้องพร้อม ทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานสุขาภิบาลอาหาร งานสัตว์แพทย์งานสุขาภิบาลตลาดสด
ส่ ว นบริ ก ารสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ผู้ อ านวยการส่ ว นบริ ก ารสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
โดยมี หน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของ
ฝ่ายบริการ สาธารณสุข ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
4.6) ฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้ อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การ ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการ
และแผนการ ให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัฒนาระบบการ
จัดการของเสียอันตรายและ สิ่งปฏิกูล งานลดปริมาณขยะงานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่วมด้าน
จัดการสิ่งแวดล้อม
4.7) ฝ่ า ยบริ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ ม มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ ม (นั ก บริ ห ารงาน
สาธารณสุข ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนทางด้าน วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการ
ให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุมกากับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและรักษาความสะอาดและ
สถานีขนถ่าย งานพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
4.8) ฝ่ า ยบริ ก ารสาธารณสุ ข มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ก ารสาธารณสุ ข (นั ก บริ ห ารงาน
สาธารณสุข ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนทางด้าน วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการ
ให้บริการพร้อมทั้ง ควบคุม กากับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทันตสาธารณสุข , งานเภสัชกรรม,
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5) สานักการศึกษา มีผู้อานวยการสานักการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับสูง) เป็น ผู้
บังคับ บัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและ
พัฒนา การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดย
ให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด
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และพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งาน
กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนงานภายใน ดังนี้
5.1) ฝ่า ยแผนงานและโครงการ มีหั ว หน้าฝ่ ายแผนงานและโครงการ (นักบริห าร
การศึกษา ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานแผนงานและโครงการ งาน
งบประมาณ
5.2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับ การกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานธุรการและงานระบบสารสนเทศ
5.3) หน่วยศึกษานิเ ทศก์ มีหั ว หน้าหน่ว ยศึกษานิเทศก์ (ศึกษานิเทศก์ คศ.3) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
กากับ ดูแล และ อานวยการการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา ฝ่ายวิจัย และประเมินผลทางการศึกษา ฝ่ายบริหารทางการศึกษา
5.4) ฝ่ า ยวิ ช าการ มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการ (นั ก บริ ห ารการศึ ก ษา ระดั บ ต้ น ) เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มี หน้าที่เกี่ยวกับโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และ
สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ โดยการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ก าหนดมาตรการและแผน
ดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
5.5) ฝ่า ยการเจ้า หน้าที่ มีหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารการศึกษา 7) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดยการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อมทั้ง
ควบคุมกากับการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
5.6) ฝ่ายกิจการโรงเรียน มีหัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน (นักบริหารการศึกษา 7) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม
กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน
ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
โดยมีหน้าที่ เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงานของฝ่าย
การศึกษานอกโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
5.7) ฝ่ า ยการศึ ก ษานอกระบบ มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยการศึ ก ษานอกระบบ (นั ก บริ ห าร
การศึกษา ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับ การ
ส่งเสริมและสนับสนุน ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและ
แผนดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบ งาน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดและ พิพิธภัณฑ์เครือข่าย

2-8

5.8) ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (นักบริหาร
การศึกษา เป็ น ผู้ บั งคับ บั ญชาพนั กงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีห น้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ โดยการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ก าหนดมาตรการและแผน
ดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานกีฬาและ
นันทนาการ
5.9) ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะ
และ วัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิช าการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกิจการ
ศาสนา งานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
6) กองวิชาการและแผนงาน มีผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลโดยมีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่มีความหลากหลาย ความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ควบคุมและรับผิดชอบ
บริหารงานหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการ
6.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกใน การดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงิน
และบัญชี งานวิชาการและแผนงาน
6.2) ฝ่า ยแผนงานและประเมินผล มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม กากับดูแล อานวยการการดาเนินงานวางแผน มอบหมายงาน ให้คาปรึกษาแนะนาปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนและงานวิจัยและประเมินผล
6.3) ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม การกากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT งานศูนย์
ข้อมูลการเรียนรู้ และการลงทุน งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น
6.4) ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม การกากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เ กี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ
ดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานประชาสัมพันธ์
6.6) ฝ่ายงบประมาณ มีหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เป็น ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ
ดูแล และ อานวยการการดาเนินงานของงานจัดทางบประมาณ งานสถิติข้อมูล
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6.7) ฝ่ายนิติการ มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล
และ อานวยการการดาเนินงานของงานธุรการ งานดาเนินคดีฟ้องร้อง งานสอบสวนและวินัย งานตรา
เทศบัญญัติที่ มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย งานนิติกรรมสัญญา
7) สานักสวัสดิการสังคม มีผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาลโดยมี
หน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสูงกว่ากองซึ่งมีหน้าที่ความ
รั บ ผิ ดชอบตามอานาจหน้ าที่ ข องเทศบาล ควบคุมและรับผิ ดชอบบริห ารงานสวัส ดิ การ กาหนด
นโยบายแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้านสวัสดิการสั งคมให้เป็นไปตาม
นโยบายหลักของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและส่วนกลางส่งเสริมการประสานงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินกิจกรรม กระตุ้นให้ ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สร้างความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในการดารงชีวิต การส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิ ทธิของบุคคล พัฒนาศักยภาพ
ทรั พยากร มนุ ษย์ การส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาคม การส่ งเสริมและพัฒ นาสถาบัน
ครอบครัวตลอดจนศึกษา วิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาสังคม มีอานาจ
และหน้าที่ มอบหมายงาน ประเมินผลงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในสานักสวัสดิการสังคม
พร้อมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาในการ ปฏิบัติงานแก่ระดับรองลงมา โดยมอบหมายให้เป็นการเฉพาะ
ดังรายละเอียดในลาดับต่อไปนี้
ส่วนสังคมสงเคราะห์ ผู้อานวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กาหนด นโยบาย การควบคุม กากับดูแลและอานวยการดาเนินการของส่วนสังคมสงเคราะห์ การจัด
สวัส ดิการสั งคมแก่ป ระชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการจัดสวัส ดิการและการ
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ การสารวจ วิเคราะห์วิจัยสภาพปัญหา ประสานและสนับสนุนการ
ดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายในทุกระดับ ติดตามและประเมินผล
7.1) งานธุรการ
7.2) งานแผนและงบประมาณ
7.3) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการกาหนด นโยบาย การควบคุม กากับ ดูแล และอานวยการดาเนินการของงานสั ง คม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
7.4) ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารสั ง คม มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารสั ง คม (นั ก
บริหารงาน สวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่
เกี่ยวกับการกาหนด นโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน งานมวลชน รองรับนโยบายและดูแลรับผิดชอบให้ประชาชนที่เดือดร้อน
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ให้ได้รับบริการสังคมขั้นพื้นฐานหรือ บริการสวัสดิการสังคมจากรัฐ ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมือง
จะได้รับบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ ดารงชีวิตของรัฐที่จะจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน ดูแล
ทุกข์และสุขของประชาชนให้สามารถดารงชีวิตอยู่ ได้ตามอัต ภาพของตน กระจายบริการสวัสดิการ
สังคมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดจนการจัดสรร ทรัพยากร บริการสวัสดิการสังคมให้กับ
ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
7.5) ฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างมีหัวหน้า
ฝ่าย ส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจ้าง
ส่ ว นพั ฒ นาชุ ม ชน มี ผู้ อ านวยการส่ ว นพั ฒ นาชุ ม ชน (นั ก บริ ห ารงานสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กาหนด นโยบาย การควบคุม กากับดูแลและอานวยการดาเนินการของส่วนพัฒนาชุมชน รองรับ
นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านพัฒ นา
ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม ดาเนินการจัดระเบียบชุมชน สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งชุมชน กรรมการชุมชน ผู้ นาชุมชน องค์กรชุมชนและพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ใน
ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเพื่ อ น าไปสู่ ชุ ม ชนและสถาบั นครอบครั ว ที่ เข้ ม แข็ง
พึ่งตนเองและแก้ไขปัญหาได้ และสร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกระดับ การ
ส่ งเสริ มและพัฒ นาอาชีพ การจั ดหาตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างครบวงจร การ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนดาเนินการและช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีและ
ปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
7.6) ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การ พัฒนาสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบายการควบคุมกากับดูแลและอานวยการการ
ดาเนินงานของงานจัดระเบียบ ชุมชน สถิติ ข้อมูล วิจัย และการพัฒนา งานแก้ไขปัญหาความอยาก
จน งานส่ ง เสริ มและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ การด าเนิ น การพั ฒ นาชุ มชน ทั้ ง ทางด้ า นกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ทั้งในชุมชนแออัด ชุมชน กึ่งเมือง ชุมชนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
และชุมชนส่วนราชการ ที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชน การจัดการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชากร การจัดให้มี
องค์กรภาคประชาชน ในรูปแบบคณะกรรมการกองทุน การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ การประสานงานกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุ ม ชน เช่ น สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาชุ ม ชนและการปรั บ ปรุ ง ชุ ม ชนบุ ก รุ ก การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้ายชุมชน การจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่เหมาะสม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาจิตใจ การจัดการอบรมให้คาปรึกษาแนะนาให้กับประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนากลุ่ม การส่งเสริมอาชีพของประชาชน เช่น การฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นการประสานงานจัดหาแหล่งจาหน่ายผลผลิต การให้ข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้ว่างงาน

2-11

ในชุมชน การให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการเกษตร สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตรในชุมชนและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7.7) ฝ่า ยพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าฝ่ายพัฒ นาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสั ง คม
ระดับ ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานพัฒนาชุมชน งานชุมชนเมือง ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.8) ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ (นั ก
บริหารงาน สวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงานของ
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการขาดแรงงาน ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม จึงจะต้องมีการจัดระเบียบสั งคม ชุมชน ให้ประชาชนมีการเรียนรู้
ศักยภาพตนเอง มีความเป็นอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในที่ผ่าน
มาไม่มีการพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอยู่ทาให้สูญเสีย โอกาส การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การ
เผยแพร่โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก และเป็นเอกลักษณ์ศิลปกรรม
ท้องถิ่น
2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการของโครงการนี้จะเน้นเรื่องการเชื่อมโยง
การทางานและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โดยพิจารณาขั้นตอนการจดทะเบียน การ
ขออนุญาตในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
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ภาพที่ 2-2 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น
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จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานและบทบาทหน้าที่ ภารกิจของสานักต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ การขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ หรือสานักที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการค้า การ
ลงทุน ไม่ว่าเป็นธุรกิจในประเภทอะไรหรือขนาดของธุรกิจจะใหญ่ห รือเล็ ก พบว่า แต่ละสานักได้
ด าเนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจากการแบ่ ง โครงสร้า ง และจากการยึ ด ถื อ กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้อปฏิบั ติที่แตกต่างกัน บางครั้งมีข้อมูล ที่ซ้าซ้อน เช่น ในการจดทะเบียนธุรกิจต้องขอ
อนุญาตจากหลายสานัก เช่น สานักการคลังทาหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ที่เป็นกิจการที่ดาเนินธุรกิจ
คนเดียวและที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ครอบคลุมห้างหุ้นส่วนจากัดและบริษัทจากัด
ทาให้ข้อมูลของสานักการคลังที่มีอยู่ในเขตเทศบาลไม่ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจร้านขาย
ของชาหรือร้านอาหารหรือธุรกิจใน 13 ประเภทตาม พ.รบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องไปขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในทานองเดียวกันธุรกิจประเภท
หอพักซึ่งเป็นธุรกิจที่สาคัญประเภทหนึ่งในเขตเทศบาลต้องไปขออนุญาตจากสานักสวัสดิการสังคม
ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 ซึ่งสานักที่รับผิดชอบออกใบอนุญาตหรือให้บริการจดแจ้งในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร รายละเอียดของผู้ประกอบการ รวมถึงแต่ละ
สานักยังมีแพลทฟอร์มที่แตกต่างกัน รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ประกอบการที่มีนั้นมีความเชื่อมโยงเพียง
ข้อมูลของที่อยู่ที่เป็นบ้านเลขที่เท่านั้น ยังไม่มีการระบุเขตการเลือกตั้ง ยังไม่ มีการระบุชื่อชุมชนที่
สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ และที่สาคัญที่สุดคือข้อมูลของผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นยังไม่มีการ
กาหนด Code ตาม TSIC
ดังนั้น ศูนย์บริการข้อมูล GMP ควรต้องทาหน้าที่ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องทั้งภายในและหน่ ว ยงานภายนอกเทศบาลนครขอนแก่น เพื่ อ ปรับฐานข้ อ มูล ของสถาน
ประกอบการให้เป็นฐานเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา GMP ซึ่งรายละเอียดการกาหนด
บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และกลุ่มลูกค้า กระบวนการทางาน รวมถึงคุณลักษณะของบุคลากรที่จะมา
ดาเนินการจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
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บทที่ 3
การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบอัจฉริยะในอนาคต
ประเทศไทยกำหนดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำระยะ 20 ปี ว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติ
พจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอำนำจรัฐ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคง
ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุก
รูปแบบกำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและ
กำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมี
สุขของประชำชนควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมควำมมั่นคงทำงพลังงำนและ
อำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้ องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคม
อำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยที่ควำมมั่นคงเป็นรำกฐำนของทั้ง 3 ประกำร
ที่จะทำให้เกิดควำมมั่งคั่งและยั่งยืนได้ ซึ่งแนวนโยบำยดังกล่ำวทุกหน่วยงำนต้องนำมำกำหนดเป็นแผน
ระยะยำวของทุกกระทรวง กรม และหน่วยงำนในระดับจังหวัด นโยบำยสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให้ไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” คือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นนโยบำยที่สำคัญที่
เทศบำลนครขอนแก่นต้องปรับบทบำทให้สอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำของ
จังหวัดที่มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งคำว่ำ Smart City ที่เกี่ยวกับกำร
ออกแบบเมืองให้สอดคล้ องกับกำรรั กษำสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกำรลดปัญหำมลภำวะต่ำง ๆ ด้วย
เทคโนโลยีอันชำญฉลำด สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีประสิทธิภำพ สถำบันอำคำรเขียวไทยได้จัดทำ
เกณฑ์ประเมิน Smart City มีทั้งหมด 7 หมวดด้วยกัน ประกอบด้วย
1. พลังงำนอัจฉริยะ (smart energy) ตัวชี้วัดพลังงำนอัจฉริยะประกอบด้วยค่ำพลังงำนกำร
ใช้ต่อประชำกร กำรผลิตพลังงำนทดแทน กำรผลิตพลังงำนณ จุดใช้งำนกำรสะสมพลังงำน ระบบทำ
ควำมเย็ น และควำมร้ อ นรวมศู น ย์ ระบบบริ ห ำรจั ด กำรพลั ง งำนอั จ ฉริ ย ะ กำรลดกำรปล่ อ ย
คำร์บอนไดออกไซด์ กำรส่งเสริมกำรใช้รถไฟฟ้ำ ซึ่งเทศบำลขอนแก่นมีบทบำทสนับสนุนและผลักดัน
ด้ำนกำรประหยัดพลังงำนโดยมีเป้ำหมำยจะประหยัดพลังงำนได้ 32.94% กำรลดคำร์บอนไดออกไซด์
ลง 83.41% และกำรผลิตพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ 25.5 MW จำกกำรออกแบบระบบขนส่งสำธำรณะ
และกำรใช้ Solar Roof, Solar Floating และ Biogas จำกหญ้ำเนเปียร์
2. กำรสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility) ตัวชี้วัดประกอบด้วยกำรวำงผังโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของระบบพลังงำน ระบบกำรจ่ำยน้ำ ระบบกำรขนส่ง ระบบโดยสำรสำธำรณะ กำรบริหำรที่จอดรถ
กำรส่งเสริมกำรเดิน กำรใช้จักรยำน กำรจัดเตรียมสถำนพยำบำล ระบบฉุกเฉิน ระบบควำมปลอดภัย
สถำนศึกษำ สถำนที่ท่องเที่ยว กำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย
3. ชุ ม ชนอั จ ฉริ ย ะ (smart community) ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ยกำรส่ ง เสริ ม มำตรฐำน
คุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย สวัสดิภำพ สุขภำพ กำรศึกษำ กำรป้องกันภัยพิบัติ กำร
ดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ซึง่ โครงกำร Khonkaen Smart City ที่เทศบำลดำเนินกำรนั้นเป็นโครงกำรที่มุ่ง
พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนและพัฒนำพื้นที่ให้เหมำะสมในเชิงพำณิชย์ตำมแนวรำงรถไฟหรือเรียกว่ำ
Transit Oriented Development หรือกำรพัฒนำพื้นที่เชิงพำณิชย์โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัว นำ
3-1

ผ่ำนกำรจัดตั้งกองทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยกำรลงทุนจำกภำคเอกชน เพื่อกำรสร้ำงโครงสร้ำงเมืองให้
นำสมัยและยั่งยืน
4. สิ่ ง แวดล้ อ มอั จ ฉริ ย ะ (smart environment) ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ยกำรรั ก ษำ
สภำพแวดล้ อม ป่ ำไม้ พืช พัน ธ์ ระบบนิเวศน์ กำรส่ งเสริมกำรเกษตร แหล่ งผลิ ตอำหำรในเมื อ ง
สวนสำธำรณะ พื้นที่สีเขียว กำรบริหำรจัดกำรน้ำ มลภำวะทำงน้ำ มลภำวะทำงอำกำศ ปรำกฏกำรณ์
เกำะควำมร้อน
5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy) ตัวชี้วัดประกอบด้วยโมเดลทำงธุรกิจ นวัตกรรม
รูปแบบกำรลงทุน ควำมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรมีส่วนร่วม ควำมเป็นหุ้นส่วน กำร
บริหำรรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเมืองที่ยั่งยืน กำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของเขต
6. อำคำรอัจ ฉริ ย ะ (smart building) ตัว ชี้วัดประกอบด้ว ยกำรผ่ ำ นเกณฑ์ กำรประเมิ น
อำคำรเขียวของสถำบันอำคำรเขียวไทย กำรพัฒนำอำคำรที่ใช้พลังงำนสุทธิเป็นศูนย์ ระบบอำคำร/
บ้ำนอัจฉริยะ
7. กำรปกครองอัจฉริยะ (smart governance) ตัวชี้วัดประกอบด้วยหลักควำมเป็นเมือง
อัจฉริยะ ภำวะควำมเป็นผู้นำ ยุทธศำสตร์ โครงสร้ำงองค์กร กระบวนกำรบริหำรจัดกำร ระบบกำร
วัดผลสำเร็จ
จำกองค์ประกอบดังกล่ำวเทศบำลนครขอนแก่นต้องมีกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบ
ของควำมเป็นเมืองสร้ำงสรรค์ (Smart City) ซึ่งเทศบำลนครขอนแก่นมีองค์ประกอบแห่งควำมสำเร็จ
หลำยประกำรที่ส ำมำรถน ำรู ป แบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงสร้ำงสรรค์มำนำร่องปรับใช้กับเมืองได้
โดยเฉพำะกระบวนกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนหรือกับองค์กรเอกชน แต่อย่ำงไรก็ตำม องค์ประกอบ
หนึ่งที่มีควำมจำเป็นและสำคัญคือ ระบบฐำนข้อมูล ด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนในเขตเทศบำล
ขอนแก่นและกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรภำยในเทศบำลนครขอนแก่น เพื่อรองรับบทบำทของเมืองที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต สำมำรถตอบสนองต่อพลวัตของเมืองที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ
สถำนกำรณ์ในกำรพัฒนำเมืองสู่สำกลและสำมมำรถสร้ำงสังคมแห่งควำมสุขได้
บทบำทหน้ำที่ของเทศบำลนครขอนแก่นต้องดำเนินกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงเป็น
ระบบเน้นประโยชน์สูงสุดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำภำยนอก
ให้เอื้อประโยชน์กับประชำชนในเขตเทศบำลนครขอนแก่นให้ได้มำกที่สุด สร้ำงควำมเชื่อมโยงจำก
ภำยนอกควบคู่กับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและต้องเอื้อให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนและเพื่อส่ งเสริมให้พื้น ที่มีศักยภำพสู งขึ้น แต่จะดำเนินกำรดังกล่ำวได้นั้น รูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรต้องพัฒนำปรับปรุงทั้งในด้ำนกำรปรับบทบำท ภำรกิจให้ครอบคลุมเหมำะสมกับกำร
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนำคต กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรโดยใช้นวัตกรรม กำรยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยในเทศบำลนครขอนแก่น รวมถึงกำรปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้
เหมำะสมกับบุ คลำกรในภำพรวม และกำรพัฒนำระบบกำรมีส่วนร่ว มในกำรพัฒ นำเทศบำลนคร
ขอนแก่นจำกทุกภำคส่วน ดังแสดงในรูป 3-1
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ภาพที่ 3-1 กำรปรับรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทศบำลนครขอนแก่น
จำกแนวคิดในกำรพัฒ นำระบบกำรบริห ำรภำครัฐดังกล่ำว สำมำรถนำมำปรับใช้กับกำร
บริหำรเทศบำลนครขอนแก่นได้ดังนี้
1) เทศบำลนครขอนแก่นควรต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (Cultural Change) เนื่องจำก
วัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน กำรปรับเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมจึงเป็นกำร
หล่อหลอมให้พนักงำนมีพฤติกรรมในกำรทำงำนที่ดีขึ้น และในทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัลที่ต้องมีกำรทำงำนแบบเชิงรุก ต้องใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในด้ำนกำรทำงำนและกำรบริกำร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะเห็นได้ว่ำโครงสร้ำงของเทศบำลนครขอนแก่นมีโครงสร้ำงขนำดใหญ่ ในแต่
ละสำนักมีฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ทำหน้ำที่เหมือนกัน รวมถึงบุคลำกรของเทศบำลประกอบด้วยพนักงำนในช่วง
วัยที่แตกต่ำงกัน มีแนวคิดกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตที่แตกต่ำงในคนรุ่นเจนเนอเรชั่ น X, Y, Z ดังนั้น
ผู้บริหำรของจึงควรตระหนักและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่กำรวำงแผนและกำร
ปรับใช้วัฒนธรรมกำรทำงำนได้อย่ ำงถูกต้องเหมำะสม เทศบำลนครขอนแก่นต้องปรับระบบกำร
บริหำรงำนบุคลำกรแนวใหม่ (Personal Administration) หมำยถึง ต้องส่งเสริมหรือสนั บสนุนให้
บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำนมีศักยภำพทั้งทำงด้ำนควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินชีวิตภำยใต้กำร เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ของไทยแลนด์ 4.0 แนวทำงกำร
บริหำรงำนบุคคลนี้ ควรเสริมสร้ำงควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ หรือสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่ดีให้ด้วย
2) เทศบำลนครขอนแก่นต้องเน้นกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Participations) โดย
เปิดโอกำสให้ประชำชนในพื้นที่ได้เข้ำมำมีส่วนในกำรวำงแผน กำรดำเนินงำน รวมถึงกำรตรวจสอบ
กำรดำเนินโครงกำรของเทศบำลนครขอนแก่นให้มำกขึ้นในรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ถึงแม้ว่ำใน
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ปัจจุบันเทศบำลนครขอนแก่นจะได้ดำเนินกำรเรื่องกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดีแล้ว
ก็ตำม แต่รูปแบบกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนควรมีกำรพัฒนำให้ครอบคลุมภำคส่วนในด้ำน
ธุรกิจกำรค้ำมำกขึ้น ซึ่งสำมำรถกระทำได้โดยอำศัยกำรคิด กำรตัดสินใจ และกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับ
กำรใช้นวัตกรรมและควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
3) เทศบำลนครขอนแก่นต้องเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของผู้บริหำรแนวใหม่ในทุกระดับ
หมำยถึง กำรเสริมสร้ำงให้ผู้บริหำรในทุกระดับมีแนวคิดเชิงยุทธศำสตร์ ผู้บริหำรต้องเป็นผู้ที่กล้ำคิด
กล้ ำเปลี่ ย นแปลงกำรดำเนิ น งำนในรู ป แบบใหม่ มีวิสั ยทัศน์ที่ส อดคล้ องกับบริบทกำรพัฒ นำของ
เทศบำลในอนำคต รวมถึ ง ต้ อ งถ่ ำ ยทอดสู่ ผู้ ส ภำเทศบำลนครขอนแก่ น ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง และ
ผู้อำนวยกำรระดับสำนักทุก ๆ ฝ่ำย ผู้บริหำรเทศบำลนครขอนแก่นต้องมีควำมสำมำรถในวิธีคิดเชิงนัก
ธุรกิจมำกขึ้นเพื่อหำช่องทำงหรือรูปแบบกำรสร้ำงรำยได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น รวมถึงระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลโดยเฉพำะกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรและพนักงำนต้องสร้ำงแรงจูงใจให้คน
ที่มีควำมสำมำรถสูงเข้ำมำทำงำน
4) กำรส่งเสริมและปรับบทบำทท้องถิ่นให้ สำมำรถจัดกำรตนเองได้ (Self - Management)
โดยต้ อ ง ประสำนควำมร่ ว มมื อ จำกภำคส่ ว นต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรู ป แบบ เครื อ ข่ ำ ยทำงสั ง คม
เนื่องจำกปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิดขึ้นภำยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เทศบำลนครขอนแก่นไม่
สำมำรถอยู่ได้และพัฒนำโดยลำพัง กำรทำงำนแบบเครือข่ำยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในบทบำทของท้องถิ่น
จะต้องเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลให้กับนักธุรกิ จและประชำชนให้สำมำรถพึ่งพำตนเอง
ได้มำกขึ้น จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำ ไม่ว่ำจะเป็น
ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่จะสำมำรถเอื้อให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจเป้ำหมำย
ที่สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำเทศบำลได้ ควบคู่ กับกำรสร้ำงให้ประชำชนมีสำนึกรัก บ้ำนเกิดและมี
ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น

3-4

บทที่ 4
ข้อเสนอแนะการปรับบทบาทหน้าที่ และรูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะในอนาคต
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่
จะท าให้ เ ทศบาลนครขอนแก่ น ปรั บ บทบาทเป็ นองค์ ก รสมั ย ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาด้าน
เศรษฐกิจที่จังหวัดขอนแก่นมีความเติบโตและได้รับการพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
Smart City MICE City การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและด้านอื่น ๆ ในระยะ 3-4
ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นนั้น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดขอนแก่นที่ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมไว้นั้นไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนั้นข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างของ
เทศบาลขอนแก่นจึงเน้นการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่เป็นข้อมูลที่
สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลทางธุรกิจ
CANVAS เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์
คณะที่ปรึกษาใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบรูปแบบองค์กร
เนื่องจากมองว่าศูนย์บริการข้อมูล GMP ควรเป็นส่วนงานที่มีรูปแบบผสมผสานการให้บริการแบบ
สาธารณะและรู ปแบบที่เป็นธุรกิจ สามารถดาเนินการและสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคต การ
วิเคราะห์โมเดลธุรกิจผ่านปัจจัย 9 ด้านที่ครอบคลุมส่วนสาคั ญๆ ต่อธุรกิจทุกประเภท โดยผู้ คิดค้น
คื อ Alexander Osterwalder ในหนั ง สื อ ชื่ อ Business Model Generation ซึ่ ง รายละเอี ย ดของ
โมเดลมีดังนี้
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ภาพที่ 4-1 Business Model Canvas
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การใช้เครื่อง “Business Model Canvas” มีความเหมาะสมในการกาหนดบทบาทหน้าที่
เนื่องจากเป็นโมเดลที่เลียนแบบการทางานของสมอง คือ ซีกซ้ายเน้นเรื่องของตรรกะ (Logic) ส่วนซีก
ขวาเน้ น เรื่ อ งของอารมณ์ (Emotion) ดั ง นั้ น ซี ก ซ้ า ยของผ้ า ใบจึ ง เป็ น เรื่ อ งของประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ส่วนซีกขวาเป็นเรื่องของคุณค่า (Value) ดังนั้นการกาหนดศูนย์บริการข้อมูล GMP ด้วย
วิธีการสร้างมโนภาพ (Visualization) เช่นนี้จะทาให้สามารถมองเห็นภาพรวมของศูนย์ GMP ได้ครบ
ทุกมิติมากยิ่งขึ้นในแผ่นเดียว ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย
1) Value Propositions คือ จุดขายหรือคุณค่าของหน่วยงาน
2) Customer Segment คือ ลูกค้าของหน่วยงานคือใคร เป็นกลุ่มคนแบบไหน
3) Customer Relationships คือ การสร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าว่าทาอย่างไรให้มา
ใช้บริการกับศูนย์ข้อมูล GMP อย่างต่อเนื่อง
4) Channels คือ ช่องทางการเข้าถึงหรือวิธีการติดต่อลูกค้า ซึ่งช่องทางการเข้าถึงบริการ
ต้องเข้าใจและเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า
5) Key Activities คือ กิจกรรมหรืองานหลักของหน่วยงานที่ต้องดาเนินการ เพื่อที่จะ
สามารถขับเคลื่อนให้หน่วยงานนี้ดาเนินการไปได้
6) Key Partners คือ หน่วยงานหลักที่ทางานร่วมกับศูนย์บริการข้อมูล GMP
7) Key Resource คื อ ทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ของหน่ ว ยงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การก าหนด
คุณลักษณะของบุคลากร การกาหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้
8) Cost Structure คือ ค่าใช้จ่ายหลักของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์ศูนย์บริการข้อมูล
GMP นั้น กาหนดให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่สามารถดาเนินการได้ด้วยการหารายได้ด้วยตนเอง
ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ต้องใช้ดาเนินการ
9) Revenue Streams คือ รายได้ของศูนย์บริการข้อมูล GMP
4.2 ข้อเสนอแนะบทบาทหน้าที่และรูปแบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของศูนย์บริการข้อมูล
GMP
ในการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์บริการข้อมูล GMP ได้มีการจัดประชุมเพื่อ
ระดมความเห็นจากหน่วยงานภายในเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อร่วมกันกาหนดบทบาทหน้าที่ดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Value Propositions คุณค่าของศูนย์บริการข้อมูล GMP คือ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ที่สะท้อนการเติบโตของสาขาผลิตด้านต่าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และการพยากรณ์ แ นวโน้ ม การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ เทศบาลนครขอนแก่ น ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาลงทุนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2) Customer Segment คื อ ลู ก ค้ า ของศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล GMP จะแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม
ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นที่ใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจเพื่อการกาหนดนโยบายในการบริหารเทศบาล
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของเทศบาล สามารถกาหนดนโยบายการพัฒนาในแต่
ละเขตการเลือกตั้งหรือในอนาคตอาจจะกาหนดนโยบายเฉพาะเป็นรายชุมชน ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคือ
ลูกค้าภายนอกเทศบาลนครแก่น ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่สนใจข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
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3) Customer Relationships คือ การที่จะให้ศูนย์บริการข้อมูล GMP เป็นที่สนใจ
ของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนและผู้ประกอบการนั้น นอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นแล้ว บุคลากรของศูนย์บริการข้อมูล GMP ต้องเป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการลงทุน
ด้วย มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิ จและสังคมของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นอย่างดี สาหรับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจจะมีระดับของข้อมูลที่เข้าถึงได้ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจจะเป็นการให้บริการฟรีแก่
ประชาชนทั่วไป สาหรับผู้บริหารนั้นศูนย์บริการข้อมูล GMP จะต้องสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ รวมถึง
พยากรณ์แนมโน้มการเจริญเติบโตด้านการลงทุนและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในแต่ละสาขาการ
ผลิตได้เป็นอย่างดี ในชั้นข้อมูลเชิงลึกทั้งในด้านการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึง
ข้อมูลด้านสังคมของเทศบาลนครขอนแก่นนั้นจะมีระบบการบริการแบบสมาชิก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ตามลาดับชั้นของสมาชิก
4) Channels คือ ช่องทางการเข้าถึง หรือวิธีการติดต่อกลุ่มลู กค้า ได้แก่ การจัดทา
เว็บ ไซต์ การเผยแพร่ ข้อมูล ผ่านสังคมออนไลน์ การส่ งอีเมลเพื่อบริการข้อมูล การจัดทารายการ
โทรทัศน์ผ่านเคเบิลท้องถิ่นเพื่อแนะนาด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น
5) Key Activities คือ บทบาทหน้าที่เป็นกิจกรรมหรืองานหลักของศูนย์บริการข้อมูล
GMP ประกอบด้วย
- การประสานและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นหน่วยงาน
ภายใน ได้แก่ สานักการคลัง สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักสวัสดิการสังคม สานักการช่าง
เป็นต้น และหน่วยงานภาคนอกเทศบาลนครขอนแก่น เช่น สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
รวบรวมข้อมูล จากแหล่ งต่าง ๆ แล้ ว ต้องมีห น้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล ให้ อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
สามารถใช้วิเคราะห์ GMP ได้ รวมถึงข่าวสารด้านการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งผลกระทบ
ต่อเทศบาลนครขอนแก่น
- การรวบรวม งานวิจัยด้านเศรษฐกิจหรือด้านการพัฒนาการค้าการลงทุน ของ
เทศบาล เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากที่ผ่านมาการจ้างที่ปรึกษาของ
เทศบาลนครขอนแก่นมีการจัดจ้างจากสานักต่าง ๆ แยกส่วนกัน ดังนั้นสานักต่าง ๆ จะไม่เข้าใจงาน
ของสานักอื่น ๆ รวมถึงไม่สามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์หรือเชื่อมโยงองค์ความรู้จากที่ปรึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาดังกล่าว หากศูนย์บริการด้านข้อมูล GMP ได้รวบรวมงานวิจัยหรือ
โครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ ก็จะทาให้เห็นความเชื่อมโยง
หรือช่องว่างขององค์ความรู้ที่ควรจะต้องเติมเข้ามาในองค์กรได้ดีขึ้น
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงการ
พยากรณ์แนวโน้มหรือการเติบโตของธุรกิจรายสาขา การวิเคราะห์รายได้ต่อหัวของประชาชนในชุมชน
ต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อสรุปผลและนาเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
6) Key Partners คื อ หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ท างานร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล GMP ซึ่ ง
ประกอบด้วย หน่วยงานภายในเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ ๆ สานักต่าง ๆ ที่อยู่ในเทศบาลนคร
ขอนแก่น หน่วยงานภายนอกได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานที่ร่วมทาโครงการหรือ
งานวิจัยกับเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น
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7) Key Resource คือ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ทรัพยากร
บุคคลไม่ควรเกิน 10 คน เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัว สายการบังคับบัญชาไม่ยาว ทรัพยากรที่
จ าเป็ น ของศูน ย์ บ ริ การข้อมูล GMP ซึ่งประกอบด้ว ยผู้ บริห ารที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกอบธุรกิจ มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสถิติ ด้านสั งคม และด้านระบบฐานข้ อมู ล เครื่องมือหรื อ อุ ป กรณ์ ที่
จาเป็นต้องใช้ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ และในอนาคตควรมีห้องที่เป็น Smart Wall Room เพื่อเป็น
ห้องที่สามารถแสดงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนได้
8) Cost Structure คือ ค่าใช้จ่ายหลักของหน่วยงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ รวมถึงอาจจาเป็นต้องมีงบประมาณในการซื้อข้อมูลที่จาเป็นและสาคัญจาก
หน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่ใช่งบประจา อาจจะต้องพิจารณาอนุมัติในแต่ละครั้ง
9) Revenue Streams คือ การดาเนินงานบริการข้อมูลของศูนย์ GMP จะแบ่งการ
ดาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั่วไปแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ
ทั่วไปแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่นที่จะเอื้อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และเอื้อให้เกิดการลงทุนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และในอีกส่วนเป็น
การบริการข้อมูลในเชิงลึก รวมถึงการให้คาปรึกษาแนะนาด้านการลงทุนแก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิก
และยินยอมเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
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ภาพที่ 4-2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์บริการข้อมูล GMP
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4.3 ข้อเสนอแนะโครงสร้างศูนย์บริการข้อมูล GMP
ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล GMP มี ผู้ อ านวยการศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล GMP (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานลูกจ้างเทศบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่บริหารงานตามขอบข่ายที่เทศบาลกาหนด ซึ่งจากการวิเคราะห์บทบาทภารกิจที่
เกี่ยวข้องของสานักต่าง ๆ ในเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสานักเกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินงานของต่ละฝ่ายในอนาคต
คณะที่ปรึกษาเห็นว่าศูนย์ข้อมูล GMP ควรอยู่ภายใต้การกากับของสานักการคลังเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในด้านแผนที่ภาษีซึ่งในปัจจุบันมีการจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของผู้ประกอบการด้วยระบบ GIS การพัฒนารายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้อง
กับร่างพระราชบั ญญัติภ าษีที่ดิน และสิ่งปลู กสร้าง พ.ศ. …. ซึ่งจะนามาบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ทั้งนี้ มีการปรับปรุงการเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) สามารถจั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น รวมทั้งมีรายได้เพียงพอที่จะนามาใช้ในการบริหารจัดการใน
เขตพื้ น ที่ ข องตน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมกั บ ผู้ เ สี ย ภาษี ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การใช้ ที่ ดิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และช่วยลดความเหลื่อมล้าในการถือครอง
ทรัพย์สินได้ ทั้งนี้โครงสร้างศูนย์ข้อมูล GMP ควรประกอบด้วย
1) ฝ่ายจัดเก็บข้อมูล มีหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บข้อมูล (นักบริหารระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล อานวยการ การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล งานลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ จัดเก็บ
สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทา GMP ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
2) ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (นั ก บริ ห ารระดั บ ต้ น ) เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่กาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล อานวยการ การ
จัดเตรียมข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเทศบาลนครขอนแก่น การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล GMP ให้แก่
ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ
3) ฝ่ า ยสานสนเทศ มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยสารสนเทศ (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม การกากับ
ดู แ ล และอ านวยการการด าเนิ น งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล GMP ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
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ภาพที่ 4-3 โครงสร้างศูนย์บริการข้อมูล GMP
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บทที่ 5
การจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อกาหนดหลักสูตรในการอบรม
การจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อกาหนดหลักสูตร
ในการอบรม จัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเป็งจาล เทศบาล
นครขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด 50 คน การประชุ ม ในครั้ ง นี้ ได้ มี
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อนาเสนอโครงสร้างองค์กรของเทศบาลนครในปัจจุบัน
2) เพื่อนาเสนอโครงสร้างและบทบาทของศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น
3) เพื่อนาเสนอหลักสูตรในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับศูนย์
ข้อมูล GMP

ภาพที่ 5-1 ถึง ภาพที่ 5-2 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย
การประชุ ม ในครั้ ง นี้ ได้ มี ก ารกล่ า วถึ ง มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่ น
โครงสร้างองค์กรของเทศบาลในปัจจุบัน โครงสร้างและบทบาทของศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาล
นครขอนแก่น และเสนอหลักสูตรในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับศูนย์
ข้อมูล GMP โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่นในปี 2559 มีมูลค่า 18,956 ล้านบาท โดยมี
ภาคการบริการมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคการค้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามลาดับ
ดังภาพ
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ภาพที่ 5-3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
เมื่อพิจารณาภาคบริการ พบว่า ภาคบริการมีมูลค่า 14,582 ล้านบาท เมื่อพิจารณาแต่ละเขต
พบว่า เขต 4 มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต 2 เขต 3 และ เขต 1 ตามลาดับ ดังภาพ

ภาพที่ 5-4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการบริการ
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เมื่อพิจารณาภาคการค้า พบว่า ภาคการค้ามีมูลค่า 3,207 ล้านบาท เมื่อพิจารณาแต่ละเขต
พบว่า เขต 2 มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต 3 เขต 1 และ เขต 4 ตามลาดับ ดังภาพ

ภาพที่ 5-5 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการค้า
เมื่ อ พิ จ ารณาภาคอุ ต สาหกรรม พบว่ า ภาคอุ ต สาหกรรมมี มู ล ค่ า 1,155 ล้ า นบาท เมื่ อ
พิจารณาแต่ละเขต พบว่า เขต 3 มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต 1 เขต 4 และ เขต 2 ตามลาดับ
ดังภาพ

ภาพที่ 5-6 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ภาคอุตสาหกรรม
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เมื่อพิจารณาภาคการเกษตร พบว่า ภาคการเกษตรมีมูลค่า 12 ล้านบาท เมื่อพิจารณาแต่ละ
เขต พบว่า เขต 2 มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต 3 เขต 1 และ เขต 4 ตามลาดับ ดังภาพ

ภาพที่ 5-7 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการเกษตร
เมื่อพิจารณาทุกสาขาการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกตามแขต
การเลือกตั้ง พบว่า เขต 4 มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็น เขต 2 เขต 3 และเขต 1 ตามลาดับ ดัง
ภาพ

ภาพที่ 5-8 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกตามเขตเลือกตั้ง
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เมื่อพิจารณาสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกตามสาขาการผลิต
พบว่า สาขาการศึกษามีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็นสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขายส่ง
การขายปลีก และสาขายริการอสังหาริมทรัพย์ ตามลาดับ

ภาพที่ 5-9 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่นในแต่ละเขต ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 5-10 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1

5-5

ภาพที่ 5-11 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2

ภาพที่ 5-12 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3
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ภาพที่ 5-13 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4
5.2 โครงสร้างองค์กรของเทศบาลในปัจจุบัน
โครงสร้างองค์กรของเทศบาลในปัจจุบันได้แบ่งทั้งหมดเป็น 6 สานัก และ 1 กอง ได้แก่ สานัก
ปลัดเทศบาล สานักการคลัง สานักการช่าง สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน และสานักสวัสดิการสังคม โดยมีโครงสร้างองค์กรภาพรวม ดังนี้
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ภาพที่ 5-14 โครงสร้างองค์กรของเทศบาลในปัจจุบัน
5.3 โครงสร้างและบทบาทของศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล GMP จาเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายสานัก เพื่อให้สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้อมูล GMP ได้ โดยมีรายละเอียดดังภาพ
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ภาพที่ 5-15 โครงสร้างและบทบาทของศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น
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เมื่อแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมไว้ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน และข้อมูลที่ใช้บันทึก ไม่
ตรงกัน ซึ่งทุกสานักที่เกี่ยวข้องได้มีการจาแนกที่อยู่ตามเขตเลือกตั้ง และตามแต่ละชุมชน ทาให้เป็น
สาเหตุหลักที่ทาให้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล GMP ควรมีการพูดคุยในการปรับฐานข้ อมูลใหม่ให้มี ความ
สอดคล้องและสามารถนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด ซึ่งศูนย์ข้อมูล
GMP มีหน้าที่หลัก ได้แก่ ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาฐานข้อ มู ล
ผู้ ป ระกอบการในเขตเทศบาล โดยจ าแนกตามชุ ม ชน/เขตเลื อกตั้ ง และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น จึงนาทฤษฎี Business Model Canvas มาประยุกต์ใช้
กับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น มีรายละเอียด ดังนี้
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ภาพที่ 5-16 วิเคราะห์ศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น ด้วย Business Model Canvas
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ศูนย์ข้อมูล GMP ได้มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายจัดเก็บข้อมูล มีหน้าที่
ในงานประสานผู้เก็บข้อมูล และงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล แยกสาขาการผลิต แยกตามชุมชน และแยก
ตามเขตการเลือกตั้ง 2) ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่ในงานเตรียมฐานข้อมูลเพื่อภาคสนาม งาน
รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ งานวิเคราะห์ข้อมูล GMP งานวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับผู้บริหาร และงาน
วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับนักลงทุน 3) ฝ่ายสารสนเทศ มีหน้าที่ในงานฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของ
องค์กร งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่สาธารณะ งานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ งานสื่อสารทางการตลาด
และงานการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

ภาพที่ 5-17 โครงสร้างศูนย์ข้อมูล GMP ของเทศบาลนครขอนแก่น
5.4 แนวคิดและหัวข้อการจัดอบรมสัมมนาของเทศบาลนครขอนแก่น
จากการนาเสนอและรับฟังความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของศูนย์ข้อมูล GMP คณะที่ปรึกษาจึง หารื อร่วมกั บ ผู้เ ข้าร่ว มประชุม และคณะท างานของ
เทศบาลขอนแก่ น เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร ระยะเวลาในการจั ด สถานที่ และช่ ว งระยะเวลาที่
เหมาะสมในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล GMP ซึ่ง มีมติ
เห็นชอบร่วมกันในการกาหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
GMP ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น”
วันที่ 12 มีนาคม 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความรู้แ ละความเข้ า ใจการเตรีย มข้ อมู ล การกาหนดขอบเขตประชากร การ
ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สั ม ภาษณ์ และการเก็ บ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
เทศบาลนครขอนแก่น
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2. เพื่อให้ทราบแนวทางและเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ของเทศบาลนครขอนแก่น
วิธีการอบรม
• บรรยายพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
เป้าหมาย
• บุคลากรที่ทางานด้านการขออนุญาตจดประกอบการหรือฝ่ายทะเบียน ฝ่ายสถิติ ข้อมูล ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายจัดทาแผนงาน จากสานักการคลัง กองวิชาการและแผนงาน สานักสวัสดิการ
สังคม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสานักที่เกี่ยวข้อง
• บุคลากรที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
วิทยากร
• ดร.วัลย์จรรยา วิระกุล
• นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (09:00-12.00 น.)
หลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น”
วันที่ 12 มีนาคม 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละความเข้ า ใจการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมเทศบาลนคร
ขอนแก่น
2. เพื่อให้ทราบการตรวจสอบแบบสอบถาม เครื่องมือ และโปรแกรมการบัน ทึกข้ อมู ล การ
คานวณและการนาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่นไปใช้เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
วิธีการอบรม
• บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ
เป้าหมาย
• บุคลากรที่ทางานด้านการขออนุญาตจดประกอบการหรือฝ่ายทะเบียน ฝ่ายสถิติข้อมูล ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายจัดทาแผนงาน จากสานักการคลัง กองวิชาการและแผนงาน สานักสวัสดิการ
สังคม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสานักที่เกี่ยวข้อง
• บุคลากรที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
วิทยากร
• ดร.วัลย์จรรยา วิระกุล
• นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (13:30-16:30 น.)
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บทที่ 6
ผลการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP” จัดขึ้นใน
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2206 อาคาร 2 คณะ
บริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน การประชุมในครั้ง นี้
ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมข้อมูลและการเก็บแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด
ในการนาเสนอทั้งหมด 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
2) การกาหนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
3) การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4) การสร้างความเข้าใจแบบสัมภาษณ์และการบริหารจัดการภาคสนาม
5) การเก็บแบบสัมภาษณ์
6) การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยย่อยของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ แต่ไม่ได้มีการจัดทาในเชิงพื้นที่ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเป็นเทศบาลแห่งแรกในการจัดทา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาล

ภาพที่ 6-1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
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เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการกากับดูแลสาขาเศรษฐกิจ กาหนดนโยบาย และกาหนดแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนให้
ภาคเอกชนได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินธุรกิจ และการตัดสินใจลงทุน

ภาพที่ 6-2 เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่นใช้การจัดเก็บข้อมูลด้านผลิต โดยพิจารณา
หน่วยผลิต กิจกรรมการผลิต และผลผลิตของสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ภาพที่ 6-3 การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
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ขอบเขตกิจกรรมการผลิตในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ควรเป็น กิจกรรมการผลิตโดยหน่วย
ผลิ ต (สถานประกอบการ) ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ และมี ร ะยะในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ มากกว่ า 1 ปี ซึ่ ง
กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP) มีดังนี้

ภาพที่ 6-4 กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
6.2 การกาหนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น1
การกาหนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกและจัดกลุ่มประเภท
ของสถานประกอบการตามหมวดหมู่กิจกรรมการผลิตตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand
Standard Industrial Classification หรือ TSIC) 16 กิจกรรมการผลิต ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการผลิต A เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
2) กิจกรรมการผลิต B การประมง (ในพื้นที่เทศบาลไม่มี)
3) กิจกรรมการผลิต C การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
4) กิจกรรมการผลิต D อุตสาหกรรม
5) กิจกรรมการผลิต E การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
6) กิจกรรมการผลิต F การก่อสร้าง
7) กิจกรรมการผลิต G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของ
ใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
8) กิจกรรมการผลิต H โรงแรมและภัตตาคาร
9) กิจกรรมการผลิต I การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
10) กิจกรรมการผลิต J ตัวกลางทางการเงิน
1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ญ
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11) กิจกรรมการผลิต K บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
12) กิจกรรมการผลิต L การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้ง การประกัน
สังคมภาคบังคับ
13) กิจกรรมการผลิต M การศึกษา
14) กิจกรรมการผลิต N การบริการด้านสุขภาพและสังคม
15) กิจกรรมการผลิต O การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
16) กิจกรรมการผลิต P ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

ภาพที่ 6-5 รายละเอียดการจัดประเภทกิจกรรมการผลิต
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ภาพที่ 6-6 รายละเอียดการจัดประเภทกิจกรรมการผลิต (ต่อ)
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แบ่งออกเป็น 4 เขตการเลือกตั้ง และแบ่งย่อยเป็น 95
ชุมชน ดังภาพ

ภาพที่ 6-7 พื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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เกณฑ์การแบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้งของเทศบาลนครขอนแก่นได้ทาการรบวรวมและคัดกรอง
จากเอกสารประกาศผู้อานวยการเลือกตั้งประจาเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องกาหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้ง สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น นาเอกสารดังกล่าวมารวบรวมและจัดทาพื้นที่แต่ละเขต
ได้ดังนี้
ตารางที่ 6-1 เกณฑ์การแบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้งของเทศบาลนครขอนแก่น
เกณฑ์การแบ่งพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่
1
3
เกณฑ์ตามหมู่ที่
หมู่ 1
√
หมู่ 2
√
หมู่ 3
√
หมู่ 4
√
หมู่ 6
√
หมู่ 7
หมู่ 12
√
หมู่ 13
√
หมู่ 14
หมู่ 16
หมู่ 17
√
เกณฑ์ตามถนน
ถ.ศรีจันทร์
√
√
ถ.หน้าเมือง
√
√
√
ถ.กลางเมือง
√
√
√
ถ.หลังเมือง
√
√
ถ.รื่นรมย์
√
√
ถ.ศรีนวล
√
√
ถ.เทพารักษ์
√
ถ.ประชาสโมสร
√
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
√
ถ.พิมพิสุด
√
ถ.อามาตย์
√
ถ.สามัคคีอุทิศ
√
ถ.ชัยณรงค์
√
ถ.รอบเมือง
√
ถ.รื่นจิตร
√
ถ.ชีท่าขอน
√
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เขตเลือกตั้งที่
4

√
√
√
√

ตารางที่ 6-1 เกณฑ์การแบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้งของเทศบาลนครขอนแก่น
เกณฑ์การแบ่งพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่
1
3
ถ.ร่วมจิตร
√
ถ.สถิตยุติธรรม
√
ถ.ประชาสาราญ
√
ถ.ดรุณสาราญ
√
ซอยรื่นรมย์
√
ถ.รถไฟ
√
ถ.แกนตูบประชาราษฎร์
√
ถ.กสิกรสาราญ
√
ถ.ศรีธาตุประชาสันติ
√
ถ.เหล่านาดี
√
ถ.มิตรภาพ

เขตเลือกตั้งที่
4

√

ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N) ได้จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นในปี พ.ศ.2559 จาแนกตามเขตการเลือก 4 เขต และจาแนกตามสาขาการผลิต
ได้ดังนี้

ภาพที่ 6-8 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N)
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ภาพที่ 6-9 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N) (ต่อ)

ภาพที่ 6-10 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N) (ต่อ)
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ภาพที่ 6-11 จานวนสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
6.3 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เมื่ อ ค านวณตามวิธี การประมาณค่ าในการเลื อกตั ว อย่ างแบบแบ่ ง ชั้ นภู มิ ได้ จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละสาขาการผลิตและในแต่ละเขตปี พ.ศ. 2559 จานวน 684 ราย เมื่อได้จานวนตัวอย่าง
สถานประกอบการในแต่ละเขตและแต่ละสาขาการผลิต ที่จัดเก็บของเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.
2559 ลงพื้นที่ในการจัดเก็บแบบสอบถามและควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และติดตาม
ข้อมูลแบบสอบถามตามบัญชีรายชื่อในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละเขต
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ภาพที่ 6-12 กลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ภาพที่ 6-13 จานวนกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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6.4 การสร้างความเข้าใจแบบสัมภาษณ์และการบริหารจัดการภาคสนาม
1) การสร้างความเข้าใจแบบสัมภาษณ์
1.1) ผู้ เ ก็ บ แบบสอบถามควรท าความเข้ า ใจในการเก็ บ แบบสอบถามว่ า ประกอบด้ ว ย
อะไรบ้าง ซึ่งส่วนหลักของแบบสอบถามมีด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
(1) รายได้ที่กรอกต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากการประเภทธุรกิจตามที่ระบุในแบบสอบถามและ
ต้องเป็นจานวนเงินรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม
2559 และเป็นสถานประกอบการที่เปิดกิจการมาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
(2) ค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายขั้นกลาง เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตามที่ระบุในแบบสอบถาม
1.2) ผู้ เ ก็ บ แบบสอบถามต้ อ งท าความเข้ า ใจแบบสอบถามอย่ า งชั ด เจน เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการบางรายยังไม่เข้าใจในการนาข้อมูลจากแบบสอบถามไปใช้ และมีความกังวลในการให้
ข้ อ มู ล ว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การเสี ย ภาษี ใ นอนาคตหรื อไม่ ดั ง นั้ น ผู้ เ ก็ บ แบบสอบถามควรรู้ ว่า
แบบสอบถามนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และควรทาความเข้าใจรายละเอียดในเบื้องต้นของโครงการ
เพื่อสามารถตอบอธิบายให้กับผู้ประกอบการได้ และเกิดความมั่นใจในการให้ข้อมูล
1.3) ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ในแบบสอบถามเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส อบถามด้ า นรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ผู้ประกอบการ ดังนั้น ผู้เก็บแบบสอบถามควรเป็นบุคคลที่คุ้นเคยในพื้นที่ และสนิทสนมกับคนในพื้นที่
เพื่อที่จะทาให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการในธุรกิจนั้น
2) การบริหารจัดการภาคสนาม
2.1) หน้าที่และบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1.1) หัวหน้าภาคสนาม มีหน้าที่ ดังนี้
(1) วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
- กาหนดขอบข่ายครอบคลุมหน่วยที่ให้ข้อมูลและกาหนดเขตพื้นที่ที่ต้องการข้อมูล
- กาหนดวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล เช่น วิธีส่ง คนไปสอบถาม วิธีส่ง ทาง
ไปรษณีย์
- กาหนดจานวนคนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบุคนที่ต้องลงเขตพื้นที่ตามความ
เหมาะสม
- กาหนดรายการข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม โดยพิจารณาถึง ความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลว่ามีรายการข้อมูลอะไรบ้างที่สาคัญและจาเป็นต้องใช้ในการวางแผน หรือการตัดสินใจ
- กาหนดคาจากัดความที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล
เข้าใจและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง เช่น ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ดาเนินธุรกิจมามากกว่า
1 ปี
- กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
(2) เตรียมแบบสอบถาม หนังสือแนะนาตัว
- ในการจัดทาแบบสอบถาม ต้องกาหนดคาถามให้ครบถ้วนตามรายการข้ อมู ล ที่
ต้องการเก็บรวบรวม โดยการจัดคาถามเรื่องเดียวกันให้นามาไว้ด้วยกันและจัดลาดับก่อน-หลังให้
เหมาะสม และตั้งคาถามให้สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ใช้คาถามที่คลุมเครือ และควรเป็นคาถามที่ง่าย
และสะดวกต่อการตอบและใช้เวลาน้อย
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- จัดเตรียมหนังสือแนะนาตัว
- จัดเตรียมแบบสอบถามให้มีจานวนเพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บ
รวบรวม
(3) ประชุมเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล
การจัดประชุ มเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติง านเก็บข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง านมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานโดยรวม
มีความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทาความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ ขอบข่ายและ
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักทั่วไปในการปฏิบัติงานสนาม คาจากัดความของ
คาต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดในแบบสอบถาม การบันทึกแบบสอบถาม
(4) ตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามหลังจากผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรวบรวมมาส่งให้ ว่า
แบบสอบถามชุดนั้นตรงกับกลุ่ มตัวอย่างที่ต้องการหรือไม่ ข้อมูลในแบบสอบถามเป็นจานวนยอดเงิน
ทั้ง ปีหรือไม่ และข้อมูลที่สาคัญครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ต้องนากลับไปให้ผู้ปฏิบัติง านเก็บข้อมูล นา
กลับไปสอบถามยังกลุ่มตัวอย่างชุดนั้นอีกครั้ง
(5) เตรียมข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ต่อไป
2.1.2) ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ทาความเข้าใจแบบสอบถามและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทาความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ ขอบข่ายและ
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักทั่วไปในการปฏิบัติงานสนาม คาจากัดความ
ของค าต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแบบสอบถาม และการบั น ทึ ก
แบบสอบถาม
(2) จัดเก็บแบบสอบถามตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและรวบรวมแบบสอบถามส่ง ตาม
กาหนดเวลา โดยใช้ชุดแบบสอบถามให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่นั้น
(3) ตรวจเช็กแบบสอบถามว่าชุดแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตรงกันหรือไม่ ข้อมูลใน
แบบสอบถามครบถ้วนในส่วนสาคัญหรือไม่ ถ้าครบถ้วนให้รวบรวมนาส่งหัวหน้าภาคสนาม ถ้าไม่
ครบถ้วนให้กลับไปยังกลุ่มตัวอย่างชุดนั้นและทาการสอบถามอีกครั้งในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
2.2) วิธีการเก็บข้อมูลและการปฏิบัติ
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามเป็นวิธีการส่งคนไปสอบถาม มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1) ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล ควรทาการสารวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการเก็บข้อมูล เพื่อนามาวางแผนในการเก็บข้อมูล
2.2.2) เตรียมชุดแบบสอบถามให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
2.2.3) ทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้
2.2.4) ขณะเข้ า ด าเนิ น การสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เริ่ ม แรกต้ อ งแนะน าตั ว และแสดง
จดหมายแนะนาตัวให้แก่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมขออนุญาตเข้าจัดเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตให้ทาการ
จัดเก็บข้อมูลแจ้งวัตถุประสงค์ในการนาข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะไม่มีผลกระทบ
กับผู้ตอบแบบสอบถาม และพูดให้เ ชื่อ มั่นถึง การไม่น าข้อมู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถามไปเปิ ด เผย
จากนั้นทาการสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดของชุดที่กาหนดไว้ เมื่อสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม
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เสร็จสิ้น ต้ องตรวจเช็กแบบสอบถามอีกครั้งถึงความครบถ้วนของข้อมูลที่สาคัญ ที่ต้องการเก็บ ว่า
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้าครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่เสียสละเวลา
อันมีค่าตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
2.3) การสอบถามภาคสนาม
2.3.1) หลักการสอบถาม
- สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยและเป็นกันเอง
- ให้ผู้ตอบแบบสอบถามว่าง อารมณ์ปกติ
- ใช้ภาษาสุภาพ
- ถามคาถามตามที่กาหนดไว้ในชุดแบบสอบถาม
- อย่าแสดงว่ามีความรู้เหนือกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
- หากผู้ตอบสอบถามพูดนอกประเด็น ต้องพยายามตะล่อมให้เข้าประเด็น
- อย่าถามในประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามลาบากใจที่จะตอบ
- หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง คัดค้าน หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
- ใช้เวลาสอบถามไม่นานเกินไป
- อย่าแสดงอาการตกใจหรือแปลกใจในคาตอบที่ได้รับ
- ควรใช้การสังเกตควบคู่ไปกับการสอบถาม
- ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลต้องศึกษาวัฒนธรรม
2.3.2) ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลที่ดี ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
- บุคลิกดี พูดจาสุภาพอ่อนน้อม พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
- ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยเฉพาะในการบันทึกข้อมูล
- ละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
- อดทน เข้มแข็ง สุขภาพกายและใจดี
- ต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีปฏิภาณในการตั้งคาถาม
- มีภูมิลาเนาอยู่ในท้องถิ่นที่ทาการสอบถาม อาจต้องรู้ภาษาถิ่นและวิถี ปฏิ บัติ
ของคนในท้องถิ่นนั้น
2.3.3) เทคนิคการสอบถาม
- ไม่ควรรีบร้อนเก็บข้อมูลทันที ควรทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม
- การตั้งคาถามไม่ควรเร่งรัดเอาคาตอบ ควรรอให้ผู้ตอบแบบสอบถามค่อย ๆ
คิดและค่อย ๆ ตอบ
- ระหว่างฟังเรื่องราวควรจดบันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัยไว้ก่อน ไม่ควรถาม
ขัดจังหวะระหว่างการเล่า เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของตัวเองอย่ างเดียวเท่านั้น ให้เก็บรายละเอียดไว้ถาม
ตอนท้าย
- พึงระมัดระวังการใช้ เ ครื่องอัด เสียงในการเก็ บ ข้อ มู ลในประเด็น ที่อ่ อ นไหว
เพราะผู้ตอบบสอบถามอาจจะไม่กล้าให้ข้อมูล
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6.5 การเก็บแบบสัมภาษณ์

ภาพที่ 6-14 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ

ภาพที่ 6-15 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก
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ภาพที่ 6-16 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก (ต่อ)

ภาพที่ 6-17 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก (ต่อ)
6.6 การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์
1) แบบสอบถามชุดนั้นตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการหรือไม่
2) ข้อมูลในแบบสอบถามเป็นจานวนยอดเงินทั้งปีหรือไม่
3) ข้อมูลที่สาคัญครบถ้วนหรือไม่ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
4) ถ้าไม่ครบถ้วน ต้องนากลับไปให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล นากลับไปสอบถามยังกลุ่มตัวอย่างชุด
นั้นอีกครั้ง
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ภาพที่ 6-18 ถึง ภาพที่ 6-19 บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1

ภาพที่ 6-20 ถึง ภาพที่ 6-21 บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 (ต่อ)

ภาพที่ 6-22 ถึง ภาพที่ 6-23 Workshop การจาลองสถานการณ์เก็บแบบสัมภาษณ์
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ภาพที่ 6-24 ถึง ภาพที่ 6-25 Workshop การจาลองสถานการณ์เก็บแบบสัมภาษณ์ (ต่อ)

6-17

บทที่ 7
ผลการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ข้อมูล GMP”
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ข้อมูล GMP” จัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2561
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2206 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและบัญ ชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลผลิต ภั ณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น และสามารถสรุป ผลการวิเ คราะห์
นาเสนอผู้บริหารและผู้ที่ต้องการได้ ซึ่งมีรายละเอียดในการนาเสนอทั้งหมด 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP
2) การตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมบันทึกข้อมูล
3) การบันทึกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และคานวณค่า GMP
4) การวิเคราะห์และการนาค่า GMP ไปใช้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ
7.1 ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล หมายถึง มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ
เทศบาลนครขอนแก่น มีค่าเท่ากับ มูลค่าเพิ่ม (Value Added: VA) จากกิจกรรมการผลิตสินค้าและ
บริการทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการ (Gross
Output: GO) หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าขั้นกลาง (Intermediate Cost: IC) โดยมีรูปแบบ
สมการคานวณ คือ

ดังนั้น ขอยกตัวอย่างสาขาการค้า คือ เมื่อนามูลค่าเพิ่มของกิจกรรมย่อยที่คานวณได้ ม า
รวมกันเป็น “มูลค่าเพิ่มสาขาการค้า” หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาล (GMP) สาขาการค้า

1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก ฎ
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ภาพที่ 7-1 ตัวอย่างการจาแนกตามรหัสกิจกรรมและรหัส VA
7.2 การตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมบันทึกข้อมูล
1) แบบสอบถามชุดนั้นตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการหรือไม่
2) ข้อมูลที่สาคัญครบถ้วนหรือไม่ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
3) ข้อมูลที่กรอกมาครบถ้วน ต้องดูหน่วยของรายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นหน่วยรายปีหรือไม่
4) ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้กลับไปขอรายละเอียดจากผู้ประกอบการเพิ่มเติม
7.3 การบันทึกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และคานวณค่า GMP
ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และคานวณค่า GMP ขอยกตัวอย่างสาขาการ
ขายปีกขายส่ง เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างขั้นตอนบันทึกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และคานวณค่า GMP
รายละเอียดดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 7-2 การบันทึกบันทึกข้อมูลตาม Code ที่กาหนดแบบสัมภาษณ์สาขาการขายส่ง ขายปลีก

ภาพที่ 7-3 การบันทึกบันทึกข้อมูลตาม Code ที่กาหนดแบบสัมภาษณ์สาขาการขายส่ง ขายปลีก (ต่อ)
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ภาพที่ 7-4 รหัสกิจกรรมที่บันทึกข้อมูล
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ภาพที่ 7-5 รหัสกิจกรรมที่บันทึกข้อมูล (ต่อ)
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ภาพที่ 7-6 การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการคานวณมูลค่าเพิ่ม

ภาพที่ 7-7 การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการคานวณมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)
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ภาพที่ 7-8 การบันทึกข้อมูล GMP ของแต่ละสาขา

ภาพที่ 7-9 การบันทึกข้อมูล GMP ของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขา
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ภาพที่ 7-10 การบันทึกข้อมูล GMP ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต

ภาพที่ 7-11 คานวณ GMP ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นแบบเต็มพืน้ ที่
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7.4 การวิเคราะห์และการนาค่า GMP ไปใช้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ
ขั้นตอนการวิเคราะห์และการนาค่า GMP ไปใช้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1) การสรุปมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ในภาพรวม
2) การสรุปมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกแต่ละเขต และแต่ละ
ชุมชน
3) การสรุปมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกตามสาขาการผลิต
จากประชุมในครั้งนี้ ได้มีการให้ผู้เข้าร่ วมประชุมได้ลงมือปฏิบัติในการสรุปผลการวิเคราะห์
ใน 3 คาถาม และสามารถสรุปผลตามคาถาม ได้ดังนี้
คาถามข้อที่ 1 สรุปภาพรวมค่า GMP ของเทศบาล

ภาพที่ 7-12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกตามโครงสร้างการผลิต
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ภาพที่ 7-13 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการบริการ

ภาพที่ 7-14 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการค้า
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ภาพที่ 7-15 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคอุตสาหกรรม

ภาพที่ 7-16 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาคการเกษตร
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ภาพที่ 7-17 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น ภาพรวม
คาถามที่ 2 จงวิเคราะห์ว่า สาขาการผลิตใดที่มีมูลค่ามากที่สุด 3 อันดับแรก

ภาพที่ 7-18 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น จาแนกสาขาการผลิต
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คาถามที่ 3 จงวิเคราะห์ว่า แต่ละเขตมีจุดเด่นในสาขาการผลิตใดบ้าง 3 อันดับแรก

ภาพที่ 7-19 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1

ภาพที่ 7-20 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2
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ภาพที่ 7-21 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3

ภาพที่ 7-22 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4
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ภาพที่ 7-23 ถึง ภาพที่ 7-24 บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2

ภาพที่ 7-25 ถึง ภาพที่ 7-26 Workshop การวิเคราะห์ข้อมูล GMP
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอแนะการปรับบทบาท หน้าที่ และรูปแบบ
ของศูนย์ข้อมูล GMP

ภาคผนวก ก
ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอแนะการปรับบทบาท หน้าที่ และรูปแบบของศูนย์ข้อมูล GMP
ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
1. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในเทศบาลนครขอนแก่น
2. บทบาทที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูล GMP
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสานักฯ กล่าวว่า
บทบาทหน้าที่หลักของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การออกใบอนุญาตสถาน
ประกอบการที่อยู่ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกากับสุขาภิบาล ส่วนจุดผ่อนผัน
เป็ น หน้ า ที่ ข องเทศกิ จ ที่ ขึ้ น ตรงกั บ ส านั ก ปลั ด เทศบาล ซึ่ ง จุ ด ผ่ อ นผั น มี ทั้ ง หมด 10 จุ ด ส านั ก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขออนุญาติของ
ผู้ประกอบการ คือ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 ประเภทตาม พระราชบัญญัติ สาธารณสุข
พ.ศ. 2535 กาหนดให้กิจการ 133 ประเภท ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มประเภทกิจการ เป็นกิจการที่
เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพต้ อ งไปขอรั บ ใบอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ จากส านั ก สาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย
- กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มี 3 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มี 8 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม มี 26 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง มี 5
กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร มี 9 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ มี 6 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล มี 7 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับไม้ มี 8 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ มี 15 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มี 8 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง มี 11 กิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี มี 17 กิจการ
- กิจการอื่น ๆ มี 10 กิจการ
โดยมีขั้นตอน
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(1) ต้องขออนุญาต
ผูป้ ระกอบกิจการ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) ต้อขอต่ออายุใบอนุญาต
สัง่ ให้แก้ไขปรั บปรุ งได้
ถ้าไม่แก้ไข

(3) ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ข้อกาหนดท้องถิ่น
เงื่ อนไขในใบอนุญาต

ถ้าไม่ปฏิบตั ิ
จพง.ท้องถิ่น
มีอานาจ

สัง่ ให้หยุดดาเนิ น
กิจการชัว่ คราวได้

สัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้
ครั้ งละไม่เกิน 15 วัน
ถูกพักใช้แล้ว 2 ครั้ ง
และถูกพักใช้อีก
สัง่ เพิกถอบ
ใบอนุญาตได้

ในกรณี

ต้อคาพิพากษา
ว่าผิด
เกิดอันตราย
ร้ ายแรงต่อสุขภาพ

ผูถ้ ูกเพิกถอนห้ามทากิจการ
นั้นจนกว่าจะพ้น 1 ปี

การที่สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีจุดใดที่เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูล GMP คือ การ
บันทึกข้อมูลของสานักการสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม ได้แก่ บ้านเลขที่ ที่อยู่ ประเภทกิจการ ชื่อ
สถานประกอบการ แต่จุดที่ยังไม่สามารถเชื่อกันได้ในแต่ละหน่วยงาน เช่น ประเภทกิจการสานักฯ ที่
ไม่สอดคล้องกับประเภทกิจการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และ
ที่อยู่ที่สานักฯ ไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ชุมชนใด และอยู่ในเขตไหนของเทศบาลนครขอนแก่น และใน
ปัจจุบันหน้าแบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลแตกต่างกัน และไม่สัมพันธ์กัน
ผู้อานวยการสานักการคลัง และผู้แทนสานักฯ กล่าวว่า
บทบาทหน้าที่ของสานักการคลัง เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ ดูแล และ
อานวยการการดาเนินงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ฝ่าย
พัสดุและทรัพย์สิน และมีอยู่ 2 หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูล GMP คือ ฝ่ายทะเบียน
และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ ย์สิน ส่วนฝ่ายทะเบียนของเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่จด
ทะเบียนธุรกิจของบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญ แต่การจดทะเบียนยกเว้นธุรกิจการบริการ
เช่น ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจอู่ซ่อมรถ ธุรกิจถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งธุรกิจการบริการกลุ่มนี้จดทะเบียนที่
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม ส่วนการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัท จด
ก-2

ทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งข้อมูลที่ฝ่ายทะเบียนจะต้องส่งข้อมูลไปยัง ฐานข้อมูลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนหน่วยงานฝ่ายแผนที่ภาษี ได้มีการจัดเก็บข้อมูลภาษีป้าย ซึ่งแบ่งประเภทการจัดเก็บตาม
การใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่รวมที่ว่างเปล่า โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ให้เช่า พื้นที่อยู่เอง และ
พื้นที่ประกอบการค้า ซึ่งไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนที่ภาษี ในภาษีนี้จะเป็นการจัดเก็บภาษี
ป้าย และภาษีโรงเรียน ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการกับสานักการคลังนั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขา
การผลิต เนื่องจาก ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย การสารเคมี หรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่สานักสาธารณสุข หรือผู้ประกอบการที่
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ หอพั ก ห้ อ งเช่ า ต้ อ งขออนุ ญ าตจากส านั ก สวั ส ดิ ก ารสั ง คม รู ป แบบและ
รายละเอียดการบันทึกข้อมูลของผู้ประกอบการบันทึกลงในโปรแกรม Excel โดยสานักการคลังอ้างอิง
รูปแบบจากสานักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งข้อมูลในการจดทะเบียนพาณิชย์ของแต่ละ
เดือน จะส่งไปให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานพาณิชย์จังหวัดแก่น แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างสานักภายในเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากรูปแบบและรายละเอียดในการจัดเก็บข้ อมู ล
ผู้ประกอบการยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
บทบาทที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ GMP
ส่ ว นพั ฒ นารายได้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดนโยบาย การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และ
อานวยการการดาเนินงานของฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายจัดหาประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ ฝ่าย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ ย์สิน ซึ่งส่วนพัฒนารายได้ประกอบด้ว ยฝ่า ยต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจั ด หา
ประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ ฝ่ายแผนที่ภาษี เป็นต้น ซึ่งส่วนพัฒนารายได้มีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการค้า การลงทุน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุนทางด้ านวิช าการ โดยด าเนิ น งานและควบคุ ม ก ากั บ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่ง ในปัจจุบันกาลังดาเนินโครงการ
จัดทาแผนที่ภาษีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information Systems: GIS)
ผู้แทนสานักสวัสดิการสังคม กล่าวว่า
สานักสวัสดิการและสังคมมีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานสวัสดิการ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินกิจกรรม กระตุ้นให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการอันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ของประชาชน ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สร้างความเป็นธรรมและ ความเสมอภาคใน
การดารงชีวิต การส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของบุคคล พัฒนาศัก ยภาพทรัพยากร มนุษย์ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาสังคม กาหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติง าน
ตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้านสวัสดิการสัง คมให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้ บริหาร
เทศบาลนครขอนแก่น

ก-3

บทบาทที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ GMP
กระบวนการเชื่อมโยงกับศูนย์ GMP นั้น สานักสวัสดิการสังคมซึ่งทาหน้าที่จดทะเบียน การ
ออกใบอนุญาต การกากับ ควบคุม และตรวจประเมินหอพักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งธุรกิจ
หอพักนั้นเป็นธุรกิจที่มีจานวนมากในเขตการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น เป็นต้น

ก-4

ภาคผนวก ข
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
“การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอแนะการปรับบทบาท
หน้าที่ และรูปแบบของศูนย์ข้อมูล GMP

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอแนะการปรับบทบาท หน้าที่ และรูปแบบของศูนย์ข้อมูล GMP
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (Gross Municipal Product; GMP)
ระยะ ที่ 3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นายกาญจน์ วันนุประธรรม
นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี
นางศศิธร นะรากุล
นางภัทฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์
นายเลอสันต์ นามบุดดี
นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ
นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา
นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธุ์
นางยศวดี สีหานนท์
นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์
นางรุ่งนภา ยุคกลาง
นางสาวกัณทิมา แกล้วกล้าหาญ
นางสาวสุรภา นะรินยา
นางสาวธนาพร พลงาม
นายพรเทพ สุตะชา
นางสาวสุจิตรา คาอ้อ
นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
นายเฉลิมภพ คงกุทอง
นายณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์
นายยุติธรรม น้อยสุวรรณ
นางวรรณา พงษ์เพียจันทร์
นายทศพล ปิยะพิทักษ์วงศ์
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ
นายเทพพิทักษ์ โคกลือชา
จอ.จักราวุธ ลุสมบัติ
นางสาวสุกัญญา ช่อมะลิ
นายจิตติพงศ์ สวนอ่อน

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้อานวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร/ผังเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรญ์วิล เวียงเพิ่ม
นางวิมลรัตน์ นามตะ
นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย
นายอดิศักดิ์ สมจิตร์
นายทัศนัย ประจวบมอญ
นางสุรางค์ พาน้อย
นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
นางสาวจริญทร์ญา สุทาวัน
นายกิตติทัต จันทะเริง
นางสาวพูนทรัพย์ ตรีเศษ
นางอินทิรา ฆารเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ ศิริปรุ
นางสาวปุณิกา จุลวงศ์
นางเมธินี สุดเสนาะ
นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์
นางสมร คาพิชชู
นางเบญจวรรณ มหาโยธา
นายสาราญ นะรินยา
นางณัชชา ศรีโนนชัย
นางผกาสร ไขกัณหา
นางชุติมา ตรีชาลี

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักผังเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดการผลประโยชน์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี

ภาคผนวก ค
เอกสารประกอบการนาเสนอประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางาน
ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อกาหนดหลักสูตรในการอบรม

โครงการจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
(Gross Municipal Product; GMP) ระยะที่ 3

นําเสนอต่อ
โดย

เทศบาลนครขอนแก่น
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 มีนาคม 2561
1

วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ 4 เขตของ
เทศบาลนครขอนแก่น เขตละ 16 สาขาการผลิต (ตามสภาพพืน้ ที่
จริง)
2) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในการสนับสนุ นการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและกําหนด
มาตรการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
3) เพือ่ พัฒนาบุคลากรและหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร
ขอนแก่นในการจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น
2

จัดทํากรอบแนวคิด นิยาม และขอบเขตของข้อมูล
ออกแบบรายละเอียด โครงสร้างของข้อมูลทัง้ หมด
ทีค่ รอบคลุมทุกสาขาการผลิต
จัดทําเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล

ระยะที่ 1
6 เดือน

ทดสอบเครือ่ งมือและวิธคี าํ นวณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สุม่ ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปและเสนอแนวทางในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
จัดทําคูม่ อื กระบวนการจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวม

2 ปี
ระยะที่ 2
12 เดือน

เสนอแนะการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
• เสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งมือการบริหารองค์กรสมัยใหม่
• เสนอแนะการพัฒนาระบบสนับสนุ นการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์

ระยะที่ 3
6 เดือน
3

Local Government 4.0
IoT

Open data
Government

Environment

การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน

Energy

Logistics

Waste
Health Education

ความ
เชือ่ มโยงจาก
ภายนอก

ความ
เชือ่ มโยงจาก
ภายนอก
4

เทศบาลจะเอื้อ ให้เกิ ด
ผูป้ ระกอบการของท้อ งถิ่น
ในสาขาที่ม ีศ กั ยภาพและ
เป็ น กํา ล งั สํา คัญ ในการ
พัฒ นาท้อ งถิ่น
ได้อ ย่า งไร ?

การสร้า งผูป้ ระกอบการที่
ขับ เคลื่อ นด้ว ยนวัต กรรม จะ
เอาเทคโนโลยี องค์ค วามรู้ที่
เหมาะสมมาใช้ใ นท้อ งถิ่ น ใน
สาขาใด ?

จะอาศัย จุด แข็งมาของ
เทศบาลนครขอนแก่น มา
สร้า งธุร กิ จ เป้ า หมาย
ได้อ ย่า งไร ?

จะเชื่อ มโยงเทศบาล
นครขอนแก่น กับ
ประชาคมโลกได้
อย่า งไร ?
5

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จํา แนกตามโครงสร้า งการผลิ ต
ภาคการเกษตร
12 ล้า นบาท
ภาคอุต สาหกรรม
1,155 ล้า นบาท

18,956
ล้า นบาท

0.09%

6%

17%

ภาคการค้า
3,207 ล้า นบาท

77%

ภาคการบริ ก าร
14,582 ล้า นบาท

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จํา แนกตามโครงสร้า งการผลิ ต

18,956
ล้า นบาท

ภาคการบริ ก าร
14,582 ล้านบาท
4

47%
6,876 ลบ.

16%
1 2,251 ลบ.
2 20%
2,929 ลบ.
3 17%
2,526 ลบ.

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จํา แนกตามโครงสร้า งการผลิ ต

4

9%
274 ลบ.

18,956
ล้า นบาท

ภาคการค้า
3,207 ล้านบาท

10%
1 306 ลบ.
2 41%
1,332 ลบ.
3 40%
1,295 ลบ.

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จํา แนกตามโครงสร้า งการผลิ ต

ภาคอุต สาหกรรม
1,155 ล้านบาท

4

16%
189 ลบ.
3

22%
1 257 ลบ.
2 15%
174 ลบ.
47%
536 ลบ.

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จํา แนกตามโครงสร้า งการผลิ ต

4

18,956
ล้า นบาท

18,956
ล้า นบาท

ภาคการเกษตร
12.38 ล้านบาท

1%
0.17 ลบ.

2%
1 0.24 ลบ.
2 92%
11.34 ลบ.
3 5%
0.63 ลบ.

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมทุก สาขาของเทศบาลนครขอนแก่น
จํา แนกตามเขตเลือ กตัง้
4

39%
7,339 ลบ.

15%

1 2,814 ลบ.
2
4,447 ลบ.
3

23%

23%
4,357 ลบ.

สัด ส่ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
สาขาการศึกษา

5,596 ลบ.

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 3,756 ลบ.
สาขาการขายส่ง การขายปลีก
3,207 ลบ.
การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้สว่ นบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์1,652 ลบ.
การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ

30%
20%
17%
9%

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1

13%
12%
43%

4
1

2
3

ทุกเขต
ถนนกลางเมือ ง
สาขา

ทีพ่ กั โรงแรม

Hotel

14 แห่ง

Fitness 5 แห่ง

รายละเอียด

รายละเอียด
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2

22%
30%
15%

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3

15%

27%

30%

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4

9%

5%
72%

โครงสร้างองค์กร
เทศบาลนครขอนแก่น (ปั จจุบนั )
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ผูบ้ ริหาร
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
การคลัง

กองวิชาการ
และแผนงาน

สํานักสวัสดิการ
สังคม

สํานัก
การช่า ง

สํานัก
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้ อม

สํานัก
การศึกษา

ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ส่วนสังคมสงเคราะห์

ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายแผนงานและ
โครงการ

ส่วนควบคุมการก่อสร้ าง
อาคารและผังเมือง

ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้ อม

ฝ่ ายควบคุมอาคาร
และฝั งเมือง

ฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ

ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายวิชาการและ
แผนงาน

ฝ่ ายปกครอง

ส่วนบริ หารการคลัง

ฝ่ ายส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมและการ
กระจายอํานาจ
ฝ่ ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ ายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจํ าตัว
ประชาชน
ฝ่ ายส่งเสริ มระบบ
การขนส่ง

ฝ่ ายการเงินและ
บัญชี
ฝ่ ายสถิติการคลัง
ฝ่ ายระเบียบการคลัง
ฝ่ ายพัสดุแ ละ
ทรัพย์ สนิ
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ ายพัฒนารายได้

ฝ่ ายสํานักงาน
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี

ฝ่ ายจัดหา
ผลประโยชน์และ
พัฒนากิจการ
พาณิชย์

ฝ่ ายการประชุมและ
กิจการสภา

ฝ่ ายแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์ สนิ

ฝ่ ายแผนงานและ
ประเมินผล
ฝ่ ายบริ การและ
เผยแพร่ วิชาการ
ฝ่ ายสถิติข้อมูลและ
สารสนเทศ
ฝ่ ายงบประมาณ

ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
ฝ่ ายส่งเสริ ม
สวัสดิการสังคม
ฝ่ ายส่งเสริ มความ
เข้ มแข็งภาค
ประชาชน
ส่วนพัฒนาชุมชน
ฝ่ ายส่งเสริ มและ
สนับสนุนการพัฒนา
สังคม
ฝ่ ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ ายส่งเสริ มและ
พัฒนาอาชีพ

ฝ่ ายควบคุมการ
ก่อสร้ าง

ฝ่ ายป้องกันและ
ควบคุมโรค
ฝ่ ายสุขาภิบาล

ส่วนการโยธา
ฝ่ ายสาธารณูปโภค
ฝ่ ายสวนสาธารณะ
ฝ่ ายศูนย์เครื่ องจักร
และระบบจราจร
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
ฝ่ ายจัดการ
สิ่งแวดล้ อม

ฝ่ ายส่งเสริ มอาหาร
ปลอดภัย
ส่วนบริ การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้ อม
ฝ่ ายพัฒนาการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม
ฝ่ ายบริ การ
สิ่งแวดล้ อม

ฝ่ ายวิชาการ
ส่วนบริ ห ารการศึกษา
ฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายกิจการโรงเรี ยน
ส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ ายการศึกษานอก
ระบบ
ฝ่ ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
ฝ่ ายส่งเสริ มศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ ายบริ การ
สาธารณสุข

ฝ่ ายจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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สํานัก การคลัง
ส่วนบริ หารการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้

ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายวิชาการและ
แผนงาน

ฝ่ ายการเงินและ
บัญชี

ฝ่ ายระเบียบการคลัง

ฝ่ ายสถิติการคลัง

ฝ่ ายพัสดุแ ละ
ทรัพย์ สนิ

ฝ่ ายพัฒนารายได้

ฝ่ ายจัดหา
ผลประโยชน์และ
พัฒนากิจการ
พาณิชย์

ฝ่ ายแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์ สนิ

งานธุรการ

งานวิช าการและ
แผนงาน

งานจัดทํารายงาน
ประจําวัน เดือน ปี

งานจัดระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินและ
พัสดุ

งานสถิติการคลัง

งานการพัสดุ

งานพัฒนาและเร่งรัด
รายได้

ฝ่ ายจัดหา
ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์ สนิ

งานแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์ สนิ

งานจดทะเบียน
พาณิชย์

งานจัดทําเช็ค
เอกสารจ่า ยเงิน

งานทะเบียนและ
ควบคุมสินทรัพย์

งานบริ หารทั่วไป

งานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม

งานพัฒนากิจการ
พาณิชย์

งานผลประโยชน์

งานจ่ายเงิน
ตรวจสอบหลักฐาน
ใบสําคัญจ่าย
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สํานัก การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อ ม

ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายส่งเสริ มสุขภาพ

งานธุรการ

งานส่งเสริ มสุขภาพ

งานการเงินและบัญชี

งานสาธารณสุข
มูลฐาน

งานวิช าการและ
แผนงาน
งานบริ หารทั่วไป

งานฟื ้น ฟูสขุ ภาพ
งานสาธารณสุข
มูลฐาน

ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
ฝ่ ายป้องกันและ
ฝ่ ายส่งเสริ มอาหาร
ฝ่ ายสุขาภิบาล
ควบคุมโรค
ปลอดภัย
งานป้องกัน
โรคติดต่อ

งานสุขาภิบาล
สถานประกอบการ

งานสุขาภิบาล
อาหาร

งานควบคุม
โรคติดต่อ

งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้ อม

งานสัตว์ แพทย์

งานป้องกันและ
บําบัดยาเสพติด

งานควบคุมพิษและ
เหตุรําคาญ

งานสุขาภิบาล
ตลาดสด

ส่วนบริ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
ฝ่ ายพัฒนาการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม

ฝ่ ายบริ การ
สิ่งแวดล้ อม

ฝ่ ายบริ การ
สาธารณสุข

งานพัฒนารายได้
และการมีส่วนร่ วม
ด้ านการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม

งานบริ การรักษา
ความสะอาดและ
สถานีขนถ่าย

งานศูนย์บริ การ
สาธารณสุขที่ 1

งานพัฒนาระบบการ
จัดการของเสีย
อันตรายและสิ่ง
ปฏิกูล
งานลดปริ มาณขยะ

งานพัฒนาระบบการ
จัดการมูลฝอย

งานศูนย์บริ การ
สาธารณสุขที่ 3
งานศูนย์บริ การ
สาธารณสุขที่ 5
งานทันตสาธารณสุข
งานเภสัชกรรม
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สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายสํานักงานเลขานุการ
นายกเทศมนตรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-

งานธุรการ
งานสารบรรณ

-

งานแผนและงบประมาณ
งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
งานท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์

-

งานสํานักงานนายกเทศมนตรี
งานรับเรือ่ งร้องเรียน

ฝ่ายอํานวยการ

-

ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา
-

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง
-

งานเทศกิจ
งานควบคุมจราจร
งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และมั่นคง

-

งานส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
งานกระจายอํานาจ
งานรับฟังความคิดเห็น

-

งานแผนระบบขนส่ง
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารรถปรับอากาศ
งานการเงินและบัญชี

-

ฝ่ายทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน

ฝ่ายส่งเสริมระบบขนส่ง

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การกระจายอํานาจ
-

งานการประชุม
งานส่งเสริมสภา

-

งานทะเบียนราษฎร 1
งานทะเบียนราษฎร 2
งานทะเบียนราษฎร 3
งานส่งเสริมการเลือกตัง้
และศูนย์บริการร่วม

งานแผนป้องกันภัย
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
งานระบบปลอดภัย
งานสถานีดบั เพลิงศรีจนั ทร์
งานสถานีดบั เพลิงเมืองเก่า
งานสถานีดบั เพลิงหนองแวงตราชู
งานส่งเสริมการมีสว่ นร่วมประชาชน
งานสถานีดบั เพลิงบึงทุ่งสร้าง
งานกู้ภัยและบรรเทาภัย
งานฝึกอบรมป้องกันและสาธารณ
23
ภัย

สํานักการช่าง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
อาคารและผังเมือง
ฝ่ายควบคุมอาคารและผัง
เมือง
-

งานควบคุมอาคาร
งานผังเมือง

ส่วนการโยธา

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
-

งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานบริหารทั่วไป

งานวิศวกรรม
งานสถาปัตยกรรม

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสาธารณูปโภค
-

ฝ่ายจัดการรัพยากร
ธรรมชาติ

ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม
-

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และมลพิษ
งานจัดการพลังงาน

-

งานจัดการรัพยากรน้าํ
งานบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

-

งานบํารุงรักษาทางและ
สะพาน
งานสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ
งานสถาปัตยกรรม

ฝ่ายสวนสาธารณะ
-

งานเรือนเพาะชําและขยา
พันธุ์
งานควบคุมและบํารุง
สถานที่

ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร
-

งานศูนย์เครื่องจักรกล
งานวิเคราะห์และวางแผนจราจร
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สํานักการศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์

ฝ่ายแผนงานและโครงการ
-

-

งานแผนงานและโครงการ
งานงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
-

งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
งานพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีทาง
การศึกษา

ส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรม

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ

-

งานธุรการ
งานระบบสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนบริหารการศึกษา

-

-

งานพัฒนางานวิชาการ
งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา
งานวิจัยและประเมินผลทางการ
ศึกษา
งานบริหารทางการศึกษา

ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
-

ฝ่ายกิจการโรงเรียน
-

งานการศึกษาปฐมวัย
งานโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

งานการศึกษานอกระบบ
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
งานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์เครือข่าย

-

งานกิจการศาสนา
งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
-

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานกีฬา และนันทนาการ
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กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิจัยและประเมินผล

-

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
-

ฝ่ายงบประมาณ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

งานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT
งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรูแ้ ละ
การลงทุน
งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น

งานจัดทํางบประมาณ

ฝ่ายนิติกร

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
-

งานธุรการ
งานเลขานุการผู้บริหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
-

งานประชาสัมพันธ์

-

งานธุรการ
งานดําเนินคดีฟอ้ งร้อง
งานสอบสวนและวินัย
งานตราเทศบัญญัติ
งานนิติกรรมสัญญา
งานรับเรือ่ งราวร้องเรียน
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สํานักสวัสดิการสังคม
งานแผนและ
งบประมาณ

งานธุรการ

ส่วนสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
-

งานสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม
งานส่งเสริมกิจการสตรี
เด็ก และเยาวชน

ส่วนพัฒนาชุมชน

-

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสังคม

งานส่งเสริมมีสว่ นร่วม
ภาคประชาชน
งานมวลชน

-

ฝ่ายส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชน
-

การค้าเร่
การค้าแผงลอย

งานส่งเสริมการกระจายอํานาจและ
ประชาคม
งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไข
ปัญหาสังคม

-

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
งานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

-

งานพัฒนาชุมชน
งานชุมชนเมือง

ส่วนราชการ
ในเทศบาล

พระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ. 2558

สํานักการสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สํานักสวัสดิการสังคม
สํานักการช่าง
ข้อมูลการก่อสร้าง

สํานักการคลัง

ข้อมูลจุดผ่อนผัน/เขต
เลือกตัง้

สํานักงานพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรือ่ ง ให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน
พาณิชย์
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 2553

สํานักปลัดเทศบาล
ข้อมูลกิจการ
หอพัก
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1. ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล
2. ห้างหุน้ ส่วนจํากัด
3. บริษทั จํากัด
4. บริษทั มหาชนจํากัด
หมายเหตุ : รวมโรงเรียนกวดวิชา

1. ห้างบุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของ
คนเดียว)
2. ห้างหุน้ ส่วนสามัญ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อมูลผูป้ ระกอบการค้าเร่/แผงลอย

-

งานจัดระบบชุมชน สถิติ ข้อมูล
วิจัย และการพัฒนา
งานแก้ไขปัญหาความยากจน
งานส่งเสริม และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

กิจการหอพัก

ข้อมูลผูป้ ระกอบการ
ทีป่ ระกอบกิจการตาม
พรบ.สาธารณสุข

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ข้อมูลร้านค้า/หสม.ที่
จดทะเบียนพาณิชย์

ศูนย์ขอ้ มูล GMP
• ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
• จัดทําฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการในเขตเทศบาล โดยจําแนกตามชุมชน/เขตเลือกตัง้
• จัดเก็บข้อมูลเพือ่ จัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น

ข้อมูลผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนพาณิชย์จาํ แนก
ตามสาขาการผลิต

Business Model Canvas
Business Model Canvas ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
• ลูกค้า (Customer Segments—CS) ผูซ้ อ้ื สินค้าหรือบริการ
• คุณค่า (Value Propositions—VP) จุดขายของสินค้า หรือ บริการนัน้
• ช่องทาง (Channels—CH) วิธใี นการสือ่ สารไปถึงลูกค้า
• ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships—CR) วิธใี นการรักษาลูกค้าเดิม
• กระแสรายได้ (Revenue Streams—RS) รายได้ของธุรกิจนี้
• ทรัพยากรหลัก (Key Resources—KR) สิง่ ทีต่ อ้ งมีในการดําเนินธุรกิจ
• กิจกรรมหลัก (Key Activities—KA) กิจกรรมทีต่ อ้ งทําเพือ่ ให้โมเดลธุรกิจอยูไ่ ด้
• พันธมิตรหลัก (Key Partners—KP) ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ การช่วยป้ อนวัตถุดบิ และการช่วยขาย
• โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนทัง้ หมดของธุรกิจ
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6. Key Partners: KP)

พันธมิตรหลัก (Key
Partners—KP) ส่วนที่
เกีย่ วข้องทัง้ การช่วย
ให้ขอ้ มูล RM และ
การช่วยขาย

5. Key Activities: KA

1. Value Proposition: VP

กิจกรรมหลัก (Key
Activities—KA) กิจกรรมที่
ต้องทําเพือ่ ให้โมเดล
ธุรกิจอยูไ่ ด้

ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

คุณค่า (Value

(Customer Relationships—CR)

Propositions—VP)

จุดขายของสินค้า หรือ
บริการนัน้

7. Key Resources: KR

ทรัพยากรหลัก (Key
Resources—KR) สิง่ ทีต่ อ้ งมีใน
การดําเนินธุรกิจ
8. Cost Structure: CS

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนทัง้ หมดของ
ธุรกิจ

3. Customer Relationships: CR

วิธใี นการรักษาลูกค้าเดิม

2. Customer Segments: CS

ลูกค้า (Customer
้ อ้ื
Segments—CS) ผูซ
สินค้าหรือบริการ

4. Channels: CH

ช่องทาง (Channels—
CH) วิธใี นการสือ่ สารไป

ถึงลูกค้า
9. Revenue Streams (Benefits): RS

กระแสรายได้ (Revenue Streams—RS) รายได้ของธุรกิจนี้

6. Key Partners: KP)
- สนง.พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- สนง.อุตสาหหกรรมจังหวัด

5. Key Activities: KA

1. Value Proposition: VP

- ประสานและรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- หน่วยงานที่วิจัยให้เทศบาล

- จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทํา GMP ราย
Sector โดยจําแนกตามชุมชนและ
เขตการเลือกตั้ง

- สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ

- วิเคราะห์ข้อมูลสําหรับหน่วยงาน/นัก
ลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน

- กองวิชาการและแผนงาน

- วิจัย รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
งานวิจัยของเทศบาล และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

- สํานักการปลัด เทศบาลฯ

- วิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร

- สํานักสวัสดิการสังคม

- สํานักการช่าง เทศบาลฯ

7. Key Resources: KR ทีมบริหาร

- สํานักการคลัง เทศบาลฯ

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคม
ระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่
สามารถสะท้อนการเติบโตที่
เป็นจริงในปัจจุบันของ
เทศบาลนคขอนแก่นได้

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ให้คําแนะนําข้อมูลนักลงทุน (คลินิก
นักลงทุน)
เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของเทศบาล (ฟรี)
สรุปผลเสนอต่อระดับผู้บริหารทุกปี

การพยากรณ์ข้อมูลและ
แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้

2. Customer Segments: CS
ผู้บริหารของเทศบาลนคร
ขอนแก่น

หน่วยงานเอกชน/นักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ

Call center
การบริหารระบบสมาชิก

หน่วยงานภาครัฐทั้งใน
และต่างประเทศ

4. Channels: CH
Mobile Phone

Website
Social Media
Cable TV

Smart wall room

ทีมเก็บข้อมูล (Out source)

8. Cost Structure: CS

3. Customer Relationships: CR

E-mail
วิทยุ

9. Revenue Streams (Benefits): RS

ค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดข้อมูล

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

เศรษฐกิจเทศบาลนครขอนแก่น
เติบโตอย่างมั่นคงและสามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ค่าสมาชิกรายปี (ข้อมูลเชิงลึก)
ค่าธรรมเนียม (ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของข้อมูล)

โครงสร้างศูนย์ข้อมูล GMP
ศูนย์ข้อมูล GMP

ฝ่ายจัดเก็บข้อมูล
-

งานประสานผู้เก็บข้อมูล
งานลงพื้นที่เก็บข้อมูล แยก
สาขาการผลิต แยกตามชุมชน
และยแกตามเขตการเลือกตั้ง

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
-

งานเตรียมฐานข้อมูลเพื่อ
ภาคสนาม
งานรวบรวมข้อมูล
ผู้ประกอบการ
งานวิเคราะห์ข้อมูล GMP
งานวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ
ผู้บริหาร
งานวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับนัก
ลงทุน

ฝ่ายสารสนเทศ
-

งานฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจขององค์กร
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่
สาธารณะ
งานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
งานสื่อสารทางการตลาด
งานการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
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ขอเสนอหลักสูตรในการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนคร
ขอนแก่น”
หลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น”
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อกาหนดหลักสูตรในการอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะทางานของเทศบาลนครขอนแก่น
เพื่อกาหนดหลักสูตรในการอบรม
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
(Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นายกาญจน์ วันนุประธรรม
นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี
นางศศิธร นะรากุล
นางภัทฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์
นายเลอสันต์ นามบุดดี
นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ
นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา
นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธุ์
นางยศวดี สีหานนท์
นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์
นางรุ่งนภา ยุคกลาง
นางสาวกัณทิมา แกล้วกล้าหาญ
นางสาวสุรภา นะรินยา
นางสาวธนาพร พลงาม
นายพรเทพ สุตะชา
นางสาวสุจิตรา คาอ้อ
นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
นายเฉลิมภพ คงกุทอง
นายณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์
นายยุติธรรม น้อยสุวรรณ
นางวรรณา พงษ์เพียจันทร์
นายทศพล ปิยะพิทักษ์วงศ์
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ
นายเทพพิทักษ์ โคกลือชา
จอ.จักราวุธ ลุสมบัติ
นางสาวสุกัญญา ช่อมะลิ
นายจิตติพงศ์ สวนอ่อน

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้อานวยการส่วนสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร/ผังเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรญ์วิล เวียงเพิ่ม
นางวิมลรัตน์ นามตะ
นางวรพรรณ ธุลีจันทร์
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย
นายอดิศักดิ์ สมจิตร์
นายทัศนัย ประจวบมอญ
นางสุรางค์ พาน้อย
นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์
นางสาวจริญทร์ญา สุทาวัน
นายกิตติทัต จันทะเริง
นางสาวพูนทรัพย์ ตรีเศษ
นางอินทิรา ฆารเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ ศิริปรุ
นางสาวปุณิกา จุลวงศ์
นางเมธินี สุดเสนาะ
นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์
นางสมร คาพิชชู
นางเบญจวรรณ มหาโยธา
นายสาราญ นะรินยา
นางณัชชา ศรีโนนชัย
นางผกาสร ไขกัณหา
นางชุติมา ตรีชาลี

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักผังเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดการผลประโยชน์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี

ภาคผนวก จ
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
“การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

การฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
“การเตรียมข้อมูลและ
เก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”
เสนอโดย
โครงการจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวม
เทศบาลนครขอนแก่น (GMP) ระยะที่ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 มีนาคม 2561
1

หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

1
2
3
4
5
6

แนวคิ ด เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
การกํา หนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การกํา หนดกลุ่ม ตัว อย่า งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การสร้า งความเข้า ใจแบบสัม ภาษณ์ แ ละการบริ หารจัด การภาคสนาม
การเก็บ แบบสัม ภาษณ์
การตรวจสอบความครบถ้ว นของแบบสัม ภาษณ์
2

1. แนวคิ ด เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product: GRP)

GDP คือ มูลค่า
ตลาดของสินค้า
และบริการขั้น
สุดท้ายที่ผลิตใน
ประเทศใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Cluster Product: GCP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Province Product: GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาล (Gross Municipal Product: GMP)

3

เหตุผลและความจําเป็ น ที่ต ้อ งมีข ้อ มูล GPP และ GMP

รัฐ บาล
หน่ ว ยงานราชการ
/ เทศบาล

ใช้เป็ น เครื่อ งมือ ในการวิ เคราะห์ ตัด สิ น ใจกําหนดนโยบาย และมาตรการทาง
เศรษฐกิ จ กํากับ ดูแ ลระบบเศรษฐกิ จ ให้ม ีเสถีย รภาพ ใช้ว างแผนพัฒ นาประเทศ
ให้เจริ ญ เติ บ โตอย่างยังยื
่ น
ใช้ข ้อ มูล ในการกํากับ ดูแ ลสาขาเศรษฐกิ จ กําหนดนโยบาย มาตรการ และ
แผนงานต่างๆ

ภาคเอกชน

ใช้ข ้อ มูล ประกอบการดําเนิ น ธุร กิ จ การตัด สิ น ใจลงทุน ขยายการผลิ ต

นัก วิ ชาการ

ใช้วิ เคราะห์ส ถานการณ์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและการแก้ไขปัญ หา
เศรษฐกิ จ ของประเทศ

ภาคต่า งประเทศ

ใช้วิ เคราะห์ส ถานการณ์ ประกอบการตัด สิ น ใจลงทุน

4

การจ ัดทําข้อมูล GMP : ด้านการผลิต

หน่ ว ยผลิ ต
(production unit)

(จํา นวนราย,รายชื่อ , ขนาดกิ จ การ)

ข้อ มูล การจดทะเบีย น /ข้อ มูล
การสํา รวจ/แจงนับ

กิ จ กรรมการผลิ ต
(activity)
(กิ จ กรรมหล กั ,กิ จ กรรมรอง)

ข้อ มูล การจดทะเบีย น /ข้อ มูล
การสํา รวจ/แจงนับ

ผลผลิ ต (output)
(ปริ ม าณการผลิ ต /ราคา,
รายได้/ต้น ทุน การผลิ ต )

ข้อ มูล การสํารวจตัว อย่าง/ การสัม
มะโน/ข้อ มูล จากระบบราชการ

ประมวลผล : มูลค่าเพิม
่ สาขากิจกรรมการผลิต และภาพรวม (GMP)

5

ขอบเขตกิ จ กรรมการผลิ ต ในเชิงพืน้ ที่ (เทศบาล)
GMP เทศบาลนครขอนแก่น นับ รวม
• กิ จ กรรมการผลิ ต โดยหน่ ว ยผลิ ต (สถานประกอบการ) ที่ต งั ้ อยู่ใ นพืน้ ที่
• กิ จ กรรมการผลิ ต ของหน่ ว ยผลิ ต นอกพืน้ ที่ หรือ จากต่างชาติ ที่ม า
ดํา เนิ น การ ในพืน้ ที่ ในระยะยาว (1 ปี ขึน้ ไป)

6

กระบวนการจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
1

2

3

4

รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการของเขตเทศบาลนครขอนแก่น

กําหนดขอบเขตของประชากร จําแนกตาม Sector/เขต/ชุมชน

กําหนดกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตาม Sector/เขต/ชุมชน

สร้างความเข้าใจกับแบบสัมภาษณ์ เตรียมลงภาคสนาม

5

9

วิเคราะห์และการนําค่า GMP ไปใช้

8

7

6

คํานวณค่า GMP

บันทึกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์

การเก็บแบบสัมภาษณ์
7

หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

1
2
3
4
5
6

แนวคิ ด เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
การกํา หนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การกํา หนดกลุ่ม ตัว อย่า งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การสร้า งความเข้า ใจแบบสัม ภาษณ์ แ ละการบริ หารจัด การภาคสนาม
การเก็บ แบบสัม ภาษณ์
การตรวจสอบความครบถ้ว นของแบบสัม ภาษณ์
8

การกําหนดของเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น (N)
จําแนกและจัดกลุ่มประเภทของสถานประกอบการตามหมวดหมู่กิจกรรมการผลิตตามประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (Thailand Standard Industrial Classification หรื อ TSIC) 16 กิจกรรมการผลิต ประกอบด้ วย
1) กิจกรรมการผลิต A เกษตรกรรม การล่ าสัตว์ และการป่ า
ไม้
2) กิจกรรมการผลิต B การประมง (ในพืน้ ที่เทศบาลไม่ มี)
3) กิจกรรมการผลิต C การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
4) กิจกรรมการผลิต D อุตสาหกรรม
5) กิจกรรมการผลิต E การไฟฟ้ า แก๊ ส และการประปา
6) กิจกรรมการผลิต F การก่ อสร้ าง
7) กิจกรรมการผลิต G การขายส่ ง การขายปลีก การ
ซ่ อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุคคลและ
ของใช้ ในครั วเรื อน
8) กิจกรรมการผลิต H โรงแรมและภัตตาคาร
9) กิจกรรมการผลิต I การขนส่ ง สถานที่เก็บสินค้ าและการ
คมนาคม

10) กิจกรรมการผลิต J ตัวกลางทางการเงิน
11) กิจกรรมการผลิต K บริการด้ านอสังหาริมทรั พย์
การให้ เช่ าและบริการทางธุรกิจ
12) กิจกรรมการผลิต L การบริหารราชการและการ
ป้ องกันประเทศ รวมทัง้ การประกัน สังคมภาค
บังคับ
13) กิจกรรมการผลิต M การศึกษา
14) กิจกรรมการผลิต N การบริการด้ านสุขภาพและ
สังคม
15) กิจกรรมการผลิต O การให้ บริการด้ านชุมชน
สังคมและบริการส่ วนบุคคลอื่น ๆ
16) กิจกรรมการผลิต P ลูกจ้ างในครั วเรื อนส่ วนบุคคล
9

รายละเอีย ดการจัด ประเภทกิ จ กรรมการผลิ ต
หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดใหญ่ A

เกษตรกรรม การล่ าสั ตว์ และการป่ าไม้

01

เกษตรกรรม การล่าสั ตว์ และบริการทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเพาะปลูก การทําสวนและการเพาะพันธุ์พชื
การปลูกพืชชนิดยืนต้น พืชล้มลุก ธัญพืชและพืชชนิดอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การปลูกธัญพืช
01111-1 การปลูกข้าว
01111-2 การปลูกข้าวฝ่ าง
01111-3 มันสําปะหลัง
………..
การทําไร่ ยาสูบ
การปลูกพืชที่ให้น้ าํ มัน
การทําไร่ ออ้ ยและพืชที่ให้ความหวาน
การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็ นอาหารสัตว์
การเพาะปลูกพืชที่ให้เส้นใย
การทําสวนยางพารา
การปลูกพืชที่ ใช้ในอุตสาหกรรมยา
การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

011
0111
01111

01112
01113
01114
01115
01116
01117
01118
01119

10

รายละเอีย ดการจัด ประเภทกิ จ กรรมการผลิ ต (ต่อ )
(4 )
หมวดย่อย

หมู่ใหญ่

หมวดใหญ่

D

หมู่ย่อย

กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การผลิต

15
151
1511
15111

15112
15113
15114
15115
15119
1512
15121
15122
15123
15124
15125
15126

การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่ องดื่ม
การผลิต การแปรรู ป และการเก็บถนอมเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้
ผัก นํ้ามันและไขมัน
การผลิต การแ
ปรรู ปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การฆ่าสัตว์
การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
การทําเนื้อสัตว์กระป๋ อง
การเก็บถนอมและปรุ งแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จ
ากสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
การแปรรู ปและและการเก็บถนอมสัตว์น้ าํ และผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ าํ
การเก็บถนอม และปรุ งแต่ง
( แปรรู ป ) อาหารจําพวกปลา กุง้
หอย และอาหารทะเลอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ าํ เยื
อกแข็ง
การผลิตอาหารกระป๋ อง
การผลิตนํ้าปลา
การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ าํ

11

พืน้ ที่เก็บข้ อมูล 4 เขต (95 ชุมชน)

12

เกณฑ์ การแบ่ งพืน้ ทีต่ ามเขตเลือกตั้งของเทศบาลนครขอนแก่ น (ยกตัวอย่ าง)

รายละเอียดเพิ่มเติมอยูใ่ นเอกสารหมายเลขที่ 1
13

ขัน้ ตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N)
สํานัก ทะเบีย นท้อ งถิ่ น
เทศบาล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สนง.พาณิชย์

ฝ่ ายทะเบียน สํานักการคลัง
เทศบาล

1. นําข้อมูลมาจําแนกขื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการตามเขตเลือกตั้ง
2. นํารายชื่อที่จําแนกแล้ว มากรองรายชื่อผู้ประกอบการที่ซ้ํา แล้วตัดออก
3. รวมฐานข้อมูลหนึ่งเดียว และจําแนกตาม TSIC 16 สาขาการผลิต
สิ่งที่ได้:
ได้ขอบเขตของพื้นที่ ตามเขต
การเลือกตัง้

สํานักสาธารณสุขฯ เทศบาล

14

ขัน้ ตอนรวบรวมข้อมูลประชากร (N) (ต่อ)
สํานัก สาธารณสุข ฯ
เทศบาล

กรมพัฒ นาธุร กิ จ การค้า
สนง.พาณิ ชย์

ฝ่ ายทะเบีย น สํานัก การ
คลัง เทศบาล

จํานวนผู้ประกอบการ
6,391 ราย

จํานวนผู้ประกอบการ
1,998 ราย

จํานวนผู้ประกอบการ
562 ราย

สิ่งที่จําแนกจากข้อมูล 3 แหล่ง
1. จําแนกผู้ประกอบการตามเขตการเลือกตั้ง
2. จําแนกผู้ประกอบการตาม TSIC 16 สาขาการผลิต
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ตัวอย่างข้อมูลการรวบประชากร (N)
1. ประชากร (N) ของเขต 1

3. รหัสกิจกรรมของแต่ละ
สาขาการผลิต

4. รหัส TSIC ของแต่ละเขต

2. TSIC ของเขต 1
16

ประชากรในการศึกษา (N) คือ สถานประกอบการในแต่ละเขตและแต่ละสาขาการผลิตที่
17
อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํานวน 6,577 แห่ง

หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

1
2
3
4
5
6

แนวคิ ด เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
การกํา หนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การกํา หนดกลุ่ม ตัว อย่า งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การสร้า งความเข้า ใจแบบสัม ภาษณ์ แ ละการบริ หารจัด การภาคสนาม
การเก็บ แบบสัม ภาษณ์
การตรวจสอบความครบถ้ว นของแบบสัม ภาษณ์
18

การกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วิธกี ารประมาณค่าในการเลือกตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิ
สูตรขนาดตัวอย่าง

โดยที่
N=จํานวนประชากร
n=จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
V= ค่าความแปรปรวนของประชากร
Wh= ค่าถ่วงน้ําหนัก
S2h = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง

19

จํานวนกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

1
2
3
4
5
6

แนวคิ ด เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
การกํา หนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การกํา หนดกลุ่ม ตัว อย่า งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การสร้า งความเข้า ใจแบบสัม ภาษณ์ แ ละการบริ หารจัด การภาคสนาม
การเก็บ แบบสัม ภาษณ์
การตรวจสอบความครบถ้ว นของแบบสัม ภาษณ์
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การสร้างความเข้าใจแบบสัม ภาษณ์
1) ผู้เก็บแบบสอบถามควรทําความเข้าใจในการเก็บแบบสอบถามว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งส่วนหลักของ
แบบสอบถามมีด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
1.1) รายได้ที่กรอกต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากการประเภทธุรกิจตามที่ระบุในแบบสอบถามและต้อง
เป็นจํานวนเงินรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และ
เป็นสถานประกอบการที่เปิดกิจการมาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
1.2) ค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่าใช้จ่ายขั้นกลาง เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตามที่ระบุในแบบสอบถาม
2) ผู้เก็บแบบสอบถามต้องทําความเข้าใจแบบสอบถามอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยังไม่เข้าใจ
ในการนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปใช้ และมีความกังวลในการให้ข้อมูลว่า จะส่งผลกระทบต่อการเสียภาษีใน
อนาคตหรือไม่ ดังนั้น ผู้เก็บแบบสอบถามควรรู้ว่า แบบสอบถามนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และควรทําความ
เข้าใจรายละเอียดในเบื้องต้นของโครงการเพื่อสามารถตอบอธิบายให้กับผู้ประกอบการได้ และเกิดความมั่นใจ
ในการให้ข้อมูล
3) ข้อมูลที่เก็บในแบบสอบถามเป็นข้อมูลที่สอบถามด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ดังนั้น ผู้เก็บ
แบบสอบถามควรเป็นบุคคลที่คุ้นเคยในพื้นที่ และสนิทสนมกับคนในพื้นที่ เพื่อที่จะทําให้ได้รับความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการในธุรกิจนั้น
22

การบริ หารจัด การภาคสนาม
1) หน้ าที่แ ละบทบาทของผู้ท่ มี ีส่ วนเกี่ยวข้ อ ง
หัวหน้าภาคสนาม

ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล

1) วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) เตรียมแบบสัมภาษณ์ และ
หนังสือแนะนําตัว
3) ประชุมเตรียมความพร้อมให้
ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล
4) ตรวจสอบข้อมูลในแบบ
สัมภาษณ์ หลังจากผู้ปฏิบัติงาน
เก็บข้อมูลรวบรวมมาส่ง
5) เตรียมข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
แบบสัมภาษณ์

1) ทําความเข้าใจแบบสัมภาษณ์ และ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะ
ได้ปฏิบัติงานมีความถูกต้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2) จัดเก็บแบบสัมภาษณ์ตามพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมายและรวบรวมแบบ
สัมภาษณ์ส่งตามกําหนดเวลา
3) ตรวจแบบสัมภาษณ์ว่าชุดแบบ
สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างตรงกัน
หรือไม่ และข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
23

การบริ หารจัด การภาคสนาม (ต่อ )
2) วิธีการเก็บข้อมูลและการปฏิบัติ
– ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเก็ บ ข้ อ มู ล ควรทํ า การสํ า รวจพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ต้องการเก็บข้อมูล เพื่อนํามาวางแผนในการเก็บข้อมูล
– เตรียมชุดแบบสอบถามให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
– ทําการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้
– ขณะเข้าดําเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เริ่มแรกต้องแนะนําตัวและแสดงจดหมาย
แนะนําตัวให้แก่กลุม่ ตัวอย่าง พร้อมขออนุญาตเข้าจัดเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตให้ทํา
การจัดเก็บข้อมูลแจ้งวัตถุประสงค์ในการนําข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
จะไม่มีผลกระทบกับผู้ตอบแบบสอบถาม และพูดให้เชื่อมั่นถึงการไม่นําข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามไปเปิดเผย จากนั้นทําการสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดของชุดที่
กําหนดไว้ เมื่อสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ต้องตรวจเช็กแบบสอบถามอีก
ครั้งถึงความครบถ้วนของข้อมูลที่สําคัญที่ต้องการเก็บ ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยัง
ถ้ า ครบถ้ ว นสมบู รณ์ ก็ ข อขอบคุณผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ สี ย สละเวลาอัน มี ค่า ตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้
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การบริ หารจัด การภาคสนาม (ต่อ )
3) การสอบถามภาคสนาม
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หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

1
2
3
4
5
6

แนวคิ ด เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
การกํา หนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การกํา หนดกลุ่ม ตัว อย่า งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การสร้า งความเข้า ใจแบบสัม ภาษณ์ แ ละการบริ หารจัด การภาคสนาม
การเก็บ แบบสัม ภาษณ์
การตรวจสอบความครบถ้ว นของแบบสัม ภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ

27

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก

28

ตัวอย่างแบบสอบถาม สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก (ต่อ)

29

ตัวอย่างแบบสอบถาม สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก (ต่อ)
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หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

1
2
3
4
5
6

แนวคิ ด เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
การกํา หนดขอบเขตของประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การกํา หนดกลุ่ม ตัว อย่า งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การสร้า งความเข้า ใจแบบสัม ภาษณ์ แ ละการบริ หารจัด การภาคสนาม
การเก็บ แบบสัม ภาษณ์
การตรวจสอบความครบถ้ว นของแบบสัม ภาษณ์
31

การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์
•
•
•
•

แบบสอบถามชุด นัน้ ตรงกับ กลุ่ม ตัวอย่ างที่ต้ อ งการหรื อ ไม่
ข้ อ มูล ในแบบสอบถามเป็ นจํานวนยอดเงิน ทัง้ ปี หรื อ ไม่
ข้ อ มูล ที่ส าํ คัญครบถ้ วนหรื อ ไม่ เช่ น รายได้ ค่ าใช้ จ่ าย เป็ นต้ น
ถ้ า ไม่ ค ร บถ้ ว น ต้ อ งนํ า กลั บ ไปให้ ผ้ ู ปฏิ บ ั ต ิ ง าน เก็ บ ข้ อ มู ล นํ า กลั บ ไป
สอบถามยังกลุ่ม ตัวอย่ างชุด นัน้ อีก ครั ง้
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Thank you for your attention

Questions & Answers
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
“การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

แบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2206 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์ แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สาหรับนาไปปรับปรุงการดาเนินงาน จึงขอความร่วมมือ
ท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย ✓ลงในช่อง  หน้ำข้อควำม
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไป
1. เพศ
 หญิง
 ชำย
2. อายุ
 ต่ำกว่ำ 20 ปี  20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
 ข้ำรำชกำร  พนักงำนของรัฐ
 ลูกจ้ำง
 อื่น ๆ......................................
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่วมประชุม
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาความรู้ไปใช้
ประเด็นความคิดเห็น
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1
2
3
4
5
ด้านวิทยากร
1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน
2. มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรอบรม
3. กำรใช้เวลำตำมที่กำหนดไว้
4. กำรตอบข้อซักถำมในกำรอบรม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ ก่อน กำรอบรม
2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ หลัง กำรอบรม
ด้านการนาความรู้ไปใช้
1. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
2. มีควำมมั่นใจและสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สำมำรถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้
ด้านสถานที่
1. สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม
2. ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม
ความพึงพอใจในภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม

ภาคผนวก ช
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
“การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
“การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
(Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2206 อาคาร 2
คณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................................................................
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 “การ
เตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP” โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาล
นครขอนแก่น (Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
การประเมิ น ผลการส ารวจครั้ ง นี้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด จ านวน 30 คน และตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน โดยมีรายละเอียดและผลสรุปในแต่ละประเด็นคาถามต่างกันซึ่ง
ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
3. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
ตารางที่ 1.1 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
12
หญิง
18
รวม
30

ร้อยละ
40.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 60.00 และเพศชาย ร้อยละ 40.00
ตารางที่ 1.2 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
2
31-40 ปี
13
41-50 ปี
10
51 ปีขึ้นไป
5
รวม
30

ร้อยละ
6.67
43.33
33.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 43.33
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.33 ช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 16.67 และช่วงอายุ 2030 ปี ร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 1.3 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ข้าราชการ
18
พนักงานของรัฐ
12
ลูกจ้าง
อื่น ๆ
รวม
30

ร้อยละ
60.00
40.00
100.00

จากตารางที่ 1.3 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพ ข้าราชการ ร้อยละ 60.00
รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานของรัฐ ร้อยละ 40.00 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
2.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร
ตารางที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านวิทยากร
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2
3
4

การถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรมีความชัดเจน
มีความครบถ้วนของ
เนื้อหาในการอบรม
การใช้เวลาตามที่กาหนด
ไว้
การตอบข้อซักถามใน
การอบรม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0 0.00
0
3
0 10.00
0
0
0 0.00
0
2
0 6.67

12
40.00
12
40.00
14
46.67
10
33.33

ระดับ
5 ความพึง
พอใจ
18
4.60
60.00
15
4.40
50.00
16
4.53
53.33
18
4.53
60.00

จากตารางที่ 2.1 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านวิทยากร สรุปได้
ดังนี้ (จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการถ่ายทอด อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40
3. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้ อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53
4. การตอบข้อซักถามในการถ่ายทอด อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53

2.2 ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ตารางที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านความรู้ความเข้าใจ
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2

ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ ก่อน การอบรม
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ หลัง การอบรม

จานวน
10
7
13
0
ร้อยละ 33.33 23.33 43.34
0
จานวน
0
0
0
13
ร้อยละ
0
0
0 43.33

ระดับ
5 ความพึง
พอใจ
0
1.30
0
17
4.57
56.67

จากตารางที่ 2.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านความรู้ความเข้าใจ
สรุปได้ดังนี้ (จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม อยู่ในระดับ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.30
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57
2.3 ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้
ตารางที่ 2.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านการนาความรู้ไปใช้
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2
3

สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
มีความมั่นใจและ
สามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ได้
สามารถนาความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้

ระดับ
ความพึง
5
พอใจ
0
13
17
4.57
0.00 43.33 56.67

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
0

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
3
16
11
0 10.00 53.33 36.67

4.27

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
4
13
13
0 13.33 43.33 43.33

4.53

จากตารางที่ 2.3 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านการนาความรู้ไปใช้
สรุปได้ดังนี้ (จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้ รั บไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ง านได้ อยู่ ใ นระดั บ 5 มี ค่ า
คะแนนเฉลี่ย 4.57
2. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
4.27
3. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.53

2.4 ความพึงพอใจด้านสถานที่
ตารางที่ 2.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านสถานที่
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2

สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม
ระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

0
0
0
0

0
0
12
0 0.00 40.00
0
3
14
0 10.00 46.67

ระดับ
ความพึง
5
พอใจ
18
4.60
60.00
13
4.33
43.33

จากตารางที่ 2.4 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านสถานที่ สรุปได้ดังนี้
(จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60
2. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33
2.5 ความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ 2.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านภาพรวม
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1

ความพึงพอใจใน
ภาพรวม

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
0

ระดับ
5 ความพึง
พอใจ
0
18
12
4.60
0 60.00 40.00

จากตารางที่ 2.5 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมในภาพรวม อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ควรมีสถานที่จอดรถให้เหมาะสมกว่านี้

ภาคผนวก ซ
ประวัติและประสบการณ์วิทยากร

ประวัติและประสบการณ์วิทยากร
ดร.วัลย์จรรยา วิระกุล

ประวัติและผลงาน
ชื่อ
:
การศึกษา
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ปริญญาเอก

ดร.วัลย์จรรยา วิระกุล

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
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มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Master of Science (Accounting)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (บธ.บ. (การบัญชี))
Bachelor of Business Administration (Accounting)
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติการทางาน
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ปั จ จุ บั น ต าแหน่ ง อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการบั ญ ชี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการกากับมาตรฐาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายในวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการดาเนิน การคุม สอบเทีย บโอนความรู้แ ละประสบการณ์ (CE) คณะบริห ารธุร กิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

ประสบการณ์สอน :
การบัญชีภาษีอากร
การภาษีอากร
สหกิจศึกษา
ทฤษฎีบัญชี
สอบบัญชี
ผลงานทางวิชาการ :
ตารา การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
ตารา การภาษีอากร (Taxation)
ผลงานวิจัย :
THE CHARACTERISTICS OF THE ACCOUNTANT IN ACCOUNTING PROFESSION
FRAMEWORK TO SUPPORT THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) IN
KHON KAEN PROVINCE
EFFECTIVE INCREASE VALUE ADDED CREATION OF MUDMEE SILK FOR IMPROVE
BRAND VALUE OF COMMUNITY ENTERPRISE IN CHONNABOT DISTRICT, KHON
KAEN
Cost Analysis in production process of silk sericulture farmers in the Region of
Khon Kaen Province
ประสบการณ์ :
นั ก วิ จั ย ประจ ากลุ่ ม วิ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งยั่ ง ยื น ในการรวมตั ว กลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561
อาจารย์พิเศษ วิทยากร หัวข้อ การบัญชีภาษีอากร หัวข้อ ภาษีอากร หัวข้อ ระบบบัญชี
กรรมการตรวจข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10
ในหมวดวิชาการบัญชีภาษีอากร
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านบัญชี “เรื่อง นักบัญชี 4.0”
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้อสอบและตรวจข้อสอบในงานแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9
วิทยากร NEU สัญจร บรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพที่พึงมีในการเข้าสังคม”

2

ประวัติและประสบการณ์วิทยากร
นางสาวสริญญา ลัทธิถ์ ีระสุวรรณ

ประวัติและผลงาน
1. ชื่อ-สกุล

(ภาษาไทย) นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
(ภาษาอังกฤษ) Miss. Sarinya Latteerasuwan
2. ตาแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. หน่วยงานต้นสังกัด ส ถ า บั น วิ จั ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เพื่ อ พั ฒ น า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
กาลังศึกษาต่อ
2554
2555
2550

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สาขาวิชาเอก
บธ.ด.
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
บธ.บ (การบัญชี)
บธ.บ (การเงิน)

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ประสบการณ์ทางาน
2558-ปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบัน วิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555-2558 ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553-2551 เจ้าหน้าที่ทางการเงิน แผนก Project Finance & Investor Relations
ฝ่าย การเงิน บริษัท จัสมินอินเตอร์เน็ตชั่นแนล จากัด (มหาชน)
2551-2550 เจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน แผนกวางแผนการเงิน ส่วนวางแผนและปฏิบัติการการเงิน
ฝ่ายการเงินและการงบประมาณ บริษัท ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)
6. ประสบการณ์และผลงาน
6.1 ประสบการณ์อบรม
1) หลักสูตร “การลงทุนในหุ้น” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 16 กรกฎาคม 2549
2) หลักสูตร “ความรู้เรื่องตราสารหนี้” จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549
3) ฝึกงานด้านการตรวจสอบ ที่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม
2549 ถึง 26 พฤษภาคม 2549
6.2 ประสบการณ์วิจัย/ผลงานทางวิชาการ
2561
1) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่ อง โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 3
2) นั กวิจัย ประจ ากลุ่ มวิจัย การมีส่ วนร่ว มอย่างยั่งยืนในการรวมตัว กลุ่ มประชาคมอาเซียน คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

2560
1) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่ อง โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 2
2) นักวิจัยประจากลุ่มกลุ่มวิจัยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในการรวมตัวกลุ่มประชาคมอาเซียน คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560
3) ผู้ วิ จั ย ร่ ว มโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง โครงการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
4) ผู้ วิ จั ย ร่ ว มโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง โครงการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579)
5) ผู้ วิ จั ย ร่ ว มโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง โครงการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
6) ผู้ วิ จั ย ร่ ว มโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง โครงการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2559
1) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.25602564
3) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
ระยะที่ 1
4) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต(Supply Chain) ภายในของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ตอนบน 1 และที่เชื่ อมโยงกับ สปป.ลาว กัม พูช า
เวี ย ดนาม และจี น ที่ ผ่ านชายแดนของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ เป็ น แนวทางเพื่ อ เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
5) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ภายในของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ตอนบน 2 และที่เชื่ อมโยงกับ สปป.ลาว กัม พูช า
เวี ย ดนาม และจี น ที่ ผ่ านชายแดนของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ เป็ น แนวทางเพื่ อ เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2
6) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาห่ วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ผ่านด่านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ภายในของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 และที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว กัมพู ช า
เวี ย ดนาม และจี น ที่ ผ่ านชายแดนของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ เป็ น แนวทางเพื่ อ เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
8) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ภายในของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 และที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว กัมพูชา และ
2

เวียดนาม ที่ผ่านชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
9) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
2558
1) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
ใน ภ าค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย งเห นื อ ต อ น บ น 1 ข อ งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ร่ ว ม ก ลุ่ ม จั งห วั ด
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ สถาบันวิจัยยุท ธศาสตร์และประสานความร่ว มมือเพื่ อพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
2) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่องการศึกษา การบูรณาการศักยภาพและความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
3) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
4) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ -นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์) ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
5) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
2557
1) จัดประชุมกลุ่มย่อยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในการให้ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ตอนบน 2 ร่ว มกั บ สถาบั น วิจั ย
ยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
2) จัดประชุมกลุ่มย่อยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในการให้ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ตอนล่ าง 2 ร่ว มกั บ สถาบั น วิจั ย
ยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
3) ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและบริการ กับสาขาการเกษตร
อุ ต ส าห ก รรม ก ารค้ าก ารล งทุ น กั บ ส าข าก ารผ ลิ ต ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งข อ งก ลุ่ ม จั งห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
3

4)

5)

6)

7)

8)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1
ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัย การพัฒ นาขีดความสามารถตลาดอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ผู้ วิ จั ย ร่ ว มโครงการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นาข้ า วของเกษตรกรในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่ อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัย กลยุทธ์การเพิ่มยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้วิจัยร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัย การพัฒนาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในกลุ่มจั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น และส านั กบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ผู้ วิจั ย ร่ ว มเรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ท าบั ญ ชี ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ บั ญ ชี เพื่ อ รองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตจังหวัดขอนแก่น

2556
1) ผู้ช่วยวิจัย โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อปท.ขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2) ผู้วิจัยร่วมโครงการยุทธศาสตร์การค้าของจังหวัดตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยกับ สปป.ลาว และกัมพูชา เชื่อมโยง เวียดนาม และจีนตอนใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่ อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในการให้ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ตอนล่ าง 1 ร่ว มกั บ สถาบั น วิจั ย
ยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
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2555
1) ผู้วิจัยร่วมเรื่องปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยและแนวโน้มการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอนาคต
2) ผู้ช่วยวิจัยโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมกับ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานจังหวัด
3) ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย โครงการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานจังหวัด
4) ผู้วิจัยร่วมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (พ.ศ. 2556-2559) ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ สถาบันวิจัยยุท ธศาสตร์และประสานความร่ว มมือเพื่ อพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
5) คณะจั ด ท ารายงานประชุ ม ระหว่ า งเอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ ป ระจ า สาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวีย ดนาม และ
สาธารณรั ฐ สหภาพเมี ย นมาร์ กั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย
6) ผู้ช่วยวิจัยโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลระบบบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดของประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงาน ก.พ.ร
2554
1) ผู้วิจั ยเรื่องผลกระทบของการใช้จ่ายภาครัฐบาลต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ
ระหว่างปี 2536-2553
2) ผู้วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจ ซื้อรถจักรยานยนต์ประเภท
เกี ย ร์ อั ต โนมั ติ ระหว่ า งยี่ ห้ อ ฮอนด้ า และยี่ ห้ อ ยามาฮ่ า ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
3) ผู้วิจัยร่วมเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ TMB
SMEs ของลูกค้าธนาคารทหารไทย สาขาขอนแก่น ในจังหวัดขอนแก่น
6.3 ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
2561
1) การประชุม รับฟังความคิดเห็ นร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่ ว ม กั บ ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารพั ฒ น าก ารเศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะสั งค ม แ ห่ งช าติ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560
1) การประชุมเชิงปฏิบัติ “การทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์” ร่วมกับกลุ่มวิจัยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในการรวมตัวกลุ่มประชาคมอาเซียน คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
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2) การประชุม รับฟังความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี เวที
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
1) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การบู ร ณาการภาครั ฐ และเอกชนในการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ” ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) การประชุมเชิงปฏิบั ติการ “วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการค้าชายแดน การค้ากับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น” ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานพาณิชย์จังหวัดอานาจเจริญ
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(พ.ศ. 2561-2564) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25612564) ร่วมกับศูนย์ป ฏิบัติการร่วมกลุ่ม สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
5) โอกาสทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น สภาอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ และ
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
6) ประชุมเชิงปฏิบั ติการกาหนดศักยภาพการพัฒ นากลุ่มจังหวัดและรับฟังปัญ หาความต้องการ
พั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกลุ่ ม
สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
7) ประชุมเพื่อประชาคมร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 25612564 ร่วมกับ ศูน ย์ป ฏิบัติการร่วมกลุ่ ม สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
2558
1) การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และ
มุ ก ดาหาร) ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น และส านั กบริห ารยุท ธศาสตร์กลุ่ ม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
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2) การประชุมเชิงปฏิบั ติการ “การพั ฒ นาศักยภาพผู้ ประกอบการ SMEs สู่ ตลาด Asean” ตาม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้า การลงทุนไทยในอาเซียน ร่วมกับ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
3) การประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร่วมกับสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
2557
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลาภู และบึงกาฬ) 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทา
แผ น ป ฏิ บั ติ ราช ก ารป ระจ าปี งบ ป ระม าณ 2559 ร่ ว ม กั บ ส ถาบั น วิ จั ย ยุ ท ธศ าส ต ร์
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และส านั กบริหารยุ ทธศาสตร์กลุ่ มจั งหวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
6.4 ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์
1) วิเคราะห์งบการเงิน สรุปผลการดาเนินงานและ จัดทารายงาน MD&A ของบริษัท ทีทีแอนด์ที
จากัด (มหาชน) นาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) พัฒ นาเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของบริษัท ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)
เช่น Financial Model, Project Evaluation Model เป็นต้น
3) คานวณดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยันยอดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง THB และ USD กับ
Facility Agents. ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)
4) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท จัสมินอินเตอร์เน็ตชั่นแนล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
โดยหาจากมูลค่าทางการเงินในปัจจุบันและอนาคต
5) เตรียมข้อมูลทางการเงิน เพื่อออกรายงาน โดยวัดประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัท จัสมิน
อินเตอร์เน็ตชั่นแนล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
6) สรุปฐานะทางการเงินของบริษัท จัสมินอินเตอร์เน็ตชั่นแนล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
7) วิเคราะห์แผนธุรกิจของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
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ภาคผนวก ฌ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมข้อมูลและเก็บแบบสัมภาษณ์ของ GMP”
และ หลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ข้อมูล GMP”
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2206 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุจิตรา คาอ้อ
นางวทัญญุตา ธวัชโชติ
นายเฉลิมภพ คงกุทอง
นายณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์
นายยุติธรรม น้อยสุวรรณ
นางวรรณา พงษ์เพียจันทร์
นายทศพล ปิยะพิทักษ์วงศ์
นายเศรษฐนัย ช่วงชิต
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ
นายเทพพิทักษ์ โคกลือชา
จอ.จักราวุธ ลุสมบัติ
นางสาวสุกัญญา ช่อมะลิ
นายจิตติพงศ์ สวนอ่อน
นางสาวอรญ์วิล เวียงเพิ่ม
นางวิมลรัตน์ นามตะ
นางณิชาภัทร สีดาทัน
นางสาวปวีณา ประเสริฐศรี
นางศศิธร นะรากุล
นางภัทฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์
นายเลอสันต์ นามบุดดี
นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ
นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา
นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธุ์
นางยศวดี สีหานนท์
นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์
นางรุ่งนภา ยุคกลาง
นางสาวกัณทิมา แกล้วกล้าหาญ

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์
หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร/ผังเมือง
จพง.ธุรการชานาญงาน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
หน.ฝ่ายทะเบียน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นวก.สุขาภิบาลชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนักผังเมือง
นักวิเคราห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลาดับ
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุรภา นะรินยา
นางสาวธนาพร พลงาม
นายพรเทพ สุตะชา

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาคผนวก ญ
การรวบรวมข้อมูลในการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของเทศบาลนครขอนแก่น

ภาคผนวก ญ
การรวบรวมข้อมูลในการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
1. การกาหนดขอบเขตและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
1.1 การจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในแต่ละสาขาการผลิต
การกาหนดขอบเขตของผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะสาขาการผลิ ต ตามการจาแนกประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand Standard Industrial Classification; TSIC) 16 สาขาการผลิต
เป็นการรวบรวมข้อมูล สถานประกอบการที่จ ดทะเบียนการค้ากับเทศบาลนครขอนแก่นและกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น แล้วนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาจาแนกตาม TSIC
16 สาขาการผลิต และจาแนกตามเขตการเลือกตั้งของเทศบาลนครขอนแก่น
สาขาการผลิ ต ตามการจ าแนกประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรม (Thailand Standard
Industrial Classification; TSIC) 16 สาขาการผลิต ประกอบด้วย
1) สาขาการผลิต A เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
2) สาขาการผลิต B การประมง
3) สาขาการผลิต C การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
4) สาขาการผลิต D อุตสาหกรรม
5) สาขาการผลิต E การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
6) สาขาการผลิต F การก่อสร้าง
7) สาขาการผลิต G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
8) สาขาการผลิต H โรงแรมและภัตตาคาร
9) สาขาการผลิต I การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
10) สาขาการผลิต J ตัวกลางทางการเงิน
11) สาขาการผลิต K บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
12) สาขาการผลิ ต L การบริห ารราชการและการป้ องกัน ประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ
13) สาขาการผลิต M การศึกษา
14) สาขาการผลิต N การบริการด้านสุขภาพและสังคม
15) สาขาการผลิต O การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
16) สาขาการผลิต P ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

ญ-1

พื้นที่เก็บข้อมูลแบ่งตามเขตการเลือกตั้งเป็น 4 เขต จานวน 95 ชุมชน ดังต่อไปนี้

จากการรวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ ป ระกอบการในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น ในปี พ.ศ.2559
จาแนกตามเขตการเลือก 4 เขต และจาแนกตามสาขาการผลิต ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนสถานประกอบการในแต่ละเขตและแต่ละสาขาการผลิตของเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.2559
TSIC
กิจกรรม
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 รวม
A
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
1
7
3
1
12
B
การประมง
C
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
1
2
3
D
อุตสาหกรรม
139
152
115
152
558
E
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
1
2
3
F
การก่อสร้าง
64
90
105
94
353
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
G จั ก รยานยนต์ ของใช้ ส่ ว นบุ ค คลและของใช้ ใ น
232
321
277
304 1,134
ครัวเรือน
H
โรงแรมและภัตตาคาร
622
438
506
716 2,282
I
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
27
36
28
26
117
J
ตัวกลางทางการเงิน
4
7
6
11
28
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
K
196
152
252
248
848
ทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้ง
L
48
10
8
15
81
การประกัน สังคมภาคบังคับ
M
การศึกษา
7
3
8
8
26
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ตารางที่ 1 จานวนสถานประกอบการในแต่ละเขตและแต่ละสาขาการผลิตของเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ.2559
TSIC
กิจกรรม
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 รวม
N
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
5
5
1
6
17
การให้ บ ริ ก ารด้ า นชุ ม ชน สั งคมและบริ ก ารส่ ว น
O
212
189
201
207
809
บุคคลอื่น ๆ
P
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
42
87
108
69
306
รวม
1,600 1,498 1,618 1,861 6,577
ที่มา: ได้รวบรวมและคัดกรองข้อมูลจาก (1) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น (2) ฝ่ายจดทะเบียนการค้า
เทศบาลนครขอนแก่น (3) สานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

จากการรวบรวมข้อมูล จานวนผู้ประกอบการของเทศบาลนครขอนแก่นในปี พ.ศ. 2559
จานวน 6,577 แห่ง ซึ่งเป็นจานวนผู้ประกอบการของเทศบาลนครขอนแก่น
1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บแบบสอบถาม
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บแบบสอบถามใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการ
ประมาณค่ า ในการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ โดย ก าหนดการวางแผนการส ารวจ
ประชากร N หน่วย ถูกแบ่งออกเป็น L ชั้นภูมิ โดยที่แต่ละชั้นภูมิ ประกอบด้วยจานวนหน่วย N1, N2,
... , NL และแต่ละชั้นภูมิของประชากรย่อยสุ่มเลือกตัวอย่างขนาด n1, n2, ... , nL หน่วย โดยแผนการ
เลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย และให้ xhi เป็นลักษณะที่ต้องการศึกษาของหน่วยที่ i ในชั้นภูมิที่ h แล้ว ซึง่
มีขั้นตอนในการคานวณกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาขาการผลิต ดังนี้
(1) การประมาณค่ายอดรวม

ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถหาค่า ได้
เนื่องจากไม่ทราบค่า
ประมาณค่า
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสารวจจริง
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ทั้ง L ตัว ดังนั้นจึงต้อง

(2) การประมาณค่าเฉลี่ย

ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถหาค่า ได้
เนื่องจากไม่ทราบค่า
ต้องประมาณค่า
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสารวจจริง

(3) การประมาณค่าสัดส่วน
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ทั้ง L ตัว ดังนั้นจึง

(4) การประมาณค่าอัตราส่วน

เมื่อคานวณตามวิธี การประมาณค่าในการเลื อกตัว อย่างแบบแบ่ งชั้นภูมิ ได้จานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างในแต่ละสาขาการผลิตและในแต่ละเขตปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
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ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างสถานประกอบการในแต่ละเขตและแต่ละสาขาการผลิต ที่จัดเก็บ ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น (แห่ง)
TSIC
กิจกรรม
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 รวม
1
1
1
1
4
A
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
B
การประมง
1
0
0
1
2
C
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
14
16
12
16
58
D
อุตสาหกรรม
0
1
0
1
2
E
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
7
9
11
9
36
F
การก่อสร้าง
การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์
24
33
28
31
116
G
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
64
45
52
74
235
H
โรงแรมและภัตตาคาร
3
5
3
3
14
I
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
1
1
1
1
4
J
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง
20
15
25
25
85
K
ธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
5
1
1
1
8
L
ประกัน สังคมภาคบังคับ
2
2
1
2
7
M การศึกษา
1
2
1
1
5
N
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคล
22
19
21
21
83
O
อื่น ๆ
4
8
10
7
29
P
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
169 158 167 194 688
รวม

เมื่อได้จานวนตัวอย่างสถานประกอบการในแต่ละเขตและแต่ละสาขาการผลิต ที่จัดเก็บของ
เทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559 ลงพื้นที่ในการจัดเก็บแบบสอบถามและควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และติดตามข้อมูลแบบสอบถามตามบัญชีรายชื่อในแต่ละสาขาการผลิตในแต่
ละเขต
2. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
เมื่อลงพื้นที่ในการจัดเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์มี
ขั้นตอนดังนี้
1) ท าการรวบรวมแบบสอบถามที่ จั ดเก็ บในแต่ ล ะสาขาการผลิ ตและในแต่ ล ะเขตของ
เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2) จัดเตรียมระบบข้อมูลเพื่อบันทึกจากแบบสอบถามที่ จัดเก็บโดยแยกในแต่ละสาขาการ
ผลิต
3) บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามในแต่ละสาขาการผลิตตามระบบข้อมูลที่จัดทาไว้
4) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในแต่ละสาขาการผลิตและในแต่ละเขต
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5) จัดทาระบบข้อมูลในการคานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ในแต่ละสาขา
การผลิต ด้วยเทคนิค TSIC ให้สอดคล้องกับข้อมูลด้านอื่น ๆ โดยใช้วิธีการหามูลค่าเพิ่มของการผลิต
สินค้าและบริการทุกชนิดที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งผลรวมของมูลค่าเพิ่มที่คานวณได้
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น ดังรูปสมการข้างล่างนี้
GPP =
VAij
VAi =
GOi - ICi
เมื่อ GPP = ผลิตภัณฑ์จังหวัด
VA = มูลค่าเพิ่ม
IC
= ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง
GO = มูลค่าการผลิต
i
= สินค้าที่ 1,2,3….n ในสาขาการผลิตที่ j
j
= สาขาการผลิตที่ 1,2,3….16
6) ทาการนาข้อมูลที่บันทึกจากแบบสอบถามในแต่ละสาขาการผลิต มาคานวณในระบบ
ข้อมูลที่ไว้สาหรับการคานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่นในแต่ละเขต
7) เมื่อได้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น จากกลุ่มตัวอย่างแล้ว นาผลที่
ได้มาคานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมดตามจานวนสถานประกอบการ โดย
แยกเป็นภาพรวมของเทศบาล แยกตามแต่ละเขตของเทศบาลนครขอนแก่น
3. การบริหารจัดการภาคสนาม
1) หน้าที่และบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.1) หัวหน้าภาคสนาม มีหน้าที่ ดังนี้
(1) วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
- กาหนดขอบข่ายครอบคลุมหน่วยที่ให้ข้อมูลและกาหนดเขตพื้นที่ที่ต้องการข้อมูล
- กาหนดวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น วิธีส่ งคนไปสอบถาม วิธีส่ งทาง
ไปรษณีย์
- กาหนดจานวนคนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบุคนที่ต้องลงเขตพื้นที่ตามความ
เหมาะสม
- กาหนดรายการข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม โดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลว่ามีรายการข้อมูลอะไรบ้างที่สาคัญและจาเป็นต้องใช้ในการวางแผน หรือการตัดสินใจ
- กาหนดคาจากัดความที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล
เข้าใจและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง เช่น ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ดาเนินธุรกิจมามากกว่า
1 ปี
- กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
(2) เตรียมแบบสอบถาม หนังสือแนะนาตัว
- ในการจัดทาแบบสอบถาม ต้องกาหนดคาถามให้ครบถ้วนตามรายการข้อมูลที่
ต้องการเก็บรวบรวม โดยการจัดคาถามเรื่องเดียวกันให้นามาไว้ด้วยกันและจัดลาดับก่อน-หลังให้
เหมาะสม และตั้งคาถามให้สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ใช้คาถามที่คลุมเครือ และควรเป็นคาถามที่ง่าย
และสะดวกต่อการตอบและใช้เวลาน้อย
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- จัดเตรียมหนังสือแนะนาตัว
- จัดเตรียมแบบสอบถามให้มีจานวนเพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บ
รวบรวม
(3) ประชุมเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล
การจัดประชุมเตรีย มความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ งานมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานโดยรวม
มีความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทาความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ ขอบข่ายและ
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักทั่วไปในการปฏิบัติงานสนาม คาจากัดความของ
คาต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดในแบบสอบถาม การบันทึกแบบสอบถาม
(4) ตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามหลังจากผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลรวบรวมมาส่งให้ ว่า
แบบสอบถามชุดนั้นตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการหรือไม่ ข้อมูลในแบบสอบถามเป็นจานวนยอดเงิน
ทั้งปีหรือไม่ และข้อมูลที่สาคัญครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ต้องนากลับไปให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล นา
กลับไปสอบถามยังกลุ่มตัวอย่างชุดนั้นอีกครั้ง
(5) เตรียมข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ต่อไป
1.2) ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ทาความเข้าใจแบบสอบถามและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทาความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ ขอบข่ายและ
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักทั่วไปในการปฏิบัติงานสนาม คาจากัดความ
ของค าต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแบบสอบถาม และการบั น ทึ ก
แบบสอบถาม
(2) จัดเก็บแบบสอบถามตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและรวบรวมแบบสอบถามส่งตาม
กาหนดเวลา โดยใช้ชุดแบบสอบถามให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่นั้น
(3) ตรวจเช็กแบบสอบถามว่าชุดแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตรงกันหรือไม่ ข้อมูลใน
แบบสอบถามครบถ้วนในส่วนสาคัญหรือไม่ ถ้าครบถ้วนให้รวบรวมนาส่งหัวหน้าภาคสนาม ถ้าไม่
ครบถ้วนให้กลับไปยังกลุ่มตัวอย่างชุดนั้นและทาการสอบถามอีกครั้งในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
2) วิธีการเก็บข้อมูลและการปฏิบัติ
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามเป็นวิธีการส่งคนไปสอบถาม มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1) ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล ควรทาการสารวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการเก็บข้อมูล เพื่อนามาวางแผนในการเก็บข้อมูล
2.2) เตรียมชุดแบบสอบถามให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
2.3) ทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้
2.4) ขณะเข้ า ด าเนิ น การสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เริ่ ม แรกต้ อ งแนะน าตั ว และแสดง
จดหมายแนะนาตัวให้แก่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมขออนุญาตเข้าจัดเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตให้ทาการ
จัดเก็บข้อมูลแจ้งวัตถุประสงค์ในการนาข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะไม่มีผลกระทบ
กับ ผู้ ตอบแบบสอบถาม และพูด ให้ เชื่อมั่นถึงการไม่นาข้อ มูล ของผู้ ต อบแบบสอบถามไปเปิ ด เผย
จากนั้นทาการสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดของชุดที่กาหนดไว้ เมื่อสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม
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เสร็จสิ้น ต้องตรวจเช็กแบบสอบถามอีกครั้งถึงความครบถ้วนของข้อมูลที่สาคัญที่ต้องการเก็บ ว่า
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้าครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่เสียสละเวลา
อันมีค่าตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
3) การสอบถามภาคสนาม
3.1) หลักการสอบถาม
- สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยและเป็นกันเอง
- ให้ผู้ตอบแบบสอบถามว่าง อารมณ์ปกติ
- ใช้ภาษาสุภาพ
- ถามคาถามตามที่กาหนดไว้ในชุดแบบสอบถาม
- อย่าแสดงว่ามีความรู้เหนือกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
- หากผู้ตอบสอบถามพูดนอกประเด็น ต้องพยายามตะล่อมให้เข้าประเด็น
- อย่าถามในประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามลาบากใจที่จะตอบ
- หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง คัดค้าน หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
- ใช้เวลาสอบถามไม่นานเกินไป
- อย่าแสดงอาการตกใจหรือแปลกใจในคาตอบที่ได้รับ
- ควรใช้การสังเกตควบคู่ไปกับการสอบถาม
- ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลต้องศึกษาวัฒนธรรม
3.2) ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลที่ดี ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
- บุคลิกดี พูดจาสุภาพอ่อนน้อม พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
- ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยเฉพาะในการบันทึกข้อมูล
- ละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต
- อดทน เข้มแข็ง สุขภาพกายและใจดี
- ต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีปฏิภาณในการตั้งคาถาม
- มีภูมิลาเนาอยู่ในท้องถิ่นที่ทาการสอบถาม อาจต้องรู้ภาษาถิ่นและวิถีปฏิบัติ
ของคนในท้องถิ่นนั้น
3.3) เทคนิคการสอบถาม
- ไม่ควรรีบร้อนเก็บข้อมูลทันที ควรทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม
- การตั้งคาถามไม่ควรเร่งรัดเอาคาตอบ ควรรอให้ผู้ตอบแบบสอบถามค่อย ๆ
คิดและค่อย ๆ ตอบ
- ระหว่างฟังเรื่องราวควรจดบันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัยไว้ก่อน ไม่ควรถาม
ขัดจังหวะระหว่างการเล่า เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้น ให้เก็บรายละเอียดไว้ถาม
ตอนท้าย
- พึงระมัดระวังการใช้เครื่อ งอัด เสี ยงในการเก็บข้ อ มูล ในประเด็น ที่อ่ อนไหว
เพราะผู้ตอบบสอบถามอาจจะไม่กล้าให้ข้อมูล
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ภาคผนวก ฎ
ตัวอย่างกระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล

ภาคผนวก ฎ1
ตัวอย่างกระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล
1. ตัวอย่างกระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล สาขาการขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล หมายถึง มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ
เทศบาลนครขอนแก่น มีค่าเท่ากับ มูลค่าเพิ่ม (Value Added: VA) จากกิจกรรมการผลิตสินค้าและ
บริการทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการ (Gross
Output: GO) หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Cost: IC) โดยมีรูปแบบ
สมการคานวณ คือ

ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล สาขาการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน คือ มูลค่าเพิ่มจากการขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องทาให้เกิดรายได้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งสามารถจัดจาแนกเป็นตามรหัสกิจกรรม
และรหัส VA ดังนี้
รหัสกิจกรรม

รหัส VA

VAขายส่งขายปลีก
VAขายส่ง
VAขายยานยนต์และ

50

รายละเอียดสาขาการผลิต
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของ
ใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน
การขายส่ง
การขายยานยนต์ และจักรยานยนต์ (เฉพาะการขายส่ง)

จักรยานยนต์

501 5010 VAขายส่งยานยนต์
503 5030 VAขายส่งอะไหล่
504 5040 VAขายส่งจักรยานยนต์
51

VAขายส่งและการค้าเพื่อ
นายหน้า

512

VAขายส่งวัตถุดิบทางการ
เกษตร

1

การขายยานยนต์
การขายอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
การขายจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การขายส่ง และการค้าเพื่อนายหน้า ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร สัตว์ที่มีชีวิต อาหาร เครื่องดื่ม
และยาสูบ

ดูเพิ่มเติมในรายงานคูม่ ือกระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาลนครขอนแก่น โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวล
รวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 2
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รหัสกิจกรรม
รหัส VA
5121 VAขายส่งวัตถุดิบทางการ
เกษตร และสัตว์ที่มีชีวิต

5122 VAขายส่งอาหารประเภท
ต่าง ๆ

5123 VAขายส่งเครื่องดื่มและ
ยาสูบ

513

VAขายส่งสินค้าที่ใช้ใน

รายละเอียดสาขาการผลิต
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์ที่มีชีวิต
- การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
- การขายส่งสัตว์มีชีวิต
- การขายส่งอาหารสัตว์
- การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่อื่น ๆ
การขายส่งอาหารประเภทต่าง ๆ
- การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์จากโรงสีข้าว
- การขายส่งผลไม้และผัก ได้แก่ สับปะรด แตงโม ผลไม้อื่น ๆ
พริกไทย พริกขี้หนู และผักอื่น ๆ
- การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อ
สุกร เนื้อไก่ เนื้อสัตว์แปรรูป
- การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
- การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมปัง ไข่ น้ามัน และไขมันที่ใช้ในการ
บริโภค ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เค็ม
- การขายส่งผลิตภัณฑ์นม
- การขายส่งน้าตาล ช็อกโกแลต และขนมเคลือบ และมีไส้เป็น
น้าตาล
- การขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้
- การขายส่งอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องดื่มและยาสูบ
- การขายส่งเครื่องดื่มทีไ่ ม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้าอัดลม น้าผลไม้
- การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์
- การขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน

ครัวเรือน

5131 VAขายส่งสินค้าสิ่งทอ

5139 VAขายส่งสินค้าที่ใช้ใน
ครัวเรือน

การขายส่งสินค้าสิ่งทอ สิ่งถัก เสื้อผ้า และรองเท้า
- การขายส่งสินค้าสิ่งทอ สิ่งถัก (ยกเว้นเสื้อผ้า)
- การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของ
เครื่องแต่งกาย
- การขายส่งกระเป๋าและรองเท้า
การขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนอืน่ ๆ
- การขายส่งเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน
- การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว
- การขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน และโบราณวัตถุ
(รวมภาชนะที่ทาจากไม้ กก หวาย และพลาสติก)
- การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
- การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
- การขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่องเขียน
- การขายส่งเครื่องกีฬา เกม และของเล่น
- การขายส่งเพชรพลอยและหินมีคา่
- การขายส่งสินค้าประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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รหัสกิจกรรม
514

รหัส VA

VAขายส่งสินค้าขั้นกลาง

5141 VAขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง
5142 VAขายส่งโลหะ และแร่
5143 VAขายส่งวัสดุกอ่ สร้าง

5149 VAขายส่งสินค้าขั้นกลางอื่น
515 5150 VAขายส่งเครื่องจักร

VAขายปลีก
VAขายปลีกยานยนต์ และ

50

รายละเอียดสาขาการผลิต
การขายส่งสินค้าขั้นกลางที่ไม่ใช่สนิ ค้าทางการเกษตร และของที่ไม่
ใช้แล้ว
การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊ส และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
การขายส่งโลหะ และแร่
การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ อุปกรณ์เกี่ยวกับการวางท่อ
และการทาความร้อน และเครื่องมือเครื่องใช้
- การขายส่งวัสดุก่อสร้าง
- การขายส่งอุปกรณ์เกีย่ วกับการวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์
การขายส่งสินค้าขั้นกลางอื่น และของที่ไม่ใช้แล้ว
การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์เครือ่ งจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
- การขายส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการเกษตร
- การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง
- การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งาน
เหมืองแร่ และงานก่อสร้าง
- การขายส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
- การขายส่งเครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ที่อื่น
การขายปลีก
การขายยานยนต์ และจักรยานยนต์ (เฉพาะการขายปลีก)

จักรยานยนต์

501 5010 VAขายปลีกยานยนต์
503 5030 VAขายปลีกอะไหล่และ

การขายปลีกยานยนต์
การขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์

ชิ้นส่วน

504 5040 VAขายปลีกจักรยานยนต์
505 5050 VAขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง
52

VAขายปลีก ยกเว้นยานยนต์

การขายปลีกจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง (สถานีบริการน้ามัน)
การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์

และจักรยานยนต์

521

การขายปลีกสินค้าทั่วไปในร้านค้า
VAขายปลีกสินค้าทั่วไป
5211 VAขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม การขายส่งปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบในร้านค้าที่ไม่ระบุ

5219 VAห้างสรรพสินค้า
522 5220 VAขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม

ประเภทสินค้า
- ซุปเปอร์มาร์เก็ต
- ดิสเคานต์สโตร์
- ร้านสะดวกซื้อ
- ร้านขายของชา
ห้างสรรพสินค้า
การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบในร้านเฉพาะอย่างสินค้า
เภทนั้น ๆ
- ร้านขายปลีกผักและผลไม้
- ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
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รหัสกิจกรรม

523

รหัส VA

VAขายปลีกในร้านค้าเฉพาะ

รายละเอียดสาขาการผลิต
- ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
- ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมปัง
- ร้านขายปลีกเครื่องดืม่
- ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- ร้านขายปลีกอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง

อย่าง

5231 VAขายปลีกสินค้าทางเภสัช
กรรมและเวชภัณฑ์

5232 VAขายปลีกสินค้าสิ่งทอ

5233 VAขายปลีกเครื่องมือ

5234 VAขายปลีกเครื่องโลหะ

5239 VAขายปลีกสินค้าอื่น

การขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องสาอาง
- ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ์และสินค้าทางการ
แพทย์
- ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง
การขายปลีกสินค้าสิ่งทอ สิ่งถัก เสือ้ ผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง
- ร้านขายปลีกสิ่งทอ สิ่งถัก ผ้า ด้าย
- ร้านขายปลีกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบของ
เครื่องแต่งกาย
- ร้านขายปลีกรองเท้า
- ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้นรองเท้า
การขายปลีกเครื่องมือ สิ่งของ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
- ร้านขายปลีกเครื่องเรือน และเครือ่ งตกแต่งบ้านเรือน
- ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกับการครัว
- ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย
- ร้านขายปลีกเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่น
ๆ
- ร้านขายปลีกวิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องเสียง
- ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง
การขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก
- ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
- ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ
- ร้านขายปลีกสี น้ามันชักเงา และแลกเกอร์
- ร้านขายปลีกท่อ เครื่องประกอบท่อ และสุขภัณฑ์
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าเฉพาะอย่าง
- ร้านขายปลีกเครื่องใช้สานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
- ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเครื่องเขียน
- ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์ถ่ายรูป และอุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม
- ร้านขายปลีกทองคา ทองรูปพรรณ และเครื่องเพชรพลอย
- ร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬา เกม ของเล่น และเครื่องดนตรี
- ร้านขายปลีกแก๊ส น้ามันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ (ไม่
รวมสถานีบริการน้ามัน)
- ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ย
- ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน
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รหัสกิจกรรม

รหัส VA

524 5240 VAขายปลีกของใช้แล้ว หรือ
ของเก่า

525

VAขายปลีกนอกร้านค้า
5251 VAขายปลีกโดยการสั่งซื้อ

รายละเอียดสาขาการผลิต
- ร้านขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การขายปลีกของใช้แล้ว หรือของเก่าโดยจาหน่ายในร้านค้า (ยกเว้น
การขายปลีกยานยนต์และจักรยานยนต์ใช้แล้ว)
การขายปลีกนอกร้านค้า
การขายปลีกโดยการสั่งซื้อทางไปรษณีย์

ทางไปรษณีย์

5252 VAขายปลีกตามแผงลอย
5259 VAขายปลีกสินค้านอก
ร้านค้าอื่น

VAซ่อมแซม
50

VAซ่อมแซมยานยนต์ และ

การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด
การขายปลีกสินค้านอกร้านค้าอื่น ๆ เช่น การขายตรงโดยพนักงาน
ขาย การขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
การซ่อมแซม
การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์

จักรยานยนต์

502 5020 VAบารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมยานยนต์

5040 VAซ่อมแซมจักรยานยนต์
52

VAซ่อมแซมของใช้ส่วน

การบารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์
- การบารุงรักษายานยนต์
- การซ่อมแซมยานยนต์
การซ่อมแซมจักรยานยนต์
การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

บุคคล

526 5260 VAซ่อมของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน
- การซ่อมรองเท้า
- การซ่อมวิทยุและโทรทัศน์
- การซ่อมเฟอร์นเิ จอร์
- การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
- การซ่อมนาฬิกา
- การซ่อมเครื่องกีฬา
- การซ่อมเครื่องดนตรี

ซึ่งการจัดทาข้อมูลขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ จั กรยานยนต์ ของใช้ส่ ว นบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ในแต่ล ะเขตของ
เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลเฉพาะกิจกรรมที่มีอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ซึ่งอาจจะไม่ครบทุกกิจกรรมการผลิตที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การคานวณมูลค่าเพิ่ม (VA) ให้คานวณแยกกิจกรรมย่อย โดยใช้สูตรในการคานวณแต่ละ
กิจกรรมย่อยเช่นเดียวกัน คือ
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ดังนั้น เมื่อนามูลค่าเพิ่มของกิจกรรมย่อยที่คานวณได้มารวมกันเป็น “มูลค่าเพิ่มสาขาการค้า”
หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาล (GMP) สาขาการค้า
GMP สาขาการค้า = VAขายส่ง + VAขายปลีก + VAซ่อมแซม
เมื่อ
VAขายส่ง
VAขายยานยนต์และจักรยานยนต์
VAขายส่งและการค้าเพื่อนายหน้า
VAขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร

= VAขายยานยนต์และจักรยานยนต์ VAขายส่งและการค้าเพื่อนายหน้า
= VAขายส่งยานยนต์ VAขายส่งอะไหล่ VAขายส่งจักรยานยนต์
= VAขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร VAขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน VAขายส่งสินค้าขั้นกลาง
VAขายส่งเครื่องจักร
= VAขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์ทมี่ ีชีวิต VAขายส่งอาหารประเภทต่าง ๆ VAขาย
ส่งเครื่องดื่มและยาสูบ

VAขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน
VAขายส่งสินค้าขั้นกลาง

= VAขายส่งสินค้าสิ่งทอ VAขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน
= VAขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง VAขายส่งโลหะ และแร่ VAขายส่งวัสดุก่อสร้าง VAขายส่งสินค้าขั้น
กลางอื่น

VAขายปลีก
= VAขายปลีกยานยนต์ และจักรยานยนต์ VAขายปลีก ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์
VAขายปลีกยานยนต์ และจักรยานยนต์ = VAขายปลีกยานยนต์ VAขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วน VAขายปลีกจักรยานยนต์ VAขาย
ปลีกน้ามันเชื้อเพลิง

VAขายปลีก ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์

VAขายปลีกสินค้าทั่วไป
VAขายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง
VAขายปลีกนอกร้านค้า

= VAขายปลีกสินค้าทั่วไป VAขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม VAขายปลีกในร้านค้าเฉพาะอย่าง
VAขายปลีกของใช้แล้ว หรือของเก่า VAขายปลีกนอกร้านค้า
= VAขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม VAห้างสรรพสินค้า
= VAขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ VAขายปลีกสินค้าสิง่ ทอ VAขายปลีก
เครื่องมือ VAขายปลีกเครื่องโลหะ VAขายปลีกสินค้าอื่น
= VAขายปลีกโดยการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ VAขายปลีกตามแผงลอย VAขายปลีกสินค้านอก
ร้านค้าอื่น

VAซ่อมแซม

VAซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์
VAซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคล

= VAซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ VAซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคล
= VAบารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์ VAซ่อมแซมจักรยานยนต์
= VAซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

หมายเหตุ: รายละเอียด VA แต่ละกิจกรรมย่อยได้แสดงไว้ในตารางข้างต้น

จากสูตรการคานวณมูลค่าเพิ่ม (VA) ของแต่ละกิจกรรมย่อยในสาขาการค้ามีการดาเนินการ
จั ดทาข้อมูล ส าคัญที่เกี่ยวข้องกัน คือ ปริมาณการผลิ ต (Quantity: Q) มูล ค่าการผลิ ต (GO) และ
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (IC) ดังนั้น ก่อนการคานวณมูลค่าเพิ่มด้านการค้า ต้องทาการสารวจข้อมูลตามการ
สุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อจัดเก็บปริมาณการผลิต มูลค่าการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายขั้นกลางแต่ละเขตของเทศบาลนครขอนแก่นในสาขาการค้า ซึ่งการสารวจข้อมูลดังกล่าว
เป็นการจัดเก็บตามปีปฎิทินในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปี การเก็บข้อมูลในสาขานี้มี
แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามสาขาการขายส่ง ขายปลีก (รหัส G-1) และแบบสอบถาม
สาขาการซ่อมแซมยานยนต์ (รหัส G-2) รหัสที่ใช้ในการจัดเก็บแบบสอบถามแต่ละชุดมีดังนี้
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แบบสอบถาม
สาขาการขายส่ง ขายปลีก (รหัส G-1)

รหัสกิจกรรมที่ใช้ในการจัดเก็บ

5010 5030 5040 5121 5122 5123 5131 5139 5141 5142
5143 5149 5150 5010 5030 5040 5050 5211 5219 5220
5231 5232 5233 5234 5239 5240 5251 5252 5259
สาขาการซ่อมแซมยานยนต์ (รหัส G-2) 5020 5040 5260

การบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม ยกตัวอย่างการบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามสาขาการ
ขายส่ง ขายปลีก (รหัส G-1) เป็นแบบสอบถามที่จัดเก็บข้อมูลในกิจกรรมย่อยที่ 5010 5030 5040 5121
5122 5123 5131 5139 5141 5142 5143 5149 5150 5010 5030 5040 5050 5211 5219 5220 5231 5232
5233 5234 5239 5240 5251 5252 5259 ตามลาดับ ข้อมูลที่จัดเก็บในแบบสอบถามแต่ละช่องมีเลขที่

กากับ ซึ่งเลขที่กากับในแต่ละช่องเป็นตัวเลขที่ต้องนาไปกรอกลงในโปรแกรมสาเร็จรูป Excel ชื่อว่า
“Data แบบสอบถามเขต ...” ช่อง ... หมายถึงว่า เขต 1 หรือ เขต 2 หรือ เขต 3 หรือ เขต 4 ดังภาพ
ต่อไปนี้

หลังจากนั้นไปที่ Sheet ชื่อว่า “ชุดที่ 7 การค้า” แล้วทาการบันทึกข้อมูลในแต่ละช่องตาม
รหัสที่ได้ระบุไว้ในแบบสอบถาม และได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก รหัสที่ใช้บันทึกตามแบบสอบถามของ
แต่ล ะกิจ กรรม ให้ ตรงกับ รหั ส ที่ได้ร ะบุไว้ใน “รหั ส ที่ใช้บันทึกในฐานข้อมูล การคานวณ” ดังภาพ
ต่อไปนี้
ฎ-7

เมื่อทาการบันทึกตามรหัสที่ให้ไว้ครบทุกตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว ให้นาไฟล์ Excel ใน Sheet
ชื่อว่า “ชุดที่ 7 การค้า” นาไปบันทึกลงในไฟล์ Excel ชื่อว่า “VA_A_การค้า” ซึ่งในไฟล์ดังกล่าว มี
Sheet ตามรหัสกิจกรรมย่อยให้ลงข้อมูลตามรหัสกิจกรรมย่อยที่บันทึกไว้ ดังภาพต่อไปนี้ และได้แสดง
แบบในแต่ล ะกิจ กรรมย่ อยไว้ในภาคผนวก ข การคานวณมูล ค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี ของแต่ล ะ
กิจกรรม

ฎ-8

เมื่อทาการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละกิจกรรมการผลิตของปีที่ทาการจัดเก็บ ผลคานวณ VA ใน
แต่ละกิจกรรมย่อย แสดงใน Sheet “VA Current การค้า” อัตโนมัติ เพราะมีการผูกสูตรเชื่อมโยง
ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อย ดังภาพต่อไปนี้

ฎ-9

เมื่อทาการบันทึกเรียบร้อยในแต่ละกิจกรรมย่อยและแต่ละเขตของเทศบาลนครขอนแก่น ผล
ที่ได้ คือ มูลค่าเพิ่ม (VA) สาขาการค้า หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น (GMP)
สาขาการค้าของแต่ละเขต ดังภาพต่อไปนี้

เมื่อทาการบันทึกข้อมูลลงสาขาการค้าในแต่ละเขต ทั้ง 4 เขต ทาให้ได้ผลรวม GMP สาขา
การค้าของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นการจนสิ้นกระบวนการคานวณ GMP สาขาการค้า
2. กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล จาแนกตามเขตการเลือกตั้ง และภาพรวม
ของเขตเทศบาลนครขอนแก่น
กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล จาแนกตามเขตการเลื อกตั้ง เป็นการ
รวบรวมขั้นตอนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลในแต่ละสาขาการผลิต ตั้งแต่ส่วนที่ 3.1 ถึง
ส่วนที่ 3.15 นามูลค่าในแต่ละสาขามารวมในทุกสาขาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลของ
แต่ละเขตการเลือกตั้ง ดังภาพต่อไปนี้

ฎ-10

เมื่อทาการรวบรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลของแต่ละเขตการเลือกตั้ง นามารวมกัน
ทั้ง 4 เขต ทาให้ ได้ ผ ลิ ตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล ภาพรวมจากกลุ่ มตัวอย่างที่สุ่ มในการจัดเก็บ
แบบสอบถาม ดังภาพต่อไปนี้

ฎ-11

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล ภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มในการจัดเก็บแบบสอบถาม
แล้ว นามูลค่า GMP ของกลุ่มตัวอย่าง มาแปลงมูลค่า GMP ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นตามจานวน
ประชากรในการศึกษา ซึ่งคานวณแต่ละสาขาการผลิต = (มูลค่า GMP ของกลุ่มตัวอย่าง/จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (n)) x จานวนประชากรในการศึกษา (N) ทาให้ได้มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล
ภาพรวม ดังภาพต่อไปนี้

เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล ภาพรวม และผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาลในแต่ละ
เขตการเลือกตั้ง ทาให้สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป

ฎ-12

ภาคผนวก ฏ
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2
“การวิเคราะห์ข้อมูล GMP”

การฝกอบรมหลักสูตรที่ 2
“การวิเคราะหขอมูล GMP”

เสนอโดย
โครงการจัดทําผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
เทศบาลนครขอนแก่น (GMP) ระยะที่ 3
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
12 มีนาคม 2561
1

อบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะหขอมูล GMP”

1
2
3
4

ทบทวนความเข้า ใจเกี่ย วกับ GMP
การตรวจสอบแบบสัม ภาษณ์ เพื่อ เตรีย มบัน ทึก ข้อ มูล
การบัน ทึก ข้อ มูล จากแบบสัม ภาษณ์ แ ละคํา นวณค่า GMP
การวิ เคราะห์แ ละการนํา ค่า GMP ไปใช้ เพื่อ เสนอต่อ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ส นใจ

2

ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเทศบาล หมายถึง มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ
เทศบาลนครขอนแก่น มีค่าเท่ากับ มูลค่าเพิ่ม (Value Added: VA) จากกิจกรรมการผลิต
สินค้าและบริการทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีมูลค่าการผลิตสินค้าและ
บริการ (Gross Output: GO) หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าขั้นกลาง (Intermediate
Cost: IC) โดยมีรูปแบบสมการคํานวณ คือ

ดังนั้น เมื่อนํามูลค่าเพิ่มของกิจกรรมย่อยที่คํานวณได้มารวมกันเป็น “มูลค่าเพิ่ม
สาขาการค้า” หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมเทศบาล (GMP) สาขาการค้า
GMP สาขาการค้า = VAขายส่ง + VAขายปลีก + VAซ่อมแซม

3

ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP (ต่อ)
ตัวอย่าง การจําแนกตามรหัสกิจกรรมและรหัส VA

4

อบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะหขอมูล GMP”

1
2
3
4

ทบทวนความเข้า ใจเกี่ย วกับ GMP
การตรวจสอบแบบสัม ภาษณ์ เพื่อ เตรีย มบัน ทึก ข้อ มูล
การบัน ทึก ข้อ มูล จากแบบสัม ภาษณ์ แ ละคํา นวณค่า GMP
การวิ เคราะห์แ ละการนํา ค่า GMP ไปใช้ เพื่อ เสนอต่อ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ส นใจ

5

การตรวจสอบแบบสัม ภาษณ์ เพื่อ เตรีย มบัน ทึก ข้อ มูล
• แบบสอบถามชุ ดนั้นตรงกับกลุ่มตัวอย่ างทีต่ ้ องการหรื อไม่
• ข้ อมูลทีส่ ํ าคัญครบถ้ วนหรื อไม่ เช่ น รายได้ ค่ าใช้ จ่าย เป็ นต้ น
• ข้ อมูลที่กรอกมาครบถ้ วน ต้ องดูหน่ วยของรายได้ ค่ าใช้ จ่ าย เป็ นหน่ วย
รายปี หรื อไม่
• ถ้ า ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น ให้ ก ลั บ ไปขอรายละเอี ย ดจากผู้ ป ระกอบการ
เพิม่ เติม

6

อบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะหขอมูล GMP”

1
2
3
4

ทบทวนความเข้า ใจเกี่ย วกับ GMP
การตรวจสอบแบบสัม ภาษณ์ เพื่อ เตรีย มบัน ทึก ข้อ มูล
การบัน ทึก ข้อ มูล จากแบบสัม ภาษณ์ แ ละคํา นวณค่า GMP
การวิ เคราะห์แ ละการนํา ค่า GMP ไปใช้ เพื่อ เสนอต่อ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ส นใจ

7

การบันทึกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ตัวอย่างการบันทึกแบบสัมภาษณ์สาขาการขายส่ง ขายปลีก
1) บันทึกข้อมูลตาม Code ที่กําหนด

ตัวอย่างรหัสที่ใช้บันทึกลงใน Sheet ชื่อ ว่ า
“ชุด ที่ 7 การค้ า”

8

1) บันทึกข้อมูลตาม Code ที่กําหนด (ต่อ)
1. ตรวจไฟล์ เพื่อบันทึก
ข้อมูลจากแบบสอบถาม

3. ก่อนการบันทึกข้อมูลให้ตรวจสอบว่า
สถานประกอบการนั้นอยู่ในกิจกรรมย่อยใด
และมีรหัสอะไร ให้นํามาบันทึกในไฟล์นี้

4. ให้ดูรหัสตามภาคผนวก ก เป็นรหัสที่ใช้
บันทึกตามแบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม

2. ตรวจสอบแบบสอบถามที่นํามาบันทึก
ให้ตรงกับ Sheet ที่ทําการบันทึก

9

2) รหัสกิจกรรมที่บันทึกข้อมูล

10

2) รหัสกิจกรรมที่บันทึกข้อมูล (ต่อ)

11

3) การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการคํานวณมูลค่าเพิม่
5. เปิดไฟล์ชื่อ “VA_G_การค้า”

7. บันทึกรายได้จากการดําเนินงานต่อปี
ของกิจกรรมย่อยในสาขาการค้า
9. เมื่อบันทึก รายได้จากการดําเนินงาน (GO) และ
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (IC) ต่อปี จะมีตัวเลขแสดงไว้ให้
เรียบร้อย เพราะได้ผูกสูตรเชื่อมโยงในการคํานวณไว้
(GO-IC=VA)
8. บันทึกค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (IC) ต่อปี
ของกิจกรรมย่อยในสาขาการค้า
6. ตรวจสอบว่า แบบสอบถามที่
จัดเก็บและนํามาบันทึก มีกิจกรรม
ย่อยอะไร แล้วให้นํามาบันทึกในไฟล์นี้
12

3) การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการคํานวณมูลค่าเพิม่ (ต่อ)

12. เมื่อตรวจสอบตัวเลขตรงกันแล้ว ให้นําตัวเลขใน
ช่องดังกล่าว ไปบันทึกที่ไฟล์ ชื่อว่า “GMP เขต...”

11. ตรวจสอบตัวเลข VA ในแต่ละกิจกรรมย่อยว่า มี
มูลค่าตรงกันกับขั้นตอนที่ 9 หรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันให้กับ
ไปตรวจสอบการผูกสูตร Excel อีกครั้ง

10. คลิกมาที่ Sheet “VA Current การค้า”

13

4) การบันทึกข้อมูล GMP ของแต่ละสาขา
13. เปิดไฟล์ชื่อ “GMP เขต....”

15. คัดลอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 12 มาวางในช่องสาขา
ในแต่ละเขต

14. คลิกมาที่ Sheet
“GMP เขต …. ”

14

3.5 การนําข้อมูลที่บันทึกจากแบบสัมภาษณ์ไปหาค่า GMP
1) การบันทึกข้อมูล GMP ของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขา

ได้ข้อมูล GMP ของแต่ละเขต

15

2) การบันทึกข้อมูล GMP ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต

ได้ข้อมูล GMP ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

16

3) คํานวณ GMP ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นแบบเต็มพืน้ ที่
คือ การนํามูลค่า GMP ของกลุ่มตัวอย่าง มาแปลงมูลค่า GMP ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นตามจํานวนประชากรใน
การศึกษา ซึ่งคํานวณแต่ละสาขาการผลิต = (มูลค่า GMP ของกลุ่มตัวอย่าง/จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (n)) x จํานวนประชากรในการศึกษา (N)

17

อบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะหขอมูล GMP”

1
2
3
4

ทบทวนความเข้า ใจเกี่ย วกับ GMP
การตรวจสอบแบบสัม ภาษณ์ เพื่อ เตรีย มบัน ทึก ข้อ มูล
การบัน ทึก ข้อ มูล จากแบบสัม ภาษณ์ แ ละคํา นวณค่า GMP
การวิ เคราะห์แ ละการนํา ค่า GMP ไปใช้ เพื่อ เสนอต่อ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ส นใจ

18

การวิ เคราะห์แ ละการนํา ค่า GMP ไปใช้
เพื่อ เสนอต่อ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ส นใจ
• ข้อมูลที่นาํ ไปเสนอ
1. สรุ ปในภาพรวมของเทศบาลนคร
2. สรุ ปแยกแต่ละเขต แต่ละชุมชน
3. สรุ ปแยกตามกิจกรรมการผลิต

19

คําถามข้อที่ 1 สรุปภาพรวมค่า GMP ของเทศบาล

20

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จําแนกตามโครงสร้างการผลิ ต
ภาคการเกษตร
12 ล้า นบาท
ภาคอุต สาหกรรม
1,155 ล้า นบาท

18,956
ล้า นบาท

0.09%

6%

17%

ภาคการค้า
3,207 ล้า นบาท

77%

ภาคการบริ ก าร
14,582 ล้า นบาท

21

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จําแนกตามโครงสร้างการผลิ ต

18,956
ล้า นบาท

ภาคการบริ ก าร
14,582 ล้า นบาท
4

47%
6,876 ลบ.

16%
1 2,251 ลบ.
2 20%
2,929 ลบ.
3 17%
2,526 ลบ.
22

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จําแนกตามโครงสร้างการผลิ ต

4

18,956
ล้า นบาท

ภาคการค้า
3,207 ล้า นบาท

9%

274 ลบ.

10%
1 306 ลบ.
2 41%
1,332 ลบ.
3 40%
1,295 ลบ.
23

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จําแนกตามโครงสร้างการผลิ ต

ภาคอุต สาหกรรม
1,155 ล้า นบาท

4

16%
189 ลบ.
3

18,956
ล้า นบาท

22%
1 257 ลบ.
2 15%
174 ลบ.
47%
536 ลบ.
24

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
จําแนกตามโครงสร้างการผลิ ต

4

18,956
ล้า นบาท

ภาคการเกษตร
12.38 ล้า นบาท

1%

2%
1 0.24 ลบ.
2 92%
11.34 ลบ.
3 5%
0.63 ลบ.

0.17 ลบ.

25

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมทุก สาขาของเทศบาลนครขอนแก่น
จําแนกตามเขตเลือ กตัง้
4

39%

15%

7,339 ลบ. 1
2,814 ลบ.
2
4,447 ลบ.
3

23%

23%
4,357 ลบ.

26

คําถามที่ 2 จงวิเคราะห์ว่า สาขาการผลิตใดที่มีมลู ค่ามากที่สดุ
3 อันดับแรก

27

สัด ส่ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น
สาขาการศึกษา

5,596 ลบ.

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 3,756 ลบ.
สาขาการขายส่ง การขายปลีก
3,207 ลบ.
การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้สว่ นบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์1,652 ลบ.
การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ

30%
20%
17%
9%
28

คําถามที่ 3 จงวิเคราะห์ว่า แต่ละเขตมีจดุ เด่นใน
สาขาการผลิตใดบ้าง 3 อันดับแรก

29

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1

13%
12%
43%

30

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2

22%
30%
15%

31

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3

15
%
27
%

30
%
32

ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมของเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4

9%

5%
72%

33

Thank you for your attention

Questions & Answers
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ภาคผนวก ฐ
ประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2
“การวิเคราะห์ข้อมูล GMP”

แบบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ขอ้ มูล GMP”
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2206 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์ แบบประเมินฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะ สาหรับนาไปปรับปรุงการดาเนินงาน จึงขอความร่วมมือ
ท่านตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย ✓ลงในช่อง  หน้ำข้อควำม
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไป
1. เพศ
 หญิง
 ชำย
2. อายุ
 ต่ำกว่ำ 20 ปี  20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
 ข้ำรำชกำร  พนักงำนของรัฐ
 ลูกจ้ำง
 อื่น ๆ......................................
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่วมประชุม
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาความรู้ไปใช้
ประเด็นความคิดเห็น
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1
2
3
4
5
ด้านวิทยากร
1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำมชัดเจน
2. มีควำมครบถ้วนของเนื้อหำในกำรอบรม
3. กำรใช้เวลำตำมที่กำหนดไว้
4. กำรตอบข้อซักถำมในกำรอบรม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ ก่อน กำรอบรม
2. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ หลัง กำรอบรม
ด้านการนาความรู้ไปใช้
1. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
2. มีควำมมั่นใจและสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สำมำรถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดได้
ด้านสถานที่
1. สถำนที่สะอำดและมีควำมเหมำะสม
2. ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม
ความพึงพอใจในภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม

ภาคผนวก ฑ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2
“การวิเคราะห์ข้อมูล GMP”

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “การวิเคราะห์ข้อมูล GMP”
โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
(Gross Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2206 อาคาร 2
คณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................................................................
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 “การ
วิ เ คราะห์ ข้ อมูล GMP” โครงการจั ด ท าผลิ ตภั ณ ฑ์ม วลรวมในพื้นที่ เ ทศบาลนครขอนแก่น (Gross
Municipal Product; GMP) ระยะ ที่ 3
การประเมิ น ผลการส ารวจครั้ ง นี้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด จ านวน 30 คน และตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน โดยมีรายละเอียดและผลสรุปในแต่ละประเด็นคาถามต่างกันซึ่ง
ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
3. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
ตารางที่ 1.1 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
12
หญิง
18
รวม
30

ร้อยละ
40.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 60.00 และเพศชาย ร้อยละ 40.00
ตารางที่ 1.2 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
2
31-40 ปี
13
41-50 ปี
10
51 ปีขึ้นไป
5
รวม
30

ร้อยละ
6.67
43.33
33.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 43.33
รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.33 ช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 16.67 และช่วงอายุ 2030 ปี ร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 1.3 จานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ข้าราชการ
18
พนักงานของรัฐ
12
ลูกจ้าง
อื่น ๆ
รวม
30

ร้อยละ
60.00
40.00
100.00

จากตารางที่ 1.3 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพ ข้าราชการ ร้อยละ 60.00
รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานของรัฐ ร้อยละ 40.00 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
2.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร
ตารางที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านวิทยากร
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2
3
4

การถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรมีความชัดเจน
มีความครบถ้วนของ
เนื้อหาในการอบรม
การใช้เวลาตามที่กาหนด
ไว้
การตอบข้อซักถามใน
การอบรม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0 0.00
0
0
0 0.00
0
3
0 10.00
0
0
0 0.00

12
40.00
17
56.67
15
50.00
18
60.00

ระดับ
5 ความพึง
พอใจ
18
4.60
60.00
13
4.43
43.33
12
4.30
40.00
12
4.40
40.00

จากตารางที่ 2.1 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านวิทยากร สรุปได้
ดังนี้ (จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43
3. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้ อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30
4. การตอบข้อซักถามในการอบรม อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40

2.2 ความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ตารางที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านความรู้ความเข้าใจ
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2

ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ ก่อน การอบรม
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องนี้ หลัง การอบรม

จานวน
10
9
11
0
ร้อยละ 33.33 30.00 36.67 0.00
จานวน
0
0
0
17
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 56.67

ระดับ
ความพึง
5
พอใจ
0
1.10
0.00
13
4.43
43.33

จากตารางที่ 2.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านความรู้ความเข้าใจ
สรุปได้ดังนี้ (จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม อยู่ในระดับ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.10
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43
2.3 ความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้
ตารางที่ 2.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านการนาความรู้ไปใช้
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2
3

สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
มีความมั่นใจและ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ได้
สามารถนาความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้

ระดับ
5 ความพึง
พอใจ
0
17
13
4.43
0.00 56.67 43.33

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
0

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
3
15
12
0 10.00 50.00 40.00

4.30

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
0

4.40

0
18
12
0.00 60.00 40.00

จากตารางที่ 2.3 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านการนาความรู้ไปใช้
สรุปได้ดังนี้ (จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้ รั บไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ง านได้ อยู่ ใ นระดั บ 4 มี ค่ า
คะแนนเฉลี่ย 4.43
2. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
4.30
3. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40

2.4 ความพึงพอใจด้านสถานที่
ตารางที่ 2.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านสถานที่
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1
2

สถานที่สะอาดและมี
ความเหมาะสม
ระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

0
0
0
0

0
0
13
0 0.00 43.33
0
3
14
0 10.00 46.67

ระดับ
ความพึง
5
พอใจ
17
4.57
56.67
13
4.33
43.33

จากตารางที่ 2.4 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านสถานที่ สรุปได้ดังนี้
(จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5)
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57
2. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33
2.5 ความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ 2.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ด้านภาพรวม
ลาดับ
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
1
2
3
4
1

ความพึงพอใจใน
ภาพรวม

จานวน
ร้อยละ

0
0

0
0

ระดับ
5 ความพึง
พอใจ
0
12
18
4.60
0 40.00 60.00

จากตารางที่ 2.5 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมในภาพรวม อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ควรมีสถานที่จอดรถให้เหมาะสมกว่านี้

