
โครงการความรู้เชิงพื�นที�เพื�อการวางนโยบายและการตดัสินใจเชิงประจกัษ์
ในบริเวณพื�นที�แม่สอด  บริเวณใกล้เคียง และบริเวณจงัหวดัตาก 
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สรุปความสาํคัญของโครงการ

� อําเภอแม่สอด จงัหวดัตากเป็นอําเภอที�มีการค้าตามแนวชายแดนที�สําคญัเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศรองจากอําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และอําเภอท่าเสดจ็ จงัหวดัหนองคาย จนทําให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษที�อําเภอแม่สอด

� การเจริญเติบโตของอําเภอแม่สอด และอําเภอใกล้เคียงเป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงจากชนทบ
ไปสูส่งัคมเมืองซึ�งสง่ผลตอ่พื 2นที�อตุสาหกรรม ที�อยู่อาศยั รวมถึงการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั 4
ประการ คือประการ คือ
� การเปลี�ยนแปลงการใช้ที�ดินจากพื 2นที�ป่าไปสูก่ารทําเกษตรกรรมถาวร และพื 2นที�การเกษตรไปสูพ่ื 2นที�อยู่

อาศยัและพื 2นที�เพื�อการอตุสาหกรรม

� การลดลงของคณุภาพสิ�งแวดล้อมที�เป็นผลมาจากความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ขยายตวัของชมุชนเมือง 

� การเปลี�ยนแปลงทางสงัคมเนื�องจากการอพยพแรงงานตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรมและการ
ก่อสร้าง

� การเปลี�ยนโครงสร้างที�ให้ความสาํคญักบัการนโยบายและการบริหารชมุชนเมืองและการให้บริการ
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� อํานาจหน้าที�ทําให้ อปท. ต้องการข้อมลูเพื�อการตดัสินใจที�แตกตา่งจากส่วนกลางและสว่น
ภมูิภาค ระบบการจดัเก็บข้อมลูที�กําหนดโดยสว่นกลางและสว่นภมูิภาคอาจไม่เหมาะสมกบัการ
บริหารจดัการเชิงพื 2นที� ดงันั 2น ข้อมลูเพื�อการตดัสินใจของ อปท. จงึกําหนดจากบทบาทหน้าที�ของ 
อปท. 

� โครงการนี 2จงึเป็นการพฒันาข้อมลูทางสถิติเพื�อการตดัสินใจและบริหารจดัการด้วยข้อมลูภมูิ
สารสนเทศ (GIS) โดยเป็นการพฒันาความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในพื 2นที�

สรุปความสาํคัญของโครงการ (ต่อ)

สารสนเทศ (GIS) โดยเป็นการพฒันาความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นในพื 2นที�
เศรษฐกิจพิเศษดงักลา่ว ที�ครอบคลมุเขตการปกครองของ 3 อําเภอ คือ อําเภอพบพระ อําเภอแม่
ระมาด และอําเภอแม่สอด
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วัตถุประสงค์

� เพื�อระบ ุเชื�อมโยง และบรูณาการข้อมลูสถิติในจงัหวดัตาก รวมถึง แม่สอด และพื 2นที�โดยรอบ 
โดยการจําแนกข้อมลูออกเป็น 23 ชั 2นตามแผนแม่บทของสํานกังานสถิติแห่งชาติ รวมทั 2งการสอบ
ทานความถกูต้องของข้อมลู การปรับปรุงข้อมลู ด้วยการให้การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ และข้อมลู
สารสนเทศโดยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์

� เพื�อพฒันาแผนที�ภมูิสารสนเทศ และนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื 2นที� และข้อมลูสถิติใน
อําเภอที�กําหนดในจงัหวดัตากอําเภอที�กําหนดในจงัหวดัตาก

� เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที�และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น NGO 
ภาคเอกชน ในการใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื 2นที� และการนําเสนอแนวคิดของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

� เพื�อจดัทําเอกสารขั 2นตอนการทํางานและบทเรียนสําหรับพื 2นที�สว่นอื�นของประเทศ
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ขอบเขตและขั �นตอนของโครงการ

� กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานเพื�อพฒันาข้อมลูสารสนเทศทางภมูิศาสตร์

� ระบแุละสร้างความสอดคล้องของข้อมลูภาครัฐที�มีอยู่ในจงัหวดัตากผ่านกระบวนการประชมุและ
หารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

� สํารวจและระบขุ้อมลูขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นที�มีอยู่ ได้แก่ อบจ. เทศบาล และ อบต ใน
จงัหวดัตาก

� สํารวจและระบขุ้อมลูของภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั หน่วยงาน� สํารวจและระบขุ้อมลูของภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั หน่วยงาน
ระหวา่งประเทศ และ NGOเป็นต้นในจงัหวดัตาก

� เชื�อมโยงและบรูณาการข้อมลูสถิติของหน่วยงานภาครัฐ (ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบั
ท้องถิ�น) ภาคเอกชน หน่วยงานระหวา่งประเทศ และ NGO ในจงัหวดัตาก รวมถึงพื 2นที�อําเภอแม่
สอดและอําเภอใกล้เคียง

� สร้างภารกิจร่วมในการวิเคราะห์เชิงพื 2นที�กบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตามกระบวนการค้นหา
ข้อเท็จจริงเพื�อทดสอบความถกูต้องและน่าเชื�อถือของข้อมลูบริหารและข้อมลูสํารวจ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง พิจารณาและเลือกข้อมลูสถิติที�เป็นทางการ
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ขอบเขตและขั �นตอนของโครงการที!สาํคัญ

� จําแนกข้อมลูและข้อมลูสารสนเทศและวิเคราะห์สถิติสําหรับการตดัสินใจ

� พฒันาสมมติฐานการวิจยัเพื�อทบทวนข้อมลูและข้อมลูสารสนเทศที�เป็นประเดน็นโยบาย

� พฒันากรอบและแผนที�ภมูิสารสนเทศทางสถิติในอําเภอนําร่อง คือ แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

� ทดสอบข้อมลูที�ได้จากการสํารวจและพฒันาเครื�องมือทํานาย

� อบรมเชิงปฏิบตัิการสําหรับผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องเพื�อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื 2นที� และนําเสนอ
แนวคิดด้วยแผนที� GISแนวคิดด้วยแผนที� GIS
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การรับรู้ระยะไกล 

(Remote Sensing)

แนวคดิการสาํรวจด้วยเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ (GIS System)

MIS

MIS
ทะเบียน Spatial Data

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

(Geographic 

Information System) 

ระบบกาํหนดตาํแหน่งบน

โลก 

(Global Positioning 

System)
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ขั �นตอนการประยุกต์ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์

� การนําเข้าข้อมลูแผนที� ภาพถ่าย และฐานข้อมลู

� การจดัการ กระบวนการจดัเก็บ การเปลี�ยนแปลงและการแก้ไข

� การวิเคราะห์ กระบวนการสารสนเทศ ที�ต้องวิเคราะห์ทั 2งข้อมลูพื 2นที�และข้อมลูเชิงคณุลกัษณะ

� การแสดงผล แผนที� ตารางสรุป การบรรยายประกอบ
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แบบจาํลอง (Modeling)

MIS
Attribute Data

Spatial Data

GIS

Model

Predict/ Forecast Explain
Real World
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อาํนาจหน้าที!

ความรับผิดชอบต่อพื �นที!

ขีดความสามารถ

ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาสิ!งแวดล้อม ปัญหาสังคมและประชากรปัญหาเศรษฐกจิ

• งบประมาณที�จํากดั

• การจดัเงินอดุหนนุ

• ความต้องการพื 2นฐาน

• ฯลฯ

ปัญหาสิ!งแวดล้อม

• การถือครองที�ดิน

• การจดัผงัเมืองรวมในเขต
เทศบาล

• การบกุรุกป่า ไปสูพ่ื 2นที�ทาง
การเกษตร และที�อยู่อาศยั

• ฯลฯ

ปัญหาสังคมและประชากร

• งานสวสัดกิารสงัคม

• ความต้องการศกึษาขั 2นพื 2นฐาน

• แรงงานอพยพ

• การถา่นโอนโรงเรียน

• ฯลฯ

ที�มา: การหารือกบัอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถิ�น
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เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม

สถิติระดบัท้องถิ�น

ผังการเชื!อมโยงข้อมูล อปท. กับ ผังข้อมูลของ สสช.

สงัคมและประชากรศาสตร์ แผนที�ดิจิตอล

สถิติระดบัท้องถิ�น

อปท.

จงัหวดั
ส่วนกลาง
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คณะผู้บริหาร

สาํนักปลัด
กองสวัสดิการ

สังคม
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองสาธารณสุข
และสิ!งแวดล้อม

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
กองช่าง

สุขาภบิาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

การจาํแนกข้อมูลเพื!อการตดัสินใจระดบัท้องถิ!นตามผังองค์กร

เศรษฐกจิ

• กองคลงั

• กองชา่ง

• สํานกัปลดั

• กองแผนงานและวิชาการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ!งแวดล้อม

• กองสาธารณสขุและ
สิ�งแวดล้อม

• กองแผนงานและวิชาการ

สังคมและ
ประชากรศาสตร์

• กองการศกึษา: แรงงาน

• กองชา่งสขุาภิบาล

• กองสวสัดิการและสงัคม

• กองแผนงานและวิชาการ

ข้อมลูที�ได้จากการปฏิบตังิาน
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ข้อมูลจากการปฏิบัตงิาน

2547 2548 2549 2550

ก. รายได้ภาษีอากร

1. หมวดภาษีอากรจดัเก็บเอง   13,997,128.40   15,127,937.85   16,749,962.75   18,405,537.45 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที�ดิน
      

12,157,169.00 
      

13,195,596.00 
      

14,477,957.50 
      

15,678,031.00 1.1 ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 12,157,169.00 13,195,596.00 14,477,957.50 15,678,031.00 

1.2 ภาษีบํารุงท้องที�
          

315,332.40 
          

292,765.85 
          

346,474.25 
          

402,416.20 

1.3 ภาษีป้าย
        

1,239,284.00 
        

1,345,252.00 
        

1,597,323.00 
        

1,937,686.25 

1.4 อากรฆา่สตัว์
          

285,343.00 
          

294,324.00 
          

328,208.00 
          

387,404.00 
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ข้อมูลจากการปฏิบัตงิาน

2547 2548 2549 2550
1. หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรับ และใบอนญุาต      4,924,252.80      6,082,865.73      7,909,290.50   12,894,329.50 
1.1 คาธรรมเนียมเกี�ยวกบัควบคมุการฆา่สตัว์และจําหนา่ยเนื 2อสตัว์           502,020.00           519,291.00           579,618.00           683,881.00 
1.2 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนญุาตการขายสรุา              9,037.80              9,506.75                       -                         -   
1.3 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนญุาตการพนนั                 300.00                       -                   500.00                   20.00 
1.4 คาธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร             87,039.00           103,798.00           137,602.00           104,883.00 
1.5 คา่ธรรมเนีบมเกี�ยวกบัการสาธารณสขุ         2,591,520.00         2,990,144.25         5,114,249.00         6,031,696.50 
1.6 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  36,550.00             24,650.00             26,200.00             26,200.00 
1.7 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร              9,790.00             44,330.00             43,560.00             42,990.00 1.7 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร              9,790.00             44,330.00             43,560.00             42,990.00 
1.8 คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจําตวัประชาชน             47,880.00             58,320.00             65,020.00             42,180.00 
1.9 คา่ปรับผู้ ทําบตัรเกินกําหนด              2,110.00                       -               10,660.00 
1.10 คา่ปรับผู้กระทําผิด พ.ร.บ. จราจร           973,250.00           411,825.00           330,200.00           301,605.00 
1.11 คา่ปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบญัญัติ             10,296.00             15,778.00             11,336.00              8,996.00 
1.12 คา่ปรับการผิดสญัญา              3,070.00         1,286,997.73           840,240.50         4,819,288.00 
1.13 คา่ใบอนญุาตเกี�ยวกบัการสาธารณสขุ              5,000.00             92,420.00           101,360.00           112,520.00 
1.14 คา่ใบอนญุาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร              6,080.00              5,670.00              6,460.00              5,140.00 
1.15 คา่ใบอนญุาตใช้เครื�องขยายเสียง             11,400.00             14,255.00             11,195.00             11,750.00 
1.16 คา่ใบอนญุาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ           560,630.00           505,880.00           641,750.00           692,520.00 
1.17 คา่ธรรมเนียมอื�นๆ             68,280.00 - - -
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• ข้อมลูการถือครองที�ดิน –ผท. 1

• ข้อมลูการค้า- ทะเบียนพาณิชย์ และภาษีป้าย
เศรษฐกิจ

•ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลจากการปฏิบัตงิาน

• ค่าใบอนญุาตเกี�ยวกบัการสาธารณสขุ

• สถิติแรงงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

• ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร

• ข้อมลูที�อยู่อาศยัและเคหะ จาก ผท. 2

• ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนญุาตการขายสรุา

• ค่าปรับผู้กระทําผิด พ.ร.บ. จราจร

สงัคมและ
ประชากรศาสตร์
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จงัหวดั จาํนวนประชากร

อําเภอ  เทศบาล   อบต.

ชาย   หญงิ

อายุ

อาชพี

เด็ก

เยาวชน

ผูส้งูอายุ

รายได้ รายจา่ย การออม

เนื(อที)ถอืครอง เนื(อที)ทําการเกษตร

Lifestyle

ทอ่งเที)ยว

ในประเทศ

ตา่งประเทศ

สถานที)สวสัดกิาร รกัษาพยาบาล

โรงเรยีน
ครู

นกัเรยีน

ผูส้งูอายุ

ผูพ้กิาร

ผูต้ดิยาเสพยต์ดิ

คนตา่งดา้ว

สถานที)

ประชากร    เกษตร   รายไดร้ายจา่ย   สวสัดกิารสงัคม    การศกึษา     
ทอ่งเที)ยว   แรงงาน
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สาขาที)เก ี)ยวขอ้ง

สวสัดกิาร รกัษาพยาบาล

เบี(ยผูส้งูอายุ



อบรมเชิงปฏิบตัิการระบบภูมิสารสนเทศเพื&อการตดัสินใจ (GIS) สาํหรับเจา้หนา้ที& อปท. ที&เขา้ร่วมโครงการ

แผนที!ของ 
อปท.

แผนที!ของ 
สสช.
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สนับสนุนการตดัสินใจในบริการพื �นฐาน 

แสดงจํานวนครัวเรือนที�ต้องการบริการพื 2นฐาน
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Logistic: แสดงเส้นทางและการเชื�อมโยงจดุสนใจผ่านแผนที�ของแม่สอด
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การกระจายตวัของชุมขน
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ขอบคณุครบั
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