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สรปุความสาํคญัของโครงการ
� อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากเป็นอาํเภอที�มีการคา้ตามแนวชายแดนที�สาํคญัเป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศรองจากอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และอาํเภอท่าเสดจ็ จงัหวดัหนองคาย จนทาํให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการกาํหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษที�อาํเภอแม่สอด

� การเจริญเติบโตของอาํเภอแม่สอด และอาํเภอใกลเ้คียงเป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงจากชนทบ
ไปสู่สงัคมเมืองซึ�งส่งผลต่อพื2นที�อุตสาหกรรม ที�อยูอ่าศยั รวมถึงการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั 4
ประการ คือประการ คือ
� การเปลี�ยนแปลงการใชท้ี�ดินจากพื2นที�ป่าไปสู่การทาํเกษตรกรรมถาวร และพื2นที�การเกษตรไปสู่พื2นที�อยู่

อาศยัและพื2นที�เพื�อการอุตสาหกรรม

� การลดลงของคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�เป็นผลมาจากความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตวั
ของชุมชนเมือง 

� การเปลี�ยนแปลงทางสังคมเนื�องจากการอพยพแรงงานตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและการ
ก่อสร้าง

� การเปลี�ยนโครงสร้างที�ใหค้วามสาํคญักบัการนโยบายและการบริหารชุมชนเมืองและการใหบ้ริการ



� โครงการนี2 จึงเป็นการพฒันาขอ้มูลทางสถิติเพื�อการตดัสินใจและบริหารจดัการดว้ยขอ้มูล
ภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยเป็นการพฒันาความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นใน
พื2นที�เศรษฐกิจพิเศษดงักล่าว ที�ครอบคลุมเขตการปกครองของ 3 อาํเภอ คือ อาํเภอพบพระ 
อาํเภอแม่ระมาด และอาํเภอแม่สอด



วตัถุประสงค์

� เพื�อระบุ เชื�อมโยง และบูรณาการขอ้มูลสถิติในจงัหวดัตาก รวมถึง แม่สอด และพื+นที�
โดยรอบ โดยการจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 23 ชั+นตามแผนแม่บทของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
รวมทั+งการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูล การปรับปรุงขอ้มูล ดว้ยการใหก้ารวเิคราะห์
ขอ้มูลสถิติ และขอ้มูลสารสนเทศโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

� เพื�อพฒันาแผนที�ภูมิสารสนเทศ และนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพื+นที� และขอ้มูลสถิติ
ในอาํเภอที�กาํหนดในจงัหวดัตากในอาํเภอที�กาํหนดในจงัหวดัตาก

� เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของเจา้หนา้ที�และหน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
NGO ภาคเอกชน ในการใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพื+นที� และการนาํเสนอแนวคิดของตน
อยา่งมีประสิทธิภาพ

� เพื�อจดัทาํเอกสารขั+นตอนการทาํงานและบทเรียนสาํหรับพื+นที�ส่วนอื�นของประเทศ



ขอบเขตและขั �นตอนของที�ปรกึษาโครงการ
� จดัทาํแผนการปฏิบตัิงานตามระยะเวลาของโครงการที�กาํหนด รวมถึงอบรมผูม้ีส่วน

เกี�ยวขอ้ง
� จดัทาํเอกสารรายงานขั+นตอนที�สาํคญั วธิีการดาํเนินงาน และการมอบหมายงาน
� จดัประชุมเพื�อเปิดโครงการที�อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยเชิญผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งเขา้ร่วม

การประชุม
� กาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินงานเพื�อพฒันาขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์� กาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินงานเพื�อพฒันาขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
� ระบุและสร้างความสอดคลอ้งของขอ้มูลภาครัฐที�มีอยูใ่นจงัหวดัตากผา่นกระบวนการ

ประชุมและหารือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ
� สาํรวจและระบุขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มีอยู ่ไดแ้ก่ อบจ. เทศบาล และ 

อบต ในจงัหวดัตาก
� สาํรวจและระบุขอ้มูลของภาคเอกชน ไดแ้ก่ หอการคา้จงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั 

หน่วยงานระหวา่งประเทศ และ NGOเป็นตน้ในจงัหวดัตาก



� เชื�อมโยงและบูรณาการขอ้มูลสถิติของหน่วยงานภาครัฐ (ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบั
ทอ้งถิ�น) ภาคเอกชน หน่วยงานระหวา่งประเทศ และ NGO ในจงัหวดัตาก รวมถึงพื2นที�อาํเภอแม่
สอดและอาํเภอใกลเ้คียง

� สร้างภารกิจร่วมในการวเิคราะห์เชิงพื2นที�กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ตามกระบวนการคน้หา
ขอ้เทจ็จริงเพื�อทดสอบความถูกตอ้งและน่าเชื�อถือของขอ้มูลบริหารและขอ้มูลสาํรวจ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง พิจารณาและเลือกขอ้มูลสถิติที�เป็นทางการตรวจสอบ ปรับปรุง พิจารณาและเลือกขอ้มูลสถิติที�เป็นทางการ

� จาํแนกขอ้มูลและขอ้มูลสารสนเทศและวเิคราะห์สถิติสาํหรับการตดัสินใจ

� พฒันาสมมติฐานการวจิยัเพื�อทบทวนขอ้มูลและขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นประเดน็นโยบาย

� พฒันากรอบและแผนที�ภูมิสารสนเทศทางสถิติในอาํเภอนาํร่อง คือ แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

� ทดสอบขอ้มูลที�ไดจ้ากการสาํรวจและพฒันาเครื�องมือทาํนาย

� จดัทาํเอกสารของขอ้มูลและกระบวนการสารสนเทศ และพฒันาคู่มือสาํหรับผูใ้ชส้าํหรับการ
บาํรุงรักษา วเิคราะห์ ประมวลผล และปรับปรุงฐานขอ้มูล GIS 



� จดัการอบรมเชิงปฏิบตัิการสาํหรับผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งเพื�อใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
พื+นที� และนาํเสนอแนวคิดดว้ยแผนที� GIS ได้

� สนบัสนุนการประชุมและการอบรมเชิงปฏิบตัิการตามความเหมาะสมของโครงการ
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ความรู้

ทศันคติทกัษะ

การค้าและผลกระทบ
ของการค้าต่อการ
เปลี�ยนแปลงทั �ง 3 มิติ
  -เศรษฐกิจ
   -สงัคม
   -สิ�งแวดล้อม

- ทกัษะกระบวนการ
สารสนเทศ

ทศันคติทกัษะ

ขั �นตอนการประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

กระแสโลกาภิวตัน์กบั
บริบทการเปลี�ยนแปลง
ภายในประเทศ  และ

ชมุชน

สารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภมูิศาสตร์



แบบจาํลอง (Modeling)

MIS
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Spatial Data

GIS

Model

Predict/ 
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Real World



กจิกรรมที�สาํคญั

� จดัระบบขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจของเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตาํบลพบพระ และ
เทศบาลตาํบลแม่ระมาด

� ออกแบบตารางการจดัเกบ็และแสดงผลขอ้มูลสถิติ

� อบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ใหแ้ก่ อปท. เป้าหมาย โดย
ใช ้ เทศบาลนครแม่สอด เป็นศูนยก์ลางในการอบรม
� บูรณาการแนวเขตการปกครอง (Digitize) 

� ประชุมตรวจสอบแนวเขตการปกครองฯ

� สรุปขอ้มูลที�ไดจ้ากการสาํรวจ อปท. ฯ

� จดัการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ GIS

� วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ



การจาํแนกขอ้มลู: ขอ้มลูภายใน

� ข้อมลูสารสนเทศด้านถนนสายหลกั  
และถนนสายรอง

� การเก็บขนมลูฝอยในเขตเทศบาล
� ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนของ

เทศบาล

� ภาษีป้าย
� รายได้จากคา่ธรรมเนียมการขนถ่าย

สิ�งปฏิกลูและการเก็บขนมลูฝอย 
(บาท)
� รายจ่ายของเทศบาลตอ่จํานวนเทศบาล

� สถานพยาบาลที�สงักดัใน
ปีงบประมาณ 2554

� ภาษีโรงเรือนและดนิ
� ภาษีบํารุงท้องที�

� รายจ่ายของเทศบาลตอ่จํานวน
ประชากร ปี 2549-2554

� จํานวนสถานที�สําคญัทางศาสนา
ในเขตพื �นที�เทศบาล

� จํานวนสถานที�สําคญัทาง
เศรษฐกิจในเขตพื �นที�เทศบาล



ขอบคุณมากครบั


