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สารบัญ
สถิติกับกระบวนการวิจัย

ขอมูลและการตดัสินใจภาครัฐ

การแปลงแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยสูการปฏิบัติ

ขอมูลทะเบียน และขอมูลสํารวจ
ตัวอยางขอมูลทะเบียนและขอมูลที่จัดเก็บ

โครงการตนแบบการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ

กรณีศึกษาการประยุกตจังหวัดอางทอง



สถิติ
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Achenwall ไดนิยาม สถิติ
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เก็บรวบรวมเพื่อเปนประโยชนตอ

การบริหารงานของรัฐ

กระบวนการวิจัย

การคนหาปญหา/

การกําหนดปญหา

การวางแผนการออก

แบบการวิจัย

การวางแผนกลุมตวัอยาง

การเกบ็รวบรวมขอมูล

กระบวนการขอมูล/

การวิเคราะหขอมูล

การสรุป/

การจัดเตรียมรายงาน

การกําหนดปญหาใหม

ทําอยางตอเนื่อง



ความตองการขอมูลขาวสารที่แตกตางกันสําหรับผูบริหารที่ตองใชในการตัดสินใจ

การสนับสนุนของระบบขอมูลขาวสาร

(Supporting information systems)

ระบบขอมูลขาวสาร

การบริหาร (ESI)

ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ (DSS)

ระบบการรายงาน

ดานการจัดการ (MRS)

ระบบของกระบวนการ

ดานการดําเนินงาน (TPS)

การ
จัดการ

เชิงกลยุทธ
(Strategic

management)

การจัดการเชิงยุทธวิธี
(Tactical management)

การจัดการการปฏบิตัิงาน
(Operational management)

ลักษณะของความตองการขอมูลขาวสารและการตัดสินใจ

(Characteristics of decisions and information systems)

การตัดสินใจ
และปญหา

ดานโครงสราง
ที่นอยกวา

(Less
structured
problems

and decisions)

ความตองการ
ที่มากขึ้น

สําหรับผลสรุป
ของขอมูล
ขาวสาร

(Create need
for summarized

information)

ความตองการ
ที่มากขึ้น

สําหรับผลสรุป
ของขอมูลขาวสาร

ภายนอก
(Create need

for summarized
information)

ขอบเขตของ
ระยะเวลา

ที่ยาวนานกวา
(Longer

time
horizon)

แผนกตางๆ ตามหนาที่ : (การเงิน การตลาด และอื่นๆ)
(Functional departments finance,marketing,and so on)
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การแปลงแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทยสูการปฏิบัติ
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สมมติฐานที่สาํคัญของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ลดการจัดทําสํารวจ/สํามะโน  เพิ่มการใชประโยชนขอมูล admin 

ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ  ใหผูที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญของขอมูล

สถิติและสนับสนุนการจัดทําสถิติ

รัฐบาลตองมีนโยบายดานการพัฒนางานราชการที่ชัดเจน  เพราะเปน  back bone 

ของการตัดสินใจ  เพื่อการบริหารและพฒันาทุกเรื่อง

สนับสนุน/ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนแมบทสถิติของประเทศไทย

ประสานความรวมมือ  ระหวางหนวยงานภาครัฐ   ในการพัฒนางานสถิติ

ประสานกับองคการระหวางประเทศ

จัดทํามาตรฐานสถิติของประเทศ 



สถิตจิากขอมูลการบริหารงาน (Administrative Data)



ขอมูลทะเบียนขอมูลทะเบียน



ประเภทของขอมูลทะเบียนประเภทของขอมูลทะเบียน



หลักสําคัญในการใชขอมูลทะเบียนหลักสําคัญในการใชขอมูลทะเบียน
กฎหมายรองรับการใชขอมูลทะเบียนเพื่องานสถิติ (Legal Base)

การยอมรับจากประชาชนทั่วไป (Public Approval)

ตัวเชื่อมฐานขอมูลตางๆ (Unified Identification Systems)

ความสัมพันธและความนาเชื่อถือของระบบการจัดการขอมูล(Comprehensive and reliable 

register systems developed for administrative needs)

ความรวมมอืระหวางหนวยงานราชการ (Cooperation among administrative authorities)



ขอดีและขอเสียของขอมูลสํารวจ
ขอดี

การควบคุมขอมูลไดขอมูลตรงตาม

วัตถุประสงค และระยะเวลาการได
ขอมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว

ขอเสีย

มีกระบวนกาจัดเก็บขอมูลที่มีคาใชจาย

สูง

ขอสงสัยในคุณภาพของขอมูลเนื่องจาก

ผูไมตอบแบบสํารวจอาจสงผลตอคา

ความเบี่ยงเบนในผลการวิเคราะห

ผูตอบแบบสอบถามไมตอบความจริง 
โดยเฉพาะประเด็นที่ไมดี เชน 
คาใชจายในสุราและบุหรี่ หรือการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย



ขอดีและขอเสียของขอมูลทะเบียน
ขอดี

การครอบคลุมกลุมประชากรทั้งหมด

มีตนทุนของขอมูลที่ต่ํา

มีรายละเอียดของขอมูลมากกวาขอมูลที่ได

จากการสํารวจ

สามารถเชื่อมโยงลักษณะเฉพาะของกลุม

สนใจไดผาน Primary Key 

หากใชขอมูลจากหลายแหงทะเบียนสามารถ

ทดสอบความสอดคลองของขอมูลได

สามารถติดตามขอมูลที่ตอเนื่องได

ขอเสยี

หนวยงานจัดเก็บขอมูลอาจไมทราบถึง

กระบวนการสถิติที่ชัดเจนและเกิดความ

ผิดพลาดของขอมูล



ประโยชนการใชขอมูลทะเบียนรวมกับการสํารวจประโยชนการใชขอมูลทะเบียนรวมกับการสํารวจ
การใชขอมูลทะเบียนเพื่อสอบทานขอมูลจากการสํารวจ จากหลายทะเบียน 

การใชขอมูลทะเบียนเพื่อสนับสนุนการสํารวจ ไดแก การกําหนดกรอบการสุมตัวอยาง 

เพิ่มราละเอยีดและคุณภาพของขอมูลโดยเฉพาะขั้นตอนการ Editing และประมวลผลผูไม

ตอบแบบสํารวจ  

การใชขอมูลทะเบียนเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเตมิ

การใชขอมูลทะเบียนเพื่อศึกษาผูไมใหขอมูล/ตอบแบบสํารวจ



ขอระมัดระวังในการใชขอมูลทะเบียนรวมกับขอมูลสํารวจขอระมัดระวังในการใชขอมูลทะเบียนรวมกับขอมูลสํารวจ

การเขาใจหนวยและการระบุหนวยนับของทะเบียน 

(Units and Identifiers) 

เวลาการวัดและประเมินผล (Time Reference)

การจัดเก็บขอมูลเฉพาะกิจ (Data on Events)

ความเสถียรของขอมูล (Stability)

คุณภาพของขอมูล (Quality)

ความรวมมือระหวางหนวยงานจัดเกบ็ขอมูลกับสํานักงานสถิติ





จากผลการศกึษาของ TDRI พบวา ปญหาความซ้ําซอนและความ

ไมคงเสนคงวา เกิดจากระบบสถติิของประเทศ  ไดพัฒนาในลักษณะ

แบงงานกันทํามานาน เนนสถิตเิพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน

แตละหนวยงานมีกระบวนการจดัเก็บ รวบรวม วิเคราะห รายงาน ของ

ตนเอง คุณภาพขึ้นอยูกบัระดับความสามารถและระดบัการให

ความสาํคัญของผูบรหิารแตละหนวยงาน

โครงการนี้ เปนโครงการนํารองเพื่อสนับสนุนการแปลงแผนแมบท
สถติิไปสูการปฏบิัตเิปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกดิผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรม



วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อคนหากระบวนบูรณาการสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับขอมูลภาครัฐ 
เพื่อพัฒนาตนแบบฐานขอมูลและกระบวนการจดัเก็บและสอบทานขอมูลดวยระบบภูมิ

สารสนเทศใหสามารถรองรับการขยายผลในอนาคต

เพื่อทดสอบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค

กาํหนดระดับสมรรถนะของบุคลากรที่สามารถบูรณาการสารสนเทศภาครัฐเพื่อ รองรับ
การขยายผลในอนาคต



กลไกการบรหิารการจัดการ 17 ชั้นขอมลู

Decision making 
Culture

GIS

Verification and Cross Check



มีการผลิตขอมูลสถิติที่ได
มาตรฐาน

มีการผลิตขอมูลเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลภาครัฐF

C

I

L

ขอมูลสถิติเพื่อ SME และสราง
ความหลากหลายในการใช

หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป

Government 
Information Integration 

System

โครงการบูรณาการระบบภูมิ

สารสนเทศทางสถติ ิ 

Information for Decision 
Making Culture

โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดานวิชาการ

โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย 3 ดาน

โครงการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการสถิติราย

สาขา

โครงการจัดตั้งหนวยดูแล
ประสานงานแผนแมบทฯ 

โครงการจัดทําสถิติแหงชาติ
(ทะเบียน/สํามะโน/สํารวจ)

โครงการพัฒนาเครือขาย
ผูผลิตและผูใชขอมูลสถิติ

รายสาขา 

โครงการผลิตสถิติ
ทางการดวยการสํารวจ

โครงการจัดทํา
มาตรฐานสถิติ

โครงการปรบัปรุงขอมูลสถิติ
ใหไดมาตรฐาน

โครงการนําขอมูลสถิติ
ทางการเผยแพรตอสาธารณะ

โครงการใหความรูการใช
ขอมูลสถิติแกประชาชน

โครงการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร
ดานสถติิและการบริหารระบบสถติิ

Thailand One Minute



Schubert, Business Process Reengineering: A Phenomenon of Organization Oxford University Press, 
1998



ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดประเด็นบูรณาการสารสนเทศโดยเปนประเด็นที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอางทอง  
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมขอมูลที่ใชในการบริหารจัดการภายในจังหวัด
อางทองดวยการประชุมรวมกับหนวยงานภายในจังหวัดอางทอง 
ขั้นตอนที่ ๓ สํารวจหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของและจัดตั้ง
คณะทํางานพัฒนาสารสนเทศภาครัฐประจําจังหวัด เพื่อมอบหมาย
ภารกิจสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทําทะเบียนและวิเคราะหคุณลักษณะของขอมูลเพื่อ

การตัดสินตามประเด็นยุทธศาสตร 
ขั้นตอนที่ ๕ พัฒนาสมมติฐานงานวิจัยเพื่อสํารวจขอมูลจากประเด็น 



ขั้นตอนที่ ๖ พัฒนากรอบการศึกษาและพัฒนาแผนที่ดิจิตอลภูมิสารสนเทศเพื่องาน

สถิติโดยเลือกอาํเภอนํารอง ๑ อําเภอเพื่อการสํารวจ

ขั้นตอนที่ ๗ พัฒนาแบบสํารวจและสอบถามทางอิเล็กทรอนิกสจากสมมติฐาน

งานวิจัย 

ขั้นตอนที่ ๘ กําหนดกระบวนการตรวจสอบและสอบทานขอมลูระหวางงาน

ทะเบียนและงานสํารวจ (Fact Finding)

ขั้นตอนที่ ๙ ทดสอบขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจและพัฒนาเครื่องมือทํานายผล 

(Prediction) 

ขั้นตอนที่ ๑๐ สรุปโครงการและถอดบทเรียน (Lesson Learn)

ขั้นตอนการดําเนินงาน



กระบวนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศและฐานขอมูลตามประเด็นยุทธศาสตรระดับ

จังหวัด

สมรรถนะของบุคลากรที่สามารถดําเนินโครงการขยายผลการแปลงแผนแมบทไปสูการ

ปฏิบัติ

มาตรฐานกระบวนการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐที่มีมาตรฐาน



•  สสช. มีขั้นตอนการพัฒนาฐานขอมลูเพื่อภาครัฐตามแผนแมบท

•  สสช. มีกระบวนการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐที่มีมาตรฐาน

• หนวยงานภาครัฐสามารถใชขอมูลสารสนเทศที่มีการตรวจสอบ

เพื่อประโยชนในการวางแผนและตดิตามผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

• องคกร หรือหนวยงานภาคเอกชนสามารถรับบริการเพื่อการ

วางแผนทางธุรกิจของตนได



การประยุกตสารสนเทศทางภูมิศาสตรกับการสํารวจการประยุกตสารสนเทศทางภูมิศาสตรกับการสํารวจ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ขั้นตอนการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

Visual Analysis and Interpretation

การประยุกตใชระบบ GIS ดานตางๆ

การประยุกตใช GIS กบังานสถิติ

กรณีศึกษาการประยุกตใชของจังหวัดอางทอง



เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ  (GIS System)(GIS System)



ขั้นตอนการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

การนําเขาขอมูลแผนที่ ภาพถาย และฐานขอมูล
การจัดการ กระบวนการจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลงและการแกไข
การวิเคราะห กระบวนการสารสนเทศ ที่ตองวิเคราะหทั้งขอมูลพื้นที่และขอมูลเชิง
คุณลักษณะ

การแสดงผล แผนที่ ตารางสรุป การบรรยายประกอบ



Attribute Characteristic 

Source : Michael N. Demers, Fundamentals of Geographic Information System, John Wiley & Sons, Inc., 
1997, Figure 2.4, Page 30.



Visual Analysis and Interpretation
การวิเคราะห (location) การคนหาพิกัดที่ตั้งสถานที่สนใจ 

การวิเคราะหแบบมีเงื่อนไข (Condition) การคนหาสถานที่สนใจและสถานที่ใกลเคียงดวย

ระยะ

การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (Trends) การคนหาและแสดงขอมูลยอยหลัง

การวิเคราะหขอมลูการเปลี่ยนแปลง (Patterns) การคนหาการกระจกุและกระจายตัวของ

สถานที่สนใจ

การวิเคราะหดวยการสรางแบบจําลอง (Modeling)



การวเิคราะหดวยการสรางแบบจําลอง (Modeling)

GISGIS

MIS
Attribute Data

MIS
Attribute Data Spatial DataSpatial Data

ModelModel

Predict/ 
Forecast

Explain
Real World



ตัวอยางแผนที่ Google กับ Polygon



การประยุกตใชระบบ GIS ดานตางๆการประยุกตใชระบบ GIS ดานตางๆ

ที่มา: วรเดช จันทรศรและสมบัติ อยูเมือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการบริหารภาครัฐ (GIS in Government) ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย, 2545





แนวคิดการสํารวจดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแนวคิดการสํารวจดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  (GIS System)(GIS System)

MIS

MIS
ทะเบียน

Spatial Data



ขอมลูประชากรของจงัหวัดอางทอง

 ขอมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2551

อําเภอ/เทศบาล
จํานวนประชากร

จํานวนบาน
ชาย หญิง รวม

อ.เมืองอางทอง 19,879 21,679 41,558 13,110

ทม.อางทอง 7,063 7,662 14,725 5,675

อ.ไชโย 3,407 3,763 7,170 1,976

ทต.ไชโย 6,343 6,674 13,017 3,456

ทต.เกษไชโย 1,382 1,459 2,841 799

อ.ปาโมก 9,457 10,212 19,669 5,552

ทต.ปาโมก 4,814 5,097 9,911 3,126

อ.วิเศษชัยชาญ 25,252 27,048 52,300 15,011

ทต.ศาลเจาฯ 3,086 3,525 6,611 2,380

ทต.บางจัก 4,109 4,377 8,486 2,252

อ.โพธิ์ทอง 22,098 24,077 46,175 13,250

ทต.รํามะสัก 1,915 2,082 3,997 1,222

ทต.โพธิ์ทอง 2,214 2,492 4,706 1,626

อ.แสวงหา 15,340 15,939 31,279 8,328

ทต.แสวงหา 1,649 1,822 3,471 1,090

อ.สามโก 4,100 4,346 8,446 2,313

ทต.สามโก 5,111 5,571 10,682 2,899

รวม 137,219 147,825 285,044 84,065





แผนที่ 1: 4,000



ตัวอยางขอมูลทะเบียนและขอมูลที่จัดเก็บ
ทะเบียน บุคคล ที่อยู/ที่ตั้ง กิจกรรม เงื่อนไข

ทะเบียนราษฎร X X
ทะเบียนพาณิชย X X X X 
ทะเบียนผูเลี้ยงโคนม X X X 
ทะเบียนเกษตรกร X X X 

เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
เลขประจําบาน (HID)



ตัวอยางขอมูล GIS ที่สําคัญ
ภาพถายและแผนที่ Raster Vector
แผนที่ทหาร X 
แผนที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง X 
แผนที่แสดงพิกัดของกระทรวงศึกษาธิการ X 
ภาพถายทางอากาศของกรมพัฒนาที่ดิน X 
แผนที่ของกรมปาไม X 
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน X 
สถาบันพฒันาสารสนเทศทางอวกาศ (GISDA) X X 
Google Map X



ตวัอยางแผนที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เลขที่ระวาง 1: 4000



คาํอธิบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง
นามศัพทประกอบไปดวย 2 สวน คือ ประเภท และการใชประโยชนอาคาร 

ประเภทอาคารแบงออกเปน 7 ประเภทที่สําคัญ คือ 
(1)บานเดี่ยว/อาคารเดี่ยว 

(2)บานแฝด 

(3) ทาวนเฮาส 

(4) หองแถว 

(5)ตึกแถว/อาคารครึ่งตึก ครึ่งไม 

(6)อาคารที่ใชในการพักอาศัยถาวร และ ชั่วคราว เชน โรงแรม, แฟลต, หอพัก, อาคารชุด, 
แมนชั่น, เกตเฮาส 

(7)เรือนแพ 

(98) อื่นๆ  โปรดระบุ 



คาํอธิบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง
การใชประโยชนอาคาร แบงออกเปน 9 ประเภทที่สําคัญ คือ

(1000) ที่อยูอาศัย
(2000) พาณิชยกรรม

(3000) อุตสาหกรรม
(4000) การใชประโยชนแบบผสม 
(5000) สาธารณูปโภค 
(6000) สาธารณูปการ

(6180) สถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ
(6830) สถานสงเคราะห, มูลนิธิ
(7200) พืน้ที่อนุรกัษเพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(7300) นันทนาการ

(8180) เรือนเพาะชํา

(8310) คอกปศุสตัว

(8500) การชลประทาน

(9998) อื่น ๆ



ตัวอยางขอมูลกรมพัฒนาที่ดิน
สรปุประเภทการใชประโยชนที่ดินรายจังหวัด ตั้งแตป พ.ศ. 2543 - 2551

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543

ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ

เชียงใหม ตาก ลําพูน กาํแพงเพชร เชียงราย ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยัธานี เชียงใหม นครสวรรค นาน ลําพูน

กาฬสินธุ นครสวรรค ภาคตะวันออก พิจติร อุตรดิตถ อุทยัธานี

อุบลราชธานี กาํแพงเพชร จันทบุรี พิษณุโลก ภาคตะวันออก เพชรบูรณ

ชัยภูมิ พิจติร ฉะเชิงเทรา แพร จันทบุรี เชียงใหม

รอยเอด็ แพร ชลบุรี สุโขทัย ฉะเชิงเทรา แมฮองสอน

สกลนคร สุโขทัย ปราจีนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชลบุรี ลําปาง

ศรีสะเกษ นาน ระยอง เลย ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

นครราชสีมา เพชรบูรณ สระแกว หนองคาย ระยอง ตราด

ขอนแกน อุตรดิตถ ตราด กาฬสินธ สระแกว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยโสธร ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย

สุรินทร เชียงราย นครพนม อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา

แมฮองสอน บุรีรัมย ชัยภูมิ มหาสารคาม

พะเยา หนองคาย ยโสธร ศรีสะเกษ

พิษณุโลก มุกดาหาร รอยเอด็ สุรินทร

หนองบวัลาํภู นครพนม อํานาจเจริญ



ตัวอยางขอมูลกรมพัฒนาที่ดิน
แผนที่สภาพการใชประโยชนที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 

ภาพถายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราสวน 1:25,000 ใหบริการเฉพาะหนวยงาน

ราชการ

แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 และมาตราสวน 1:25,000

แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) มาตราสวน 1:4,000

เสนชั้นความสูง (Contour) มาตราสวน 1:4,000

หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน (Ground Control Point)
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ผังการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของจังหวดัอางทองผังการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของจังหวดัอางทอง

การคนหาขอมูลบุคคลการคนหาขอมูลบุคคล

ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดผูเกี่ยวของกับยาเสพติด  
การดําเนินงานตอเปาหมายการดําเนินงานตอเปาหมาย

บุคคลบุคคล//พื้นที่พื้นที่  
การตรวจสอบการตรวจสอบ

ติดตามผลติดตามผล  

ประกาศนโยบายประกาศนโยบาย  
เจตนารมณเจตนารมณ  และแนวทางและแนวทาง

การดําเนินงานการดําเนินงาน  

ประชาคมคนหาประชาคมคนหา

ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดผูเกี่ยวของกับยาเสพติด  

แสดงตนแสดงตน  ((สมัครใจสมัครใจ))

รั้วชุมชน

การปองกันการปองกัน  

การปราบปรามการปราบปราม

การบําบัดฟนฟูการบําบัดฟนฟู

การเฝาระวังการเฝาระวัง

การประชุมการประชุม

ประชาคมทบทวนประชาคมทบทวน

การติดตามผลการติดตามผล

จัดทําโดย ศตส.จ.อท.

รั้วสังคม

รั้วโรงเรียน

รั้วครอบครัว

ทางกาย(โดยแพทย)

ทางจิตใจ

(โดยองคกรศาสนา)

ทางอาชีพ

(โดยการฝกอาชีพ)

การประกาศชัยชนะการประกาศชัยชนะ

โดยประชาชนโดยประชาชน  

ระดับครอบครัวระดับครอบครัว  

ระดับหมูบานระดับหมูบาน

ระดับตําบลระดับตําบล

ระดับอําเภอระดับอําเภอ

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด





ระบบโปรแกรมมือถอืสําหรบัเจาหนาทีส่ํารวจ



การวิเคราะหขอมูลและการแสดงรายงาน (Thematic Map)การวิเคราะหขอมูลและการแสดงรายงาน (Thematic Map)



งานเดิมของสาธารณสุขจงัหวดัเดิม ในเขตตาํบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ

1816 Points



Merge งานของสาธารณสุขกับงานของ โยธาธิการ และผังเมือง จงึหวัด

10067 Polygons



ผลการเชื่อมโยงขอมูล เปน Polygon

672 Polygons



รายงานสรปุจํานวนการสาํรวจอาคารที่มีผูอยูอาศัย

พื้นที่เดินสํารวจ
จํานวนบานที่

สํารวจ
TAG Point คลาดเคลื่อน % 

คลาดเคลื่อน

อําเภอแสวงหา

จําลอง 927 978 -51 5.50

เทศบาลแสวงหา 1,439 1,436 3 0.21

บานพราน 3,406 2,061 1345 39.49

วังน้ําเย็น 1,448 1,471 -23 1.59

ศรีบัวทอง 1,338 1,453 -115 8.59

ศรีพราน 1,045 1,070 -25 2.39

หวยไผ 773 777 -4 0.52

อบต.แสวงหา 2,120 2,107 13 0.61

รวมอําเภอแสวงหา 12,496 11,353 1,143 9.15




