
โครงการตน้แบบการบรูณาการสารสนเทศภาครฐัโครงการตน้แบบการบรูณาการสารสนเทศภาครฐั
จงัหวดัอา่งทองจงัหวดัอา่งทอง

1

นายวบิลูยท์ตั สทุนัธนกติติ"
ผูอ้ํานวยการสาํนกังานสถติแิหง่ชาติ

14 กนัยายน 2554



พธิลีงนามขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืทางวชิาการ พธิลีงนามขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืทางวชิาการ 

ระหวา่ง ระหวา่ง 

สํานกังานสถติแิหง่ชาต ิกบั จงัหวดัอา่งทองสํานกังานสถติแิหง่ชาต ิกบั จงัหวดัอา่งทอง

2

วนัพธุที1 ๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ หอ้งประชุม ๑๑๑ ปี จงัหวดัอา่งทอง



อํานาจหนา้ที1 ผลลพัธข์อง
การตดัสนิใจ เวลา ขอ้มลู

สารสนเทศ

ขอ้มลูสารสนเทศและการตดัสนิใจ

3

ผลลพัธ ์ขอ้มลูสารสนเทศเพื�อการตดัสนิใจ (DSS)
ผลผลติ ผังสถติทิางการ 

ขอ้มลูเพื�อการตดัสนิใจจงึเป็นเรื�องเดยีวกบัการพัฒนา
สถติภิาครัฐ



• เพื�อคน้หากระบวนบรูณาการสารสนเทศที�เหมาะสมสําหรับ 
ขอ้มลูภาครัฐ 

• เพื�อพัฒนาตน้แบบฐานขอ้มลูและกระบวนการจัดเก็บและ    
สอบทานขอ้มลูดว้ยระบบภมูสิารสนเทศใหส้ามารถรองรับ     
การขยายผลในอนาคต

วตัถปุระสงคข์องโครงการวจิยั

การขยายผลในอนาคต
• เพื�อทดสอบการเชื�อมโยงขอ้มลูระหวา่งราชการสว่นกลาง    

และราชการสว่นภมูภิาค
• กําหนดระดบัสมรรถนะของบคุลากรที�สามารถบรูณาการ

สารสนเทศภาครัฐเพื�อรองรับการขยายผลในอนาคต
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กระบวน

เครื�องมอืการ
ตดิตามและ

วเิคราะหก์ลุม่
ตัวอยา่ง

บคุลากร
กลุม่เป้าหมาย 

18 จังหวดั

Decision making Culture

GIS

กลไกการบรหิารการจัดการ 3 ดา้น 23 สาขา

การบรหิารทาง
สถติิ

Verification and Cross Check
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มกีารผลติขอ้มลูสถติทิ ี1ได้
มาตรฐาน

มกีารผลติขอ้มลูเพื1อการ
ตดิตามและประเมนิผลภาครฐัF

C

ขอ้มลูสถติเิพื1อ SME และสรา้ง
ความหลากหลายในการใช้

หนว่ยงานภาครฐั หนว่ยงานภาคเอกชน ประชาชนท ั1วไป

Government Information 

Integration System
Thailand One Minute

I

L

Integration System

โครงการบูรณาการระบบ                   
ภูมิสารสนเทศทางสถติ ิ 

Information for Decision 
Making Culture

โครงการจดัต ัSง
คณะกรรมการที1ปรกึษาดา้น

วชิาการ

โครงการจดัต ัSง
คณะกรรมการจดัระบบสถติ ิ

ประเทศไทย 3 ดา้น

โครงการจดัต ัSง
คณะอนกุรรมการสถติริาย

สาขา

โครงการจดัต ัSงหนว่ยดแูล
ประสานงานแผนแมบ่ทฯ 

โครงการจดัทําสถติ ิ
แหง่ชาติ

(ทะเบยีน/สํามะโน/สํารวจ) 

โครงการพฒันาเครอืขา่ย
ผูผ้ลติและผูใ้ชข้อ้มลูสถติ ิ

รายสาขา 

โครงการผลติสถติ ิ
ทางการดว้ยการสํารวจ

โครงการจดัทํา
มาตรฐานสถติ ิ

โครงการปรบัปรงุขอ้มลู
สถติใิหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการนําขอ้มลูสถติ ิ
ทางการเผยแพรต่อ่

สาธารณะ

โครงการใหค้วามรูก้าร
ใชข้อ้มลูสถติแิก่

ประชาชน

โครงการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร
ดา้นสถติแิละการบรหิารระบบสถติ ิ
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การบรหิารขอ้มลูขา่วสาร 

(Content Management)

การบรหิารกระบวนการ 

(Business Process Management)

ข ัSนตอนการดาํเนนิงานตามหลกัระบบบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

การบรหิารระบบการบันทกึ 

(Records Management)

การบรหิารกระบวนการทํางานร่วมกัน 

(Team Collaboration 
Management)

Schubert, Business Process Reengineering: A Phenomenon of Organization Oxford University Press, 1998
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• ขัน̀ตอนที� 1 กําหนดประเด็นบรูณาการสารสนเทศโดยเป็น
ประเด็นที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัอา่งทอง 

 

• ขัน̀ตอนที� 2 รวบรวมขอ้มลูที�ใชใ้นการบรหิารจัดการภายใน
จังหวดัอา่งทองดว้ยการประชมุรว่มกบัหน่วยงานภายในจังหวดั
อา่งทอง 

ขัน̀ตอนการดําเนนิงาน

• ขัน̀ตอนที� 3 สํารวจหน่วยงานที�มหีนา้ที�เกี�ยวขอ้งและจัดตัง̀
คณะทํางานพัฒนาสารสนเทศภาครัฐประจําจังหวัด เพื�อ
มอบหมายภารกจิสารสนเทศ

• ขัน̀ตอนที� 4 จัดทําทะเบยีนและวเิคราะหค์ณุลกัษณะของขอ้มลู
เพื�อการตดัสนิใจตามประเด็นยทุธศาสตร ์

• ขัน̀ตอนที� 5 พัฒนาสมมตฐิานงานวจิัยเพื�อสํารวจขอ้มลูจาก
ประเด็น 8



• ขัน̀ตอนที� 6 พัฒนากรอบการศกึษาและพัฒนาแผนที�ดจิติอล        
ภมูสิารสนเทศเพื�องานสถติโิดยเลอืกอําเภอนํารอ่ง 1 อําเภอ 
เพื�อการสํารวจ

• ขัน̀ตอนที� 7 พัฒนาแบบสํารวจและสอบถามทางอเิล็กทรอนกิส์
จากสมมตฐิานงานวจิัย 

ขัน̀ตอนการดําเนนิงาน (ตอ่)

• ขัน̀ตอนที� 8 กําหนดกระบวนการตรวจสอบและสอบทานขอ้มลู
ระหวา่งงานทะเบยีนและงานสํารวจ (Fact Finding)

• ขัน̀ตอนที� 9 ทดสอบขอ้มลูที�ไดร้ับจากการสํารวจและพัฒนา
เครื�องมอืทํานายผล (Prediction) 

• ขัน̀ตอนที� 10 สรปุโครงการและถอดบทเรยีน (Lesson Learn)
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MIS ของจงัหวดัอา่งทอง
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• 32 ตวัชีว̀ดั

• 45 ฐานขอ้มลู

• ขอ้มลูสถติทิี�ไดจ้ากการสํารวจ

– ขอ้มลูตามภารกจิการสํารวจของ สสช.

Usefulness of 
Information

Accuracy
Availability 

of 

MIS ของจังหวัดอา่งทอง

– ขอ้มลูตามภารกจิการสํารวจของ สสช.

• ขอ้มลูที�ไดจ้ากการปฏบิตังิาน

– สว่นราชการระดบัจังหวดั

– สว่นราชการระดบัทอ้งถิ�น

Accuracyof 
Information
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32 ตวัชีว̀ดั

45 ฐานขอ้มลู

ความสมัพันธข์องระบบขอ้มลู

45 ฐานขอ้มลู

ฐานขอ้มลูระดบัปฏบิตักิาร

ความ
ยากจน ขา้ว ปัญหายา

เสพตดิ
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Agenda

Database Model

KPI 1

Database 
1-1

Database 
1-2

KPI 2

Database 
2-1

Database 
2-2

KPI 3

Database 
3-1

Database 
3-2

Database 
3-3

13



อตัราการเปลี�ยนแปลงของรายไดเ้ฉลี�ยตอ่เดอืนของ
ครัวเรอืนผูถ้อืครองทําการเกษตร 

ผลผลติตอ่ไร่ คา่ใชจ้า่ยปัจจัย
การผลติ

สดัสว่นพืน̀ที�นํ̀า
ชลประทานเพื�อ
การเกษตรกรรม

KPI

Data

ขา้ว

ผลผลติตอ่ไร่

ทะเบยีนเกษตรกร โรงสขีา้วที�ข ึน̀
ทะเบยีนกบั ธกส.

การผลติ

รา้นจําหน่ายปุ๋ ย
และยาปราบ

ศตัรพูชื

การเกษตรกรรม
ตอ่พืน̀ที�จังหวัด

เพิ�มขึน̀

กรมชลประทาน

Data

Source

14

หมายเหต:ุ ข้อมลูเพื�อสนบัสนนุข้อมลูจํานําข้าว



คนจนเรือ̀รัง

สํานักงาน
พัฒนา

คนจนโครงสรา้ง

สํานักงาน

คนเสี�ยงจน
TYPE

Source

ยากจน

เทศบาล/
อบต.

เบีย̀ยัง
ชพี

ผูส้งูอายุ

พัฒนา
สงัคม
และ

มนุษย์

เงนิกูเ้พื�อ
คนพกิาร

สํานักงาน
กองทนุ
หมูบ่า้น 
สปนม.

กองทนุ
หมูบ่า้น

ธนาคาร
ออมสนิ

สนิเชื�อ
เพื�อ

อาชพี

ธกส

สนิเชื�อ
เพื�อ

การเกษตร

เงนิ
ชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบ

ภัย

ธนาคาร
อสิลาม

สนิเชื�อ
สว่น

บคุคล

ฯลฯ ประกันภัย

มาตรการ
ปรับ

โครงสรา้ง
หนี`

ระบบ
ประกัน

Source

Data

ทะเบยีนผูป้ระสบภยัทางสงัคม
15



ผูค้า้ – ผูเ้สพ ผูผ้ลติ ผูส้นับสนุน
TYPE

ยาเสพตดิ

สภอ.

สถติกิาร
จับกมุ

เรอืนจํา

ทะเบยีน   
ผูต้อ้งโทษ

ศต
ส.จ.อท.

ขอ้มลู
ปฏบิตักิาร

ศต
ส.จ.อท.

ขอ้มลู
ปฏบิตักิาร

ศต
ส.จ.อท.

ขอ้มลู
ปฏบิตักิาร

Source

Data
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GIS ของจงัหวดัอา่งทอง
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การรบัรูร้ะยะไกล 

(Remote Sensing)

เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ (GIS System)

ระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์

(Geographic 
Information 

System) 

ระบบกาํหนด
ตาํแหนง่บนโลก 

(Global 
Positioning 

System)
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• การนําเขา้ขอ้มลูแผนที� ภาพถา่ย และฐานขอ้มลู

• การจัดการ กระบวนการจัดเก็บ การเปลี�ยนแปลงและการแกไ้ข

• การวเิคราะห ์กระบวนการสารสนเทศ ที�ตอ้งวเิคราะหท์ัง̀ขอ้มลูพืน̀ที�

และขอ้มลูเชงิคณุลักษณะ

• การแสดงผล แผนที� ตารางสรปุ การบรรยายประกอบ

ขัน̀ตอนการประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

• การแสดงผล แผนที� ตารางสรปุ การบรรยายประกอบ
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Attribute Characteristic 

Source : Michael N. Demers, Fundamentals of Geographic Information System, John Wiley & Sons, Inc., 
1997, Figure 2.4, Page 30. 20



• การวเิคราะห ์(Location) การคน้หาพกิดัที�ตัง̀สถานที�สนใจ 

• การวเิคราะหแ์บบมเีงื�อนไข (Condition) การคน้หาสถานที�สนใจ

และสถานที�ใกลเ้คยีงดว้ยระยะ

• การวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลี�ยนแปลง (Trends) การคน้หาและ

Visual Analysis and Interpretation

• การวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลี�ยนแปลง (Trends) การคน้หาและ

แสดงขอ้มลูยอ้นหลงั

• การวเิคราะหข์อ้มลูการเปลี�ยนแปลง (Patterns) การคน้หาการ

กระจกุและกระจายตวัของสถานที�สนใจ

• การวเิคราะหด์ว้ยการสรา้งแบบจําลอง (Modeling)
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MIS
Attribute Data Spatial Data

การวเิคราะหด์ว้ยการสรา้งแบบจําลอง (Modeling)

GIS
Model

Predict/ 
Forecast

Explain
Real World
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ตวัอยา่งแผนที� Google กบั Polygon
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แผนที�กรมโยธาธกิารและผังเมอืง
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� สามารถนํามาใชเ้พื�อดงูานดา้นตา่งๆใน

พืน̀ที�เชน่

� งานดา้นการศกึษา

� งานดา้นการเกษตร

� งานสาธารณสขุ

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิภาพรวม

� งานสาธารณสขุ

� งานวางผังเมอืง และกอ่สรา้ง

� งานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

� ดชันคีา่ความจน

� อื�นๆ
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� สามารถวเิคราะหข์อ้มลูแบบตอ่จดุ

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิภาพรวม

26



� สามารถวเิคราะหข์อ้มลูแบบเชงิพืน̀ที� ตามขอบเขตภมูศิาสตร ์(อําเภอ,ตําบล)

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิภาพรวม
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� สามารถวเิคราะหข์อ้มลูแบบกราฟ ตามประเภท

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิภาพรวม
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� สามารถใชว้างแผนแกไ้ขในงานตา่งๆ

� การใชเ้พื�อแกไ้ข/ฟื̀นฟ ูสิ�งแวดลอ้ม

� การใชเ้พื�อแกไ้ข/ฟื̀นฟ ูยาเสพตดิ

� การใชเ้พื�อแกไ้ขปัญหาโรงเรยีน

การวางแผนยทุธศาสตรเ์พื�อแกไ้ข

การใช้เพื�อแก้ไขสถานการณ์นํ "าท่วม

ขาดแคลน

� เป็นตน้
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� สามารถนําขอ้มลูที�มมีาใชเ้ปรยีบเทยีบขอ้มลูกนัไดแ้บบ แผนที�

การเพิ�มศกัยภาพอนาคต
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� สามารถนําขอ้มลูที�มมีาใชเ้ปรยีบเทยีบขอ้มลูกนัไดแ้บบ กราฟ

การเพิ�มศกัยภาพอนาคต (ตอ่)
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การดาํเนนิงานเต็มรปูแบบ

32



ผังสถติทิางการ
ระดบัจังหวดั

สํามะโน / สํารวจ

� แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ
� ประเด็นยทุธศาสตรร์ะดับจังหวดั
� แผนพัฒนาระดับจังหวัด 
� แผนพัฒนาระดับทอ้งถิ�น

สสช.

ทะเบยีน / รายงาน

หน่วยสถติอิื�น ๆ

ศกึษา / รวบรวมขอ้มลู
สถติริะดับจังหวดั

สถติจิังหวัด ผูว้า่ราชการ/
หวัหนา้สว่นราชการ

GIS/ EIS

� ประธาน: ผวจ.
� อนุกรรมการ: หัวหนา้สว่นราชการตา่งๆ
� เลขานุการ: สถจ. 

คณะอนุกรรมการ
สถติริะดบัจังหวดั

วเิคราะหค์วามตอ้งการใชข้อ้มลูเพื�อ
บรรลเุป้าประสงคแ์ผนฯ จังหวัด

(Data Gap Analysis)

ระบบสนับสนุนการ
ตดัสนิใจ (DSS)

x = ขอ้มลูที�ยงัไมม่ใีครจัดทํา

กําหนดหน่วยงานรับผดิชอบ

y = x1, x2, x3, x4,…..,xn



ขอบคุณครับขอบคุณครับ
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