การบริ หารจัดการสถิติระดับพืนที

โครงการสั งเคราะห์ สารสนเทศภาครัฐด้ วยกระบวนการทางสถิติ (จังหวัดอ่างทอง)
1. ความสํ าคัญและทีม( า
การบริ หารราชการในปั จ จุ บ ัน เป็ นการกระจายอํา นาจการปกครองโดยนํา การบริ ห ารเชิ ง
กลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ งเป็ นวิธีการบริ หารงานสมัยใหม่มาใช้สนับสนุ นกระบวนการปฏิรูป
ระบบราชการ อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริ หารราชการยังคงแบ่งการบริ หารราชการเป็ น 3 ระดับ คือ
การบริ หารราชการส่ วนกลาง การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิน ทังนี
การบริ หารสมัยใหม่ซ ึ งให้ความสําคัญกับ 2 องค์ประกอบ คือ อํานาจหน้าทีซ ึ งเป็ นไปอํานาจตามระดับ
ราชการ และข้อมูลเพือการตัดสิ นใจของส่ วนราชการต่างๆ ด้วยโครงสร้ างการแบ่งระดับการบริ หาร
ดังกล่าวทําให้ขอ้ มูลกลายเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของการบริ หารราชการแผ่นดิ น โดยเฉพาะอย่างยิง
การนําวิธีการบริ หารงานเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยการบริ หารงานดังกล่าวมีข นั ตอนที
สําคัญ คือ การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) การดําเนิ นงาน (Implementation) และการประเมิน
และติดตามผล (Policy Evaluation) ทังนี พบว่า ข้อมูลทีใช้ประกอบการบริ หารงานยังขาดกระบวนการ
บูรณาการและเชือมโยงกัน ดังนัน เพือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จําเป็ นต้องมีระบบข้อมูลทีบูรณาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนราชการต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคทําให้หน่วยงานระดับภูมิภาค
ดําเนินการและทําหน้าที 3 ประการทีสาํ คัญ คือ การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function Base)
การแก้ไขปั ญหาตามสภาพปั ญหา (Problem Base) และการดําเนิ นการตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda
Base) ทําให้ระบบข้อมูลและการตัดสิ นใจจึงเป็ นไปตามการกําหนดของส่ วนกลาง กล่าวคือ หน่วยงาน
ราชการส่ วนภูมิภาคดําเนิ นการพัฒนาฐานข้อมูลเพือใช้งานตามภารกิ จของตนเอง และตอบสนองการ
พัฒนาข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับบัญชาของตน ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัดมีการพัฒนาฐานข้อมูลของ
ตนเพือตอบสนองแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดมีการพัฒนาฐานข้อมูล
การบริ ก ารหลัก ประกัน สุ ข ภาพเพื อ ตอบสนองความต้อ งการของกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหลัก
สํานักงานพัฒนาสังคมซึ งเป็ นหน่วยงานทีจดั ทําทะเบียนผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุ และคนพิการ เพือให้การ
สงเคราะห์ จากภาครัฐ ก็มีการพัฒนาฐานข้อมูลของตนเพือสนับสนุ นภารกิ จหลักของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน คงของมนุษย์
ในขณะทีการดําเนินการจัดระบบข้อมูลเพือการตัดสิ นใจระดับภูมิภาคยังเป็ นการแยกส่ วน ไม่ได้มี
การเรี ย บเรี ย งเพื อตอบประเด็ นการตัดสิ นใจอย่า งเป็ นระบบ ขาดการผสมผสานการดํา เนิ นการตาม
นโยบายรัฐ การดําเนิ นการตามภารกิ จ และปั ญหาทีเกิ ดขึนตามสภาพพืนที ส่ งผลให้ภาครั ฐขาดความ
สมบูรณ์ ข องข้อมูล ในการตัดสิ นใจกําหนดนโยบายและดําเนิ นการบูรณาการแผนการทํางานร่ วมกัน
ประกอบกับ การดําเนิ นงานของหน่ วยงานระดับภูมิภาคส่ วนใหญ่เป็ นไปตามภารกิ จโดยมีขอ้ มูลและ
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ฐานข้อมูลของตนเอง ถึงแม้วา่ การสํารวจจะเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการค้นหาและจัดการปั ญหา หากแต่
วิธีดงั กล่าวมีตน้ ทุนการดําเนิ นการทีสูงและข้อมูลทีได้รับจากการสํารวจยังขาดหน่วยงานตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้อง
กระบวนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐด้วยการตัดสิ นใจทีเหมาะสม ควรเป็ นการนําระบบ
ภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การตัดสิ นใจของภาครัฐ โดยการสํารวจและจัดทําผังข้อมูลระดับภูมิภาค
เพือเชื อมโยงข้อมูลทีเป็ นปั จจัยเหตุ (Input Factors) และข้อมูลทีเป็ นผลอย่างเป็ นระบบ โดยข้อมูลปั จจัย
ผล (Output Factors) นัน เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda Base) และการแก้ไขปั ญหาเชิ งพืนที
(Area Base Problems) ทีในแต่ละจังหวัดอาจมีความแตกต่างกันได้ ส่ วนปั จจัยเหตุเป็ นปั ญหาพืนฐานที
เกิ ดขึ นในพื นที ซึ ง เพื อสร้ า งกระบวนการมี ส่ วนร่ วมและแนวคิ ด เชิ ง ระบบให้มี ค วามยัง ยื นและเกิ ด
ผลสัมฤทธิZ จึงเสนอการพัฒนาข้อมูลต้นแบบผ่านกลไกการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของสํานักงานสถิ ติ
จังหวัด ซึ งเป็ นหน่วยงานทีทาํ หน้าทีรับผิดชอบข้อมูลสถิติทางการระดับจังหวัดเพือทดสอบกระบวนการ
สอบทานข้อมูลภาครัฐ
ตามภารกิจโครงการสถิติจงั หวัดมีหน้าทีเป็ น CIO จังหวัด คือ เป็ นผูช้ ่วยสํานักงานจังหวัดในการ
ประมวลข้อมูลเพือเสนอข้อมูลสําหรับผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจ และแถลงข้อมูลทีเป็ นทางการ รวมถึ ง
พัฒนาข้อมูลเชิ งยุทธศาสตร์ จงั หวัด โดยออกแบบและระดมข้อมูลทีใช้ในการตัดสิ นใจ ทังนี ระดับการ
ตัดสิ นใจสามารถแบ่งเป็ น 3 ระดับ คื อ การตัดสิ นใจระดับนโยบาย (Policy) เป็ นกําหนดแผนงาน/
โครงการที เหมาะสมกับปั ญหาและสภาพพืนที รวมถึ งตัวชี วดั ที สํา คัญ การตัดสิ นใจระดับกํากับดู แล
(Control and Monitoring) เป็ นการจัดเก็บข้อมูลแผนงานและตัวชีวดั ระดับแผนงาน/โครงการ และตัวแปร
ทีแสดงถึงการเปลียนแปลงระดับนโยบายและการตัดสิ นใจระดับปฏิบตั ิการ (Operation) เป็ นการจัดเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดได้แก่ งานทะเบียน และงานสํารวจเพือแสดงการเปลี ยนแปลงระดับบุคคลโดยการตัง
คํา ถาม ได้แ ก่ สถิ ติท างการระดับ จัง หวัดควรมี ข ้อมู ล ระดับ ใดบ้า ง ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศมี
อะไรบ้าง มีตวั แปรหลักและตัวแปรย่อยอะไรบ้างทีเป็ นตัวชีวดั การเปลียนแปลงทีสําคัญของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดมี อะไรบ้าง มี ตวั แปรหลักและตัวแปรย่อยอะไรบ้างที เป็ นตัวชี วดั การ
เปลียนแปลงทีสาํ คัญของยุทธศาสตร์ เป็ นต้น รวมถึงการอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม (Y = X1 X2 X3… Xn) และผังทีมาของข้อมูลทีนาํ เสนอในการประชุ ม การให้คาํ แนะนําวิธีและ
ขันตอนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและถูกต้องตามหลักสถิติ และการรับรองทะเบียนข้อมูลทีจดั เก็บ
โดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ ด้วยวิธีการ
ดังกล่าวจะทําให้ สถิติจงั หวัดกลายเป็ นส่ วนหนึงของการบริ หารและการกําหนดยุทธศาสตร์ จงั หวัด
โครงการพัฒนาสารสนเทศภาครัฐต้นแบบโดยเลื อกจังหวัดอ่างทองเป็ นจังหวัดนําร่ องเนื องจาก
เป็ นจังหวัดที ไม่ไ กลจากกรุ งเทพฯ มี ประชากรหนาแน่ นไม่มาก และมี ความพร้ อมในฐานข้อมูลของ
หน่วยงานระดับจังหวัด และข้อมูลแผนที ซึ งกําหนดประเด็นการบูรณาการสารสนเทศจากวิสัยทัศน์การ
บริ หารและพัฒนาจังหวัดอ่างทองทีเป็ นจังหวัดต้นแบบในการดําเนินการ โดยจังหวัดอ่างทองเลือกปั ญหา
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เชิงพืนที (Area Base) ทีมีความสําคัญ 3 ประการ คือ การเพาะปลูกข้าว ปั ญหายาเสพติด และปั ญหาความ
ยากจน ซึ งเป็ นปั ญหาทีมีความสําคัญต่อนโยบายการพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง มีความซับซ้อน และมี
ความต้องการข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ โดยโครงการนี เป็ นการนําข้อมูลของหน่ วยงานต่างๆ มาเชื อมโยง
และประมวลผลรู ปแบบของภูมิสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจระดับจังหวัด โดยโครงการดังกล่าวเป็ นการ
พัฒนาร่ วมกับสํานักงานสถิติจงั หวัดเนื องจากเป็ นหน่วยงานทีดูแลข้อมูลสารสนเทศภาครัฐและสามารถ
ทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางการบูรณาการภาครัฐได้ในอนาคต นอกจากนัน โครงการวิจยั นี จะช่วยสามารถ
นําไปช่วยสร้างความเชือมัน ในการแปลงแผนแม่บทสถิติไปสู่ การปฏิบตั ิเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิZ อย่างเป็ นรู ปธรรม จึงจําเป็ นต้องมีการเปลียนแปลงบริ บทให้เหมาะสมกับการดําเนิ นงาน
โครงการนี จึงถือว่าเป็ นต้นแบบของการแปลงแผนแม่บทไปสู่ การปฏิ บตั ิของ สสช. ทีจาํ เป็ นต้องบูรณา
การสารสนเทศภาครัฐ โดยโครงการนีเป็ นโครงการต้นแบบ ทีสสช. จะนําไปใช้ปรับปรุ งกระบวนการ
สารสนเทศของภาครัฐโดยกําหนดจังหวัดอ่างทอง เป็ นจังหวัดนําร่ อง ให้สามารถขยายผลใน 10 จังหวัด
ตามเขตตรวจราชการในปี งบประมาณ 2555 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพือค้นหากระบวนการบูรณาการสารสนเทศทีเหมาะสมสําหรับข้อมูลภาครัฐ
2. เพื อพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูล และกระบวนการจัดเก็ บ และสอบทานข้อมู ล ด้วยระบบภู มิ
สารสนเทศให้สามารถรองรับการขยายผลในอนาคต
3. เพือทดสอบการเชื อมโยงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระหว่างราชการส่ วนกลางและราชการ
ส่ วนภูมิภาค
4. เพือกําหนดระดับสมรรถนะของบุคลากรทีสามารถบูรณาการสารสนเทศภาครัฐเพือรองรับการ
ขยายผลในอนาคต
3. กรอบแนวคิด
เป็ นทีทราบถึ งระบบสถิ ติของประเทศไทยทีดาํ เนิ นการโดยสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติน นั เป็ นการ
จัดทําระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) ซึ งมีหน่วยงานทังในส่ วนราชการ
เอกชน และรัฐวิสาหกิจทีทาํ การผลิตข้อมูลสถิติ โดยมีสํานักงานสถิติแห่ งชาติเป็ นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําข้อมูลสถิติพืนฐานเชิ งเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน สถิติ หรื อ “สถิติทางการ” (Official Statistics) จึง
เป็ นข้อมูลที ใช้เพือการอ้างอิ งของประเทศ โดยร่ วมกับหน่ วยงานที เกี ยวข้อง คัดเลื อกสถิ ติทางการจาก
ข้อมูลทีมีอยู่ และพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําข้อมูลทียงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการมาก่อน โดยกรอบ
แนวคิดของงานวิจยั ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ หนึ ง การกําหนดข้อมูลเพือการตัดสิ นใจด้วยแนวคิด
การบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์แ ละแปลงข้อ มูล เป็ นข้อ มูล สารสนเทศเพื อ การตัด สิ น ใจด้ว ยกระบวนการ
สารสนเทศ สอง การกําหนดรู ปแบบการเชื อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสาม การ
3
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กําหนดสมรรถนะของบุคคลกรจากหลักการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเปลียนแปลง 3 ประการคือ การ
พัฒนาทัศนคติ การพัฒนาความรู ้ และการพัฒนาทักษะ โดยสามารถสรุ ปตามขันตอนได้ ดังนี
3.1 การกําหนดข้ อมูลเพื(อการตัดสิ นใจ
ประเด็นข้อมูลเพือการตัดสิ นใจเป็ นกําหนดตามแนวคิดการบริ หารเชิ งกลยุทธ์และแปลงข้อมูล
เป็ นข้อมูลสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจด้วยกระบวนการสารสนเทศ ซึ งเป็ นกรอบแนวคิดทีเกียวข้องกับ
สาระของข้อมูล (Content) จากการสํา รวจกระบวนการผลิตของสํา นัก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ พบว่า มี
รู ปแบบการดําเนิ นการ 2 รู ปแบบทีสาํ คัญ คือ การทําสํามะโน ซึ งเก็บข้อมูลจากทุกๆ หน่วยทีสนใจ และ
การสํารวจด้วยตัวอย่าง โดยการเก็บข้อมูลจากประชากร ครัวเรื อน หรื อสถานประกอบการทีถูกเลือกมา
เป็ นตัวอย่างของการสํารวจ เพือเป็ นตัวแทนในการให้ขอ้ มูล ทีนาํ มาใช้ในการประมาณค่าในแต่ละเรื องที
สํารวจ โดยมีประเด็นและรอบการสํารวจทีแตกต่างกัน การจัดประเภทสาขาสถิ ติ เป็ นการนําเสนอให้
เห็นภาพรวมของโครงสร้างข้อมูลสถิติในแต่ละสาขา ข้อมูลสถิติทีสํานักงานสถิติแห่ งชาติได้ดาํ เนิ นการ
จําแนกข้อมูลตามแนวคิดคณะกรรมการจัดสาขาทางสถิติของสหประชาชาติ (Administrative Committee
on Coordination, United Nations) โดยแบ่งชันข้อมูลทีสําคัญออกเป็ น 23 สาขาข้อมูลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ออกเป็ น 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
และด้านการบริ หารจัดการ ทังนี ปั จจุบนั พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการผลิตข้อมูลทีหลากหลายรู ปแบบ
ตามภารกิ จ มากยิง ขึ น ประกอบกับ หน่ วยงานราชการมี ก ารจัด ทํา ทะเบี ย นเพื อ จัดเก็ บ ข้อ มู ล เพื อการ
ตัด สิ น ใจ ซึ งการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ดัง กล่ า วสามารถพัฒ นาไปสู่ ร ะบบสถิ ติ จ ากข้อ มู ล การบริ ห ารงาน
(Administrative Data)
ราชการส่ วนภู มิ ภ าคหรื อ จัง หวัดเป็ นหน่ ว ยงานที ท าํ หน้า ที เป็ นหน่ ว ยปฏิ บ ตั ิ ง านของราชการ
ส่ วนกลาง จึงทําให้หน่วยงานส่ วนภูมิภาคมีฐานข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย
จากส่ วนกลาง (Problem Base Dataset) และข้อมูลภารกิจเชิ งพืนที (Area Base Dataset) ซึ งเป็ นฐานข้อมูล
ทีกาํ หนดขึนและมีความแตกต่างกันตามพืนที และมีแนวโน้มเพิมมากขึนตามการเปลียนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิ จ ที แ ตกต่ า งกัน ระหว่ า งพื น ที ข้อ มู ล ดัง กล่ า วจึ ง ส่ ง ผลต่ อ การวางแผนหรื อนโยบาย
ระดับประเทศ รวมถึ งการกํากับการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคจากส่ วนกลางทีตอ้ งมีขอ้ มูลดังกล่าวเพิม
มากขึน
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วเป็ นข้อมู ล เพื อ การตัดสิ นใจโดยสามารถจํา แนกตามการบริ ห ารภาครั ฐภายใต้
หลักการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ชุ ดข้อมูลเชิ งนโยบาย (Policy Formulation
Data Set) ชุ ดข้อมูลสําหรับการปฏิ บตั ิงาน (Implementation Data) ชุ ดข้อมูลสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล (Policy Evaluation Data Set) แต่ชุดข้อมูลทีมีความจําเป็ นและเร่ งด่วน คือ ชุ ดข้อมูลสําหรับ
การประสานนโยบาย (Policy Coordination Data Set) ซึ งเป็ นชุ ดข้อมูลกลางทีใช้ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึ งประโยชน์ในงานวิจยั เชิ งนโยบาย
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ของประเทศ ด้วยรู ปแบบการบริ หารงานดังกล่าว จึ งทําให้ กระบวนบูรณาการสารสนเทศทีเหมาะสม
สํา หรั บ ข้อ มู ล ภาครั ฐ จึ ง เป็ นการจัด ระบบข้อมู ล ที มี อยู่เ พื อการตัดสิ น ใจด้า นการบริ หาร โดยการ
บริ หารงานระดับภูมิภาคนัน เป็ นรู ปแบบคณะผู
แบบ
บ้ ริ หารจังหวัด ซึ งเป็ นกลุ่ มบุ คคลที ตอ้ งการข้อมูลที มี
การบู รณาการมากที สุ ด เนื องจากทํา หน้า ที ก ํา กับ ดู แ ล ภาพรวมการบริ หารงานระดับ จัง หวัด ทํา ให้
กระทรวงมหาดไทยดํา เนิ น การพัฒ นาระบบศู น ย์ข ้อ มู ล กลางกระทรวงมหาดไทยและจัง หวัด เพื อ
สนับสนุ นภารกิ จ โดยมีแนวคิดพัฒนา 45 ฐานข้อมูลและ 32 ตัวชี วดั เพือสนับสนุ นคลังข้อมูลสําหรับ
ผูบ้ ริ หาร ใน 11 ประเด็น ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด ปั ญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาความยากจน การ
ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย การเกษตร การท่องเทียว การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ
ละ  งแวดล้อม
การค้าการลงทุ นของจังหวัด การบริ หารจัดการกองทุ นหมู่บา้ น การบริ หารจัดการเรื องราวร้ องทุ ก ข์
ร้องเรี ยนของศูนย์ดาํ รงธรรม และการบริ หารจัดการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หัวข้อ
เหล่านีเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ ทีสาํ คัญของการบริ หารจังหวัดซึ งนําไปสู่ การพั
การพัฒนาไปโครงสร้
นาไป
างพืนฐาน
ด้านข้อมูล (Data Infrastructure)

โครงการนี เป็ นการนําหลักการบูรณาการข้อมูลทะเบียน (Administrative Registers) ร่ วมกับข้อมูล
สถิติการสํารวจ (Survey Data) ทีเป็ นรู ปแบบการดําเนิ นการเดิม ร่ วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพือบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพือพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลและกระบวนการจัดเก็บและสอบทานข้อมูล
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
โดยมีโครงสร้
โครงสร้างพืนฐานด้านข้อมูล (Data Infrastructure) ทีสาํ คัญประกอบไปด้วย 2 ฐานข้อมูลที
สําคัญ คือ
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1. ระบบฐานข้อมูลทะเบียน (Administrative Registers) ซึ งประกอบไปด้วยกัน 3 ส่ วน คือ แผน
ทียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ทีใช้ในการกําหนดฐานข้อมูลทีเกียวข้องกับเป้ าหมายและการติดตามผล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทะเบียนผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
2. ระบบฐานข้อมูลเพือการสํารวจ ซึ งประกอบไปด้วยกัน 4 ส่ วน คือ แผนผัง EA Zone ทีใช้ใน
การสํารวจและเลือกตัวอย่างประชากร ฐานข้อมูลทะเบียนประชากรพืนฐานสําหรับการแจงนับและแจง
สุ่ ม แบบสอบถามหรื อสัมภาษณ์ทีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศประชากร
ทีมีพิกดั
จังหวัดและส่ วนราชการภายในจังหวัดเป็ นหน่วยงานทีทาํ หน้าทีเป็ นหน่วยปฏิบตั ิงานของราชการ
ส่ วนกลาง จึงมีขอ้ มูลตามภารกิจทีได้รับมอบหมายจากส่ วนกลาง (Problem Base Data Set) โดยการ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางระดับกระทรวง และกรม ในขณะทีขอ้ มูลภารกิจเชิ งพืนที (Area Base Data Set)
เป็ นข้อมูลทีกาํ หนดประเด็นจากความต้องการเชิ งพืนที โดยภารกิจของหน่วยงานราชการส่ วนกลางและ
ราชการส่ วนท้องถิ น ทําให้หน่ วยงานราชการส่ วนกลางไม่มีขอ้ มูลภารกิ จเชิ งพืนทีบางประการทีจาํ เป็ น
ต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ หรื อตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda Base) ซึ งช่องว่างของ
ข้อมูลเชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic Information Gap) นอกจากนันข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยในการสอบ
ทานทีแตกต่างระหว่างส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
การกําหนดประเด็นข้อมูลเพือพัฒนาข้อมูลเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Information) จากกระบวนการ
บูรณาการสารสนเทศจากวิสัยทัศน์การบริ หารและพัฒนาจังหวัดอ่างทองที เป็ นจังหวัดต้นแบบในการ
ดําเนิ นการ โดยจังหวัดอ่างทองเลือกปั ญหาเชิ งพืนที (Area Base) ทีมีความสําคัญ 3 ประการ คือ การ
เพาะปลูกข้าว ปั ญหายาเสพติด และปั ญหาความยากจน ซึ งเป็ นปั ญหาทีมีความสําคัญต่อนโยบายการ
พัฒนาของจังหวัดอ่างทอง มีความซับซ้อน และมีความต้องการข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ
กรอบการกํา หนดข้อ มู ล จากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ โดยผ่า นตัว ชี วัด ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ (Key
Performance Indicators) ข้อมูลพืนฐาน (Baseline Data) เพืออธิ บายการปฏิ บตั ิงานเชิ งความสัมพันธ์
ระหว่าง ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม (Y = X1 X2 X3… Xn) ข้อมูลบางประเภทอาจมีการจัดเก็บใน
ทะเบียนข้อมูลของหน่วยงานอยูแ่ ล้ว หรื ออาจจําเป็ นต้องดําเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกเพิมเติม
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Agenda
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

โครงการนี จึ ง กํา หนดวิ ธี ก ารเชื อ มโยงข้อ มู ล ภารกิ จ เชิ ง พื น ที ดัง กล่ า วด้ ว ยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ควบคู่กบั กระบวนการสารสนเทศ เพือพัฒนาข้อมูลเพือการตัดสิ นใจในส่ วนทีขาดหายไป
3.2 กําหนดรู ปแบบการเชื( อมโยงข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรื อ GIS ( Geographic Information Systems ) ซึ งเป็ น
เทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้ขอ้ มูลเชิ งพืนที ( Spatial Information ) เช่น ทําเลทีต งั ( Location ) ทิศทาง
(Direction ) อาณาเขต ( Boundary ) ระยะทาง ( Distance ) มาตราส่ วน (Scale ) และความสัมพันธ์ทาง
พืนที ( Spatial Interaction) ของกิจกรรมใดๆ ทีมีอยูจ่ ริ ง มาจําลองไว้บนแผนทีดิจิตอล ( Digital map )
โดยนํามาใช้เป็ น “แกนหลัก”( Primary Key ) ในการเชื อมโยงหรื อบูรณาการข้อมูลทีหลากหลายแตกต่าง
เข้าด้วยกัน อันจะทําให้ผบู ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับต่างๆ สามารถทําความเข้าใจข้อมูลของพืนที
แต่ละแห่ งตังแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค เขต อําเภอ สาขา ตําบล และชุ มชนตลอดจนผูร้ ับบริ การในแต่ละราย
อันแสดงถึงข้อมูลในระดับทีเป็ นภาพรวม ( Generalize ) จนถึงข้อมูลทีเจาะลึกเฉพาะราย ( Specialize ) ได้
โดยเดิ มอาจมีการเก็บไว้ในลักษณะระบบข้อมูลเพือการบริ หาร ( MIS : Management Information
System ) ทีเป็ นตัวเลข สถิติ ตาราง แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่ายและอืนๆแยกส่ วนกันอยู่ เมือใช้ GIS มาช่วย
บูรณาการข้อมูลจะทําให้เข้าใจถึงมิติในทางพืนที ( Spatial Dimension ) มากขึน อีกทังยังแสดงผลการ
วิเคราะห์ เป็ นภาพ ทําให้ผูใ้ ช้งานข้อมูลในระดับต่างๆ สามารถนํามาใช้เป็ นเครื องมือในการกําหนด
นโยบาย ตัดสิ นใจ ติดตามประเมินผลโครงการและประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
เทคโนโลยีส ารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เป็ นการผสมผสาน ระบบกํา หนดตํา แหน่ ง บนโลก
(Global Positioning System) การรับรู ้ระยะไกล (Remote Sensing) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System) โดยปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีมีการพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานเชิ ง
สังคมศาสตร์ มากยิงขึน การศึกษานี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเพือสนับสนุ นการจัดเก็บข้อมูลใน
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รู ปแบบดิจิตอลทีพร้อมในการถ่ายโอนข้
ยโอนข้อมูลเพือการประมวลผล แสดงภาพแผนที Google Map เพือช่วย
ในการเข้าใจทีต งั และสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีดงั กล่าวมีรายละเอียดทีสาํ คัญดังนี

ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System) เป็ นระบบทีช่วยแสดงพิกดั ทีต งั ของ
สิ งสนใจด้วยการเครื องรับสัญญาณดาวเทียม ทําให้สามารถอธิ บายทีต งั หรื อตําแหน่งของสิ งสนใจบน
แผนทีได้ตามหลักแผนที ซึ งเดิมการสํารวจข้อมูลภาคสนามของสํานักงานสถิติน นั เป็ นการกําหนดพืนที
การสํารวจ (Enumeration
ation Zone) ซึ งกําหนดจากส่ วนกลางโดยมีการจัดทําแผนที EA ประกอบการสํารวจ
ในขณะทีระบบค่าพิกดั เป็ นวิธีทีสามารถสอบทานและตรวจติดตามการเปลียนแปลงของกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การรับรู ้ ระยะไกล (Remote Sensing) เป็ นการนําภาพถ่ายดาวเทียมหรื อภาพถ่ายทางอากาศมา
ยทางอา
ช่ วยอธิ บ ายที ต งั ของสิ ง สนใจในแผนที ซึ ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารบนเครื อ ข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ ต เป็ นการนํา เอา
ภาพถ่ายดาวเทียมหรื อภาพถ่ายทางอากาศมาช่วยในการอธิ บายพืนทีบริ เวณรอบ ซึ งเดิมระบบการสํารวจ
เป็ นด้วย พืนที EA เป็ นผังทีมีขนาดไม่ชดั เจน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็ นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ในรู ปแบบของแผนที หรื อแผนทีแบบดิจิตอล ซึ งทําหน้าทีจดั การข้อมูลของสรรพสิ งต่างๆ บนโลกให้อยู่
ในระบบข้อมูลเชิ งพืนที โดยข้อมูลแต่ละชนิ ดมีการอ้างอิงพิกดั ตําแหน่ งและอยู่ในรู ปแบบข้อมูลแผนที
ตามระบบการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์
การผสมผสานเทคโนโลยีดงั กล่ าวจึงทําให้บุคคลทีไม่ใช่ ผูเ้ ชี ยวชาญทางเทคนิ คสามารถเข้าถึ ง
แผนทีดิจิตอล หรื อรู ปแบบการประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กบั การสํารวจทางสถิติ ด้วยวิธีดงั กล่าว
จะสามารถทําให้เป็ นเครื องมือแสดงผล (Visualize Aid) เป็ นเครื องมือสนั
อสนับสนุ นการวิเคราะห์และค้นหา
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ข้อเท็จจริ ง (Analysis Tool) และเครื องมือเพือการวิเคราะห์ดว้ ยการสร้างแบบจําลอง (Modeling) รวมถึง
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสามารถช่ วยสนับ สนุ นกระบวนการสอบทานข้อมู ล และเป็ นเครื องมื อ
เชือมโยงระหว่างข้อมูลทะเบียนและข้อมูลทีได้จากการสํารวจ
1. ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับเป็ นเครื องมือแสดงผล (Visualize Aid) เป็ นการค้นหาพิกดั
ทีต งั สถานทีสนใจ (Location) การค้นหาสถานทีสนใจและสถานทีใกล้เคียงด้วยระยะ (Condition Query)
การค้นหาและแสดงข้อมูลย้อนหลัง (Trends) และการค้นหาการกระจุกและกระจายตัวของสถานทีสนใจ
(Patterns) เป็ นต้น
2. ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับเป็ นเครื องมือสนับสนุ นการวิเคราะห์และค้นหาข้อเท็จจริ ง
(Analysis Tool) เป็ นการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพืนที (Analysis of Spatial Data) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณลักษณะ (Analysis of Attribute Data) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพืนทีร่วมกับ
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Integrated Analysis of Spatial and Attribute Data)
3. ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับเป็ นเครื องมือเพือการวิเคราะห์ดว้ ยการสร้ างแบบจําลอง
(Modeling) เป็ นการพัฒนาต่อยอดจากสนับสนุ นการวิเคราะห์และค้นหาข้อเท็จจริ ง (Analysis Tool) โดย
มีขอ้ มูลและการกําหนดสมมติฐานทีสาํ คัญทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีดัง กล่ า ว ประกอบกับ การนํา เครื องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที
สามารถค้นหาและแสดงพิกดั ทีต งั ของสิ งสนใจได้สามารถลดเวลาและขันตอนการสํารวจ โดยสามารถ
เป็ นการสํารวจทีครอบคลุ มกลุ่มประชากรทังหมด เป็ นการจัดเก็บข้อมูลทีมีความต่อเนื อง มีตน้ ทุนของ
ข้อมูลทีตาํ และสามารถเชื อมโยงลักษณะเฉพาะของกลุ่มสนใจได้ผา่ นจุดเชื อมโยงข้อมูล (Primary Key)
ได้ และการสํารวจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทําให้การสํารวจข้อมูลสถิติและประชากรศาสตร์ ไม่
จําเป็ นต้องอ้างอิงแนวเขตทางการปกครองแบบเดิม สามารถนําระบบค่าพิกดั อ้างอิงของประเด็นสนใจมา
ใช้เพือศึกษาความต่อเนืองและการเปลียนแปลงของประชากรได้
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั สามารถลดเวลาและขันตอนในการทํางานรวมถึ งลด
ความผิดพลาดทีเกิดจากการนับซําและสอบทานข้อมูลด้วยการออกแบบและเชื อมโยงระบบฐานข้อมูลที
เป็ นสถาปั ตยกรรมระบบ Web Services และสถาปั ตยกรรมแบบ Cascading Server ทีเป็ น Thin Client
โดยมี ระบบ Web Application ทําหน้าทีเชื อมต่อการประมวลผล และนําแผนทีดิจิตอลประกอบการ
สํารวจผ่านเครื องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Tablet Computer) เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการสํารวจและ
สอบทานข้อมูลรวมถึ ง ลดการซําซ้อนในการปฏิ บตั ิงานภายใต้การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
ภาครั ฐให้อยู่ในรู ปแบบเดี ย วกัน และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใ นด้านการบริ หารจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
จากการสํารวจเครื องมือสนับสนุ นการสํารวจพบว่าเครื องคอมพิวเตอร์ Tablet PC แบบพกพา
เป็ นอุ ปกรณ์ ทีช่วยในการสนับสนุ นการสํารวจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้เป็ นอย่างดี โดยมีการ
ออกแบบโปรแกรมเพือสนับสนุ นการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ทังนี การใช้งานโปรแกรมแบบสอบถาม
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โดยมี 3 ขันตอนทีสาํ คัญ ถามกรอกข้อมูล ส่ งข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล โดยมีการออกแบบโปรแกรมที
มีการแบ่งโครงสร้างโปรแกรมออกเป็ น 3 ส่ วนโดยชัดเจน ซึ งประกอบด้วย Model View และ Controller
หรื อ MVC (Model-View-Controller) โดย Model ทําหน้าทีติดต่อกับฐานข้อมูลในการดึงข้อมูลขึนมาจาก
ฐานข้อมูลขึนมา และทําการจัดการข้อมูลต่างๆไว้ในรู ปแบบทีเหมาะสม View เป็ นการนําข้อมูลจาก
Model ไปใช้แสดงผลให้ผใู ้ ช้เห็นผลลัพธ์ออกมาใน User Interface โดยใช้ภาพแผนทีจาก Google Map
เพือช่ วยผูส้ ํารวจทําความเข้าใจเชิ งพืนที และ Controller ทําหน้าทีคอยรั บ Input จาก Client ตาม
แบบสอบถามทีกาํ หนดโดยจัดเก็บและรอการประมวลผลต่อไป
3.3 กําหนดระดับสมรรถนะของบุคลากร
ภารกิ จสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติดาํ เนิ นการพัฒนาข้อมูลโดย 2 กระบวนการหลัก คือ การสํารวจ
กลุ่มตัวอย่าง และการทําสํามะโน ในขณะทีโครงการนี เป็ นการนํางานทะเบียนทีเป็ นการรวมรวบข้อมูล
จริ ง ที เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ง านของหน่ วยงานต่ า งๆ มาสนับสนุ นการพัฒนาข้อมู ลสถิ ติ ประกอบกับ
โครงการนีมีเป้ าหมายเพือการขยายผล จึงจําเป็ นต้องระบุให้มีการกําหนดระดับสมรรถนะของบุคลากรที
สามารถบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ โดยการกําหนดขันตอนและกําหนดระดับของความรู ้และทักษะที
จําเป็ นต่อกระบวนการเปลียนแปลง
จากกรอบแนวคิดของการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ กระบวนการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เพือการออกแบบวิธีการจัดเก็บและการเปลี ยนข้อมูลเป็ นข้อมูลสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจ
ด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ การนํา โครงการนํา ร่ อ งนี มาสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ง านของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ จําเป็ นต้องมีอบรมความรู ้ และเสริ มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยระบบดิจิตอล
4. ประโยชน์ ทคี( าดว่ าจะได้ รับ
1. หน่วยงานภาครัฐมีกระบวนการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐทีมีมาตรฐาน
2. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทีมีการตรวจสอบเพือประโยชน์ในการวางแผน
และติดตามผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สํานักงานสถิติแห่งชาติมีข นั ตอนการพัฒนาฐานข้อมูลเพือภาครัฐตามแผนแม่บท
4. องค์กร หรื อหน่วยงานภาคเอกชนสามารถรับบริ การเพือการวางแผนทางธุ รกิจของตนได้
5. ผลทีค( าดว่ าจะได้ รับ
1. กระบวนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด
2. สมรรถนะของบุคลากรทีสามารถดําเนินโครงการขยายผลการแปลงแผนแม่บทไปสู่ การปฏิบตั ิ
3. มาตรฐานกระบวนการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐทีมีมาตรฐาน
ผลการศึกษานี จะถูกนําไปใช้เป็ นต้นแบบของการขยายผลโครงการแปลงแผนแม่บท สชช. ไปสู่
แผนปฏิบตั ิและพัฒนาฐานข้อมูลระดับจังหวัดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป
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