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โครงการสังเคราะห์สารสนเทศภาครัฐด้วยกระบวนการทางสถิติ (จงัหวดัอ่างทอง) 

1. ความสําคัญและที(มา 

การบริหารราชการในปัจจุบันเป็นการกระจายอํานาจการปกครองโดยนําการบริหารเชิง                
กลยุทธ์ (Strategic  Management) ซึ� งเป็นวิธีการบริหารงานสมยัใหม่มาใชส้นบัสนุนกระบวนการปฏิรูป
ระบบราชการ อยา่งไรก็ตามโครงสร้างการบริหารราชการยงัคงแบ่งการบริหารราชการเป็น 3 ระดบั คือ 
การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น ทั�งนี�  
การบริหารสมยัใหม่ซึ� งให้ความสําคญักบั 2 องค์ประกอบ คือ อาํนาจหน้าที�ซึ� งเป็นไปอาํนาจตามระดบั
ราชการ และขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจของส่วนราชการต่างๆ ด้วยโครงสร้างการแบ่งระดบัการบริหาร
ดงักล่าวทาํให้ขอ้มูลกลายเป็นองค์ประกอบที�สําคญัของการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
การนาํวิธีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยการบริหารงานดงักล่าวมีขั�นตอนที�
สําคญั คือ การกาํหนดนโยบาย (Policy Formulation) การดาํเนินงาน (Implementation) และการประเมิน
และติดตามผล (Policy Evaluation) ทั�งนี�  พบวา่ ขอ้มูลที�ใชป้ระกอบการบริหารงานยงัขาดกระบวนการ
บูรณาการและเชื�อมโยงกนั ดงันั�น เพื�อตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ จาํเป็นตอ้งมีระบบขอ้มูลที�บูรณาการ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนราชการต่างๆ  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทาํให้หน่วยงานระดบัภูมิภาค
ดาํเนินการและทาํหนา้ที� 3 ประการที�สาํคญั คือ การดาํเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function Base) 
การแกไ้ขปัญหาตามสภาพปัญหา (Problem Base) และการดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda 
Base) ทาํให้ระบบขอ้มูลและการตดัสินใจจึงเป็นไปตามการกาํหนดของส่วนกลาง กล่าวคือ หน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาคดาํเนินการพฒันาฐานขอ้มูลเพื�อใช้งานตามภารกิจของตนเอง และตอบสนองการ
พฒันาขอ้มูลแก่หน่วยงานบงัคบับญัชาของตน ไดแ้ก่ สํานกังานเกษตรจงัหวดัมีการพฒันาฐานขอ้มูลของ
ตนเพื�อตอบสนองแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัมีการพฒันาฐานขอ้มูล
การบริการหลักประกันสุขภาพเพื�อตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก 
สาํนกังานพฒันาสังคมซึ� งเป็นหน่วยงานที�จดัทาํทะเบียนผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ และคนพิการ เพื�อให้การ
สงเคราะห์จากภาครัฐ ก็มีการพฒันาฐานขอ้มูลของตนเพื�อสนับสนุนภารกิจหลกัของกระทรวงพฒันา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย ์ 

ในขณะที�การดาํเนินการจดัระบบขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจระดบัภูมิภาคยงัเป็นการแยกส่วน  ไม่ไดมี้
การเรียบเรียงเพื�อตอบประเด็นการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ ขาดการผสมผสานการดาํเนินการตาม
นโยบายรัฐ การดาํเนินการตามภารกิจ และปัญหาที�เกิดขึ�นตามสภาพพื�นที� ส่งผลให้ภาครัฐขาดความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลในการตดัสินใจกาํหนดนโยบายและดาํเนินการบูรณาการแผนการทาํงานร่วมกัน 
ประกอบกบั การดาํเนินงานของหน่วยงานระดบัภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นไปตามภารกิจโดยมีขอ้มูลและ
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ฐานขอ้มูลของตนเอง ถึงแมว้า่การสาํรวจจะเป็นเครื�องมือที�สําคญัในการคน้หาและจดัการปัญหา หากแต่
วธีิดงักล่าวมีตน้ทุนการดาํเนินการที�สูงและขอ้มูลที�ไดรั้บจากการสํารวจยงัขาดหน่วยงานตรวจสอบและ
ยนืยนัความถูกตอ้ง  

กระบวนการบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศภาครัฐดว้ยการตดัสินใจที�เหมาะสม ควรเป็นการนาํระบบ
ภูมิสารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บัการตดัสินใจของภาครัฐ โดยการสํารวจและจดัทาํผงัขอ้มูลระดบัภูมิภาค 
เพื�อเชื�อมโยงขอ้มูลที�เป็นปัจจยัเหตุ (Input Factors) และขอ้มูลที�เป็นผลอยา่งเป็นระบบ โดยขอ้มูลปัจจยั
ผล (Output Factors) นั�น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda Base) และการแกไ้ขปัญหาเชิงพื�นที� 
(Area Base Problems) ที�ในแต่ละจงัหวดัอาจมีความแตกต่างกนัได ้ส่วนปัจจยัเหตุเป็นปัญหาพื�นฐานที�
เกิดขึ� นในพื�นที� ซึ� งเพื�อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิงระบบให้มีความย ั�งยืนและเกิด
ผลสัมฤทธิZ  จึงเสนอการพฒันาขอ้มูลตน้แบบผ่านกลไกการพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลของสํานกังานสถิติ
จงัหวดั ซึ� งเป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�รับผดิชอบขอ้มูลสถิติทางการระดบัจงัหวดัเพื�อทดสอบกระบวนการ
สอบทานขอ้มูลภาครัฐ 

ตามภารกิจโครงการสถิติจงัหวดัมีหน้าที�เป็น CIO จงัหวดั คือ เป็นผูช่้วยสํานกังานจงัหวดัในการ
ประมวลขอ้มูลเพื�อเสนอขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจ และแถลงขอ้มูลที�เป็นทางการ รวมถึง
พฒันาขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์จงัหวดั โดยออกแบบและระดมขอ้มูลที�ใช้ในการตดัสินใจ ทั�งนี�  ระดบัการ
ตดัสินใจสามารถแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ การตดัสินใจระดบันโยบาย (Policy) เป็นกาํหนดแผนงาน/
โครงการที�เหมาะสมกบัปัญหาและสภาพพื�นที� รวมถึงตวัชี� วดัที�สําคญั การตดัสินใจระดบักาํกบัดูแล 
(Control and Monitoring) เป็นการจดัเก็บขอ้มูลแผนงานและตวัชี�วดัระดบัแผนงาน/โครงการ และตวัแปร
ที�แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงระดบันโยบายและการตดัสินใจระดบัปฏิบติัการ (Operation) เป็นการจดัเก็บ
ขอ้มูลรายละเอียดไดแ้ก่ งานทะเบียน และงานสํารวจเพื�อแสดงการเปลี�ยนแปลงระดบับุคคลโดยการตั�ง
คาํถาม ได้แก่ สถิติทางการระดับจงัหวดัควรมีข้อมูลระดับใดบ้าง ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศมี
อะไรบา้ง มีตวัแปรหลกัและตวัแปรยอ่ยอะไรบา้งที�เป็นตวัชี� วดัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัมีอะไรบา้ง มีตวัแปรหลกัและตวัแปรย่อยอะไรบา้งที�เป็นตวัชี� วดัการ
เปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของยทุธศาสตร์ เป็นตน้ รวมถึงการอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรตน้และตวั
แปรตาม (Y = X1 X2 X3… Xn) และผงัที�มาของขอ้มูลที�นาํเสนอในการประชุม การให้คาํแนะนาํวิธีและ
ขั�นตอนการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัสถิติ และการรับรองทะเบียนขอ้มูลที�จดัเก็บ
โดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจดัเก็บขอ้มูลของภาครัฐ ดว้ยวิธีการ
ดงักล่าวจะทาํให ้สถิติจงัหวดักลายเป็นส่วนหนึ�งของการบริหารและการกาํหนดยทุธศาสตร์จงัหวดั  

โครงการพฒันาสารสนเทศภาครัฐตน้แบบโดยเลือกจงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดันาํร่องเนื�องจาก
เป็นจงัหวดัที�ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีประชากรหนาแน่นไม่มาก และมีความพร้อมในฐานข้อมูลของ
หน่วยงานระดบัจงัหวดั และขอ้มูลแผนที� ซึ� งกาํหนดประเด็นการบูรณาการสารสนเทศจากวิสัยทศัน์การ
บริหารและพฒันาจงัหวดัอ่างทองที�เป็นจงัหวดัตน้แบบในการดาํเนินการ โดยจงัหวดัอ่างทองเลือกปัญหา



การบริหารจดัการสถิติระดบัพื�นที� 

3 

 

เชิงพื�นที� (Area Base) ที�มีความสาํคญั 3 ประการ คือ การเพาะปลูกขา้ว ปัญหายาเสพติด และปัญหาความ
ยากจน ซึ� งเป็นปัญหาที�มีความสําคญัต่อนโยบายการพฒันาของจงัหวดัอ่างทอง มีความซบัซ้อน และมี
ความตอ้งการขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจ โดยโครงการนี�  เป็นการนาํขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ มาเชื�อมโยง
และประมวลผลรูปแบบของภูมิสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจระดบัจงัหวดั โดยโครงการดงักล่าวเป็นการ
พฒันาร่วมกบัสํานกังานสถิติจงัหวดัเนื�องจากเป็นหน่วยงานที�ดูแลขอ้มูลสารสนเทศภาครัฐและสามารถ
ทาํหน้าที�เป็นศูนยก์ลางการบูรณาการภาครัฐไดใ้นอนาคต  นอกจากนั�น โครงการวิจยันี� จะช่วยสามารถ
นาํไปช่วยสร้างความเชื�อมั�นในการแปลงแผนแม่บทสถิติไปสู่การปฏิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิZ อย่างเป็นรูปธรรม จึงจาํเป็นตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงบริบทให้เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน  
โครงการนี� จึงถือว่าเป็นตน้แบบของการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบติัของ สสช.  ที�จาํเป็นตอ้งบูรณา
การสารสนเทศภาครัฐ โดยโครงการนี� เป็นโครงการตน้แบบ  ที�สสช. จะนาํไปใชป้รับปรุงกระบวนการ
สารสนเทศของภาครัฐโดยกาํหนดจงัหวดัอ่างทอง เป็นจงัหวดันาํร่อง ให้สามารถขยายผลใน 10 จงัหวดั
ตามเขตตรวจราชการในปีงบประมาณ 2555 ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อคน้หากระบวนการบูรณาการสารสนเทศที�เหมาะสมสาํหรับขอ้มูลภาครัฐ  
2. เพื�อพฒันาต้นแบบฐานข้อมูลและกระบวนการจดัเก็บและสอบทานข้อมูลด้วยระบบภูมิ

สารสนเทศใหส้ามารถรองรับการขยายผลในอนาคต 
3. เพื�อทดสอบการเชื�อมโยงขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมิภาค  
4. เพื�อกาํหนดระดบัสมรรถนะของบุคลากรที�สามารถบูรณาการสารสนเทศภาครัฐเพื�อรองรับการ

ขยายผลในอนาคต 

3. กรอบแนวคิด 

เป็นที�ทราบถึงระบบสถิติของประเทศไทยที�ดาํเนินการโดยสํานกังานสถิติแห่งชาตินั�น เป็นการ
จดัทาํระบบสถิติแบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) ซึ� งมีหน่วยงานทั�งในส่วนราชการ  
เอกชน  และรัฐวสิาหกิจที�ทาํการผลิตขอ้มูลสถิติ  โดยมีสํานกังานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการ
จดัทาํขอ้มูลสถิติพื�นฐานเชิงเศรษฐกิจและสังคม ดงันั�น สถิติ หรือ “สถิติทางการ” (Official Statistics) จึง
เป็นขอ้มูลที�ใช้เพื�อการอา้งอิงของประเทศ โดยร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง คดัเลือกสถิติทางการจาก
ขอ้มูลที�มีอยู ่และพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการจดัทาํขอ้มูลที�ยงัไม่ไดด้าํเนินการมาก่อน โดยกรอบ
แนวคิดของงานวิจยัประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ หนึ�ง การกาํหนดขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจดว้ยแนวคิด
การบริหารเชิงกลยุทธ์และแปลงขอ้มูลเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื �อการตดัสินใจดว้ยกระบวนการ
สารสนเทศ สอง การกาํหนดรูปแบบการเชื�อมโยงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสาม การ
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กาํหนดสมรรถนะของบุคคลกรจากหลกัการพฒันาสมรรถนะดว้ยการเปลี�ยนแปลง 3 ประการคือ การ
พฒันาทศันคติ การพฒันาความรู้  และการพฒันาทกัษะ โดยสามารถสรุปตามขั�นตอนได ้ดงันี�  

 3.1 การกาํหนดข้อมูลเพื(อการตัดสินใจ 

ประเด็นขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจเป็นกาํหนดตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และแปลงขอ้มูล
เป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจดว้ยกระบวนการสารสนเทศ ซึ� งเป็นกรอบแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบั
สาระของขอ้มูล (Content) จากการสํารวจกระบวนการผลิตของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ มี
รูปแบบการดาํเนินการ 2 รูปแบบที�สาํคญั คือ  การทาํสาํมะโน ซึ� งเก็บขอ้มูลจากทุกๆ หน่วยที�สนใจ และ
การสํารวจดว้ยตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลจากประชากร ครัวเรือน หรือสถานประกอบการที�ถูกเลือกมา
เป็นตวัอยา่งของการสาํรวจ เพื�อเป็นตวัแทนในการให้ขอ้มูล ที�นาํมาใชใ้นการประมาณค่าในแต่ละเรื�องที�
สํารวจ  โดยมีประเด็นและรอบการสํารวจที�แตกต่างกนั การจดัประเภทสาขาสถิติ เป็นการนาํเสนอให้
เห็นภาพรวมของโครงสร้างขอ้มูลสถิติในแต่ละสาขา ขอ้มูลสถิติที�สํานกังานสถิติแห่งชาติไดด้าํเนินการ
จาํแนกขอ้มูลตามแนวคิดคณะกรรมการจดัสาขาทางสถิติของสหประชาชาติ (Administrative Committee 
on Coordination, United Nations) โดยแบ่งชั�นขอ้มูลที�สําคญัออกเป็น 23 สาขาขอ้มูลตามประเด็น
ยทุธศาสตร์ออกเป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
และดา้นการบริหารจดัการ ทั�งนี�  ปัจจุบนัพบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการผลิตขอ้มูลที�หลากหลายรูปแบบ
ตามภารกิจมากยิ�งขึ� น ประกอบกับหน่วยงานราชการมีการจดัทาํทะเบียนเพื�อจดัเก็บข้อมูลเพื�อการ
ตัดสินใจ ซึ� งการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถพัฒนาไปสู่ระบบสถิติจากข้อมูลการบริหารงาน 
(Administrative Data)  

ราชการส่วนภูมิภาคหรือจงัหวดัเป็นหน่วยงานที�ทาํหน้าที� เป็นหน่วยปฏิบติังานของราชการ
ส่วนกลาง จึงทาํใหห้น่วยงานส่วนภูมิภาคมีฐานขอ้มูล 2 ประเภท คือ ขอ้มูลตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย
จากส่วนกลาง (Problem Base Dataset) และขอ้มูลภารกิจเชิงพื�นที� (Area Base Dataset) ซึ� งเป็นฐานขอ้มูล
ที�กาํหนดขึ�นและมีความแตกต่างกนัตามพื�นที� และมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ�นตามการเปลี�ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจที�แตกต่างกันระหว่างพื�นที�  ข้อมูลดังกล่าวจึงส่งผลต่อการวางแผนหรือนโยบาย
ระดบัประเทศ รวมถึงการกาํกบัการบริหารราชการส่วนภูมิภาคจากส่วนกลางที�ตอ้งมีขอ้มูลดงักล่าวเพิ�ม
มากขึ�น  

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื�อการตัดสินใจโดยสามารถจาํแนกตามการบริหารภาครัฐภายใต้
หลกัการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ชุดขอ้มูลเชิงนโยบาย (Policy Formulation 
Data Set) ชุดขอ้มูลสําหรับการปฏิบติังาน (Implementation Data) ชุดขอ้มูลสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล (Policy Evaluation Data Set) แต่ชุดขอ้มูลที�มีความจาํเป็นและเร่งด่วน คือ ชุดขอ้มูลสําหรับ
การประสานนโยบาย (Policy Coordination Data Set) ซึ� งเป็นชุดขอ้มูลกลางที�ใชต้รวจสอบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาํเนินนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประโยชน์ในงานวิจยัเชิงนโยบาย



 

ของประเทศ ดว้ยรูปแบบการบริหารงานดงักล่าว จึงทาํให้ 
สําหรับข้อมูลภาครัฐ จึงเป็นการจดัระบบข้อมูลที�มีอยู่เพื�อการตัดสินใจด้านการบริหาร
บริหารงานระดบัภูมิภาคนั�น เป็นรูปแบบ
การบูรณาการมากที�สุด เนื�องจากทาํหน้าที�ก ํากับดูแล ภาพรวมการบริหารงานระดับจงัหวดั ทาํให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการพฒันาระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวั
สนบัสนุนภารกิจ โดยมีแนวคิดพฒันา
ผูบ้ริหาร ใน 11 ประเด็น ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด ปัญหาภยัแล้ง แกปั้ญหาความยากจน การ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั การเกษตร การท่องเที�ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
การค้าการลงทุนของจงัหวดั การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น การบริหารจดัการเรื� องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนของศูนยด์าํรงธรรม และการบริหารจดัการยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
เหล่านี� เป็นประเด็นยทุธศาสตร์ที�สาํคญัของการบริหารจงัหวดัซึ� งนาํไปสู่
ดา้นขอ้มูล (Data Infrastructure) 

 

โครงการนี�  เป็นการนาํหลกัการบูรณาการขอ้มูลทะเบียน
สถิติการสํารวจ (Survey Data) ที�เป็นรูปแบบการดาํเนินการเดิม ร่วมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื�อบูรณาการขอ้มูลภาครัฐ เพื�อ
ดว้ยระบบภูมิสารสนเทศ 

โดยมีโครงสร้างพื�นฐานดา้นขอ้มูล 
สาํคญั คือ 
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ดว้ยรูปแบบการบริหารงานดงักล่าว จึงทาํให้ กระบวนบูรณาการสารสนเทศที�เหมาะสม
จึงเป็นการจดัระบบข้อมูลที�มีอยู่เพื�อการตัดสินใจด้านการบริหาร

บริหารงานระดบัภูมิภาคนั�น เป็นรูปแบบคณะผูบ้ริหารจงัหวดั ซึ� งเป็นกลุ่มบุคคลที�ตอ้งการขอ้มูลที�มี
การบูรณาการมากที�สุด เนื�องจากทาํหน้าที�ก ํากับดูแล ภาพรวมการบริหารงานระดับจงัหวดั ทาํให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการพฒันาระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวั
สนบัสนุนภารกิจ โดยมีแนวคิดพฒันา 45 ฐานขอ้มูลและ 32 ตวัชี� วดัเพื�อสนบัสนุนคลงัขอ้มูลสําหรับ

ประเด็น ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด ปัญหาภยัแล้ง แกปั้ญหาความยากจน การ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั การเกษตร การท่องเที�ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น การบริหารจดัการเรื� องราวร้องทุกข์
และการบริหารจดัการยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

เหล่านี� เป็นประเด็นยทุธศาสตร์ที�สาํคญัของการบริหารจงัหวดัซึ� งนาํไปสู่การพฒันาไป
(Data Infrastructure)  

หลกัการบูรณาการขอ้มูลทะเบียน (Administrative Registers)
ที�เป็นรูปแบบการดาํเนินการเดิม ร่วมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื�อพฒันาตน้แบบฐานขอ้มูลและกระบวนการจดัเก็บและสอบทานขอ้มูล

โครงสร้างพื�นฐานดา้นขอ้มูล (Data Infrastructure) ที�สาํคญัประกอบไปดว้ย 
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กระบวนบูรณาการสารสนเทศที�เหมาะสม
จึงเป็นการจดัระบบข้อมูลที�มีอยู่เพื�อการตัดสินใจด้านการบริหาร โดยการ

เป็นกลุ่มบุคคลที�ตอ้งการขอ้มูลที�มี
การบูรณาการมากที�สุด เนื�องจากทาํหน้าที�ก ํากับดูแล ภาพรวมการบริหารงานระดับจงัหวดั ทาํให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการพฒันาระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวดั เพื�อ

ตวัชี� วดัเพื�อสนบัสนุนคลงัขอ้มูลสําหรับ
ประเด็น ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด ปัญหาภยัแล้ง แกปั้ญหาความยากจน การ

ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั การเกษตร การท่องเที�ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น การบริหารจดัการเรื� องราวร้องทุกข์

และการบริหารจดัการยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั หวัขอ้
การพฒันาไปโครงสร้างพื�นฐาน

 

(Administrative Registers) ร่วมกบัขอ้มูล
ที�เป็นรูปแบบการดาํเนินการเดิม ร่วมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

พฒันาตน้แบบฐานขอ้มูลและกระบวนการจดัเก็บและสอบทานขอ้มูล

ที�สาํคญัประกอบไปดว้ย 2 ฐานขอ้มูลที�
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1. ระบบฐานขอ้มูลทะเบียน (Administrative Registers) ซึ� งประกอบไปดว้ยกนั 3 ส่วน คือ แผน
ที�ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที�ใชใ้นการกาํหนดฐานขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเป้าหมายและการติดตามผล
ตามประเด็นยทุธศาสตร์ ทะเบียนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร์  

2. ระบบฐานขอ้มูลเพื�อการสาํรวจ ซึ� งประกอบไปดว้ยกนั 4 ส่วน คือ แผนผงั EA Zone ที�ใชใ้น
การสาํรวจและเลือกตวัอยา่งประชากร ฐานขอ้มูลทะเบียนประชากรพื�นฐานสาํหรับการแจงนบัและแจง
สุ่ม แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ที�สอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศประชากร
ที�มีพิกดั  

 จงัหวดัและส่วนราชการภายในจงัหวดัเป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�เป็นหน่วยปฏิบติังานของราชการ
ส่วนกลาง จึงมีขอ้มูลตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมายจากส่วนกลาง (Problem Base Data Set) โดยการ
พฒันาฐานขอ้มูลกลางระดบักระทรวง และกรม ในขณะที�ขอ้มูลภารกิจเชิงพื�นที� (Area Base Data Set) 
เป็นขอ้มูลที�กาํหนดประเด็นจากความตอ้งการเชิงพื�นที� โดยภารกิจของหน่วยงานราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนทอ้งถิ�น ทาํให้หน่วยงานราชการส่วนกลางไม่มีขอ้มูลภารกิจเชิงพื�นที�บางประการที�จาํเป็น
ต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ระดบัประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda Base) ซึ� งช่องวา่งของ
ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Information Gap) นอกจากนั�นขอ้มูลดงักล่าวสามารถช่วยในการสอบ
ทานที�แตกต่างระหวา่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

การกาํหนดประเด็นขอ้มูลเพื�อพฒันาขอ้มูลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information) จากกระบวนการ          
บูรณาการสารสนเทศจากวิสัยทศัน์การบริหารและพฒันาจงัหวดัอ่างทองที�เป็นจงัหวดัตน้แบบในการ
ดาํเนินการ โดยจงัหวดัอ่างทองเลือกปัญหาเชิงพื�นที� (Area Base) ที�มีความสําคญั 3 ประการ คือ การ
เพาะปลูกขา้ว ปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจน ซึ� งเป็นปัญหาที�มีความสําคญัต่อนโยบายการ
พฒันาของจงัหวดัอ่างทอง มีความซบัซอ้น และมีความตอ้งการขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจ 

กรอบการกําหนดข้อมูลจากประเด็นยุทธศาสตร์ โดยผ่านตวัชี� วดัประเด็นยุทธศาสตร์ (Key 
Performance Indicators) ขอ้มูลพื�นฐาน (Baseline Data) เพื�ออธิบายการปฏิบติังานเชิงความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม (Y = X1 X2 X3… Xn) ขอ้มูลบางประเภทอาจมีการจดัเก็บใน
ทะเบียนขอ้มูลของหน่วยงานอยูแ่ลว้ หรืออาจจาํเป็นตอ้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพิ�มเติม 
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  โครงการนี�  จึงกําหนดวิธีการเชื� อมโยงข้อมูลภารกิจเชิงพื�นที�ดังกล่าวด้วยเทคโนโลย ี                         
ภูมิสารสนเทศ ควบคู่กบักระบวนการสารสนเทศ เพื�อพฒันาขอ้มูลเพื�อการตดัสินใจในส่วนที�ขาดหายไป 

3.2 กาํหนดรูปแบบการเชื(อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ GIS ( Geographic Information Systems ) ซึ� งเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศที�ใชข้อ้มูลเชิงพื�นที� ( Spatial Information ) เช่น ทาํเลที�ตั�ง ( Location ) ทิศทาง       
(Direction ) อาณาเขต ( Boundary ) ระยะทาง ( Distance ) มาตราส่วน (Scale ) และความสัมพนัธ์ทาง
พื�นที� ( Spatial Interaction) ของกิจกรรมใดๆ ที�มีอยูจ่ริง มาจาํลองไวบ้นแผนที�ดิจิตอล ( Digital map ) 
โดยนาํมาใชเ้ป็น “แกนหลกั”( Primary Key ) ในการเชื�อมโยงหรือบูรณาการขอ้มูลที�หลากหลายแตกต่าง
เขา้ดว้ยกนั อนัจะทาํให้ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ สามารถทาํความเขา้ใจขอ้มูลของพื�นที�
แต่ละแห่งตั�งแต่ระดบัประเทศ ภูมิภาค เขต อาํเภอ สาขา ตาํบล และชุมชนตลอดจนผูรั้บบริการในแต่ละราย 
อนัแสดงถึงขอ้มูลในระดบัที�เป็นภาพรวม ( Generalize ) จนถึงขอ้มูลที�เจาะลึกเฉพาะราย     ( Specialize ) ได้
โดยเดิมอาจมีการเก็บไวใ้นลกัษณะระบบขอ้มูลเพื�อการบริหาร ( MIS : Management Information 
System ) ที�เป็นตวัเลข สถิติ ตาราง แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่ายและอื�นๆแยกส่วนกนัอยู ่เมื�อใช ้ GIS มาช่วย
บูรณาการขอ้มูลจะทาํให้เขา้ใจถึงมิติในทางพื�นที� ( Spatial Dimension ) มากขึ�น อีกทั�งยงัแสดงผลการ
วิเคราะห์เป็นภาพ ทาํให้ผูใ้ช้งานขอ้มูลในระดบัต่างๆ สามารถนาํมาใช้เป็นเครื�องมือในการกาํหนด
นโยบาย ตดัสินใจ ติดตามประเมินผลโครงการและประเมินผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นการผสมผสาน ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก
(Global Positioning System) การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System) โดยปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีมีการพฒันาให้ง่ายต่อการใชง้านเชิง
สังคมศาสตร์มากยิ�งขึ�น การศึกษานี�  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงักล่าวเพื�อสนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูลใน
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3-1

Database 

3-2
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รูปแบบดิจิตอลที�พร้อมในการถ่าย
ในการเขา้ใจที�ตั�งและสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยดีงักล่าวมีรายละเอียดที�สาํคญัดงันี�

 ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก 
สิ�งสนใจดว้ยการเครื�องรับสัญญาณดาวเทียม
แผนที�ไดต้ามหลกัแผนที� ซึ� งเดิมการสํารวจขอ้มูลภาคสนามของสํานกังานสถิตินั�น เป็นการกาํหนดพื�นที�
การสํารวจ (Enumeration Zone) 
ในขณะที�ระบบค่าพิกดัเป็นวิธีที�สามารถสอบทานและตรวจติดตามการเปลี�ยนแปลงของกลุ่มตวัอยา่งได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)
ช่วยอธิบายที�ตั� งของสิ� งสนใจในแผนที� ซึ� งมีการให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศมาช่วยในการอธิบายพื�นที�บริเวณรอบ ซึ� งเดิมระบบการสํารวจ
เป็นดว้ย พื�นที� EA เป็นผงัที�มีขนาดไม่ชดัเจน 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ในรูปแบบของแผนที� หรือแผนที�แบบดิจิตอล ซึ� งทาํหนา้ที�จดัการขอ้มูลของสรรพสิ�งต่างๆ บนโลกให้อยู่
ในระบบขอ้มูลเชิงพื�นที� โดยขอ้มูลแต่ละชนิดมีการอา้งอิงพิกดัตาํแหน่งและอยู่ในรูปแบบขอ้มูลแผนที�
ตามระบบการอา้งอิงทางภูมิศาสตร์

การผสมผสานเทคโนโลยีดงักล่าวจึงทาํให้บุคคลที�ไม่ใช่ผูเ้ชี�ยวชาญทางเทคนิคสามารถเขา้ถึง
แผนที�ดิจิตอล หรือรูปแบบการประยกุตส์ารสนเทศทางภูมิศาสตร์กบัการสํารวจทางสถิติ ดว้ยวิธีดงักล่าว
จะสามารถทาํให้เป็นเครื�องมือแสดงผล 
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รูปแบบดิจิตอลที�พร้อมในการถ่ายโอนขอ้มูลเพื�อการประมวลผล แสดงภาพแผนที� 
ในการเขา้ใจที�ตั�งและสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยดีงักล่าวมีรายละเอียดที�สาํคญัดงันี�  

ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global Positioning System) เป็นระบบที�ช่วยแสดงพิกดัที�ตั�งของ
สิ�งสนใจดว้ยการเครื�องรับสัญญาณดาวเทียม ทาํให้สามารถอธิบายที�ตั�ง หรือตาํแหน่งของสิ�งสนใจบน

ซึ� งเดิมการสํารวจขอ้มูลภาคสนามของสํานกังานสถิตินั�น เป็นการกาํหนดพื�นที�
ation Zone) ซึ� งกาํหนดจากส่วนกลางโดยมีการจดัทาํแผนที� EA 

ในขณะที�ระบบค่าพิกดัเป็นวิธีที�สามารถสอบทานและตรวจติดตามการเปลี�ยนแปลงของกลุ่มตวัอยา่งได้

(Remote Sensing) เป็นการนาํภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอา
ช่วยอธิบายที�ตั� งของสิ� งสนใจในแผนที� ซึ� งมีการให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศมาช่วยในการอธิบายพื�นที�บริเวณรอบ ซึ� งเดิมระบบการสํารวจ

เป็นผงัที�มีขนาดไม่ชดัเจน   
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็นระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ

ในรูปแบบของแผนที� หรือแผนที�แบบดิจิตอล ซึ� งทาํหนา้ที�จดัการขอ้มูลของสรรพสิ�งต่างๆ บนโลกให้อยู่
ในระบบขอ้มูลเชิงพื�นที� โดยขอ้มูลแต่ละชนิดมีการอา้งอิงพิกดัตาํแหน่งและอยู่ในรูปแบบขอ้มูลแผนที�

งอิงทางภูมิศาสตร์ 
การผสมผสานเทคโนโลยีดงักล่าวจึงทาํให้บุคคลที�ไม่ใช่ผูเ้ชี�ยวชาญทางเทคนิคสามารถเขา้ถึง

แผนที�ดิจิตอล หรือรูปแบบการประยกุตส์ารสนเทศทางภูมิศาสตร์กบัการสํารวจทางสถิติ ดว้ยวิธีดงักล่าว
จะสามารถทาํให้เป็นเครื�องมือแสดงผล (Visualize Aid) เป็นเครื�องมือสนบัสนุนการวิเคราะห์และคน้หา

บริหารจดัการสถิติระดบัพื�นที� 

โอนขอ้มูลเพื�อการประมวลผล แสดงภาพแผนที� Google Map เพื�อช่วย
 

 

เป็นระบบที�ช่วยแสดงพิกดัที�ตั�งของ
ทาํให้สามารถอธิบายที�ตั�ง หรือตาํแหน่งของสิ�งสนใจบน

ซึ� งเดิมการสํารวจขอ้มูลภาคสนามของสํานกังานสถิตินั�น เป็นการกาํหนดพื�นที�
EA ประกอบการสํารวจ 

ในขณะที�ระบบค่าพิกดัเป็นวิธีที�สามารถสอบทานและตรวจติดตามการเปลี�ยนแปลงของกลุ่มตวัอยา่งได้

เป็นการนาํภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศมา
ช่วยอธิบายที�ตั� งของสิ� งสนใจในแผนที� ซึ� งมีการให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการนําเอา
ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศมาช่วยในการอธิบายพื�นที�บริเวณรอบ ซึ� งเดิมระบบการสํารวจ

เป็นระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ในรูปแบบของแผนที� หรือแผนที�แบบดิจิตอล ซึ� งทาํหนา้ที�จดัการขอ้มูลของสรรพสิ�งต่างๆ บนโลกให้อยู่
ในระบบขอ้มูลเชิงพื�นที� โดยขอ้มูลแต่ละชนิดมีการอา้งอิงพิกดัตาํแหน่งและอยู่ในรูปแบบขอ้มูลแผนที�

การผสมผสานเทคโนโลยีดงักล่าวจึงทาํให้บุคคลที�ไม่ใช่ผูเ้ชี�ยวชาญทางเทคนิคสามารถเขา้ถึง
แผนที�ดิจิตอล หรือรูปแบบการประยกุตส์ารสนเทศทางภูมิศาสตร์กบัการสํารวจทางสถิติ ดว้ยวิธีดงักล่าว

อสนบัสนุนการวิเคราะห์และคน้หา
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ขอ้เท็จจริง (Analysis Tool) และเครื�องมือเพื�อการวิเคราะห์ดว้ยการสร้างแบบจาํลอง (Modeling) รวมถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยสนับสนุนกระบวนการสอบทานขอ้มูลและเป็นเครื� องมือ
เชื�อมโยงระหวา่งขอ้มูลทะเบียนและขอ้มูลที�ไดจ้ากการสาํรวจ 

1. ระบบเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศกบัเป็นเครื�องมือแสดงผล (Visualize Aid) เป็นการคน้หาพิกดั
ที�ตั�งสถานที�สนใจ (Location) การคน้หาสถานที�สนใจและสถานที�ใกลเ้คียงดว้ยระยะ (Condition Query) 
การคน้หาและแสดงขอ้มูลยอ้นหลงั (Trends) และการคน้หาการกระจุกและกระจายตวัของสถานที�สนใจ 
(Patterns) เป็นตน้ 

2. ระบบเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศกบัเป็นเครื�องมือสนบัสนุนการวิเคราะห์และคน้หาขอ้เท็จจริง 
(Analysis Tool) เป็นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื�นที� (Analysis of Spatial Data) การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Analysis of Attribute Data) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื�นที�ร่วมกบั
ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Integrated Analysis of Spatial and Attribute Data)  

3. ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกบัเป็นเครื�องมือเพื�อการวิเคราะห์ดว้ยการสร้างแบบจาํลอง 
(Modeling) เป็นการพฒันาต่อยอดจากสนบัสนุนการวิเคราะห์และคน้หาขอ้เท็จจริง (Analysis Tool) โดย
มีขอ้มูลและการกาํหนดสมมติฐานที�สาํคญัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจ   

ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีดังกล่าว ประกอบกับการนําเครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที�
สามารถคน้หาและแสดงพิกดัที�ตั�งของสิ�งสนใจไดส้ามารถลดเวลาและขั�นตอนการสํารวจ โดยสามารถ
เป็นการสํารวจที�ครอบคลุมกลุ่มประชากรทั�งหมด เป็นการจดัเก็บขอ้มูลที�มีความต่อเนื�อง มีตน้ทุนของ
ขอ้มูลที�ต ํ�า และสามารถเชื�อมโยงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มสนใจไดผ้า่นจุดเชื�อมโยงขอ้มูล (Primary Key) 
ได ้  และการสํารวจดว้ยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทาํให้การสํารวจขอ้มูลสถิติและประชากรศาสตร์ไม่
จาํเป็นตอ้งอา้งอิงแนวเขตทางการปกครองแบบเดิม สามารถนาํระบบค่าพิกดัอา้งอิงของประเด็นสนใจมา
ใชเ้พื�อศึกษาความต่อเนื�องและการเปลี�ยนแปลงของประชากรได ้ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัสามารถลดเวลาและขั�นตอนในการทาํงานรวมถึงลด
ความผดิพลาดที�เกิดจากการนบัซํ� าและสอบทานขอ้มูลดว้ยการออกแบบและเชื�อมโยงระบบฐานขอ้มูลที�
เป็นสถาปัตยกรรมระบบ Web Services และสถาปัตยกรรมแบบ Cascading Server ที�เป็น Thin Client 
โดยมีระบบ Web Application ทาํหน้าที�เชื�อมต่อการประมวลผล และนาํแผนที�ดิจิตอลประกอบการ
สํารวจผา่นเครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet Computer) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการสํารวจและ
สอบทานขอ้มูลรวมถึง ลดการซํ� าซ้อนในการปฏิบติังานภายใตก้ารบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบเดียวกนั และสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจดัการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการสํารวจเครื�องมือสนบัสนุนการสํารวจพบวา่เครื�องคอมพิวเตอร์ Tablet PC แบบพกพา
เป็นอุปกรณ์ที�ช่วยในการสนบัสนุนการสํารวจดว้ยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีการ
ออกแบบโปรแกรมเพื�อสนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม ทั�งนี�  การใชง้านโปรแกรมแบบสอบถาม
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โดยมี 3 ขั�นตอนที�สาํคญั ถามกรอกขอ้มูล ส่งขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูล โดยมีการออกแบบโปรแกรมที�
มีการแบ่งโครงสร้างโปรแกรมออกเป็น 3 ส่วนโดยชดัเจน ซึ� งประกอบดว้ย Model View และ Controller 
หรือ MVC (Model-View-Controller) โดย Model ทาํหนา้ที�ติดต่อกบัฐานขอ้มูลในการดึงขอ้มูลขึ�นมาจาก
ฐานขอ้มูลขึ�นมา และทาํการจดัการขอ้มูลต่างๆไวใ้นรูปแบบที�เหมาะสม View เป็นการนาํขอ้มูลจาก 
Model ไปใชแ้สดงผลให้ผูใ้ชเ้ห็นผลลพัธ์ออกมาใน User Interface โดยใชภ้าพแผนที�จาก Google Map 
เพื�อช่วยผูส้ํารวจทาํความเขา้ใจเชิงพื�นที� และ Controller ทาํหน้าที�คอยรับ Input จาก Client ตาม
แบบสอบถามที�กาํหนดโดยจดัเก็บและรอการประมวลผลต่อไป 

3.3 กาํหนดระดับสมรรถนะของบุคลากร 

  ภารกิจสํานกังานสถิติแห่งชาติดาํเนินการพฒันาขอ้มูลโดย 2 กระบวนการหลกั คือ การสํารวจ
กลุ่มตวัอยา่ง และการทาํสํามะโน ในขณะที�โครงการนี�  เป็นการนาํงานทะเบียนที�เป็นการรวมรวบขอ้มูล
จริง ที�เกิดจากการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ มาสนับสนุนการพฒันาข้อมูลสถิติ ประกอบกับ
โครงการนี� มีเป้าหมายเพื�อการขยายผล จึงจาํเป็นตอ้งระบุให้มีการกาํหนดระดบัสมรรถนะของบุคลากรที�
สามารถบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ โดยการกาํหนดขั�นตอนและกาํหนดระดบัของความรู้และทกัษะที�
จาํเป็นต่อกระบวนการเปลี�ยนแปลง 

จากกรอบแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เพื�อการออกแบบวิธีการจดัเก็บและการเปลี�ยนขอ้มูลเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจ
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การนําโครงการนําร่องนี� มาสู่การปฏิบัติงานของ
สาํนกังานสถิติแห่งชาติ จาํเป็นตอ้งมีอบรมความรู้ และเสริมทกัษะการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ดว้ยระบบดิจิตอล 

4. ประโยชน์ที(คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานภาครัฐมีกระบวนการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐที�มีมาตรฐาน  
2. หน่วยงานภาครัฐสามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศที�มีการตรวจสอบเพื�อประโยชน์ในการวางแผน

และติดตามผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สาํนกังานสถิติแห่งชาติมีขั�นตอนการพฒันาฐานขอ้มูลเพื�อภาครัฐตามแผนแม่บท 
4. องคก์ร หรือหน่วยงานภาคเอกชนสามารถรับบริการเพื�อการวางแผนทางธุรกิจของตนได ้

5. ผลที(คาดว่าจะได้รับ 

1. กระบวนการบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศและฐานขอ้มูลตามประเด็นยทุธศาสตร์ระดบัจงัหวดั 
2. สมรรถนะของบุคลากรที�สามารถดาํเนินโครงการขยายผลการแปลงแผนแม่บทไปสู่การปฏิบติั 
3. มาตรฐานกระบวนการบูรณาการสารสนเทศภาครัฐที�มีมาตรฐาน 

ผลการศึกษานี�  จะถูกนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบของการขยายผลโครงการแปลงแผนแม่บท สชช. ไปสู่
แผนปฏิบติัและพฒันาฐานขอ้มูลระดบัจงัหวดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป 


