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ตอนท่ี 1: Big step to 
Big Data  พัฒนาชุมชน 

 
 

                  ที่มาและความสาํคัญ 
 ด้วยรฐับาลได้กําหนดกรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้าน
การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐให้บรกิารผ่านเครอืข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และเแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การปรบัเปล่ียนภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดิจทิัล กําหนดให้หน่วยงาน
ภาครฐัดําเนินงานพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการปรบัเปล่ียนภาครฐัสู่การเป็นดิจิทัล (Digital 
Government) โดยนําเทคโนโลยีดิจทิัลมาใชใ้นการปรบัปรุงประสิทธภิาพการบรหิารจดัการของหน่วยงาน
ของรฐัอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ เพ่ือมุ่งให้เกิดการเชือ่มโยงบูรณาการข้อมูลภาครฐัเป็นหน่ึงเดียว สรา้ง
ความโปรง่ใสในการให้บรกิารทีต่อบสนองความต้องการและการมีส่วนรว่มของประชาชน  
 ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินงานตามภารกิจโดยมีการจัดเก็บและบรหิารจัดการ
ฐานข้อมูล ที่มีข้อมูลปรมิาณมาก มีความหลากหลายทั้งในระดับบุคคล ครวัเรอืน และหมู่บ้าน อาทิ ข้อมูล
ความจาํเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ครวัเรอืนทั่วประเทศ ๑๒.๙๓๕ ล้านครวัเรอืน ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 
๒ค) ในเขตชนบททั่วประเทศ ๗๐,๔๐๒ หมู่บ้าน ข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ข้อมูล
ครวัเรอืนสัมมาชพีชุมชน ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีข้อมูลกองทุนชุมชน รวมทั้งระบบปฏิบัติการสํานัก 
กอง ศูนย์ จังหวัด และอําเภอ ไว้ในฐานข้อมูลของสํานัก/กอง ในรูปแบบรายฐานข้อมูล (Silo) ในเคร ือ่ง
คอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server) เฉพาะของแต่ละสํานัก/กอง ทําให้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือการจดัเก็บและใช้
ประโยชน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถบูรณาการระบบที่กระจดักระจายอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ 
อีกทั้งปรมิาณฐานข้อมูลมีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้การเชือ่มโยงฐานข้อมูลไม่สามารถสรุปและใชง้านในภาพรวมได้ 
กอปรกับความต้องการของผู้ใชข้้อมูลมีความหลากหลายมากข้ึน ขณะที่ระบบบรหิารจัดการและวเิคราะห์
ฐานข้อมูลยังไม่สามารถรองรบัความต้องการดังกล่าวได้ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี และเแผนพัฒนารฐับาลดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมการพัฒนาชุมชนจงึ
ได้พัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรอื Big Data ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการ
รวบรวมข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนมีปรมิาณมากมหาศาล มีความเปล่ียนแปลงของข้อมูล มีความ
ซบัซอ้นทางโครงสรา้งข้อมูลซึง่อยู่กันอย่างกระจดักระจายตามสํานัก กอง ศูนย์ ต่าง ๆ และเพ่ือแนวคิด Big 
Data จะเป็นการจดัการกับคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง และเชือ่ถือได้ เพ่ือให้เกิดการใชข้้อมูลอย่าง
คุ้มค่า นําข้อมูลทีมี่ประโยชน์ไปใชใ้นการบรหิารงาน การตัดสินใจ การสืบค้นข้อมูล และเผยแพรข้่อมูล สะดวก 
งา่ยต่อการใชง้าน และนําไปสู่การผลิตและส่งมอบบรกิารแก่ประชาชน 
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 Master Plan การพัฒนาระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการพัฒนาระบบ Big Data มี 4 ระดับ ดังน้ี 

 ๑. กาํหนดและรวบรวมชุดข้อมูลงานพัฒนาชุมชนที่มีคุณค่าและหลากหลาย (Community 
Development High Value Data) ประกอบด้วย 8 ฐานหลัก ได้แก่ ข้อมูลความจาํเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้นําชุมชน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทุนชุมชน พ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   
 ๒. บรหิารจดัการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรอื Big Data ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเกิด
จากการนําชุดข้อมูลทัง้ 8 ฐาน มาจดัหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มทีมี่ความเก่ียวข้องกันหรอืเชือ่มโยงข้อมูล
หลายมิติ เพ่ือบ่งชีค้วามสัมพันธข์องข้อมูล การเปรยีบเทียบ ระดับการพัฒนา วเิคราะห์สถานการณ์และ
ศักยภาพ และ คาดการณ์แนวโน้มของข้อมูลบ่งชีก้ารพัฒนาชุมชน โดยแบ่งมิติการพัฒนาเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

๑. มิติด้านคุณภาพชวีติ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ โครงสรา้งสังคม อาชพีและรายได้ 
๒. มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP รายได้ชุมชน 
๓. มิติด้านทนุชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิต กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีกองทนุชุมชน 

ข้อมูลหน้ีครวัเรอืน 
๔. มิติด้านความเข้มแข็งชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนที่ต้นแบบการ

พัฒนาคุณภาพชวีติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้นํา/ปราชญ์ชุมชน 
 ๓. การวเิคราะห์ประมวลผลและแสดงผลข้อมูล (Big Data Analytics and Visualising) 
โดยใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เชน่ การใชปั้ญญาประดิษฐ ์(AI) การประมวลผลข้อมูลเชงิแผนที ่(GIS) ระบบ
รายงานอัจฉรยิะ (Business intelligent:BI ) ระบบวเิคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ (Dashboard) โดย
แสดงผลในรูปของรายงาน กราฟ ตารางสรุป เป็นต้น 
 ๔. การใช้ประโยชน์ เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาระบบ Big Data คือตอบสนองต่อ
วสัิยทัศน์ พันธกิจ และภารภิจของกรมฯ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเอง
ได้ ได้แก่  ๑) ผู้บรหิารใช้ข้อมูลในการวางแผนกําหนดนโยบาย (EIS)  ๒) การเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูลภายในกรมฯ/ภายนอกกรมฯ ๓)การพัฒนาชอ่งทางให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารของ
ภาครฐั ณ จุดเดียว (One Stop Service) ๔) การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Data)  
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 การจดัทาํ Big Data แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะท่ี 1 : Discover:  Prototype Big data 
 - วเิคราะห์ปัญหาและกําหนดความต้องการ   
 - การเตรยีมข้อมูลสําคัญของกรมฯ  
 - การวเิคราะห์ข้อมูล  
 - การสรา้งโมเดล Big Data  
 - สรา้งแบบจาํลองระบบ BI การพัฒนาคุณภาพชวีติชุมชน 

ระยะท่ี 2 : Design: Data Analytics and visualization   
 - ออกแบบรูปแบบการนําเสนอ  
 - พัฒนารูปแบบการนําเสนอ  
 - พัฒนานักวเิคราะห์ข้อมูลของกรมฯ (Data Sciences) 
 - อบรม Digital Literacy  

ระยะท่ี 3 : Decide: Big data งานพัฒนาชุมชน  
 - พัฒนานัก Data Analytics  
 - พัฒนานัก Data Visualization 
 - พัฒนาระบบ Big Data ทีสํ่าคัญทัง้ระบบของกรมฯ/จงัหวัด  
 - ประชาสัมพันธ ์เผยแพร ่และส่งเสรมิการใชง้าน 
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    ข้ันตอนการจดัทาํ Big Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการจดัทาํ Big Data สามารถแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน ดังน้ี 
1. การวเิคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 

เน่ืองจากกรมการพัฒนาชุมชนต้องใชข้้อมูลในการทาํงาน ซึง่กรมฯ มีการจดัเก็บข้อมูลมากกมาย ใน
เชิงพ้ืนที่ และบูรณาการใช้ประโยชน์ โดย Pain Point ที่สําคัญคือข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแบบ Si-Lo มี
โครงสรา้งทีแ่ตกต่างกัน ขาดการเชือ่มโยง ใชป้ระโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธภิาพ  ซึง่มีการวเิคราะห์ข้อมูลฯ ดังน้ี 

1. ข้อมูล ที่มีหลากหลาย มีห้วงเวลา มีความจําเป็นต่อการพัฒนาและกระบวนการหลักคือ 8 
ฐานข้อมูลสําคัญคือ ข้อมูลจปฐ, ข้อมูลกชช.2ค, ข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์, ข้อมูลผู้นําและเครอืข่าย, 
ข้อมูลสตรแีละบทบาทสตร,ี ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, ข้อมูลทุนชุมชน, และ ข้อมูลพ้ืนที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชวีติ 

2. คน ศักยภาพของบุคลากรจากจาํนวน 6,542 กว่าคน มีคนทีท่าํงานด้านไอท ี30 คน มีคนจบ สาย
ไอทีกระจายตามพ้ืนที่ ประมาณ 40 คน มีเครอืข่าบไอทีจากการอบรมในโครงการต่างๆ มีการ learning by 
doing จนสามารถสนับสนุนการทาํงานที่เปล่ียนไปได้ การออกแบบกระบวนการบูรณาการข้อมูล จาํเป็นต้อง
ใช ้บุคลากรที่มี Digital Literacy การพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิัล การสรา้งเครอืข่ายไอทีจงึสําคัญ เพ่ือให้
องค์กรมีบุคลากรทีส่ามารถขับเคล่ือนงานด้านบรหิารและใชป้ระโยชน์ข้อมูลแบบบูรณาการ 

3. งบประมาณ กรมมีการวางแผนการจดังบประมาณและวางแผนงบประมาณด้านดิจทิัลล่วงหน้า
ไว้ เอ้ือต่อการทํา Digital Transformation ทั้งน้ีถึงแม้งบประมาณจะมีอย่างจาํกัด กรมก็ใชศั้กยภาพของ
บุคลากรทีมี่ และอาศัยเทคนิค On the Job Training เพ่ือออกแบบกระบวนการ 

4. เทคโนโลยี ความพรอ้มทาง Technology รองรบั เช่น โปรแกรมสนับสนุน BI, ArcGIs, , 
Public API, Cloud Computing, Social Listening, Blockchain  
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2. การเตรยีมข้อมูล (Data Preparation)  
 กรมการพัฒนาชุมชนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่สามารถบูรณาการเชือ่มโยงกับฐานข้อมูล
ของส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการบรหิารจดัการตามภารกิจเพ่ือยกระดับ
การให้บรกิารประชาชน โดยรวบรวมชุดข้อมูลที่มีคุณค่าและหลากหลาย (Community Development 
High Value Data) ประกอบด้วย 8 ฐานหลัก ได้แก่ ข้อมูลความจาํเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.๒ค.) ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้นําชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุนชุมชน พ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
หลังจากรวบรวมเรยีบรอ้ยแล้ว จากน้ันข้อมูลต่างๆ จะถูกนําไปจดัหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเก่ียวข้อง
กันหรอืความสัมพันธใ์กล้เคียงกัน ให้ผลลัพธค์ล้ายคลึงกันมากที่สุด โดยฐานข้อมูลทั้ง 8 ฐาน มาพัฒนาระบบ
จดัการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Bigdata) นํามาจดัหมวดหมู่และแบ่งมิติการพัฒนาเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ข้อมูลด้านคุณภาพชวีติ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ โครงสรา้งสังคม อาชพีและรายได้ 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ OTOP รายได้ชุมชน 
3. ข้อมูลด้านทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกองทุนชุมชน 

ข้อมูลหน้ีครวัเรอืน 
4. ข้อมูลความเข้มแข็งชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนที่ต้นแบบการ

พัฒนาคุณภาพชวีติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้นํา/ปราชญ์ชุมชน 
3. การวเิคราะห์ข้อมูลและบูรณาการข้อมูล (Data Integration & Analyst)  

การวเิคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูล หลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภท
เรยีบรอ้ยแล้วน้ัน ต่อจากน้ันจะนํามาวเิคราะห์หา Pattern ความเก่ียวข้องกันทั้งหมด ที่อาจมองไม่เห็นได้
เลยด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นการหา แนวโน้มของการข้อมูล ความต้องการของผู้รบับรกิาร กระแสที่อาจเกิดข้ึนได้
ในอนาคต และข้อมูลด้านอ่ืนทีเ่ป็นประโยชน์  
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 4. การสรา้งแบบจาํลองสถาปัตยกรรมข้อมูล (Modeling) 
        มีการออกแบบโมเดลเพ่ือวเิคราะห์ข้อมูลงานพัฒนาชุมชน และออกแบบการกําหนดชุดข้อมูล
เพ่ือจดัทําแบบโมเดล โดยทําการวเิคราะห์ความต้องการ และสรุปเป้าหมายของการพัฒนาโมเดล จากน้ันก็
พัฒนาโมเดลให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย มีการประเมิลผลการใช้โมเดลกับข้อมูลจรงิ และ
ดําเนินการปรบัปรุงโมเดลจนได้ผลทีก่รมการพัฒนาชุมชนยอมรบัได้ และจดัทาํรายงานเพ่ือนําเสนอข้อมูลของโมเดล 
 ๕. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Development) 
 - การออกแบบระบบ Big data พิจารณาจากลักษณะพ้ืนฐาน ๖ ประการหลัก (๖ Vs) ดังน้ี 

๑. ปรมิาณ (Volume) ข้อมูลของพช. มีขนาดและปรมิาณมาก ประกอบด้วย ๘ ฐานข้อมูลหลัก 
จดัเก็บข้อมูลต้ังแต่ระดับบุคคล ครวัเรอืนและหมู่บ้าน อาทิเชน่ ข้อมูลความจาํเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เก็บข้อมูล
ครวัเรอืนทั่วประเทศ ๑๒.๙๓๕ ล้านครวัเรอืน ๒๖ ล้านคน ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) เก็บในเขตชนบททั่วประเทศ 
๗๐,๔๐๒ หมู่บ้าน ข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เก็บทัว่ประเทศ ซึง่มีทัง้ข้อมูลทีเ่ป็นแบบ Offline และ Online   

 ๒. ความหลากหลาย (Variety) ข้อมูลของกรมฯ มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ทัง้แบบ
โครงสรา้ง, ก่ึงโครงสรา้ง, ไม่มีโครงสรา้ง ซึง่เป็นความจาํเป็นของ พช. ในการเก็บฐานข้อมูลทีห่ลากหลายใน
การพัฒนาชุมชน ข้อมูลทัง้หมดน้ีก่อให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่หมาะสมจะชว่ย
ให้พช. สามารถจดัการกับข้อมูลเหล่าน้ีได้อย่างเป็นระเบียบและวเิคราะห์ให้เกิดประโยชน์ 

 ๓. ความเรว็ (Velocity) ข้อมูลของกรมฯ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวดเรว็และต่อเน่ือง
เพ่ือให้เราสามารถวเิคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ real-time นําผลลัพธม์าทาํการตัดสินใจและตอบสนองได้อย่าง
ทันท่วงที เช่น ข้อมูลยอดจําหน่ายสินค้า OTOP อาจนํามาวเิคราะห์โอกาสทางการตลาด การเพ่ิมยอด
จาํหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค เป็นต้น 

 ๔. ความถูกต้อง (Veracity) ข้อมูลต้องมีความน่าเชือ่ถือของแหล่งทีม่าข้อมูล ความถูกต้องของชุด
ข้อมูล มีกระบวนการในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดยเจา้หน้าทีพ่ช.ในระดับอําเภอ/
จงัหวัดและกรมฯ ซึง่มีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับผลลัพธก์ารวเิคราะห์ข้อมูล 
    ๕. คุณค่า (Value) การนําข้อมูลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน ทัง้ใน
ด้านการวเิคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของชุมชน สนับสนุนการวางแผนเชงินโยบายในการพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของประชาชน การสรา้งคุณค่าให้กับข้อมูลของชุมชนทีมี่อยู่ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เชน่ ด้านการ
ทอ่งเทีย่ว การตลาดสําหรบัผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 
  ๖. ความแปรผันได้ (Variability) ข้อมูลสามารถในการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปตามการใชง้าน ตาม
สถานการณ์ หรอืตามนโยบายของกรมฯ หรอืสามารถคิดวเิคราะห์ได้จากหลายแงมุ่ม และรูปแบบในการ
จดัเก็บข้อมูลก็อาจจะต่างกันออกไปในแต่ละแหล่งของข้อมูล 
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ภาพ ข้ันตอนการพัฒนา Big data การพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กําหนดโจทย์ หรอืความต้องการในการทาํ Big Data  
- ใชว้เิคราะห์ข้อมูลเพ่ือพยากรณ์แนวโน้มของกระแสทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
- ใชว้เิคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาและชว่ยแก้ไขปัญหาต่างๆ  
- ใชว้เิคราะห์ข้อมูลเพ่ือนํามาใชป้ระโยชน์ในหน่วยงาน 
วเิคราะห์และระบุโจทย์ส่ิงทีเ่ราอยากรูปั้ญหาทีเ่ราต้องการแก้ ตัวอย่างเชน่  : ใชป้ระโยชน์จาก
การวเิคราะห์ Big Data เพ่ือค้นหาการครวัเรอืนที่มีรายได้ตํ่าและและเป็นสมาชิกกลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพรชวีติ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนอย่างทนัทว่งท ี

๒. เตรยีมข้อมูลที่หลากหลาย ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้อง โดยการนําข้อมูล
จากศูนย์ข้อมูลกลางและจากแหล่งอ่ืน  ๆทีมี่อยู่ในปัจจุบัน (Data Source) จาํนวน 8 ฐาน ดังน้ี 
๑. ข้อมูลความจาํเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  
๒. ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.)  
๓. ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (ข้อมูล OTOP ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท

ผลิตภัณฑ์ ศักยภาพของกลุ่ม รายได้คน/ชุมชนจากการจาํหน่าย OTOP ภายในและนอกประเทศ) 
๔. ผู้นําชุมชน (ข้อมูลผู้นําในชุมชน ทัง้ อช. ผู้นําอช. ปราชญ์ชุมชน ผู้นําชุมชนรุน่ใหม่ ผู้นํากลุ่ม

อาชพี ผู้นํากองทนุ แกนนําวถีิหมู่บ้าน) 
๕. กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี(จาํนวนสมาชกิ จาํนวนเงนิกู้ กิจกรรม/โครงการ) 
๖. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (สมาชกิ ระดับการพัฒนา) 
๗. ทุนชุมชน (ข้อมูลกลุ่มออมทรพัย์ โครงการ กข.กจ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกองทุนแม่

ของแผ่นดิน ศูนย์จดัการทนุชุมชน กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิต) 
๘. พ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชวีติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

(ข้อมูลผู้เข้ารว่มโครงการ ขนาดพ้ืนที ่ประเภทกรรมสิทธิ ์) 
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      ทาํการ Clean data ได้แก่ 
- Duplicate Elimination (ลบข้อมูลซํ้าซอ้น)  
- Standardizing (การทาํให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน)  
- Correct Data  (การแก้ไขข้อมูล)  
- Parsing (การแจกแจงข้อมูล) 

๓. วเิคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลทีเ่ตรยีมไว้มาทาํการวเิคราะห์ 
๔. สรา้งโมเดล ออกแบบโครงสรา้งข้อมูลให้ตอบโจทย์ในส่ิงทีเ่ราอยากรู ้ 
๕. พัฒนาระบบ นําผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ไปพัฒนาระบบให้แสดงผล สามารถใชไ้ด้จรงิ 
๖. ออกแบบการนําเสนอ ออกแบบและวเิคราะห์รูปแบบการนําเสนอข้อมูลในมิติที่ที่สามารถส่ง

ต่อการให้บรกิารได้  
๗. ทดสอบและเผยแพร ่มีการทดสอบระบบโดยเจ้าหน้าที่สํานัก กอง และผู้บรหิารของกรมฯ 

เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรบัปรุงระบบให้สามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธภิาพต่อไป 
 
๖. การพัฒนารูปแบบการนาํเสนอ (Data Visualization) 
 

 
 
 
๗. การนาํไปใชป้ระโยชน์และประเมินระบบ (Utilization & Evaluation) 

ข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์จะถูกนําไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการตัดใจของผู้บรหิาร (EIS) และการ
ให้บรกิารเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Data) รวมถึงการพัฒนาชอ่งทางให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารของ

ภาครฐั ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตลอดจนนําข้อมูลไปใชเ้ป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชวีติของ
คนไทย (Thailand Quality of Life Big Data Centre) เป็นต้น และมีการประเมินผลการใช้งานระบบ 
(Intensive Feedback) จากสํานัก กอง และผู้บรหิารของกรมฯ เพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงและพัฒนา

ระบบให้สามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธภิาพต่อไป 

ได้มีการวเิคราะห์รูปแบบการแสดงผลข้อมูล ที่สามารถนําเสนอสถานการณ์ของ
ข้อมูลและรองรบัระบบบรหิาร บรกิาร และคาดการณ์แนวโน้มต่างๆไว้ โดยระบบของ
ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น  ไ ด้ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เ ส น อ ดั ง น้ี 
- ระบบติดตามการดําเนินงานแบบ Real-time (Monitoring and Real-time) 
- ระบบรายงาน Dashboard Report เชน่ กราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น แผน
ที ่ตาราง เป็นต้น 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บรหิาร (EIS) และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์(GIS) 
- การให้บรกิารในรูปแบบ Web Service, Mobile App 
- การให้บรกิารส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ เชื่อมต่อ หรอื
พัฒนาบรกิาร เชน่ CSV, PDF 
- การพัฒนารูปแบบการนําเสนอที่รายงานตัวชีเ้ป้า ความสัมพันธข์องข้อมูลวางแผน
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์ต่าง 
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บรกิาร CDD Single Window และ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน 

 

 



 
 

กลุม่งานวเิคราะหข์้อมลูสารสนเทศชมุชน ศนูย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชมุชน กรมการพัฒนาชมุชน กระทรวงมหาดไทย 

1. ระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน       2. ระบบสารสนเทศ “โคกหนองนา พัฒนาชุมชน” 

 
  

 

 

 

 

3. GiS tour from home    4. ระบบสารสนเทศผ้าลายขอเจา้ฟ้าสิรวัิณณวรฯี 

 

 

 

 

 

5. ปลูกพืชปลูกผัก ปลูกรกักับ พช.   6. OTOP 

 

  

 

 

 

 

7. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ    8. ระบบบรหิารโครงการ BPM 
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9. กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     

 

 

  

 

 

 

11. ชุมชนท่องเท่ียว     12. ศูนย์ข้อมูลกลาง 

 

12. ศูนย์ข้อมูลกลาง 

 

 

 

 

13. ผู้นาํการเปลีย่นแปลง 
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10. GIS โครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชอนัเนื:องมาจาก

พระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี (อพ.สธ.) 


