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No Poverty: 
ขอ้มลูบง่ชี,ระดบัรายได้

และความยากจน

   NO POVERTY
Spending patterns on 
mobile phone services can 
provide proxy indicators 
of income levels

   ZERO HUNGER
Crowdsourcing or tracking 
of food prices listed online 
can help monitor food 
security in near real-time

 GOOD HEALTH AND 
  WELL-BEING

Mapping the movement of 
mobile phone users can 
help predict the spread 
of infectious diseases 

   QUALITY EDUCATION
Citizen reporting can 
reveal reasons for 
student drop-out rates

   GENDER EQUALITY
Analysis of financial 
transactions can reveal 
the spending patterns 
and different impacts 
of economic shocks on 
men and women 

 CLEAN WATER 
  AND SANITATION

Sensors connected to 
water pumps can track 
access to clean water 

 AFFORDABLE AND 
  CLEAN ENERGY

Smart metering allows 
utility companies to 
increase or restrict the 
flow of electricity, gas 
or water to reduce waste 
and ensure adequate 
supply at peak periods 

 DECENT WORK AND 
  ECONOMIC GROWTH

Patterns in global postal 
traffic can provide indicators 
such as economic growth, 
remittances, trade and GDP 

 INDUSTRY,   
  INNOVATION AND  
  INFRASTRUCTURE 

Data from GPS devices 
can be used for traffic 
control and to improve 
public transport 

   REDUCED INEQUALITY
Speech-to-text analytics 
on local radio content 
can reveal discrimination 
concerns and support 
policy response

 SUSTAINABLE CITIES  
  AND COMMUNITIES

Satellite remote sensing 
can track encroachment 
on public land or spaces 
such as parks and forests

 RESPONSIBLE  
  CONSUMPTION AND 
  PRODUCTION 

Online search patterns or 
e-commerce transactions
can reveal the pace
of transition to energy
efficient products

   CLIMATE ACTION  
Combining satellite imagery, 
crowd-sourced witness 
accounts and open data can 
help track deforestation 

   LIFE BELOW WATER
Maritime vessel tracking 
data can reveal illegal, 
unregulated and unreported 
fishing activities

   LIFE ON LAND  
Social media monitoring 
can support disaster 
management with 
real-time information 
on victim location, 
effects and strength 
of forest fires or haze 

 PEACE, JUSTICE 
  AND STRONG  
  INSTITUTIONS 

Sentiment analysis of 
social media can reveal 
public opinion on effective 
governance, public service 
delivery or human rights

 PARTNERSHIPS 
  FOR THE GOALS

Partnerships to enable the 
combining of statistics, 
mobile and internet data can 
provide a better and real-
time understanding of today’s 
hyper-connected world

BIG 
DATA

  SDGs

How data science 
and analytics can 
contribute to sustainable 
development 

www.unglobalpulse.org�

@UNGlobalPulse  201�
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SDGs

แผนรฐับาลดิจิทลั

แผนยทุธศาสตร์

กรมพช.

CDD Data Integration 
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล

และการดำเนินงานภายใน

Smart Operations
การนำเทคโนโลยีและดิจิตอลมา

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

Citizen-centric services
การยกระดับบริการของพช.ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ลูกค้า 
และ ภาคี

Driven Transformation
ขับเคลื่อนพช.และบุคคลากรสู่องค์กร

ดิจิตอล

ศูนยข์อ้มูลพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทย

(Thai Quality of Life Big Data Centre)

ระบบแผนทีU รายไดแ้ละเศรษฐกิจชุมชน 

(SoECo-Map)

ศูนยข์อ้มูลทุนชุมชน ผูนํ้า และ สตรี

ขอ้มูลสินคา้ OTOP

(OTOP HUB Centre)

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน/ชุมชน

เครืU องมือวิเคราะหข์อ้มูลเชิงลึก

(Data Analytics)

เชืU อมตอ่ระหวา่งอุปกรณ ์

CDD Single Window

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจการบริหาร

(EIS)

ระบบแผนทีU ภูมิศาสตรแ์ละAI

(GIS)

ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

(Big Data)

OPEN Data ขอ้มูลการพฒันาชุมชน

บริการขอ้มูลคุณภาพชีวิตผา่น 

Application/Web

OTOP Bigdata 

และระบบบริการดิจิทลั OTOP

ชุมชนไทย High Tech 

(Thai Community application )

การบริการข้อมูลคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน/ชุมชน

ยกระดบัโครงสรา้งพื{ นฐานพช.ดิจิตอล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

และพฒันาศกัยภาพบุคลากรดิจิตอล

ระบบรักษาความปลอดภยัและสิทธิ

ระบบงบประมาณ การเงิน และบญัชี

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

High and Smart Performance CDD

CDD Contingency 
plan

ระบบบริหารความต่อเน่ืองในสถานการณ์ไม่ปกติ (อัคคีภัย น้ำท่วม จลาจล โรคระบาด)

ระบบจดัการโครงการเร่งดว่น เฉพาะกิจ 

Big Rock, Quick Win

ระบบประชุมออนไลน์ และ 

Cloud computing ระบบสาํรองขอ้มูล

ระบบ Virtual Service

บริการออนไลน์เสมือนจริง

มาตรฐาน ISO27001-2013

สถาปัตยกรรมองคก์ร

(EA)



6 V สำคัญ

ของ 

Big Data 
พช.



7
กระบวนการพัฒนา 

BIGDATA
การพัฒนาชมุชน

การบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบให้สามารถรองรับการจัดเก็บการวิเคราะห์
และการใช ้ งานข ้อม ูลท ี ่ม ีปร ิมาณมากอย ่าง เป ็นระบบและ                      
เกิดประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจ คาดการณ์ พัฒนาองค์กร              
และบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

Modelling
สถาปัตยกรรมข้อมูล

Problem 
Analysis
การวิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการ รับฟัง
ความเห็น

1

Data 
Preparation 2

3

การเตรียมข้อมูล
จัดเก็บรวมรวมข้อมูลหลาย
รูปแบบ 

Data
Integration
& Analytics

4

การวิเคราะห์ข้อมูล
และการบูรณาการ
ข้อมูล

BIGDATA
Development
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

Utilization
Evaluation
การนำไปใช้ประโยชน์ 
และ ประเมินระบบ

5

7

Data 
Visualization
รูปแบบการแสดงผล

6

การสร้างแบบจำลอง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน

BIG Data คืออะไร?



ระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน 60 ปี กรมการพฒันาชมุชน
สรา้งสรรคช์มุชน สรา้งคน สรา้งชาติ๑

แผนพัฒนา Bigdata และแพลตฟอรม์บรกิารดิจทิลั

เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได; ภายในป@ 2565ท่ีมา:กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศสท. 30NOV2021



แผนพัฒนา Bigdata และแพลตฟอรม์บรกิารดิจทัิล
3 เดือน: ตุลาคม - ธนัวาคม 2564

ระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน
60 ปี กรมการพฒันาชมุชน

สรา้งสรรคช์มุชน สรา้งคน สรา้งชาติ๑



Master plan: BIG DATA กรมการพฒันาชุมชนCDD

ผูบ้ริหารใชว้างแผน 

กาํหนดนโยบาย (EIS)
เชื6อมโยงขอ้มูล

ภายใน/ภายนอก พช.
One Stop 

Service
เปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ 

(Open Data)

การประมวลผลขอ้มูล

ขนาดใหญ่ (BIG Data)

การใชปั้ญญาประดิษฐ์
(AI)

การประมวลผลเชิง

แผนที? (GIS)
Dashboard

ขอ้มูลคุณภาพ

ชีวติ
เศรษฐกิจ

ชุมชน

ประสิทธิภาพ

ทุนชุมชน

ความเขม้แขง็

ชุมชน/หมู่บา้น

การใช้

ประโยชน์

Big Data 
Analytics 

and 
Visualising

ฐานขอ้มูล

ขนาดใหญ่
CDD Big Data

ชุดขอ้มูล
CDD high 

value data

¨»°.BMN

การศีกษา

สุขภาพ

โครงสรา้งสงัคม

อาชีพและรายได ้

ผลิตภณัฑ์ OTOP

ผูป้ระกอบการ

รายไดค้น/ชุมชน

เศรษฐกิจฐานราก

มั?นคงและชุมชน

พึ?งตนเองได้

กลุม่ออมทรัพยฯ์

รายงานก.สตรี

กองทุนชุมชน

หมูบ่า้น ศก.พพ.

พื{ นทีU พฒันาตน้แบบฯ

ผูนํ้า/ปราชญชุ์มชน

Business 
Intelligent

กาํหนดโจทย/์
กลยทุธิH

เตรียมขอ้มูลที?

หลากหลาย
วเิคราะห์ขอ้มูล สร้างโมเดล พัฒนา BIGdata

พฒันารูปแบบ

การนาํเสนอ

ขอ้มูลหนี{ ครัวเรือน

2

1

3

4

ทดสอบและ

เผยแพร่

ฐานข้อมลูหน่วยงาน

ดาํเนินการ
ศนูยข้์อมลูกลางฯ

Ad hoc ข้อมลู

เฉพาะกิจ
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http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/



ชอ่งทางการเข้าใชง้าน คู่มือ Big Data Literacy
http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/
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ชอ่งทางการให้บรกิารบันทึก
ค่าพิกัดตาํแหน่งท่ีต้ังของหมู่บ้าน Online 

ระบบติดตามผลการจดัเก็บค่าพิกัดตาํแหน่ง

กลุม่งานวิเคราะห์ข้อมลูสาสนเทศชมุชน  ศนูย์สารสนเทศเพื=อการพฒันาชมุชนCIA/ITCENTER/CDD/NOV2021

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/1af9b86a8d1f493fbff816cea7bdd53ehttps://survey123.arcgis.com/share/b41e2c7f9ad142f8bc66fac42078e9fa

หนังสือส่ังการ
ท่ี มท 0405.4/ว 3398 ลงวนัท่ี 22 

พฤศจกิายน 2564 
เร ือ่ง ขอความอนุเคราะห์ดาํเนินการบันทึก
ค่าพิกัดตาํแหน่งท่ีต้ังของหมู่บ้าน Online 

Real-Time

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/1af9b86a8d1f493fbff816cea7bdd53e
https://survey123.arcgis.com/share/b41e2c7f9ad142f8bc66fac42078e9fa


รายงานผลการจัดเก็บค่าพิกัด
ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ม.ค. 2565 เวลา 16.00 น.

เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได; ภายในป@ 2565







เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได; ภายในป@ 2565

๓ http://report1.cdd.go.th/click/
กระทรวงมหาดไทย ส่งของขวัญปีใหม่ 2565 

“130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ ๒๕๖๕”

ท่ีมา:กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศสท. 30NOV2021

http://report1.cdd.go.th/click/


เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได; ภายในป@ 2565 ท่ีมา:กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศสท. 30NOV2021

http://report1.cdd.go.th/click/

http://report1.cdd.go.th/click/
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http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/reportbig.html

หนังสือส่ังการที่ มท 0405.9/ว 3882 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 
เร ือ่งการขับเคล่ือน Big Data กรมการพัฒนาชมุชน และ
แพลตฟอรม์ดิจทิัล

หนังสือส่ังการที่ มท 0402.3/ว 1229 ลงวันที่ 18 พ.ค.2564 
เร ือ่งแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชมุชน

http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/reportbig.html
http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/img/30-12-2564.pdf
http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/img/19-05-2564.pdf


CDD

ศูนย%ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5

ถนนแจEงวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210

THANK YOU

เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได; ภายในป@ 2565
ท่ีมา:กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศสท. 30NOV2021

Scan เครอืข่ายทีมสารสนเทศพช.
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