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ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (BiG 
Data)

กรมการพฒันาชมุชน

วนัองัคารที� ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้อง War Room 
ชั�น ๕ กรมการพฒันาชุมชน Change for Good
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รวบรวมเตรียมขอ้มูล

ออกแบบ
สถาปัตยกรรมขอ้มูล

พฒันา Big Data

วิเคราะห ์Big Data 
Analytics

ผูบ้ริหาร+บุคลากรผูมี้สว่นได ้
สว่นเสีย เขา้ใจตรงกนั

ประเมินระบบ
วิเคราะหปั์ญหาความ

ตอ้งการ รับฟงัความเห็น

CDD

Change for Good

Platform: BIG DATA กรมการพฒันาชุมชนCDD

ผูบ้ริหารใชว้างแผน 
กาํหนดนโยบาย (EIS)

เชื�อมโยงขอ้มูล
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

จปฐ.BMN กชช. 2คNRD ผลติภณัฑ ์
ชมุชน

OTOP ผูนํ้า 
เครอืข่าย

Lead

กองทุนพฒันา 
บทบาทสตรี

WE ม.ศก.
พอเพยีง

SEV ทุนชมุชนCAP พื�นที�ตน้แบบ
การพฒันา

คุณภาพชวีติ

KNN

การศีกษา

สุขภาพ

โครงสรา้งสงัคม

อาชีพและรายได ้

ผลิตภณัฑ์ OTOP

ผูป้ระกอบการ

รายไดค้น/ชุมชน

เศรษฐกิจฐานราก
มั�นคงและชุมชน

พึ�งตนเองได้

กลุม่ออมทรัพยฯ์

รายงานก.สตรี

กองทุนชุมชน

หมูบ่า้น ศก.พพ.

พื� นท ั�ฒนาตน้แบบฯ

ผูน้ํา/ปราชญช์ุมชน

Business 
Intelligent

ขอ้มูลเริ�มตน้ กาํหนดโจทย์ วเิคราะห์ขอ้มูล สร้างโมเดล
ออกแบบการ

นาํเสนอ
พฒันารูปแบบ
การนาํเสนอ

ขอ้มูลหนี� ครัวเรือน
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Horizontal Timeline – Slide TemplatePrototype 
Bigdata 

EIS 
Dashboard

Bigdata 
งานพฒันาชุมชน

ขอ้มูลเริ�มตน้ กาํหนดโจทย์ วเิคราะห์ขอ้มูล สร้างโมเดล
ออกแบบการ

นาํเสนอ
พฒันารูปแบบ
การนาํเสนอ

Discover

1

DecideDesign

2 3Phase 1 Phase 2 Phase 3

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม กนัยายนสิงหาคม
คณุภาพชวีติคน/
ชมุชน

เตรยีมขอ้มูลสาํคญั

แบบจาํลองระบบ BI การ
พฒันาคณุภาพชวีติ
ชมุชน

ออกแบบการ
นําเสนอ

พฒันานัก Data 
Analytics

วเิคราะหข์อ้มูล

สรา้งโมเดล

พฒันารปูแบบ
การนําเสนอ
พฒันานักวเิคราะห ์
ขอ้มูล กรมฯ 
(Data Scieinces)

พฒันาระบบ 
Bigdata ที�สาํคญั
ทั�งระบบ
เผยแพร ่สง่เสรมิ
การใชง้าน

Change for Good

Model : ศูนยข์อ้มูลพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทย (Thai Quality of Life Big Data Centre)CDD

จปฐ.BMN

กชช.2คNRD

ผูป้ระกอบก
ารผลติภณัฑ ์

OTOP

ม.ศก.
พอเพยีง

SEV

พื �นที�

ตน้แบบฯ

KNN

Monitoring 
and Realtime

Dash board
Report

ไฟลส่์งออก 

(CSV, pdf)

ตวัชี� เป้า
วางแผนคาดการณ์

EIS, GIS

Web service, 
Mobile App
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ฐานขอ้มูล วิเคราะห/์บูรณาการขอ้มูล พฒันา Bigdata รูปแบบการนําเสนอ
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สุขภาพสภาพแวดลอ้ม

อาชีพและรายได ้
ผูนํ้าชุมชน

ขอ้มูลปราชญ์

จาํนวนสตรี

ทุนชุมชน

กองทุนชุมชน

ผูป้ระกอบการ OTOP

ระดบัหมูบ่า้น ศก.พพ.

ขอ้มูลพื� นที� โคกหนองนา

กองทุนบทบาท
สตรี

WF

ขอ้มูลผูนํ้า/
ปราชญ ์

WF

WFLead

Change for Good
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ผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

3

1

2

ผูรับบริการภายใน: บุคคลากรกรมฯ
จํานวน 6,342 (30 มค. 64) 
(สวนกลาง 612 คน ภูมิภาค 5,730)

ภาคีเครือขาย

ผูนําชุมชน

ประชาชน∙ั่วไป

การพัฒนาระบบบริการ∙ี่รองรับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของพช.

กลุม OTOP

ครัวเรือนสัมมาชีพ

ครัวเรือนรายไดต่ํากวาเกณฑจปฐ..

กลุมออม∙รัพยเพื่อการผลิต

Change for Good
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ขอ้มูลการกองทุนพฒันา
บทบาทสตร ี

ฐานขอ้มูลโคกหนองนา

Diagram Citizen-centric service: การใหบ้รกิารขอ้มูลการพฒันาชมุชนCDD

CDD BIGDATA v.5/นําเสนอทา่นอธบิด/ีโดย ประภาพรรณ วุน่สขุ/p.wunsuk@gmail.com/ศนูยส์ารสนเทศเพื�อการพฒันาชมุชน/กรมการ

การใหบ้ริการ
การวิเคราะห์

ผ่าน CIA BI GIS
พฒันารูปแบบ  
การนําเสนอผล รูปแบบ

การใหบ้ริการ

การเชื�อมโยงและใหบ้ริการขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน
CDD Single Window and Data Public API

ประกาศเป็นวาระ

ของกรมฯ(AGENDA)

MOU กบั 
หน่วยงาน

กลยุทธส์ง่เสริม

การใชป้ระโยชน์

ประชาชน/ชุมชนภาครฐั

เอกชน สถาบนัการศึกษา

ขอ้มูลกลางของชุมชนเพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิต

กาํหนดนโยบาย

การวางแผน

จดัทาํโครงการ

อนุมติัโครงการ/งบประมาณ

ติดตาม/ประเมินผล

การลงทุนทางธุรกิจ

ศึกษาวิจยั/ทาํรายงาน/วิทยานิพนธ์CSR

 จดัทาํแผนชุมชน  จดัทาํแผนทอ้งถิ� น 

ขอ้มูลจดัทาํ
แผนพฒันาจงัหวดั/

อาํเภอ/อาํเภอ/ชุมชน

ศูนยบ์ริการขอ้มูลฯ 
ระดบัจงัหวดั/อาํเภอ

จงัหวดั/อาํเภอตน้แบบ
สารสนเทศ

Model: การเชื� อมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกCDD
CDD

BIG             DATA
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Bigdata พัฒนาไปสูระบบเชื่อมโยงขอมูล
และบริการประชาชน
CDD Platform : 
ONE STOP SERVICEs

ขอมูลลง∙ะเบียนผูประกอบการ OTOP E-Certificate

ขอมูลจปฐ. E-Report/รายมิติและขอตกเกณฑ

ขอมูลกอง∙ุนพัฒนาบ∙บา∙สตรี

Approved 

Approved 

/ขอมูลคัดสรรผลิตตภัณฑ

Approved 

Online Registration

ขอมูลกอง∙ุน/ศูนยบริหารฯ/กลุมออม∙รัพย การเปนสมาชิก/เช็คสภาพหนี/้ออม

ขอมูลผูนํา/ปราชญชุมชน โปรไฟลผูนํา/สถานะผูนํา/ปราชญ

Approved 

Approved 

2 One Stop Services

4 Linkage Center

1 Single Window 

สิ∙ธิ์การเปนสมาชิก/การอนุมัติ โครงการเงินกู

Change for Good

CDD DIGITAL PLATFORM

3 Online Commerce

-OTOPภูมิภาค
-OTOP Midyear
-OTOPปลายป
-OTOP to the Town
-OTOPสองแผนดินฯ ฯลฯ

พัฒนาไปสู แพลตฟอรมบริการผูรับบริการ/ประชาชน: เชน OTOP Digital Platform

E-Certificate

Approved 

คัดสรรผลิตภัณฑ OTOP

3 E-form/E-certificate1 Member Registration

ลง∙ะเบียนผูประกอบการ OTOP

4 Online Commerce

ระบบสมัครสมาชิกOTOP

ลง∙ะเบียนผลิตภัณฑOTOP

ระบบการจัดการ 
EVENT

(การสมัครเขารวมกิจกรรม/ขายของ/ดูงาน/อบรม)

ระบบการรับขาวสาร/ถามตอบ 

ระบบพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ/ผลิตภณัฑ OTOP

2
ระบบลง∙ะเบียน

ผูประกอบการ/ OTOP

OTOP Ecommerce
-ระบบหนาราน
-ระบบจัดการขอมูลหลังบาน
-ระบบสมาชิกรานคา
-ระบบการชําระเงิน
-ระบบการบนสง
-ระบบคนหา (SEO)

OTOP Online marketing
-ใช ชอง∙าง social 
media โปรโม∙ สินคา
-OTOP on board
-Content Marketing

ประชาชน∙ั่วไป

ระบบประเมินผูประกอบการ/OTOP

ผูประกอบการ OTOP

ผูบริโภคสินคา OTOP

OTOP Platform
ลูกคา/ประชาชน∙ั่วไป

Approved 

หมูบาน∙องเ∙ี่ยวนวัตวีถี

OTOP ประชารัฐ

เชื่อมโยง

Change for Good
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Change for Good

THANK YOU

Scan เข้าเป็นสมาชิก
กลุม่เครือข่ายทีม
สารสนเทศ พช.


