


1. ระบบประมวลผลขอ้มูล  
    (DP: Data  Processing 

Systems) 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ( MIS : 

Management Information 
Systems) 

3. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (DSS : 
Dicision Support Systems) 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบ้ริหารระดบัสงู (EIS : 
Executive Information 
Systems) 
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ระดบัธรุกิจ 
 

ระดบัปฏิบติัการ 
 



     หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลและการสรา้งสารสนเทศ 

นอกจากนัน้  ยงัช่วยผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีในการวิเคราะหปั์ญหา แกปั้ญหา

และสรา้งผลิตภณัฑห์รือผลงานใหม่  โดยใชอุ้ปกรณค์อมพิวเตอร ์ 

    (Hardware) และโปรแกรม( Software ) รวมทัง้ผูใ้ช ้

        เพ่ือก่อใหเ้กิดความสําเร็จในการไดม้า ซ่ึง 

           สารสนเทศท่ีมีประโยชน ์หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 

          คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารเป็นระบบ 

          ซ่ึงรวมความสามารถของผูใ้ชง้าน  และ 

    คอมพิวเตอรเ์ขา้ดว้ยกนั โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงาน การจดัการและการตดัสินใจในองคก์ร 























     ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดนํ้าระบบ MIS, EIS มาปรบัใชแ้ละ

พฒันาระบบ “ศนูยข์อ้มลูกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดั” เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มลู

สถิติสําคญัจงัหวดั 45 กลุ่มเร่ือง และขอ้มลูตวัช้ีวดัการบริหารราชการจงัหวดัแบบบรูณาการ (32 

ตวัช้ีวดั) เป็นการเช่ือมโยงขอ้มลูภายในจงัหวดัและกระทรวงมหาดไทย  โดยการพฒันาระบบเพ่ือ

ตอบสนองการตดัสินใจในระดบัผูบ้ริหาร ของจงัหวดั และในระดบักระทรวง ตามแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารใน ปี พ.ศ. 2545-2549  

  โดย สป.มท. เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัเตรียมขอ้มลู  เพ่ือผูบ้ริหารระดบักระทรวงและ

จงัหวดั โดยระบบศนูยข์อ้มลูกลางฯ  แบ่งเป็น  3  ระยะ  คือ 

  

โครงการระยะท่ี 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  ดําเนินการ     6  จงัหวดันําร่อง 

โครงการระยะท่ี 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  ดําเนินการอีก  30  จงัหวดั 

โครงการระยะท่ี 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  ดําเนินการอีก  39 จงัหวดั 
 









การเช่ือมโยงระบบคอมพวิเตอร ์ ระยะที ่3 







MOC DB Server 

MOC Web Server 
www.moi.go.th 

ศนูยเ์ทคโนโลยีฯ มท. 

ฐานข้อมูลจงัหวดั  (PDB) 

POC DB 

MOC DB Server 

MOC DB 
(BY MOI – ICT)  

Internet 

  บุคคลทัว่ไป  

  CPWEB Server 

Internet  

http://www.moi.go.th 

สาํนักงานจงัหวดั 

หน่วยงานทกุจงัหวดั 

สํานกังานจงัหวดั 

CPDB Server 

 นําข้อมลูฐานข้อมลูจงัหวดั PDB มายงั   

ฐานข้อมลูกลางจงัหวดั CPDB โดย XML 

ฐานข้อมลูกลางจงัหวดั (CPDB) 



Oracle 10g Internet Development Suite  

เป็นเคร่ืองมือท่ี ช่วยพฒันาระบบงาน Web Portal 





หน่วยงาน 
75 จงัหวดั 

 

นําเขา้ ETL 

สํานกังานปลดั  

กระทรวงมหาดไทย 

ฐานขอ้มูลจงัหวดั 

(PDB 75) 

แหล่งขอ้มลู

ระดบัจงัหวดั 

ฐานขอ้มูลจงัหวดั 

(PDB 1) 



รายการขอ้มูลท่ีสําคญั 45 กลุ่มเร่ือง 

รายการขอ้มูล 32 ตวัช้ีวดั 





ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั 

กองทุนหมู่บา้น 

ท่องเท่ียว 

การเกษตร 

ศูนยดํ์ารงธรรม 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

การคา้การลงทุน 

Data cube/Datamart 

Data  

warehouse 
75 จงัหวดั 

• ขอ้มลูท่ีสําคญัของจงัหวดัทัว่ประเทศ 163 รายการขอ้มลู 

•ขอ้มลูสนบัสนุนการบริหารจดัการ 

• ขอ้มลูเพ่ือการวางแผนและการปฏิบติังาน 

• ขอ้มลูผลการดําเนินงาน 

• ตวัช้ีวดัการบริหารงานจงัหวดั 32 ตวัช้ีวดั 40 รายการขอ้มลู 

Data  

warehouse 

Data  

warehouse 

ศูนยข์อ้มูลกลาง จว. 

ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 

กองทุนหมู่บา้น 

ศูนยดํ์ารงธรรม 

การเกษตร 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

การคา้การลงทุน 

ประเทศ 

ภาค 

กลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดั 

อําเภอ 

ตําบล 

หมู่บา้น 
จงัหวดั 

อําเภอ 

ตําบล 

หมู่บา้น 

ปราบปรามยาเสพติด 

ปราบปรามยาเสพติด 

สาธารณภยั 

ปัญหาความยากจน 

ภยัแลง้ 

สาธารณภยั 

ภยัแลง้ 

ปัญหาความยากจน 

ศูนยข์อ้มูลกลาง มท. 

Data cube/Datamart 



ยอดเงนิฝาก 



หมายเลขอา้งองิ POVERTY_FACT   
รายการขอ้มูล N2203- จาํนวนครัวเรือนของหมูบ่า้นยากจน (Num_PoorHouseHold) 

N2203- จาํนวนประชากรของหมูบ่า้นยากจน (Num_PoorPerson) 
N2103- รายไดเ้ฉลี่ยตอ่หวัตอ่ปี (Num_PersonAvgIncome) 
N2104- รายไดเ้ฉลี่ยตอ่ครัวเดือนตอ่เดือน (Num_HouseHoldAvgIncome) 
N3101- กาํลงัแรงงาน (ผูม้งีานทาํ ผูว้า่งงาน ผูร้อฤดูกาล) (Num_LaborPerson) 
N3103- จาํนวนคนวา่งงาน (Num_Unemployed) 
N3104- จาํนวนตาํแหน่งงานวา่ง (Num_VacantPosition) 

กลุม่เร่ือง ขอ้มูลการแกปั้ญหาความยากจน 





 







Time 

Location 

Labor type Area Right 

หนา้จอจริง 



กราฟ (หนา้จอจริง) 



















เลือกจําแนกระดบั อําเภอ 







ระบชุ่วงสี

ได้ 











ดา้นการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น  เร่ือง จํานวนหมู่บา้นท่ีไดร้บัการจดัสรรกองทุนหมู่บา้น ปี 2550 จําแนกระดบัอําเภอ  

จ.เพชรบุรี 









 

ศนูยป์ฏิบติัการกระทรวง 
(MOC) 

ศนูยป์ฏิบติัการจงัหวดั 
(POC) 

ข้อมลูตวัช้ีวดั

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

 
 

ศนูยป์ฏิบติัการกรม/รฐัวิสาหกิจ 
(DOC) 

 

ข้อมลูพืน้ฐาน 

ข้อมลูตวัช้ีวดัการ

บริหารจงัหวดัแบบ

บรูณาการ 



ขอ้มูลบรรยายสรุปของจงัหวดั 











 เน่ืองจากระบบศูนยข์อ้มูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดัมีระบบ

รายงานสําหรับผู ้บริหารท่ีสามารถมองเห็นข้อมูลในภาพรวมทั้ งหมด           

ในระดบัภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดัเพ่ือการบริหารราชการ การตดัสินใจ และ

วินิจฉัยสั่งการ ในการนาํเสนอขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหาร MIS , EIS และ GIS 

จาํนวน 11 เร่ือง จากระบบเดิม ซ่ึงมีความยุ่งยากในการใช้งาน จึงไดมี้การ

พฒันา/ปรับปรุงระบบรายงานฐานขอ้มูลใหม่ บนพ้ืนฐานระบบศูนยข์อ้มูล

กลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดัเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านให้

สะดวกและง่ายข้ึน ทั้ งประหยดัเวลาและทรัพยากรของระบบฯ ดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 

การพฒันา/ปรับปรุงระบบรายงานฐานข้อมูลเพือ่สนับสนุนการวางแผน 

พฒันาจังหวดั/กลุ่มจังหวดั สําหรับผู้บริหาร (MIS, EIS และ GIS) 









 

















ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 มาตรฐานการในจดัเก็บขอ้มลูแต่ละเร่ือง 

 ความรูค้วามเขา้ใจของสภาพขอ้มลู 

 หน่วยงานเจา้ของขอ้มลูใหค้วามสําคญัในการนําเขา้ขอ้มลู 

 ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการวิเคราะหข์อ้มลู 

      เพ่ือนําไปใชป้ระโยชน ์

 



ขอบคณุคะ 
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