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การใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
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ประจารอบการประเมิน 1/2565

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ แ จ้ง แนวทางการขั บเคลื่ อ น Big Data กรมการพั ฒ นาชุ มชน
และให้นาเข้าและตรวจสอบข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางทุกฐาน ให้มีความถูกต้ อง เป็นปัจจุบัน เพื่อเชือ
่ มโยง
เข้ า สู่ ร ะบบ Big Data กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ให้ ส ามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ เ พื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ พัฒนาปรับปรุงระบบ Big Data ให้สามารถเชือ
่ มโยงฐานข้อมูลงานพัฒนา
ชุ มชนภายในหน่วยงาน และรับรองข้อมูลสาคั ญของส่ วนราชการอื่น ๆ ตลอดจนข้อมูลสาธารณะต่ าง ๆ
เพื่อใช้ในการบร ิหารจัดการตามภารกิจและยกระดั บการให้บร ิการประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ต่ อการเข้าถึ งข้อมูลงานพัฒนาชุ มชน โดยคานึงถึ งศั กยภาพในการปรับเปลี่ ยนสู่ องค์ ก รดิ จิทัล (Digital
Transformation) และการพัฒนาทักษะด้ านดิ จท
ิ ัล (Digital Lieracy) จึงได้ พัฒนาแพลตฟอร์มบร ิการ
ดิ จิทัล ที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดจากระบบ Big Data กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนคื อ “CDD EIS พกพา” และ “Click
ชุมชน”
กรมการพัฒนาชุมชน จัดทาบันทึกข้อตกลงตั วชีว้ ัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565 ตั วชีว้ ัดที่ 7 ระดั บความสาเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data
เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

กากับ ดูแล ให้มีคณะทางานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน

กากับ ติดตาม ให้มก
ี ารบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ทุกฐานข้อมูล

สนับสนุนให้มีการจัดประชุมสร้างความรู ้ ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากระบบ Big Data
เพื่อการพัฒนาชุมชน (Big Data Literacy) ให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 4

ส่งเสร ิมให้มช
ี อ
่ งทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big
Data

เพื่อการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ระดับ 5

รายงานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการ
พัฒนาชุมชน เสนอผู้บร ิหาร

รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

กากับ ดูแลให้มีแผนการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน

กากับ ติ ดตาม ให้มีการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางให้ถูกต้ อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ทุกฐานข้อมูล

ส่งเสร ิม สนับสนุนให้นา Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุมชนตามแผน อย่างน้อย 1 โครงการ

ระดับ 4

กากับ ดูแล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Big Data เพื่อการพัฒนา
ชุมชน

ระดับ 5

กากับ ดูแล รายงานผลการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชนเสนอผู้บร ิหาร

รายงานผลการขับเคลื่อน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ Big Data เพือ
่ การพัฒนาชุมชน
โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างกลไก หร ือคณะทางาน
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จั ด ให้ มี ก ลไก หร ือคณะท างาน โดยจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน

ขับเคลื่อนการบร ิหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามคาสั่ งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 777/2565
ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยมีโครงสร้างดังนี้

1. คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการบร ิหารจัด การฐานข้ อ มู ล ฯ ระดั บ จัง หวั ด ประกอบด้ ว ย

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็ น ประธาน โดยมี ผู้ อ านวยกลุ่ ม งานผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ก าร

พัฒนาชุมชน ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน

การบร ิหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอาเภอทุกอาเภอ นักว ิชาการพัฒนาชุมชนสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่ได้ รบ
ั มอบหมาย เป็นคณะทางาน และ ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ
นักว ิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ที่ได้รบ
ั มอบหมาย เป็นคณะทางานและเลขานุการ

2. คณะทางานขั บเคลื่ อ นการบร ิหารจัดการฐานข้ อ มู ล ฯ ระดั บอ าเภอ ประกอบด้ ว ย

พัฒนาการอาเภอ เป็นประธาน โดยมีประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอาเภอ ประธานชมรมผู้นา

อาสาพัฒนาชุมชนอาเภอ พัฒนากรและอาสาพัฒนา (อสพ.) ผู้ประสานงานตาบล ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
ตาบล อาสาพัฒนาชุ มชนหมู่บ้าน เป็นคณะทางาน และนั กวชิ าการพัฒนาชุ มชนสานั กงานพัฒนาชุ ม ชน
อาเภอ (ที่ได้รบ
ั มอบหมาย) เป็นคณะทางานและเลขานุการ

2. การประชุมสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กับกลไกบร ิหารจัดการ ระบบฐานขัอมูลหร ือบุคลากร (Big Data
Literacy)

2.1 การประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน Bigdata กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ปี 2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดย นางกชพร ปร ิปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

เป็ นประธานประชุ มขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน Bigdata กรมการพัฒนาชุ ม ชน ณ ห้ อ งส านั กงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชัน
้ 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ผู้รว่ มประชุมประกอบด้วย

– นายธีรว ิทย์ กู้เกียรติ ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ

– นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตรฯ

– นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมฯ
- นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานฯ

และนักว ิชาการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

โดยมีสาระสาคัญในการประชุมดังนี้

1) การบร ิหารการจัดเก็ บข้อมู ลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.

2565 ประกอบด้วย

– กลไกการบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครอื่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
– กระบวนการบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565

2) การพัฒนาระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
– การปรับปรุงฐานข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน

– การพัฒนาระบบ CDD EIS พกพา เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
– พัฒนาแพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

3) การส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
Center)

– ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบร ิหารและใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Data
– การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4) การเพิ่มประสิทธิภาพด้ านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบ Network ระบบ Conference ระบบ Security ตลอดจนการให้บร ิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน

5) การคั ด เลื อ กส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ที่ มี ผ ลการด าเนิ น ง านด้ า นเทคโนโลยี

สารสนเทศดีเด่น ตามโครงการพัฒนาชุมชนดิจท
ิ ัล 4.0

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพญาแล ชัน
้ 5

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ผู้รว่ มประชุม คือ บุคลากรในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จานวน
102 คน โดยมีนางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุ มชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (เขตตรวจที่ 13) เป็นประธานการประชุมฯ

โดยนางกชพร ปร ิปุณนั ง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้ วยนายธีรวท
ิ ย์ กู้เกี ยรติ

ผู้ อานวยการกลุ่มงานสารสนทศการพั ฒนาชุ มชน และที มกลุ่ม งานสารสนเทศการพั ฒนาชุ มชน ได้ รว่ ม

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน เแพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”
และ "CDD EIS พกพา" เพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากระบบ Big
Data เพื่อการพัฒนาชุมชน (Big Data Literacy) ให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสนี้ นางสงวน มะเสนา ผู้ ตรวจราชการกรมการพัฒ นาชุ ม ชน ได้ รว่ มเชิญชวน

บุ คลากรสั ง กั ดส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ดชัยภู มิ ทุก คน ดาวโหลดน์ ติดตั้ ง แอปพลิ เ คชั่น " CDD EIS
พกพา" และประชาสั ม พันธ์เ แพลตฟอร์ม บร ิการดิ จิทัล “Click ชุ ม ชน” ซึ่ง เป็ นฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ประชาชน

ให้แก่ผู้นา กลุ่ม/องค์กร เคร ือข่ายฯ และประชาชนที่สนใจ ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน
่ และทดลองเข้าใช้บร ิการ
ข้อมูลต่อไป

3. แผนการขับเคลื่อนระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุ มชน จังหวัดชัยภูมิ

4. การปรับปรุงข้ อมล/การบันทึกข้ อมู ลฐานข้อมู ลงานพัฒนาชุ มชนทุกฐานให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็น
ปัจจุ บัน

จังหวัดชัยภูมิ มีการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางเร ียบร้อยแล้วทุกฐานข้อมูล ดังนี้

4. การเผยแพร่และประชาสั มพันธ์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุ มชน

จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ด าเนิ น การเผยแพร่แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์

Big Data เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ทั้ ง ออนไลน์ และออฟไลน์ เช่ น Facebook Line
Website YouTube โปสเตอร์ แผ่ นพั บ และการประชุ ม ต่ าง ๆ โดยมี ก ารเผยแพร่แ ละประชาสั มพันธ์
ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน จานวนรวมทั้งสิ้น 64 ครัง้ ทั้งในระดั บจังหวัด
และอาเภอ
4.1 Facebook

4.2 Line

4.3 Website

4.4 YouTube

4.5 โปสเตอร์

4.6 แผ่นพับ
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