การนําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูล
ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย 1

ความเปนมา
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลภายใน กระทรวงตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ.2545-2549 โดย สป.มท. รับผิดชอบการจัดเตรียมขอมูล เพื่อผูบริหารระดับกระทรวงและจังหวัด
ดานการบริหารราชการ การตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งเปนการนําขอมูลไปใชโดยไมไดจัดเก็บ
ซ้ําซอน โดยกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลผูจัดเก็บ อีกทั้งขอมูลถูกแลกเปลี่ยนระหวาง
หนวยงานภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX) สําหรับเนื้อหาขอมูลจะแบงออกเปน 2
สวน คือ ดานการบริหารราชการ และดานบริการประชาชน และดําเนินการตามโครงการมีเปาหมาย
ในลักษณะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
2. จัดทําระบบมาตรฐานของขอมูลการจัดเก็บขอมูลของกระทรวงมหาดไทยใหเปนรูปแบบมาตรฐาน
3. จัดทําระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล นําเสนอขอมูลแกนายกรัฐมนตรี ผูบริหารของกระทรวงมหาดไทย /
จังหวัด และใหบริการประชาชน
4. บูรณาการขอมูลจากฐานขอมูลของสวนราชการ จัดรูปแบบและแปลงขอมูลใหอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน กับศูนยขอมูลระดับชาติ และระดับกระทรวงตางๆ

การดําเนินการตามโครงการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อใหผูบริหาร ใน
ระดับกระทรวง และจังหวัดใชงานเพื่อการบริหารราชการ จึงไดจัดทําฐานขอมูลกลาง เพื่อใหสามารถ
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แลกเปลี่ยนกันไดระหวางหนวยงานในสวนกลาง และจังหวัด ไดจัดทําโครงการพัฒนาศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด แบงเปน 3 ระยะ คือ
โครงการระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดําเนินการ 6 จังหวัดนํารอง
โครงการระยะที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดําเนินการ 30 จังหวัด
โครงการระยะที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดําเนินการ 39 จังหวัด

รายการขอมูล
1. รายการขอมูลที่สําคัญ 45 กลุมเรื่อง จํานวน 163 รายการ
2. รายการขอมูล 32 ตัวชี้วัด
จํานวน 40 รายการ

การดําเนินการของจังหวัดบุรีรัมย
การดําเนินการตามโครงการ พัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ในสวน
ของจังหวัดบุรีรัมยเปนโครงการระยะที่ 2 ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2548 มีภารกิจในการนํา
ขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล ใหครอบคลุมในรายการขอมูล 45 กลุมเรื่อง และขอมูล 32 ตัวชี้วัด ซึ่ง
แนวทางการดําเนินการของจังหวัดบุรีรัมย มีดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดบุรีรัมย ตามคําสั่งของ
จังหวัดบุรีรัมย ที่ 4091/2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
2. สํานักงานจังหวัด โดยกลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดตรวจสอบรายการขอมูลทั้งหมดวาเกี่ยวของกับ
สวนราชการ หรือหนวยงานใดบาง เพื่อจะไดมอบหมายให สวนราชการดังกลาว เปนผูกรอกขอมูล ซึ่งจากการ
ตรวจสอบแลวพบวา รายการขอมูล 45 กลุมเรื่องและ 32 ตัวชี้วัด เกี่ยวของสวนราชการ ทั้งหนวยงาน
สวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองทองถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
3. ตอมาสํานักงานจังหวัด ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูวาราชการจังหวัด จาก
งบประมาณการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จัดทําโครงการอบรมสวนราชการตามบัญชีขางตน
โดยประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการ พรอมกับใหสวนราชการนําคอมพิวเตอรมาดําเนินการกรอก
ขอมูลพรอมกัน ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ใชระยะเวลาการอบรม 2 วัน และหลังการ
อบรมก็ใหสวนราชการดําเนินการกรอกขอมูลในสวนที่เหลืออยู
4. หลังการอบรม จังหวัดจะทําหนังสือซักซอมแนวทางการดําเนินการใหสวนราชการฯ ทราบเปน
ลายลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับทําบัญชีรหัสรายการ ความถี่ในการจัดเก็บ ระดับความลึกของ
ขอมูล เพื่อใหสวนราชการถือเปนแนวทางปฏิบัติ
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5. ตอมาเมื่อใกลจะสิ้นปงบประมาณ ซึ่งเปนเวลาที่สวนราชการฯ จะตองดําเนินการกรอกขอมูล
ใหแลวเสร็จ และเปนหวงเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร.และบริษัทที่ปรึกษาทริส จะมาตรวจติดตามตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป สํานักงานจังหวัดไดเชิญผูแทนสวนราชการ ที่เกี่ยวของทุกสวนราชการ
ประชุม เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและรับทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
6. ขั้นตอนสุดทาย สํานักงานจังหวัด จะตรวจสอบครั้งสุดทายวายังมีสวนราชการใดที่ไมได
ดําเนินการกรอกขอมูลหรือมีปญหาในการดําเนินการ สํานักงานจังหวัด โดยกลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร จะใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประสานงานทางโทรศัพทแตละสวนราชการฯ จนกวาการ
กรอกขอมูลดําเนินการใหแลวเสร็จและครบถวนสมบูรณมากที่สุด

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในการดําเนินการที่ผานมา สวนหนึ่งก็ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย แตมีบางสวนที่เปน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งปญหาดังกลาวอาจเปนปญหาของผูดูแลระบบจังหวัด (สํานักงาน
จังหวัด) รวมถึงสวนราชการผูมีหนาที่กรอกขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูกรอกขอมูล
• Field ขอมูล ณ วันที่ (ddmmyyyy) ควรมีใหเลือกวันเดือนป หรือขึ้นวันที่ ณ วัน กรอกขอมูล
ใหเลย ไมนาใหพิมพใส
• กรณีที่ตองการแกไขขอมูลในระบบ ตองการใหมีระบบคนหาได
• ตองการใหมีการนําเขาขอมูลจาก Excel เขาระบบได เนื่องจากขอมูลจํานวนมากและตอง
ตรวจสอบความถูกตอง
• การกรอกขอมูลเกี่ยวกับอําเภอ ตําบล หมูบานควรมีตัวเลือกใหกรอก ขอมูลที่ยังไมแนชัด
รอการตรวจสอบ อาจใหปรากฏในการแสดงผลเปน N/A หรือ *** หรือสัญลักษณอื่น
ที่เหมาะสมเพื่อที่จะไดรูวาขอมูลไมสมบูรณตองแกไข ซึ่งจะดีกวาการที่ตองกรอกขอมูล
อะไรก็ไดลงไปกอนเพื่อใหโปรแกรมยอมรับขอมูลทั้งชุด (ถาไมระบุใหครบจะไมรับ)
• การแกไขขอมูลโปรแกรมยอมใหแกไดเฉพาะขอมูลที่เปนตัวเลข บางครั้งเลือกหมูบานผิด
หรือพิมพชื่อโครงการผิดก็จะไมสามารถแกไดโดยตรง จะตองสรางขอมูลใหมทั้งชุดแลวลบชุดเกาทิ้ง
• การนําเขาขอมูลเกิดความลาชามาก (ขอมูล 50 รายการ ใชเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเปน
ปญหากับกรณีขอมูลมีจํานวนมากถึง 300 - 400 ขอมูล ควรที่จะมีชองทางนําเขาขอมูล
จํานวนมากๆ แทนการนําเขาคราวละชุด หรืออยางนอยที่สุดใหสามารถนําเขาคราวละ 10
ชุด ก็จะลดเวลาทํางานไดมาก อนึ่งการนําเขาขอมูลคราวละชุดเปนวิธีการของยุคแรกๆ ของ
การเก็บขอมูลผาน Internet ในปจจุบันสวนใหญมักให upload ไฟลขอมูลที่จัดทําไว
ลวงหนา โดยอาศัยโปรแกรมที่สวนกลางจัดทําใหเปนเครื่องมือการจัดเก็บขอมูลทําใหทํางาน
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รวดเร็วเพราะไมตองเสียเวลาโตตอบขอมูลกับ Server ที่เก็บขอมูลอยูตลอดเวลา สวนการ
แกไขขอมูล อาจตองทําครั้งละชุด
• ขอมูลที่จัดเก็บในปตางๆ จะเปนขอมูลของปกอนนี้ รวมกับขอมูลเพิ่มใหมในปที่จัดเก็บขอมูล
ในปใหม ตองนําเขาขอมูลเดิมของปเกาไปนําเขาใหมเปนขอมูลของปใหม ซึ่งเปลี่ยนแปลง
เฉพาะป พ.ศ. เทานั้น ขอใหชวยดําเนินการตอไปนี้ดวย
• การแสดงผลขอมูลที่ใหแสดงคราวละ 7 ขอมูลนั้น ขัดกับความตองการรับรูของคน นั่นคือ
คนเราตองการรับรูขอมูลที่ครบถวนถูกตองใหหมดในคราวเดียว การแสดงขอมูลไมตอเนื่อง
ทําใหความนาสนใจของขอมูลลดลง และทําใหพิจารณาหรือวิเคราะหขอมูลทําไดยาก
• ควรมีสวนที่ใหพิมพขอมูลในรูปแบบการพิมพออกทางการะดาษ A4 ไดดวย
2.สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูดูแลระบบของจังหวัด
• ในกรณีที่สวนราชการเจาของขอมูลมีขอมูลที่เก็บอยูในระบบ database อยูแลว ควรใช
วิธีการโอนขอมูลใหแก Server ของระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยเลย ไมควร
ใหมีการกรอกขอมูลใหมเพราะจะเปนการเพิ่มภาระใหแกเจาหนาที่ที่ตองทํางานซ้ําซอน
เชน ขอมูลจํานวนประชากรของที่ทําการปกครองจังหวัด
• สวนราชการที่เปนเจาของขอมูลจะไมคอยใหความสําคัญกับการดําเนินการกรอกขอมูล
มากนัก ทําใหจังหวัดตองคอยกํากับและสั่งการใหดําเนินการกรอกขอมูลอยูเสมอ
• Server ที่ตั้งอยูที่จังหวัดนาจะเปลี่ยนใหเปนระบบ Internet เนื่องจากหนวยงานที่เปน
เจาของขอมูลที่ตองกรอกขอมูลบางสวนไมไดใชเครือขายของกระทรวงมหาดไทย
• ในการแสดงรายงานขอมูล นาจะมีระบบสืบคนขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกตอการ
คนหารายงานแตละเรื่อง
• กรณีของผูดูแลระบบ ในระบบคนหาขอมูล user หรือผูใชงาน ควรมีทางเลือก หรือ
option อื่นๆ ใหเลือกดวย แทนที่จะสามารถคนหาไดตามชื่อผูใชงานเพียงอยางเดียว เชน
การคนหาตามชื่อหนวยงาน การคนหาตามชื่อรหัสผูใชงาน การคนหาตามระดับความ
นาเชื่อถือ เปนตน
• ในการกรอกขอมูลนาจะใหดําเนินการกรอกขอมูลไดทีละหลายๆ record แทนการกรอก
ขอมูลทีละ record
• ในระบบการรายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสําคัญของจังหวัด สําหรับผูดูแลระบบ
ควรเพิ่ม Field ระดับความนาเชื่อถือของรายงานในแตละเรื่อง เพื่อความสะดวกของผูดูแล
ระบบในการจัดการและติดตามขอมูลไดสะดวก
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• ในอนาคตอาจมีการพัฒนาโปรแกรมใหมีการกรอกขอมูลแบบ offline ลงในเครื่องคอมพิวเตอร
ของผูใชระบบงานกอน และหลังจากหนวยงานเจาของขอมูลดําเนินการ ตรวจสอบขอมูล
เรียบรอยแลวจึงคอยสงขอมูลขึ้น Server

บทสรุป
สํานักงานจังหวัด มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจในการนําเขาขอมูลของฐานขอมูล
ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยไมไดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือไม เพียงแตเพื่อเปน
การปฏิบัติตามหนาที่และภารกิจที่จะตองสนับสนุนการบริหารของผูวาราชการจังหวัด
หรือผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวง อยางมีประสิทธิภาพ สวนการดําเนินการก็มีปญหาอุปสรรคบาง แตหาก
สวนกลางจะใหการชวยเหลือหรือแกไขปญหา ก็จะทําใหการกรอกขอมูลของสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายชื่อรายการ 45 กลุมเรื่อง และ32 ตัวชี้วัดที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ
ที่

หนวยงาน

รายการที่รับผิดชอบ (N)

รายการที่รับผิดชอบ (K)

1 สนง.อุตุนิยมวิทยาฯ
2 สนง.ทองถิ่นฯ

N0401-2
N0903, N4101-3, N4203

3 ที่ทําการปกครองจังหวัด

N0201-2, N0901-2, N1001-2,N1004,
N4307, N4310, N4402

4 สนง.พัฒนาชุมชนฯ

N1003_1, N1003_2,N1802, N1901-2, K0601-2, K0701, K0801,
N2101-4, N2201-2, N2301, N2401-3, K0901, K1001, K1301,K2201,
N3501-2, N4302-3
K2301

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สนง.พัฒนาสังคมฯ
สนง.สาธารณสุขฯ
ตํารวจภูธร
สนง.สถิติฯ
สนง.เกษตรฯ
สนง.อุตสาหกรรมฯ
สนง.พาณิชยฯ
สรรพากรพื้นที่ฯ
ธ.ออมสิน
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ทศท.จังหวัด
สนง.วัฒนธรรมฯ
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ
สนง.ประกันสังคมฯ

19 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
20
21
22
23

สนง.ชลประทานฯ
สนง.พัฒนาธุรกิจการคา
ศตส.บร
สนง.ปองกันและบรรเทาฯ

N1401-2
N1301-12, N1404-5, N4305
N1501-4
N3101-3
N2601-4, N2702-3
N2801-4, N3901-2
N2902-3, N2905
N3303
N3304-5, N4304
N3401-2
N3601-2
N0501, N1201-2
N2501-2, N4301
N1403

K0702
K1701,K1401

4

K3201-2, K3300, K3403-4
K1201, K2801
K0101, K0301, K0401, K0501
K1101

N2203, N3801-2

K1501, K1601,
K1901,K2001,K2101
K1801
K0201

N3505-6
N2901
N1601-12, N4306
N1701-2

-
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รหัส
หนวยงาน
2
3

5
6
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29

ที่

หนวยงาน

24 สนง.คลังฯ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สนง.ที่ดินฯ
สนง.ปศุสัตว
สนง.ประมงฯ
สนง.จัดหางาน
สนง.เกษตรและสหกรณฯ
สนง.ทรัพยากรน้ําฯ
สนง.ประปาจังหวัด
สนง.ทางหลวงชนบท
การทาอากาศยาน
กศน.
สนง.สหกรณฯ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานฯ
ศูนยทองเที่ยวฯ
สนง.แรงงานฯ
สนจ. กลุมบุคคลฯ
สนจ. ฝายอํานวยการ

41 สนจ.ยุทธศาสตร
42
43
44
45
46

สนจ. กลุมงานขอมูลฯ
สพท.1
สพท.2
สพท.3
สพท.4

รายการที่รับผิดชอบ (N)
N2001, N2105, N3301-2, N4002,
N4004
N2701
N2605
N2606
N3104
N4501

รายการที่รับผิดชอบ (K)
K0202
-

N3503
N3504
N3701
N3702
N1106
N3201
N3105
N3001-8
N3106
N4201-2, N4308

K2701
K2601

N4001, N4003, N4005, N4401, N0601,
N0701-2, N4309, N4502
N0101-2, N0301, N0801
N1101-5, N1107-8
N1101-5, N1107-8
N1101-5, N1107-8
N1101-5, N1107-8

K2401
K3001-4, K3101
K3001-4, K3101
K3001-4, K3101
K3001-4, K3101

หมายเหตุ : นิยามของรายการขอมูล 45 กลุมเรื่อง (N) และรายการขอมูล 32 ตัวชี้วัด (K) แตละคา
สามารถตรวจสอบไดทาง http://www.poc.buriram.go.th
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รหัส
หนวยงาน
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
42
47
52
54
55
74
92
93
94
95
96
97
98

