
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคม  
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ร่วมกับ  
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Executive  
(ระดับผู้บริหาร) 

Social Analyst  
(ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคม)  

Operation & Management  
(ระดับบริหารจัดการ                     
และระดับปฏิบัติ) 

Publics  
(สาธารณชน)  

Google Earth Application 

GIS Application 

Mobile Application 

ระดับการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ 

MOC 

รับรู้/ 
สร้างความตระหนัก/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

วางแผน/ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์ปัญหา/สถานการณ์
ทางสังคมเชิงพื้นที่ 

การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และสนับสนุนการตัดสินใจ 
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MIS Application 



Social Database 

Google Earth Application MIS Application 

GIS Application MOC 

ฐานข้อมูลกลางทางสังคมของประเทศไทย (Social Database)  
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กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมแผนที่ทหาร 

กรมป่าไม้ 

กรมทรัพยากรธรณี 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ส านักงานประกันสังคม ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรมการปกครอง 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ พม. 
ส านักงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 

WHO UNDP World Bank Asean 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ส านักงานธนานุเคราะห์ 

ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 

กรมการจัดหางาน 
ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

กรมสุขภาพจิต 

กรมพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชน 

การเคหะแห่งชาติ 

กระทรวงคมนาคม 

แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Source) 
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ข้อมูลในโครงการ (สถานการณ์ส าคัญ) 
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ข้อมูลในโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
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ข้อมูลในโครงการ (เชิงประเด็น) 

8 



ข้อมูลในโครงการ (ข้อมูลพื้นฐาน) 
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ข้อมูลในโครงการ (ข้อมูลในกลุ่มประเทศอาเซียน) 
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MOC (Ministry Operation Center)  

ระบบสนับสนุนการน าเสนอสารสนเทศส าหรับผู้บริหารในรูปแบบศูนย์ปฏิบัตกิารกระทรวง (Ministry Operation Center: MOC)  
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GIS Application and Decision Support System 

โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS Application) และระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (DSS)   

ใช้ส ำหรับสนับสนุนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลทำงสังคมเชิงพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
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MIS (Management Information System)  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Application)  
ใช้สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของ พม. ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำงสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสนับสนุน
ข้อมูลท้ังในรูปแบบแผนท่ี ตำรำง และกรำฟ 
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Google Earth Application  

ระบบสนับสนุนการน าเสนอข้อมูลผ่านระบบแผนที่ภาพถา่ยดาวเทียม 3 มิติ (Google Earth)  

ใชส้ ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูลสถำนกำรณ์ทำงสังคมในเชิงพื้นท่ี ต่อสำธำรณะ เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนักและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

14 



Mobile Application (Android & iOS)  

ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  

ใช้ส ำหรับกำรแจ้งข้อมูลสถำนท่ีท่ีมีและไม่มีกำรออกแบบตำมอำรยสถำปัตย์ และน ำเสนอข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้งำนได้ท้ัง 
Android และ iOS 
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 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้อมูลที่ส ารวจและจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลทางสังคม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การวางแผนและการก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การวางแผนและการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยการประยุกต์ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo – Informatics) 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมได้อย่าง
เป็นพลวัต (Dynamics)  

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) การติดตามงาน (Monitoring) 
และการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร 
(Resources Allocation) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมลงสู่พื้นที่เป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นย าและได้
ประสิทธิผล 

PROJECT VISION 
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Thank You 
 

คณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อยู่เมือง  หัวหน้าโครงการ 
2. ดร.ศิริเชษฐ์  สังขะมาน     ที่ปรึกษาโครงการ 
3. นายจุลพงษ์  จุลวรรณ์     
4. นายทวีพงษ์  อารียโสภณ     
5. นายสุรัตน์ สารทรัพย์     
6. นายอุดมพร ตุงคะศิริ     
7. นายนวัชร  จักรวิทย์ธ ารง 
8. นายฤชากร  นวอิทธิพร 
9. นางสาวสุภาภรณ์  อารียโสภณ    

17 


