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หัวข้อการน าเสนอ 
 

- แนวทางในประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพืน้ที่  
เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสนิใจเพื่อการพัฒนาที่
ยั่ งยืน   

- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมูสิารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสนิใจเพื่อการพัฒนาที่
ยั่ งยืน   
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1. แนวทางในประยุกต์ใช้ข้อมูล(Data) และสารสนเทศ(Information)  
เพือ่การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี 

• มีการวางระบบงานพืน้ฐานครอบคลุมงานภารกจิหลกัในเชิงพืน้ทีข่ององคก์ร  
• มีเจ้าหน้าทีส่ าหรับปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั ตามความจ าเป็นต่อการ

วเิคราะห์ฯ ในล าดบัต่อไป 
• มีผู้เช่ียวชาญและนักวเิคราะห์ท าการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัจากขอ้มูลสารสนเทศขา้งตน้  ตาม

สภาพปัญหาและข้อจ ากดัในแต่ละพืน้ที ่ แผนการปฏิบัตงิาน งบประมาณ       โดย
สามารถวเิคราะห์/เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานได้ทั้งเชิงประสิทธิภาพของกจิกรรม 
(Outputs) และเชิงประสิทธิผลของผลงาน (Outcomes) เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารในเชิง
พ้ืนท่ี อยา่งเป็นพลวตั 

• ผู้บริหารเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนใน
การบริหารและตดัสินใจแบบบูรณาการ ให้มปีระสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลทีด่ขีึน้  ที่
สอดคล้องตามความจ าเป็นพืน้ฐาน ความเร่งด่วน และล าดบัความส าคญัของปัญหาใน
พืน้ที ่“อย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม และเป็นธรรม” (ไม่เลอืกปฏิบัต.ิ.....!!!!!) 
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ระดบัของระบบสารสนเทศ (Level of Information System) 

 
ระดบัสูง 

ระดบักลาง 

ระดบัปฏิบัต ิ

Tactical and Decision  
Level 

Strategic/Planning 
Level 

DSS 

OA 

EIS 

Operation Level 
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รูปแบบของระบบสารสนเทศ 
ในการสนับสนุนการท างานของบุคลากรในแต่ละระดับ 

บุคลากรระดบัปฏิบัติ  
(OPERATION) 

ผู้บริหารระดบักลาง 
(Management) 

ผู้บริหาร
ระดบัสูง 

(Executive) 

• รวบรวมและน าเข้าข้อมูล 
• จัดเกบ็ข้อมูล 
• สืบค้นและจัดท ารายงาน 
• จัดท าแผนปฏบิัตงิาน 

• วิเคราะหส์ภาพปญัหา/สภาพพื้นที่ 

• วิเคราะห/์เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

• วางแผนการปฏิบตัิงาน 

• ติดตามและประเมินผล/ ก าหนดนโยบาย  

• วางแผนกลยทุธแ์ละยทุธศาสตร ์

• สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ ์

• จดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 

• ระบบสืบค้น และจัดท า
รายงานข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย 

• โปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

• ระบบน าเสนอข้อมูลเชิงพืน้ที่
ผ่านระบบเครือข่าย (IMS) 

• ระบบน าเข้าและรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 

Application Task User Level 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
(Geographic Information System – GIS) 

 ข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS จะเป็นข้อมูลที่
สามารถอ้างอิง Reference กับต าแหน่งพืน้ผิวโลกได้เท่าน้ัน โดยเป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์เชิงต าแหน่ง และอ้างอิงกับพิกัดของโลกได้ ดังน้ันการน าเข้าข้อมูล 
(Input) การวเิคราะห์ (Analysis) และการน าเสนอข้อมูล (Display) ใน GIS จึงเป็น
การน าเสนอ เฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงต าแหน่งกับข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงจะ
แตกต่างจากข้อมูล MIS โดยทั่วไปที่ไม่มคีวามสัมพนัธ์อ้างองิกับต าแหน่งพิกัดของ
โลก 

 การประยุกต์ใช้ข้อมูล MIS กับ GIS ผู้ใช้จึงต้องค านึงถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์และการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเชิงพื้นที่ของข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ 
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Hardware 

Software 

People 

Data 

Procedures/ 
Methods 
 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

GIS 
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MIS-ข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลเชิงพืน้ที ่
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สรุป : Geographic Information System - GIS 
  

•   ที่ตั้งหมู่บ้าน ชุมชน 
 
•  เส้นทางคมนาคม 
 
•  เขตที่ดนิ  
•  เขตการปกครอง 
     
•   สภาพภูมิประเทศ
และการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ 
 
•ข้อมูลจากพืน้ที่จริง 

กลุ่มของวธีิการซ่ึงน าไปสู่                      
การท าให้มองเห็นภาพเชิงพืน้ที่
ของข้อมูล   การจดัท า                       
การรวบรวม  การจดัเกบ็                      
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ที ่ 

การเช่ือมโยงฐานข้อมูลเข้ากบั 
แผนที ่“Smart Maps”                      
linking a database to the map 



16-3-2558 Geo-Informatics for DSS              
Dr. Sombat Yumuang 

13 

MIS&GIS เพือ่สนับสนุนการบริหารและตดัสินใจ 
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เปลีย่นข้อมูลและสารสนเทศให้มองเห็นเป็นภาพแผนทีไ่ด้ 

การจ าแนกปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆ 

การทดลองสร้างแบบจ าลอง  

หลกีเลีย่งความผดิพลาดของข้อมูล 

หลกีเลีย่งการตั้งสมมุตฐิานผดิ ๆ  
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1. ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการบริหารจัดการข้อมูล  
  2.ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการปฏบัิติงาน 
  3.ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการช่วยวางแผนการก าหนด 

    นโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  4.ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการติดตามตรวจสอบผลการน านโยบาย 

     และแผนงานไปปฏบิัติ  

1.3 แนวทางในการประยุกต์ใช้ MIS&GIS มาใช้ในการบริหารจัดการ 
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 การพฒันาทางด้านเศรษฐกจิ  
 

 การบังคบัใช้กฎหมาย 
 

การคมนาคม ขนส่ง  
 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ  
 

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน  
 

การจดัเกบ็ภาษี  
การศึกษา 

 

การสาธารณสุข 
 

แบบจ าลองทางด้านส่ิงแวดล้อม  
 

การให้บริการประชาชน 
 

การจดัการในสภาวะฉุกเฉินและพบิตัภิัย 

การประยกุตใ์ช ้GIS กบัการบริหารจดัการ 
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การ

สาธารณสุข 
 

 
การติดตาม
ตรวจสอบ
ทางด้าน 

ส่ิงแวดล้อม 

 
 

การพฒันา
ด้าน

เศรษฐกจิ 
 วิเคราะหก์ารแพร่ กระจายของ

โรคตามเวลาท่ีเปล่ียน ไปหรือ
วิเคราะหค์วาม สัมพนัธ์ของ
สาเหตุการเกดิโรคกบัเง่ือนไข
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

การวิเคราะห์หาต าแหน่ง/
จุดก าเนิดหรือจุด
แพร่กระจายโรคติดต่อ 
 

 
การจดัเกบ็ต าแหน่งของ
ผูป่้วยที่เป็นโรคต่างๆ  
 

 
การวิเคราะห์การ
แพร่กระจายและการสะสม
ของมลพิษที่มีผลต่อ
ประชากร 
 

 
การสร้างแบบจ าลองของ
การวิเคราะห์แหล่งมลพิษ
ร้ายแรงท่ีมีผลต่อพื้นท่ี
เฉพาะ 
 

การจดัเกบ็ต าแหน่งของแหล่ง
จดัเกบ็สารพิษร้ายแรง ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ซ่ึงเส่ียงต่อการไดรั้บผลกระทบ 
เช่น น ้าใตดิ้น 
 

การวิเคราะห์ความตอ้งการ
ทรัพยากรตามศกัยภาพของ 
ผูจ้ดัหา (Supplier) การ
สร้างแบบจ าลองพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมส าหรับการพฒันา 
 

สนบัสนุนใหมี้การใช้
ทรัพยากรหรือผูจ้ดัหา
วตัถุดิบในทอ้งถิ่น 
 

การจดัเกบ็ต าแหน่งท่ีตั้ง
ของธุรกิจที่ส าคญั 
และความตอ้งการ
ทรัพยากรที่ส าคญั 
 

การประยุกต์ใช้ใน 
การวเิคราะห์นโยบาย 

การประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจดัการ/การ
จดัท านโยบาย 

การประยุกต์ใช้ในการ
จดัเกบ็ข้อมูลในรายการ

ต่างๆ 

 
 

การจดัการ 
ภาวะฉุกเฉิน
และพบิัตภิัย 

 
การวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ความร้ายแรงของ
เหตุการณ์ ในระดบัต่างๆ  
 

 
การสร้างแบบจ าลองเพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีต่อ
สาธารณูปโภคในสถานที่
ต่างๆ  
 

การจดัเกบ็ต าแหน่งเส้น ทางท่ี
ใชใ้นกรณีฉุกเฉิน เช่น       
เส้นทางท่ีมีการจราจรหนาแน่น
ท่ีควรหลีกเล่ียง หรือจดัเกบ็
ต าแหน่งของสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อ
การเกดิอนัตราย เช่น คลงัเกบ็
อาวุธ หรือคลงัแสง คลงัน ้ามนั  

 
การศึกษา ............................. 

.............................. 
 
 

......................... 

......................... 

........................ 
 
 

................................ 

............................... 

................................. 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  
(Geographic Information System - GIS)                                             

ในการบริหารจัดการ 

 เพื่อการจัดสรรทรัพยากร(เงนิ/คน)ใหม่โดยใช้ profile    
 ของ ลูกค้า เป็นประธาน ซึ่งขึน้กับลักษณะของ  ข้อมูลเชิงพืน้ที่    

 ได้แก่  -ข้อมูลประชากร เอกชน 

 -ข้อมูลพนักงาน ข้าราชการ หน่วยงาน 
       -ข้อมูลกายภาพ (ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม สาธารณูปโภค) 
       -ข้อมูลเศรษฐกจิและสังคม  
       -ข้อมูลการปกครอง การเมอืง… 
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•เพือ่การ Backup เร่ืองข้อมูลทีถู่กต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ โดยเฉพาะในเร่ือง 
 - Profile ของลูกค้า (Needs) วเิคราะห์โดยใช้ข้อมูลประกอบพืน้ที ่
 - Profile ของ Suppliers หน่วยราชการ เช่น ก าลงัคนแยกตามพืน้ที ่
   รายจงัหวดั ทีต่ั้งและจ านวนหน่วยงานรายอ าเภอ… 

 - อาจพบ mismatch ระหว่าง Demand & Supply ตามพืน้ทีต่่างๆ  
   ซ่ึงน าไปสู่ การจัดสรรทรัพยากรใหม่ 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
(Geographic Information System - GIS) ในการบริหารจัดการ (ต่อ) 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ GIS Implication 

เพือ่การจัดสรรทรัพยากรภาครัฐ และปรับโครงสร้างของระบบการศึกษาไทย… 
จากการวเิคราะห์ดูภาพรวมของ 

 Profile ของลกูคา้ (Needs)ไดแ้ก่ เยาวชน ประชาชน 
 Profile ของ Suppliers จากภาครัฐ เช่น ก าลงัคน จ านวนหน่วยงานและ
 งบประมาณ ท่ีแยกตามพ้ืนท่ีเขตการศึกษา โรงเรียน เขตการปกครองทอ้งถ่ิน 

…อาจพบความไม่สมดุล ระหว่าง Needs และ Suppliers ตามพืน้ทีต่่างๆ  
   

 ซ่ึงน าไปสู่   การจดัสรรทรัพยากรใหม่ อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยใช ้ขอ้มูล     
              เชิงพื้นท่ี ทุกๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง มาท าการวเิคราะห์ร่วมกนัอยา่งเป็นพลวตั 
 (Dynamics)  
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GISGIS MISMIS

กระทรวง ทบวง กรม  กอง
(ส่วนกลาง)

อนิเทอร์เน็ต

ศูนย์
ขอ้มูลกลาง

EIS / DSSEIS / DSS

ซอฟท์แวร์ประยกุต์

อนิทรา
เน็ต

เอกซ์ทราเน็ต

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของภาครัฐในอนาคต

EIS - Executive Information System 
DSS - Dicision Support System
MIS - Management Information System
GIS - Geographic Information System

จังหวดั ศูนย์ เขต ภาค เทศบาล  อบต.
(ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่)

ระบบ ICT เพือ่สนับสนุนระบบติดตาม ก ากบัและประเมินผล                                 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
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      ระบบโปรแกรมประยกุต ์GIS  
          เพ่ือการเช่ือมโยง การวิเคราะห ์การสนับสนุนและตดัสินใจ ในการจดัระบบราชการไทย 
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จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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จ านวนผูติ้ดยาเสพติดจ าแนกตามอาชีพ ใน 6 จงัหวดัภาคเหนือ 
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Sectors 
-เศรษฐกิจ 
-สงัคม 
-มัน่คง 
-บริหาร 

         Areas 
-ทรัพยากร(ทุกดา้น) 
-ลูกคา้ (ประชาชน/เอกชน) 

Basic  elements     +      Values 
(เท่ากันตามความจ าเป็นของ    (ต่างกันตามสภาพปัญหา 
 จ านวนลูกค้า, พืน้ท่ีดูแล)        ของลูกค้า, ตามพืน้ท่ี)    S   A   F P I 

Function 
Policy, Participation 
Integration 

Scientific 
method 

..GIS for Good Government (GGG).. 



(Analysis – Evaluation Using GIS/RS) 

Basic Thematic Layer and Dynamics 
Data   (GIS Database) 

Planning – Design Work 

Visualization 

Policy – Decision Support 

- Basic Planning Maps 

- Planning Maps 

- Evaluation Maps 

- Reports 

- Statistics            

- etc… 

Selection of Alternatives 

Geographic Data 
Base 

- Overlay 

- Buffer 

- Network 

- 3-D 

- Statistical 

- Multi – Variable 

- Simulation Model 

- etc… 

Statistical Out put of 
Attribute data 

Spatial Analysis by GIS 
Functions 

Output of Evaluation Map Preparation of Final Report 

Development of Evaluation 
Map 

- Satellite Image Mapping 

   (Resolution 30 m.,15 m., 1m.) 

- Satellite Image Processing 

- Land Cover Classification 

- Existing Data Collection& 

   Analysis in Thailand 

- Existing Data Collection & 

   Analysis in the Field Survey 

- Map Digitizing 

- Data Base Construction 

Area Approach Conceptual Framework of Decision Support System for Rural Development 

Map Digitizing 

Thematic Maps 

Aerial Photo 

Remote                  
Sensing 

Ground Data 

(proposed by S.Yumuang, 2009) 

 Water Bodies Distribution Map 

 Geomorphology Map 

 Slope Map 

 Geology / Geologic Structure Map 

 Soil Map 

 Vegetation – Land Use Map 

 Meteorology Map 

 Etc. 

1. ข้อมลูในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ ์/ มิติ  
2. ข้อมลูเพ่ือการบริหารงานพฒันาชุมชน (รง.)  
3. ข้อมลูการเบิกจ่ายงบประมาณ (สงป.)     
4. ข้อมลูตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (PA) และ

ระดบัหน่วยงาน (IPA) 
5. ข้อมลู จปฐ. และ ข้อมลู กชช.2ค 
6. ข้อมลูปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ท่ีสามารถ

ส่ือสารกบัผู้บริหารและผู้ปฏิบติั 
7. ข้อมลูการด าเนินงานอ่ืนท่ีตอบสนองต่อกลยทุธแ์ละ

ประเดน็ยทุธศ์าสตรอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ภารกจิเร่งดว่นตามนโยบายของรฐับาล 
 ยุทธศาสตร์ภารกจิดา้นความมัน่คงภายใน 
 ยุทธศาสตร์ภารกจิดา้นพฒันาชุมชนและสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
 ยุทธศาสตร์ภารกจิดา้นสาธารณภยัและพฒันาเมอืง 
 ยุทธศาสตร์การเร่งรดัขจดัปญัหาความยากจนของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งชุมชนที่เขม้แขง็และสงัคมที่น่าอยู่ 

Existing Reports & 
Materials 

 

5) Selection of Planning and Management Program 

 (Integration of Sectoral Planning and Management Project and Priority Area) 

4) Selection of the Priority Area for Planning and Management  

3) Planning and Management Strategy 

2) Basic strategy of Planning and Management 

1) Understandings of Geospatial Characteristics 
  

 Problem : Sabotage, Crimes, Bomb, rob , Attack etc. 

 Social Environment : Population , Poverty, Health, Welfare, Education, 
Employment ,Infrastructure, drug 

 Economic Environment : Land use, Production , Investment , Trade , Tourism 

 Physical Environment : Land , Water , Natural Resources, Communication 
system,  

Integrated Physical Social and Economic Information for Planning and 
Management 

Analysis/Hypothesis 

Policy and Decision Support              
(by Expert & Policy Makers) 

 Topographic Map (Scale 1:250,000   1:50,000   
and  1:4,000) 

 Administrative Boundaries Map 

 Pollution Distribution Map 

 Legal Constrain Map 

 Transportation Network Map 

 Population Dynamics 

 Social Statistical Map 

 Master Planning Map 

 

 จ าแนกและจดักลุ่มสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ี  
 การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีตามช่วงเวลา (Time Series)  
 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของการบริหารจดัการและการ

พฒันาชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ี จ าแนกตามหน่วยงานและระดบั 
 ความสมัพนัธ/์ความสอดคล้องระหว่างความรนุแรงของ

สภาพปัญหาตามนโยบายหลกัและการจดัสรรทรพัยากรของ
หน่วยงานภาครฐั  

 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหาและลกัษณะทางภมิูศาสตรข์อง
พ้ืนท่ี  
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ระบบการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ PA 

ขอ้มูลทางดา้นระดบัของความส าเร็จการบรรลุเป้าหมายตามค ารบัรองการปฏิบตัริาชการ 
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การรายงานขอ้มูล IPA ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการระดบัหน่วยงาน ปี 2550  

ขอ้มูลทางดา้นระดบัของความส าเร็จของการจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม 
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ขอ้มูลเพือ่การบรหิารงานพฒันาชุมชน (ขอ้มูลทางดา้นเครอืข่ายองคก์รชุมชน) 

ขอ้มูลทางดา้นจ  านวนองคก์รต  าบลที่มีความสามารถแกปั้ญหาและพฒันาต าบล/ชุมชน 
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โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคม  
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

โดย 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ร่วมกับ  

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

(ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง – หัวหน้าโครงการ) 
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Social 
Application MIS 

GIS/SDSS 

MOC 

Earth 

Android/iOS 

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

MOC (Ministry Operation Center) 

Mobile Application 

Social Application 

โปรแกรมประยุกตใ์นโครงการพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศด้านสังคม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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Executive  
(ระดับผู้บริหาร) 

Social Analyst  
(ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคม)  

Operation & Management  
(ระดับบริหารจัดการ                     
และระดับปฏิบัติ) 

Publics  
(สาธารณชน)  

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

Mobile Application 

ระดับการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ 

MOC 

รับรู/้ 
สร้างความตระหนัก/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

วางแผน/ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์ปัญหา/สถานการณ์
ทางสังคมเชิงพ้ืนท่ี 

การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และสนับสนุนการตัดสินใจ 
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รูปแบบของระบบสารสนเทศ 
ในการสนับสนุนการท างานของบุคลากรในแต่ละระดับ 

บุคลากรระดบัปฏิบัติ  
(OPERATION) 

ผู้บริหารระดบักลาง 
(Management) 

ผู้บริหาร
ระดบัสูง 

(Executive) 

• รวบรวมและน าเข้าข้อมูล 
• จัดเกบ็ข้อมูล 
• สืบค้นและจัดท ารายงาน 
• จัดท าแผนปฏบิัตงิาน 

• วิเคราะหส์ภาพปญัหา/สภาพพื้นที่ 

• วิเคราะห/์เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

• วางแผนการปฏิบตัิงาน 

• ติดตามและประเมินผล/ ก าหนดนโยบาย  

• วางแผนกลยทุธแ์ละยทุธศาสตร ์

• สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ ์

• จดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 

• ระบบสืบค้น และจัดท า
รายงานข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย 

• โปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

• ระบบน าเสนอข้อมูลเชิงพืน้ที่
ผ่านระบบเครือข่าย (IMS) 

• ระบบน าเข้าและรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 

Application Task User Level 



Social Database 

Google Earth Application MIS Application 

GIS Application MOC 

ฐานข้อมูลกลางทางสังคมของประเทศไทย (Social Database)  
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กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมแผนท่ีทหาร 

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) 

16-3-2558 Geo-Informatics for DSS              
Dr. Sombat Yumuang 

36 



หน้า 3/3 

ข้อมูลในโครงการ 

หน้า 2/3 หน้า 1/3 
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MOC (Ministry Operation Center)  

ระบบสนับสนุนการ
น า เสนอสารสนเทศ
ส า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร ใ น
รูปแบบศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวง (Ministry 
Operation Center: 
MOC)  
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GIS Application and Decision Support System 

โปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ 
(GIS Application) และ
ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ตัดสินใจ (DSS)  ใช้
ส าหรั บส นับส นุนการ
วิ เคราะห์  สั ง เค ราะห์ 
และประมวลผลข้อมูล
ทางสังคมเชิงพื้นท่ี เพื่อ
สนับสนุนการวางแผน
และการตัดสินใจ 
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MIS (Management Information System)  

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS) ใช้
สนับสนุนการวางแผน
และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของ พม. ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ทางสั งคมได้ อย่ า งมี
ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย
สนับสนุนข้อมูลทั้งใน
รูปแบบแผนที่ ตาราง 
และกราฟ 
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Google Earth Application 

ระบบสนับสนุนการ
น า เ สนอข้ อมู ล ผ่ า น
ระบบแผนที่ภาพถ่าย
ด า ว เ ที ย ม  3  มิ ติ 
(Google Earth) ใช้
ส าหรับการน า เสนอ
ข้อมูลสถานการณ์ทาง
สังคมในเชิงพื้นที่  ต่อ
สาธารณะ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความตระหนัก
และสร้า งการมีส่ วน
ร่วม 
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Mobile Application (Android & iOS)  

ระบบการแจ้งข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ฯ  ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (Mobile 

Application) ใช้ส าหรับ
การแจ้งข้อมูลสถานที่ที่
มีและไม่มีการออกแบบ
ตามอา รยสถาปั ต ย์ 
และน าเสนอข้อมูลใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ใช้งานได้ทั้ง Android 
และ iOS 
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 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้อมูลท่ีส ารวจและจัดเก็บโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลทางสังคม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การวางแผนและการก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การวางแผนและการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ โดยการประยุกต์ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo – Informatics) 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมได้อย่าง
เป็นพลวัต (Dynamics)  

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) การติดตามงาน (Monitoring) 
และการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) ตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร 
(Resources Allocation) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมลงสู่พื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างแม่นย าและได้
ประสิทธิผล 
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จ ำนวนประชำกรต่อ 

ข้ำรำชกำร 1 คน รำยจังหวัด 

เชียงใหม่ 

กำญจนบุรี 

นครรำชสีมำ 

ยะลำ 
สตูล 

จันทบุรี 

สุรินทร์ 

ชุมพร 

น่ำน 

 

    GIS for Good Government - GGG 
         มิติใหม่ของการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
     ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
 
 

 

ภูมิสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

 

จ านวนผู้ติดยาเสพติด 
รายหมู่บ้าน 

แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ 
ล าปาง 

เชียงราย 
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Outputs Outputs && OutcomesOutcomes

G G -- GovernmentGovernment

โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัต ิอยู่เมอืง  
ศูนย์วจิยัภูมสิารสนเทศเพือ่ประเทศไทย (www.gisthai.org) 

  


