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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

(Management Information System : MIS)(Management Information System : MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( (MIS)MIS)

คอืคอื  ระบบที่ใหสารสนเทศตามความตองการของผูบริหารระบบที่ใหสารสนเทศตามความตองการของผูบริหาร   โดยสารสนเทศดังกลาวโดยสารสนเทศดังกลาว

ไดมาจากทั้งภายในและภายนอกไดมาจากทั้งภายในและภายนอก   ซึ่งจะมีทั้งสวนที่เปนอดีตและปจจุบันซึ่งจะมีทั้งสวนที่เปนอดีตและปจจุบัน   และคาดการณและคาดการณ

ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   ทั้งนี้เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใหทั้งนี้เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและให

ผูบริหารสามารถตัดสินใจควบคุมงานไดในชวงเวลาที่เหมาะสมผูบริหารสามารถตัดสินใจควบคุมงานไดในชวงเวลาที่เหมาะสม  

ตัวอยางของระบบตัวอยางของระบบ MIS MIS

ระบบเงินเดือนระบบเงินเดือน  ระบบการบริหารเวลาปฏิบัติงานระบบการบริหารเวลาปฏิบัติงาน  ระบบสวัสดิการระบบสวัสดิการ  ระบบสรรหาระบบสรรหา    

บุคลากรบุคลากร  ระบบการฝกอบรมระบบการฝกอบรม  ระบบประเมินผลงานระบบประเมินผลงาน  ระบบควบคุมสินคาคงคลังระบบควบคุมสินคาคงคลัง    ระบบระบบ

ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีมูลคาเพิ่ม  ระบบวิเคราะหการขายระบบวิเคราะหการขาย      ฯลฯฯลฯ
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ระดับของระบบสารสนเทศระดับของระบบสารสนเทศ  ( (Level of Information System)Level of Information System)

ระดับสงู

ระดับกลาง

ระดับปฏิบัติ

Tactical and Decision 
Level

Strategic/Planning
Level

DSS

OA

EIS

Operation Level
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วงจรการพัฒนาวงจรการพัฒนา MIS MIS

PlanningPlanning
Strategic plan,Strategic plan,
implementation planimplementation plan

Need Assessment/Need Assessment/
Requirement AnalysisRequirement Analysis

EvaluateEvaluate
Maintenance, planMaintenance, plan
user surveyuser survey

DesignDesign
Schema spatial Data, Schema spatial Data, 
Attribute Data , input elementAttribute Data , input element
Output elements, applicationsOutput elements, applications

ImplementImplement
Data ConversionData Conversion
Application DevelopmentApplication Development
TrainingTraining
Pilot ProjectPilot Project

(The Design and Implementation of Geographic Information System : John E.Harmon and Steven J.Anderson)

การวางแผนการวางแผน

การวิเคราะหความตองการการวิเคราะหความตองการ

การออกแบบการออกแบบการนําไปการนําไป

ปฏิบัติปฏิบัติ--ทดลองทดลอง

การประเมินผลการประเมินผล
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ปจจัยที่จะไดระบบสารสนเทศในระดับบริหารปจจัยที่จะไดระบบสารสนเทศในระดับบริหาร

•• มีระบบงานพืน้ฐานครอบคลุมทุกชนิดงานในองคกรมีระบบงานพืน้ฐานครอบคลุมทุกชนิดงานในองคกร  
•• มีผูเชี่ยวชาญและนักวิเคราะหในการวิเคราะหระบบงานมีผูเชี่ยวชาญและนักวิเคราะหในการวิเคราะหระบบงาน

ผูบริหารระดับสูงและระดับรองลงมาใหเวลาในการบอกผูบริหารระดับสูงและระดับรองลงมาใหเวลาในการบอก

ตองการของระบบตองการของระบบ

•• ผูบริหารรูจักการใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือในการผูบริหารรูจักการใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ

บริหารและตัดสินใจบริหารและตัดสินใจ

•• มีเจาหนาที่สําหรับปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันมีเจาหนาที่สําหรับปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน
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ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรระบบสารสนเทศภูมศิาสตร  

Geographic Information System Geographic Information System -- GISGIS

ขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   หรือหรือ  GIS  GIS จะเปนขอมูลที่จะเปนขอมูลที่

สามารถอางอิงสามารถอางอิง Reference  Reference กับตําแหนงพื้นผิวโลกไดเทานั้นกับตําแหนงพื้นผิวโลกไดเทานั้น  โดยเปนขอมูลที่มีโดยเปนขอมูลที่มี

ความสัมพันธเชิงตําแหนงความสัมพันธเชิงตําแหนง   และอางอิงกับพิกัดของโลกไดและอางอิงกับพิกัดของโลกได   ดังนั้นการนําเขาดังนั้นการนําเขา

ขอมูลขอมูล ( (Input) Input) การวิเคราะหการวิเคราะห ( (Analysis) Analysis) และการนําเสนอขอมูลและการนําเสนอขอมูล ( (Display) Display) ในใน  

GIS GIS จึงเปนการนําเสนอจึงเปนการนําเสนอ  เฉพาะขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงตําแหนงกับขอมูลเฉพาะขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงตําแหนงกับขอมูล

อื่นๆอื่นๆ   ซึ่งจะแตกตางจากขอมูลซึ่งจะแตกตางจากขอมูล  MIS  MIS โดยทั่วไปที่ไมมีความสัมพันธอางอิงกับโดยทั่วไปที่ไมมีความสัมพันธอางอิงกับ

ตําแหนงพิกัดของโลกตําแหนงพิกัดของโลก

การประยุ กต ใช ข อมู ลการประยุ กต ใช ข อมู ล  M I S   M I S  กับกับ  G I S   G I S  ผู ใ ช จึ งต องคํ านึ งถึ งผู ใช จึ งต องคํ านึ งถึ ง

ความสามารถในการวิเคราะหและการแสดงความสัมพันธของขอมูลในเชิงความสามารถในการวิเคราะหและการแสดงความสัมพันธของขอมูลในเชิง

พื้นที่ของขอมูลที่จะนํามาใชพื้นที่ของขอมูลที่จะนํามาใช
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) คือระบบคอมพิวเตอร ซึ่ง

ประกอบดวย ซอฟตแวร ฮารดแวร และขอมูล รวมถึงบุคลากรซึ่งชวยใน

การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอสารสนเทศ ซึ่ง

ผูกติดกับตําแหนงในเชิงพื้นที่

นิยามของระบบสารสนเทศภมูศิาสตรนิยามของระบบสารสนเทศภมูศิาสตร  

spatial location – ตําแหนงเชิงพื้นที่

information – ขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลว

system – การเชื่อมโยงระหวางซอฟตแวร ฮารดแวร และขอมูล

personnel – กุญแจสําคัญซึง่เปนตัวขับเคลือ่น GIS
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Hardware

Software

People

Data

Procedures/

Methods

องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

GIS
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โครงสรางขององคกรในการบรหิารจัดการดวยโครงสรางขององคกรในการบรหิารจัดการดวย GIS GIS

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ ( (MIS)MIS)

ขอมูลเชิงพื้นที่ขอมูลเชิงพื้นที่  

(Spatial Data)          (Spatial Data)          

การจัดการองคกรการจัดการองคกร  และและ

สถาบันสถาบัน  

กลุมผูใชงานกลุมผูใชงาน MIS&GIS MIS&GIS

การเขาถึงและการเผยแพรการเขาถึงและการเผยแพร

MIS&MIS&ขอมูลเชิงพื้นที่ขอมูลเชิงพื้นที่
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องคประกอบขององคกรองคประกอบขององคกร GIS  GIS 
PEOPLE

APPLICATIONS

DATA

SOFTWARE

HARDWARE

That require

That is accessed

and manipulated by

All this     requires

Must use
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GIS&MIS Integration

MIS Data

Spatial Data
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MISMIS--ขอมูลเชิงบรรยายขอมูลเชิงบรรยาย ขอมูลเชิงพื้นที่ขอมูลเชิงพื้นที่
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เสนทางคมนาคม

การใชประโยชนที่ดิน

สภาพภูมิประเทศ

ระดับความสูง

ภาพถายจากดาวเทียม

ตัวอยางชั้นขอมูลของประเทศไทยในระบบ GIS
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สรุป : Geographic Information System - GIS

• ที่ตั้งหมูบาน ชมุชน

• เสนทางคมนาคม

• เขตที่ดิน 

• เขตการปกครอง

• สภาพภูมิประเทศ

และการใชประโยชน

ที่ดิน

•ขอมูลจากพื้นที่จริง

กลุมของวิธีการซึ่งนําไปสู                  

การทําใหมองเห็นภาพเชิงพื้นที่

ของขอมูล   การจัดทํา                       

การรวบรวม  การจัดเก็บ                     

การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 

การเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับ 

แผนที่ “Smart Maps”

linking a database to the map
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กรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   ซึ่งเปนกระบวนการทํางานซึ่งเปนกระบวนการทํางาน

กับขอมูลและสารสนเทศในเชิงพื้นที่กับขอมูลและสารสนเทศในเชิงพื้นที่   โดยในกระบวนการทํางานไมเพียงตองอาศัยโดยในกระบวนการทํางานไมเพียงตองอาศัย

ขอมูลขอมูล   เทคโนโลยีทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรเพียงเทานั้นเทคโนโลยีทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรเพียงเทานั้น   แตยังตองอาศัยแตยังตองอาศัย

บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในกระบวนการทํางานทางดานระบบสารสนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในกระบวนการทํางานทางดานระบบสารสนเทศเทศ

ภูมิศาสตรและองคกรที่มีรูปแบบที่สอดคลองและเอื้อตอการทํางานภูมิศาสตรและองคกรที่มีรูปแบบที่สอดคลองและเอื้อตอการทํางาน  และในบทนี้ยังไดและในบทนี้ยังได

กลาวถึงความสําคัญของการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อชวกลาวถึงความสําคัญของการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อชวยเหลือในยเหลือใน

การตัดสินใจการตัดสินใจ ( (Decision Making) Decision Making) และการวางแผนในการบริหารงานภาครัฐและการวางแผนในการบริหารงานภาครัฐ  และการและการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการบริหารงานภาครัฐดานตางๆประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการบริหารงานภาครัฐดานตางๆ  
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MIS&GIS MIS&GIS เพื่อสนบัสนนุการบรหิารและตัดสนิใจเพื่อสนบัสนนุการบรหิารและตัดสนิใจ
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เมื่อใดที่ตองใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเมื่อใดที่ตองใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

ความสามารถของ GIS ในแงมุมที่สําคัญที่จะสงผลตอกิจกรรมตางๆ ที่

ตองมีการวางแผนและตัดสินใจ เชน  

•การสรางแบบจําลองของพื้นที่เพื่อดูลักษณะของปญหา หรือการทดลอง

สมมุติฐานในการแกไขปญหา (ถา...แลว)

•การลดขอผิดพลาดของขอมูล และกลาวถึงกระบวนการในการตัดสินใจ 

ซึ่งลวนแลวแตจะไดประโยชนจาก GIS โดยเฉพาะความสามารถในการ

แสดงหรือ

•นําเสนอปญหาตางๆ ใหเห็นเปนภาพแผนที่ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิผล

ของการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญ
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เปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศใหมองเหน็เปนภาพแผนที่ได

การจําแนกปญหาดวยมุมมองใหมๆ

การทดลองสรางแบบจําลอง 

หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของขอมูล

หลีกเลี่ยงการตั้งสมมุติฐานผิด ๆ 
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 การพัฒนาทางดานเศรษฐกจิ 

 การบังคับใชกฎหมาย

การคมนาคม ขนสง 

การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

การจัดเก็บภาษี 

การสาธารณสุข

แบบจําลองทางดานสิ่งแวดลอม 

การใหบริการประชาชน

การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัย

การประยุกตใช GIS กับการบริหารงานภาครัฐ
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พัฒนาการความสามารถของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร

ทางดานเทคโนโลยี ทางดานการบริหาร 

และการกําหนดนโยบาย

พัฒนาการของเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการกําหนดนโยบายที่สงผลตอการพัฒนา

ความสามารถของ GIS ใหมีประสิทธิภาพดังเชนในปจจุบัน ซึ่งประเด็นสําคัญคือ การชี้นําใหเห็นถึง

แนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน GIS ซึ่งมีความเกี่ยวพันอยางมีนัยสําคัญกับการพัฒนาในดาน

อื่นๆ ซึ่งการพัฒนาอยางมีประสิทธิผลนั้น ไมอาจดําเนินไปอยางโดดเดี่ยวโดยปราศจากการคนควา วิจัย

ทางดานเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี และการกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิผล ซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญที่ผูบริหารองคกรตองตระหนักและใหความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาไมเฉพาะตัวระบบที่

จับตองได เชน ซอฟตแวร ฮารดแวร หรือโปรแกรมเมอรเพียงสวนเสี้ยวเดียว 

แตหมายถึงการบริหารจัดการทั้งองคกร รวมถึงการกําหนดนโยบายที่สอดคลองและสงเสริมใหเกิดการ

ประยุกตใช GIS ในองคกรอยางจริงจัง ซึ่งทุกคนในองคกรลวนตางสามารถมีสวนรวมและสามารถสงผล

กระทบตอการพัฒนา GISได ไมทางตรงก็ทางออม
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เทคโนโลยี (Technology)

•การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหแล ะแสดงผลของ GIS

•การพัฒนาความสะดวกในการใชงาน GIS

•การพัฒนาดานคาใชจายตอความสามารถ (Cost-capability) ของ GIS

•การพัฒนาในดานความถูกตองของ GIS

การกําหนดนโยบาย (Policy Making)

•การพัฒนาการใช GIS เพื่อชวยเหลือในการวิเคราะห การทําใหเห็นภาพ (Visualization) 

การจดัการและการพัฒนานโยบาย 

•การพัฒนาเพื่อใหเกิดความเทาเทยีมและความเปนธรรมตอสาธารณะโดย GIS

การบริหาร (Administration)

•การพัฒนาในดานของการจดัเก็บ การทําใหเปนระบบและการแบงปนขอมูลใน GIS

•การพัฒนาความสามารถและความเชีย่วชาญทางดานGIS

•การพัฒนาความรูความเชีย่วชาญและความเขาใจในประเด็นเฉพาะของ GIS เชน การวางแผนบุคลากร 

วิศวกรรมศาสตร อาชญากรรม การออกแบบการใชประโยชนทีด่ิน 

รูปแบบและมติิของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
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1 ผูใชสวนบุคคลมกีาร          

เริ่มตนใชคอมพวิเตอร

 ชวยในการทํางาน 

2 ใช GIS ในการนําเขาและ

จดัเก็บขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่

3 เพราะยงัอยูในระยะเริ่มตน      

ดงันั้น ฟงกชันในการใช  

งานจึงยงัไมซบัซอนมาก

นัก เชน ใชในการจดัเก็บ

ขอมูล

4 ยงัไมมผีูเชี่ยวชาญใน

องคกรที่ทาํหนาที่

รับผดิชอบในการวิเคราะห

ขอมูลในระบบ GIS

ระยะเริ่มตน

1 มีฐานขอมูลขององคกร และ

มีการปรบัปรุงขอมูลใหม

เพิ่มเติม

2 มีการวางแผนในการลดและ

กําจัดขอมูลทีซ่้ําซอนในการ

จดัเก็บขอมูลขององคกร

3 มีกลุมผูใชหรือบคุลากรที่ทํา

หนาทีห่รือรับผิดชอบใน 

การสรางแผนทีฐ่านใหกับ 

หนวยงาน

4 ชั้นขอมลูตางๆ ของแผนที่

ไดรับการปรบัใหอยูใน

มาตรฐานเดยีวกันกับแผนที่

ฐาน

ระยะปานกลาง

1 ประชาชนสามารถเขาถึง   

แหลงขอมูลทางดาน GIS 

2 มีมาตรฐานกลางของแผนที่ในแตละ  

ชั้นขอมูลระหวางหนวยงาน

3 สามารถเขาถึง GIS ไดจาก 

หนวยงานสวนกลาง

4 มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน 

การปรบัปรุงแกไขหรือเพิ่มเติม  

ขอมูลใน GIS

5 การจดัแบงทีมงานผูเชี่ยวชาญ GIS  

ออกเปนแขนงตางๆ 

6 กําจดัการจดัเก็บขอมูลการจดัซือ้ที่

ซ้ําซอน

7 ประชาชนมสีวนรวมในการวาง

แผนการจดัทาํฐานขอมูล GIS

ระยะกาวหนา

ระดับของการพัฒนาทางดานการบริหาร GIS
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ระดับการพัฒนาขององคกร และการใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

เรียบงาย.............................................................................................................................................ซับซอน 

ศักยภาพในการสรางสรรคต่ํา...........................................................................ศักยภาพในการสรางสรรคสูง 

Single department 

Shared GIS 

dominated by 

single department 

Multi-department 

GIS 
Multi-Agency GIS 

Public-Private 

Multi-Agency GIS 

การตัดสินใจที่

สําคัญ  ตางๆ เชน 

ฐานขอมูล 

ซอฟตแวร การ

แสดงผล เกิดจาก

ความตองการ

ภายในองคกร 

การตัดสินใจและ

การเขาถึงขอมูล

บางสวนถูก

กําหนดมาจากสาย

งานหรือหนวยงาน

อื่น 

แตละองคกร

แยกกันจัดการและ

บริหาร GIS ของ

ตน แตการ

ตัดสินใจจะมาจาก

การตัดสินใจ

รวมกันระหวาง

องคกร 

มีการแบงปนความ

รับผิดชอบและ

คาใชจายโดย

หนวยงานมากกวา

หนึ่ง หนวยงาน

จากทั้งของภาครัฐ

และภาคเอกชนที่

ไมหวังผลกําไร 

มีการแบงปนความ

รับผิดชอบและ

คาใชจายโดย

หนวยงานมากกวา

หนึ่งหนวยงานจาก

ทั้งของภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่ไม

หวังผลกําไรและ

จากองคกรธุรกิจ 

องคกรในอดีต...............................................องคกรในปจจุบัน..........................................องคกรในอนาคต  
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ในสวนนี้ จะกลาวถึงประโยชนและประสิทธิผลที่ไดจากการ

ประยุกตใช GIS โดยจําแนกออกเปนดานตางๆ ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการทําวิจัยกับ

องคกรที่มีการประยุกตใช GIS ในตางประเทศ รวมถึงการนําเสนอใหเห็นถึงรูปแบบ

ขององคกรและรูปแบบในการใชงานที่มีการใชระบบ GIS ซึ่งจะสงผลตอ

กรอบแนวคิด การนําไปประยุกตใชและการพัฒนาระบบ GIS อยางมีนัยสําคัญ ทั้งการ

วางแผนและการกําหนดภาระหนาที่ และงบประมาณจํานวนมากที่ตองทุมเทลงไป 

เพื่อการดูแลและพัฒนาใหการใชงาน GIS เกิดประโยชนและเปนการลงทุนที่คุมคา

ที่สุด โดยเฉพาะองคกรภาครัฐ ซึ่งใชงบประมาณในการลงทุนที่มาจากภาษีอากรของ

ประชาชน

ประโยชน ประสิทธิผล และรูปแบบองคกรของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ในการบริหารงาน สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น
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การ

สาธารณสุข

การติดตาม

ตรวจสอบ

ทางดาน

สิ่งแวดลอม

การพัฒนา

ดาน

เศรษฐกิจ
วิเคราะหการแพร กระจายของ
โรคตามเวลาที่เปลี่ยน ไปหรือ
วิเคราะหความ สมัพันธของ
สาเหตุการเกิดโรคกับเงื่อนไข

ทางดานสิ่งแวดลอม

การวิเคราะหหาตําแหนง/

จุดกําเนิดหรือจุด

แพรกระจายโรคติดตอ

การจัดเกบ็ตําแหนงของ

ผูปวยที่เปนโรคตางๆ 

การวิเคราะหการ

แพรกระจายและการสะสม

ของมลพิษที่มผีลตอ

ประชากร

การสรางแบบจําลองของ

การวิเคราะหแหลงมลพิษ

รายแรงทีม่ีผลตอพื้นที่

เฉพาะ

การจัดเก็บตาํแหนงของแหลง

จัดเก็บสารพิษรายแรง ซึ่งมี
ความสัมพันธกับขอมูลเชิง

พื้นที่ซึ่งเสี่ยงตอการไดรับ

ผลกระทบ เชน น้ําใตดิน

การวิเคราะหความตองการ

ทรัพยากรตามศักยภาพของ

ผูจัดหา (Supplier) การ
สรางแบบจําลองพื้นที่ที่

เหมาะสมสําหรับการพัฒนา

สนับสนุนใหมกีารใช

ทรัพยากรหรือผูจัดหา

วัตถุดิบในทองถิ่น

การจัดเกบ็ตําแหนงที่ตัง้

ของธุรกิจที่สําคัญ

และความตองการ

ทรัพยากรทีส่ําคัญ

การประยกุตใชใน

การวเิคราะหนโยบาย

การประยกุตใชในการ

บริหารจัดการ/การ

จัดทํานโยบาย

การประยกุตใชในการ

จัดเก็บขอมูลในรายการ

ตางๆ

การจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน

และพิบัติภัย

การวิเคราะหศักยภาพของ

ความรายแรงของ

เหตุการณ ในระดับตางๆ 

การสรางแบบจําลองเพื่อ

วิเคราะหผลกระทบจาก

เหตุการณฉุกเฉินที่มีตอ

สาธารณูปโภคในสถานที่

ตางๆ 

การจัดเก็บตาํแหนงเสน ทางที่
ใชในกรณีฉุกเฉิน เชน 
เสนทางที่มีการจราจรหนาแนน

ที่ควรหลีกเลี่ยง หรือจัดเก็บ
ตาํแหนงของสถานที่ที่เสี่ยงตอ

การเกิดอันตราย เชน คลังเก็บ
อาวธุ หรือคลังแสง คลังน้าํมัน 

ขอมูลและสาร 
-สนเทศกี่ยว

กับประชาชน

ในพื้นที่ตางๆ

การวิเคราะหลกัษณะของ

การใชสทิธิเลือกตั้งในแต

ละพื้นที่

แบบจําลองผลกระทบของ

การติดตั้งตูอิเลก็ทรอนิกส

สําหรบัใหบรกิารขอมูล

ขาวสาร ณ จุดตางๆ 

ขอมูลประชาชนในพื้นที่/ 
รูปแบบของการใชสิทธิในการ

เลือกตั้ง/ การใชบริการภาครัฐ/

เสนทางการคมนาคม/การ

ประกอบอาชีพ
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ปญหาและอุปสรรคในการประยุกตใช GIS ในการบริหารราชการของประเทศไทย 

•การขาดความพรอมทางดานโครงสรางของระบบสารสนเทศที่ดี ซึ่งไดแกความพรอม

ทางดานขอมูล อุปกรณ เครือขาย บุคลากร รูปแบบองคกร และนโยบายในการบริหาร

จัดการที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนา GIS ใหกาวหนาอยางรวดเร็ว

และเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

•การขาดแนวคิดในการแกไขปญหาตางๆ ในแตละดานในเชิงพื้นที่ เพื่อเปนแนวทางที่

สามารถนําไปพิจารณาประยุกตใช หรือดัดแปลงตามความเหมาะสมของแตละองคกร  

ปญหาและอุปสรรคในการประยุกตใช

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการบริหารราชการ        

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นของประเทศไทย
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ปญหาและอุปสรรคในดานของสถานภาพของขอมูลภาครัฐ

ปญหาในดานนโยบายการบรหิารจดัการและบุคลากรภาครัฐ

ปญหาในดานของการเลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

ปญหาและอุปสรรคในดานของสถานภาพของขอมูลภาครัฐ

ปญหาในดานนโยบายการบรหิารจดัการและบุคลากรภาครัฐ

ปญหาในดานของการเลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

มาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บ

การกระจัดกระจายของขอมูล

ความซ้ําซอนและความเขากันได

ความเปนปจจุบันของขอมลู

ความถูกตองและความแมนยํา

การเชือ่มโยงและการแลกเปลีย่น

มาตรฐานและรูปแบบการจัดเก็บ

การกระจัดกระจายของขอมูล

ความซ้ําซอนและความเขากันได

ความเปนปจจุบันของขอมลู

ความถูกตองและความแมนยํา

การเชือ่มโยงและการแลกเปลีย่น

ขอจํากัดในดานมาตรฐานของ

ขอมูลและความถูกตองแมนยํา

ขอจํากัดในดานความเปนปจจุบัน

ขอจํากัดในดานความเขากันไดของ ขอมูล

ขอจํากัดในดานการเขาถงึขอมูล

ปญหาในดานการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ

ปญหาในดานของการเลอืกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

ขอจํากัดในดานมาตรฐานของ

ขอมูลและความถูกตองแมนยํา

ขอจํากัดในดานความเปนปจจุบัน

ขอจํากัดในดานความเขากันไดของ ขอมูล

ขอจํากัดในดานการเขาถึงขอมูล

ปญหาในดานการบริหารจัดการและบุคลากรภาครัฐ

ปญหาในดานของการเลอืกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

ปญหาทางดานการเลอืกใชเทคโนโลยีของซอฟตแวร (Software)

ปญหาทางดานการเลอืกใชเทคโนโลยีของฮารดแวร (Hardware)

ปญหาทางดานการเลอืกใชเทคโนโลยีของซอฟตแวร (Software)

ปญหาทางดานการเลอืกใชเทคโนโลยีของฮารดแวร (Hardware)
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แนวทางในการประยุกตใช GIS ในการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นของ

ประเทศไทย โดยเนนใหมีการเก็บขอมูลในแตละพื้นที่โดยละเอียด เพื่อใหภาครัฐสามารถเขาถึงความ

ตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ไดอยางแมนยํา 

โดยการบริหารจัดการภาครัฐ จะเนนความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก เพื่อการกระจาย

ทรัพยากรภาครัฐอยางมีประสิทธิผล รวมการมีดัชนีชี้วัดที่มีประสิทธิผล เพื่อใหสามารถประเมิน

ผลผลิตและผลลัพธ จากตนทุนของภาครัฐที่ใสลงไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการ

กับประชาชนซึ่งมีความตองการและมีระดับของปญหาที่ประสบแตกตางกันไปในแตละพื้นที่

แนวทางในการนําระบบสารสนเทศภูมศิาสตรมาใชในการบริหาร

ราชการเชิงบูรณาการในสวนกลาง สวนภูมภิาค และสวนทองถิ่น

ของประเทศไทย
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ก ารบริหาร 
 งานภาครัฐ

ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค

คุณภาพ

สิ่งแวดลอม

ความสามารถใน

การพัฒนาและ

การเติบโตของ

ชุมชน

การยกระดับ

ฐานะความ

เปนอยูที่ดีขึ้น

ของประชาชน

ดชันีคณุคาหลักในการบรหิารงานภาครัฐ

(Public Key Value)
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ประสิทธิภาพ 

 

ความเสมอภาค 

ความสามารถในการ

พัฒนาและการ

เจริญเติบโตของ

ชุมชน 

 

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 

งานโครงสรางพื้นฐาน

การบังคับใชกฎหมาย

การคมนาคมการบริหาร

ภาวะฉุกเฉินการบริการ

สาธารณูปโภค 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

 

 

ภาษี งบประมาณ การเงิน 

การบริการ 

การมีสวนรวมของ 

ประชาชน และกระบวน 

การประชาธิปไตยการ

ดูแลความเปนธรรม 

ในการไดรับประโยชน

จากสิ่งแวดลอม 

 

 

การวางแผนการใชที่ดิน

การศึกษาภาครัฐ 

ดานสาธารณสุข 

ที่พักอาศัย 

สวนสาธารณและ

สันทนาการ 

การวิเคราะหผลกระทบ 

    ของการพัฒนา 

ตอสิ่งแวดลอม 

การกําหนดพื้นที่ทิ้งขยะ  

การสงวนถิ่นอาศัย 

ของสัตวปา 

การประหยัดการ 

ใชทรัพยากร 

การปองกันการ 

ทําลายสิ่งแวดลอม 

กําหนดนโยบายการ   

    รักษาสิ่งแวดลอม 
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1. ประยุกตใชเปนเครื่องมอืในการบรหิารจดัการขอมูล 

2.ประยุกตใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

3.ประยุกตใชเปนเครื่องมือในการชวยวางแผนการกําหนด

นโยบายและการตัดสินใจของผูบรหิาร

4.ใชเปนเครื่องมอืในการตดิตามตรวจสอบผลการนํานโยบาย

และแผนงานไปปฏิบัติ

แนวทางในการประยุกตใช MIS&GIS มาใชในการบริหารราชการ
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NEW WORLD : COMPETITIVENESS

กระทรวง 

กรม ( )+-

CEO CEO จังหวัดจังหวัดภูมิภาค
SUCCESSFUL
DECONCENTRATION INTERDEPENDENT

หนวยงานของรัฐ

ประชาชน

งบประมาณ ผลงาน

ทองถิ่น

INFORMATION 

COMMUNICATION

TECHNOLOGY (ICT)

GIS,MIS,NETWORK

รวมอํานาจ:
อํานาจกระจายศูนย
งานสิ้นสุดทีจ่ังหวัด

on the basis of successful
Decentralization, devolution

integration

เอกชน

ปญหา ภูมิศาสตร กําลังคน

PLURALISM GROUP

อบต. อบจ.เทศบาล
พื้นที่

SUCCESSFUL 

INTEGRATION

เขตเขต//ศูนยศูนย//ภาคภาค

ภาพรวมตวัแบบ การกระจายทรัพยากรและการจัดโครงสรางภาครัฐที่ฐานลาง

(วรเดช จันทรศร, 2545)



สมบัติ อยูเมือง  MIS&GIS in GOVERMENT   36

X คือ จาํนวนหนวยงาน แยกเปน X1, X2, X3 

   X1 = จาํนวนหนวยงานสวนภูมิภาค  

  X2 = จาํนวนหนวยงานสวนกลางทีต่ัง้ในภมูิภาค  

  X3  = จาํนวนหนวยสวนทองถิน่  

Y คือจาํนวนคน แยกเปน Y1, Y2, Y3  

  Y1 = จาํนวนคนสวนภูมภิาค 

  Y2 = จาํนวนคนสวนกลางในภมูภิาค 

  Y3 = จาํนวนคนสวนทองถิน่  

Z คือจาํนวนงบประมาณ แยกเปน Z1, Z2, Z3   

  Z1 = จาํนวน งบประมาณสวนภูมภิาค 

  Z2 = งบประมาณสวนกลางในภมูภิาค 

  Z3 = งบประมาณสวนทองถิน่ 

O1 = Outputs (ผลิตผล)            และ         O2 = Outcomes (ผลลัพธ) 

 

สูตรปฏิรูประบบราช ก ารไทย

X            +           Y          +         Z        = Outputs & 
Outcomes

(วรเดช จันทรศร, 2545)
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การประยุกตใช GIS Implication

เพื่อการจดัสรรทรพัยากรภาครัฐ และปรับโครงสรางของระบบราชการใหม

จากการวิเคราะหดูภาพรวมของ

•Profile ของลูกคา (Needs)ไดแก ประชาชนและเอกชน  รวมถึงปญหาตางๆ

•Profile ของ Suppliers จากภาครัฐ เชน กําลังคน จํานวนหนวยงานและ งบประมาณ ที่

แยกตามพื้นที่รายตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค 

อาจพบความไมสมดุล ระหวาง Needs และ Suppliers ตามพืน้ที่ตางๆ 

 ซึ่งนําไปสู   การจัดสรรทรพัยากรใหม อยางมีประสทิธิภาพ  โดยใช ขอมูลเชิงพื้นที่ 

ทุกๆดานที่เกี่ยวของทุกๆดานที่เกี่ยวของ  มาทําการมาทําการวิเคราะหรวมกันอยางเปนพลวตัอยางเปนพลวตั ( (Dynamic) Dynamic) 
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GGIISS  IImmpplliiccaattiioonn  

ตนแบบในการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐและโครงสรางของระบบราชการที่ฐานลาง ตนแบบในการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐและโครงสรางของระบบราชการที่ฐานลาง 

ตัวแปร ตัวแปร 

เศรษฐกจิ

ลักษณะภมูปิระเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม 

 ลูกคา 
(ประชาชน/เอกชน) 

การเมอืง 
การปกครอง 

หนวยงาน/กําลงัคน/

งบประมาณภาครัฐ 

ตัวแปร ตัวแปร 

ปญหา

ตัวแปร ตัวแปร 

ตัวแปร ตัวแปร 

Copyright ® www.gisthai.org 
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ขอมูลเชิงพื้นที่ที่จําเปนสําหรับการบริหารราชการแบบบูรณาการของประเทศไทย 

ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลเชิงกายภาพ ซึ่งไดแก

ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และโครงสรางพื้นฐาน และขอมูลดาน

เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ความตองการปจจัยพื้นฐาน และปญหาหลัก และสุดทายคือ ขอมูลดาน

การเมืองการปกครอง (สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) ซึ่งในสวนนี้จะไดกลาวถึงความ

จําเปนในการใชขอมูลตางๆ ดังกลาวขางตนในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเนนใหมี

การกระจายทรัพยากรภาครัฐอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการในแตละพื้นที่ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชน

ขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานแบบบูรณาการ
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1. ขอมูลกายภาพ (ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

โครงสรางพื้นฐาน)

2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ความตองการปจจัยพื้นฐาน 

และปญหาหลัก

3. ขอมูลดานการเมืองและการปกครอง (สวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น)

4. ขอมูลดานหนวยงาน กําลังคน งบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐ

ขอมูลเชิงพื้นที่ที่จําเปนสาํหรับการบริหารราชการ                 

แบบบูรณาการของประเทศไทย 
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หมูบาน 

อบต./ตําบล 

เทศบาล 

อําเภอ 

จังหวัด 

 
ขอมูลเขตการปกครอง

 

-ภูมิประเทศ เสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค…  

-แมน้ํา พื้นที่ลุมน้ํา แหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน… 

-ปาไม คณุภาพดิน แหลงแร การใชประโยชนที่ดิน… 

-พื้นที่เกษตรกรรม ปริมาณน้ําฝน คุณภาพอากาศ/น้ํา

-GDP รายจังหวัด 

-ผลผลิตหลัก และพื้นที่ทํากิน  

-รายไดจากดานตางๆ รายไดเฉลี่ย 

-ปญหาดานยาเสพติด  

-ปญหาดานความยากจน… 

ขอมูลหนวยงาน กําลังคน 

และงบประมาณภาครฐั 

ขอมูลประชากร 

 

 

ขอมูลเชงิพื้นที่ 

ขอมูลกายภาพ 
(ขอมูลทรัพยากร 

ธรรมชาติ) 

 

ขอมูลเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ขอมูลเชิงพื้นทีซ่ึ่งใชในการจัดสรรทรพัยากรภาครฐั และปรับโครงสรางของระบบราชการ 

เชือ่มโยงกบัขอมูลเชื่อมโยงกับขอมูล  กชชกชช22คค  และ จปฐ และ จปฐ 22  
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(แหลงขอมูลอางองิ :

กรมพัฒนาที่ดิน , 2538)

Copyright : Copyright : www.gisthai.orgwww.gisthai.org

ภาพจําลองสามมิติแสดงการใชประโยชนที่ดินภาพจําลองสามมิติแสดงการใชประโยชนที่ดิน

ของประเทศไทยของประเทศไทย
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ภาพจําลองสามมิติภาพจําลองสามมิติ                                      

การกระจายตัวแหลงแรของประเทศไทยการกระจายตัวแหลงแรของประเทศไทย

(แหลงขอมูลอางองิ :

กรมทรัพยากรธรณ ี, 2540)
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ภาพจําลองสามมิติแสดงชวงจํานวนประชากรภาพจําลองสามมิติแสดงชวงจํานวนประชากร  รายจังหวัดของประเทศไทยรายจังหวัดของประเทศไทย

((  แหลงขอมูลอางอิงแหลงขอมูลอางอิง  ::  กรมการปกครองกรมการปกครอง  พพ..ศศ.. 2543)2543)

เ ชี ย งใ หม
นครราช สีมา

.

นครศรธีรรมราช

อุบลราช ธานี

Copyright : Copyright : www.gisthai.orgwww.gisthai.org
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แหลงขอมูลอางอิง :
สํานกังานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรอืน

อัตรากาํลงัขาราชการพลเรือนจําแนกตามกระทรวง ของปงบประมาณ  พ.ศ. 2538-2541
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ภาพรวมของจํานวนหนวยงาน กาํลังคน และงบประมาณของหนวยงานภาครัฐทั้งหมด ใน 8 จังหวัด 

ภาคเหนือ : จังหวัดเชยีงราย เชยีงใหม ตาก พะเยา แพร ลําปาง ลําพนู และสุโขทัย

(แหลงขอมูลอางองิ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงบประมาณ พ.ศ. 2543)

X  (หนวยงาน) + Y (กําลังคน) + Z (งบประมาณ) = Outputs + Outcomes
X (หนวย งาน) + Y (กํ า ลังคน) + Z (งบประมาณ ) = Outputs + Outcomes
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แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
 สวนกลาง และสวนทองถิ่น ของประเทศไทย

การลดหนวยงาน การเกลี่ยกําลังคน (Reallocate) และ การลดงบประมาณ
ในแตละดานใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน   
การแกปญหาหลักของพื้นที่          
และนโยบายหลักของรัฐบาล

โดยจัดสรรตาม

- อัตราสวนของประชากร (ตามชวงวัย รายได อาชีพ…)

- อัตราสวนของพื้นที่ที่ตองดูแลในแตละดาน (แหลงน้ํา 
ลุมน้ํา ปาไม เกษตร แหลงแร ที่ดิน สาธารณูประโภค…)

- อัตราสวนความรุนแรงของปญหาตางๆ (ยาเสพติด 
ความยากจน แรงงานตางดาว โรคระบาด การศึกษา…)

และสามารถประเมินผลิตผลและผลลัพธ (Outputs & Outcomes) ไดอยางชัดเจน

แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
 สวนกลาง และสวนทองถิ่น ของประเทศไทย

การลดหนวยงาน การเกลี่ยกําลังคน (Reallocate) และ การลดงบประมาณ
ในแตละดานใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน   
การแกปญหาหลักของพื้นที่          
และนโยบายหลักของรัฐบาล

โดยจัดสรรตาม

- อัตราสวนของประชากร (ตามชวงวัย รายได อาชีพ…)

- อัตราสวนของพื้นที่ที่ตองดูแลในแตละดาน (แหลงน้ํา 
ลุมน้ํา ปาไม เกษตร แหลงแร ที่ดิน สาธารณูประโภค…)

- อัตราสวนความรุนแรงของปญหาตางๆ (ยาเสพติด 
ความยากจน แรงงานตางดาว โรคระบาด การศึกษา…)

และสามารถประเมินผลิตผลและผลลัพธ (Outputs & Outcomes) ไดอยางชัดเจน
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แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในชวงที่ผานมา  และการประยุกตใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กับโครงการตางๆที่สําคัญของภาครัฐในปจจุบัน พรอมทั้ง

นําเสนอแนวทางในการวางยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการปรับปรุง

การบริหารภาครัฐ และรูปแบบขององคกรที่เหมาะสมสําหรับองคกรที่ตองการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ใหมีประสิทธิผล ซึ่งยุทธศาสตรเหลานี้ ประกอบดวย       

องคกร บุคลากร งบประมาณ เครือขาย และขอมูลเชิงพื้นที่ ที่มีการบริหารจัดการและการใชกลยุทธที่

เหมาะสม และสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายขององคกร จึงจะชักนําใหเกิดผลิตภาพสูงสุดแก

องคกรและหนวยงานภาครัฐ

กาวตอไปดวยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 

เพื่อการบริหารราชการไทย 
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GISGIS MISMIS

กระทรวง ทบวง กรม  กอง

(สวนกลาง)

อินเทอรเ
น็ต

ศูนย

ขอมูลกลาง

EIS / DSSEIS / DSS

ซอฟทแวรประยุกต

อินทร
าเน็ต

เอกซทราเน็ต

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐในอนาคต

EIS - Executive Information System 

DSS - Dicision Support System

MIS - Management Information System

GIS - Geographic Information System

จังหวัด ศูนย เขต ภาค เทศบาล  อบต.

(สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น)

GISGIS MISMIS

กระทรวง ทบวง กรม  กอง

(สวนกลาง)

อินเทอรเ
น็ต

ศูนย

ขอมูลกลาง

EIS / DSSEIS / DSS

ซอฟทแวรประยุกต

อินทร
าเน็ต

เอกซทราเน็ต

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐในอนาคต

EIS - Executive Information System 

DSS - Dicision Support System

MIS - Management Information System

GIS - Geographic Information System

จังหวัด ศูนย เขต ภาค เทศบาล  อบต.

(สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น)
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ขอ
มูล
เช
ิงพื้
นท
ี่

ขอ
มูล
เช
ิงพื้
นท
ี่

อง
คก
ร

อง
คก
ร

เค
รอื
ขา
ย

เค
รอื
ขา
ย

งบ
ปร
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าณ

 บ
คุล
าก
ร

งบ
ปร
ะม
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 บ
คุล
าก
ร

Outputs Outputs && OutcomesOutcomes

G G -- GovernmentGovernment
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ขอเสนอในการปรับปรงุการบรหิารราชการภาครัฐ ในสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นของประเทศไทยในอนาคต (วรเดช จนัทรศร, 2545)

ขอเสนอการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรจงัหวัดและเชื่อมโยงหลายจงัหวัด

ขอเสนอการปรับปรุงกจิกรรมของรัฐที่ตองทําระหวางภูมิภาค-ทองถิ่น เพื่อลดผลิตภาพสวนเกนิและ    

 เพิ่มประสิทธิภาพ (จากทรัพยากรที่มีอยู)

ขอเสนอการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณของรัฐใหตรงกลุมเปาหมายและความตองการในพืน้ที่

ขอเสนอการจัดโครงสรางองคการการจัดทํากจิกรรมของรัฐแบบ Matrix, Dynamic และมี

ความสามารถในการปรับตัวและเคลื่อนไหว (Move ability) ตอบโตตอสิง่เราในแตละองคาพยพ (Sector)

ขอเสนอการเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน ประชาสงัคม และภาคเอกชนใหเขามารวมทํากิจกรรม

ของรัฐ ( Citizen-Civil Society-Private Co producers)

ขอเสนอการคิดตนทนุในการใหบริการของรัฐและประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึน้

ขอเสนอการเพิ่มหวงโซแหงคุณคา (Value chain) และมูลคาเพิ่ม (Value added)  และการจัดทําระบบ

เครือขาย เพื่อใหเกิดประโยชนและความไดเปรียบเมื่อทําการเปรยีบเทียบในระดับทองถิน่ภูมิภาคและ

ประเทศ   รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขนัของประเทศเพื่อการแขงขนัในเวที

ประชาคมโลก  



สมบัติ อยูเมือง  MIS&GIS in GOVERMENT   52

การปฏิรูปโครงสรางการบริหารระบบราชการจะสามารถทําสําเร็จไดตามกรอบวตัถุประสงคดงักลาวขางตน

นั้น ตองอาศยัความเขาใจในพื้นฐานของระบบราชการไทยเปนอยางด ีและเนนการปรบัปรงุในสวนที่เปนปญหาและเปน

อุปสรรคของระบบราชการเปนหลัก โดยใชงบประมาณมาเปนตัวกําหนด 

โดยเฉพาะการปฏิรูประบบงบประมาณของจงัหวัด 

ซึง่เปนหวัใจสาํคญัที่จะทาํใหเกิดการปฏิรูประบบบรหิารภูมิภาคได โดยควรจดัใหจังหวดัมีงบประมาณของตัวเองรวมกับ

ทองถิ่น รวมหนวยงานในทองถิ่น ในจังหวดัและภูมิภาคเขาดวยกัน และวางแผนรวมกันวาจะใชงบประมาณในการพัฒนา

จังหวดัของตนอยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชน นอกจากนี้จะตองจดัระบบรวมกับจังหวดัขางเคียง วาจงัหวดั

ขางเคยีงเกิดปญหาขึ้นในสวนใดบาง และจะรวมมอืกันแกไขปญหาอยางไร (เพราะปญหาไมไดถูกแบงออกตามเขตการ

ปกครอง)

โดยใช MIS&GIS เขามาชวยเพื่อใหเกดิการเคลือ่นยาย ถายเทกําลังคน และการใชงบประมาณรวมกัน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ

ของการขับเคลือ่นระบบราชการแบบบูรณาการ 

สวนทางดานบคุคลนั้น จะมีแนวคดิในการรวมคนของภูมิภาคกับทองถิ่นและภาคประชาชนเขาดวยกัน เพราะการทํางานใน

ภาครัฐใชคนของราชการมาโดยตลอด สวนแนวคดิใหมตองการเอาประชาชน อาสาสมัครตางๆ รวมทัง้ภาคเอกชน                 

เขามารวมในการทํากิจกรรมของรฐั จะทาํใหการทาํงานของภาครัฐเปลี่ยนไปเปนหุนสวนกับประชาชน และหุนสวนกับ

เอกชน ซึง่ถือเปนรปูแบบใหมของการปฏิรูประบบราชการ คือกาํลังคนของภาครัฐนอย แตตองทํางานใหไดผลของงาน

จํานวนมาก โดยใหประชาชนเขามาชวยทํางาน ซึง่ประชาชนจะไดประโยชนและจะทําใหเกิดประโยชน ตอทองถิ่นอยาง

แทจริง ((……....การใหความรูและการศึกษาอยางยัง่ยนืตลอดชีวิตการใหความรูและการศึกษาอยางยัง่ยนืตลอดชีวิต……..)..)



การวางระบบและใชขอมลูเพื่อการการวางระบบและใชขอมลูเพื่อการ

ขับเคลื่อนการบริหารงานแบบขับเคลื่อนการบริหารงานแบบบูรณาบูรณาการการ  

โดยโดย      ผูชวยศาสตราจารยผูชวยศาสตราจารย  สมบัติสมบัติ  อยูเมืองอยูเมือง  

ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทยศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย  

www.gisthai.orgwww.gisthai.org
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

22 22 มกราคมมกราคม  25492549



โครงการพฒันาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการ

ปฏบิัตงิาน

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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หัวขอการนําเสนอ โครงการพฒันาดัชนีชี้วัดเพื่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน สํานกังานตํารวจแหงชาติ

ระบบวเิคราะหและประเมินผลการปฏิบตังิาน

ระบบการนําเสนอขอมลูผานระบบเครอืขาย

การฝกอบรมบคุลากร

โปรแกรมประยุกตและขอมลูเชิงพื้นที่ ที่ใชในการฝกอบรม   
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ตัวอยางหนาจอของระบบสนับสนุนการวิเคราะหและประเมนิผลดวย GIS Application
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ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบตังิาน

เปาหมายการควบคุมการ

เกิดคดี  อุจฉกรรจและ

สะเทือนขวัญ ไมใหเกนิปละ 

30 คดี ตอประชากรแสนคน

หมายเหตุ : เปาหมายจากกระทรวงมหาดไทย 

ป 2535 - 2539

เปลี่ยนจากสีแดง (เกิน 30 คดีตอป)

เปนสีเหลือง (ต่ํากวา 30 คดีตอป)

ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น
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ตวัอยางหนาจอระบบการนําเสนอขอมลูเชิงพื้นที่

ผานระบบเครอืขาย (Internet Map Server : IMS)

ผูใชสามารถเรียกดูขอมูล

เชงิพื้นที่ที่ไดจัดทําไว 

ผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต เชน ผลการ

ปฏิบัติงานตามยุทธ

ศาสตร ปญหาเรงดวน

ตามนโยบายรัฐ
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โปรแกรมนําเขาขอมลูสถิตผิลการปฏิบตังิานเชิงพื้นที่

ขอมูลพื้นฐานของจงัหวัด สรุปผลการปฏิบัตงิาน
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ขอมูลพื้นฐานของจังหวดั

ขอมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน

โปรแกรมประยุกตในการนาํเขาขอมูลผลการปฏิบตังิานเชิงพื้นที่



สมบัติ อยูเมือง  MIS&GIS in GOVERMENT   61

ระดับผูบัญชาการระดับผูบัญชาการ

ระดับผูบังคับการระดับผูบังคับการ

ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ทั่วไประดับปฏิบัติการในพื้นที่ทั่วไป

ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ตนแบบระดับปฏิบัติการในพื้นที่ตนแบบ

ผูดูแลระบบ (Admin)ผูดูแลระบบ (Admin)

2 ครั้งๆ ละ 40 คน (ประชุมสัมมนา 1 วันตอครั้ง)

2 ครั้งๆ ละ 168 คน (ประชุมสัมมนา 1 วันตอครั้ง)

2 ครั้งๆ ละ 168 คน (อบรม 2 วันตอครั้ง)

2 ครั้งๆ ละ 212 คน (อบรม 4 วันตอครั้ง)

1 ครั้ง ๆ ละ 20 คน (อบรม5 วันตอครั้ง)

การเพิ่มเตมิความรู/การฝกอบรมบุคลากร (จําแนกตามหลกัสูตร)

รวมจํานวนทั้งสิ้น 608 คน และใชระยะเวลาในการฝกอบรมทั้งโครงการ รวม 51 วัน
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