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หัวข้อการน าเสนอ  

1. องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ 

     เพือ่การบริหารจัดการ อย่างยัง่ยนืและสมดุล 

 2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ เพือ่การบริหาร
จัดการงานประเมินทีด่ินและการใช้ประโยชน์ทีด่ินธนารักษ์จังหวดั 
และการบริหารจัดการทีส่่วนกลาง 
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ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  
(Management Information System : MIS) 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (MIS) 
คอื ระบบทีใ่ห้สารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหาร  โดยสารสนเทศดงักล่าว

ได้มาจากทั้งภายในและภายนอก  ซ่ึงจะมทีั้งส่วนทีเ่ป็นอดตีและปัจจุบัน  และคาดการณ์
ในส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  ทั้งนีเ้พือ่ให้การท างานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและให้
ผู้บริหารสามารถตดัสินใจควบคุมงานได้ในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม  

   ตัวอย่างของระบบ MIS  
   ระบบเงนิเดอืน ระบบการบริหารเวลาปฏิบตังิาน ระบบสวสัดกิาร ระบบสรรหา  

บุคลากร ระบบการฝึกอบรม ระบบประเมนิผลงาน ระบบควบคุมสินค้าคงคลงั         
ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ ระบบวเิคราะห์การขาย   ฯลฯ 
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Hardware 
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องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์(Geographic Information System – GIS)  

GIS 
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MIS-ข้อมูลเชิงบรรยาย ข้อมูลเชิงพืน้ที ่
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การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) 
ในการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในต่างประเทศ มีใช้กันอย่างแพร่หลายมาสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท้ังในด้านการปฏิบัติการและการ
วางแผน ซึ่งการบริหารงานภาครัฐนั้นหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีจะต้องข้องเกี่ยวกับประชาชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน   
ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะระบบภูมิสารสนเทศของข้อมลูเชงิพ้ืนท่ี จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถงึข้อมูล    
อันซับซ้อนของพ้ืนท่ีท่ีต้องท าการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพ่ิมการรับรู้ให้กับผู้ใช้ในการท าความเขา้ใจกับข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา และ    
มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ส ำหรับกำรบริหำรรำชกำรสว่นภูมิภำคและสว่นท้องถ่ิน                 
ซึ่งในต่างประเทศใช้ร่วมกันในการบริหารจัดการในประเด็นหลกัๆ ดังต่อไปนี้ 
• กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ  

• กำรคมนำคม และบริกำรด้ำนกำรขนส่ง  

• สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  

• กำรสำธำรณสุข  

• กำรให้บริกำรประชำชน  

• กำรบังคับใช้กฎหมำย  

• วำงแผนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

• กำรจัดเก็บภำษี  

• แบบจ ำลองทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  

• กำรจัดกำรในสภำวะฉุกเฉิน  

        เป็นต้น 
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จ านวนขา้ราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2544 จ านวนขา้ราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2544 

จ านวนประชากร รายจงัหวดั 
จ านวนขา้ราชการ 1 คนต่อจ  านวนประชากร รายจงัหวดั  

จ านวนร้อยละของผูท้ี่จบเฉพาะการศึกษาภาคบงัคบั รายจงัหวดั 

จ านวนร้อยละของประชากรที่อ่านออกและเขยีนได ้ 
รายหมู่บา้น 

จ านวนร้อยละของผูท้ี่จบเฉพาะการศึกษามธัยมตน้รายจงัหวดั จ านวนร้อยละของผูท้ี่จบเฉพาะระดบัอนุปริญญาหรือเทยีบเท่า รายจงัหวดั 

จ านวนร้อยละของผูท้ี่จบเฉพาะการศึกษามธัยมปลาย รายจงัหวดั 

WWW.GISTHAI.ORG 
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1. ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการข้อมูล  
  2.  ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 
  3.  ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการช่วยวางแผนการก าหนด     

      นโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  4.  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามตรวจสอบผลการน านโยบาย 

       และแผนงานไปปฏิบัติ  

แนวทางในการประยุกต์ใช้ MIS&GIS มาใช้ในการบริหารจัดการ 
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เทคโนโลย ี(Technology) 
 การพฒันาความสามารถในการวิเคราะห์แล ะแสดงผลของ GIS 
 การพฒันาความสะดวกในการใชง้าน GIS 
 การพฒันาดา้นค่าใชจ่้ายต่อความสามารถ (Cost-capability) ของ GIS 
 การพฒันาในดา้นความถูกตอ้งของ GIS 

การก าหนดนโยบาย (Policy Making) 
 การพฒันาการใช้ GIS เพือ่ช่วยเหลอืในการวิเคราะห์ การท าให้เห็นภาพ (Visualization)  
   การจัดการและการพฒันานโยบาย  
 การพฒันาเพือ่ให้เกดิความเท่าเทียมและความเป็นธรรมต่อสาธารณะโดย GIS 
 

การบริหาร (Administration) 
 การพฒันาในดา้นของการจดัเกบ็ การท าใหเ้ป็นระบบและการแบ่งปันขอ้มูลใน GIS 
 การพฒันาความสามารถและความเช่ียวชาญทางดา้นGIS 
 การพฒันาความรู้ความเช่ียวชาญและความเขา้ใจในประเด็นเฉพาะของ GIS เช่น การวางแผนบุคลากร 
 วิศวกรรมศาสตร์ อาชญากรรม การออกแบบการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน  

         รูปแบบและมิติของการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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 กำรสำธำรณสุข 

  

  

กำรติดตำม
ตรวจสอบ
ทำงด้ำน 

สิ่งแวดล้อม 

  
 กำรพัฒนำด้ำน

เศรษฐกิจ 

  
 
วิเครำะหก์ำรแพร่ กระจำยของโรค
ตำมเวลำที่เปลี่ยนไปหรอืวิเครำะห์
ควำมสมัพนัธ์ของสำเหตกุำรเกิด
โรคกับเงื่อนไขทำงด้ำนสิง่แวดลอ้ม 

  

  
กำรวิเครำะหห์ำต ำแหนง่  
จดุก ำเนิดหรอืจุดแพรก่ระจำย
โรคติดต่อ 

  

  
กำรจัดเกบ็ต ำแหน่งของผูป้ว่ย      
ที่เป็นโรคตำ่งๆ  

  

  
กำรวเิครำะหก์ำรแพร่กระจำยและ
กำรสะสมของมลพิษทีม่ผีลตอ่
ประชำกร 

  

  
กำรสร้ำงแบบจ ำลองของกำร
วิเครำะห์แหล่งมลพิษรำ้ยแรง       
ที่มีผลตอ่พืน้ที่เฉพำะ 

  

กำรจัดเกบ็ต ำแหนง่ของแหลง่
จัดเก็บสำรพษิร้ำยแรง ซึ่งมี
ควำมสัมพนัธ์กับขอ้มลูเชงิพืน้ทีซ่ึง่
เสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบ เช่น 
น้ ำใต้ดิน 

  

กำรวิเครำะหค์วำมต้องกำร
ทรัพยำกรตำมศกัยภำพของ         
ผู้จัดหำ (Supplier) กำรสร้ำง
แบบจ ำลองพืน้ทีท่ี่เหมำะสมส ำหรบั
กำรพัฒนำ 

  

 
สนบัสนนุใหม้กีำรใช้ทรพัยำกรหรือ
ผู้จัดหำวตัถดุิบในทอ้งถิน่ 

  

 
กำรจัดเกบ็ต ำแหนง่ทีต่ั้งของธุรกิจ  
ที่ส ำคัญ และควำมต้องกำร
ทรัพยำกรที่ส ำคญั 

  

  กำรประยุกต์ใช้ใน 
กำรวิเครำะห์นโยบำย 

กำรประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร/กำรจัดท ำ

นโยบำย 

กำรประยุกต์ใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูลในรำยกำร

ต่ำงๆ 

  
 กำรจัดกำร 

ภำวะฉุกเฉินและ
พิบัติภัย 

  
กำรวเิครำะหศ์กัยภำพของควำม
ร้ำยแรงของเหตกุำรณ์ในระดบั
ต่ำงๆ  

  

  
กำรสรำ้งแบบจ ำลองเพือ่วเิครำะห์
ผลกระทบจำกเหตกุำรณฉ์กุเฉนิทีม่ี
ต่อสำธำรณูปโภคในสถำนทีต่่ำงๆ  

  

 
กำรจัดเกบ็ต ำแหนง่เสน้ ทำงที่ใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน เช่น เส้นทำงทีม่ี
กำรจรำจรหนำแนน่ที่ควรหลกีเลีย่ง 
หรือจัดเกบ็ต ำแหนง่ของสถำนที่ที่
เสี่ยงต่อกำรเกดิอนัตรำย เชน่ คลงั
เก็บอำวธุ หรือคลังแสง คลงัน้ ำมนั  

  
ข้อมูลและ        
สำรสนเทศ

เกี่ยวกับประชำชน 
ในพื้นท่ีต่ำงๆ  

  
กำรวเิครำะหล์กัษณะของกำรใช้
สิทธิเลือกตั้งในแตล่ะพืน้ที ่

  

แบบจ ำลองผลกระทบของกำร
ติดตั้งตูอ้เิลก็ทรอนกิสส์ ำหรับ
ให้บรกิำรขอ้มูลข่ำวสำร            
ณ จุดต่ำงๆ  

  
  

ข้อมลูประชำชนในพืน้ที่/ รปูแบบ
ของกำรใช้สทิธิในกำรเลอืกตัง้/ 
กำรใช้บรกิำรภำครฐั/เสน้ทำงกำร
คมนำคม/กำรประกอบอำชพี 

  

ตัวอย่ำงระดับกำรประยุกต์ใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ  ในกำรจัดเก็บข้อมูล  
ในกำรวิเครำะห์นโยบำย และกำรบริหำรจัดกำร/กำรจัดท ำนโยบำยสำธำรณะ ในงำนด้ำนต่ำงๆ 
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หัวข้อการน าเสนอ  

1. องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ 

     เพือ่การบริหารจัดการ อย่างยัง่ยนืและสมดุล 

 2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ เพือ่การบริหาร
จัดการงานประเมินทีด่ิน และการใช้ประโยชน์ทีด่ินธนารักษ์จังหวดั 
และการบริหารจัดการทีส่่วนกลาง 
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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 

(อ้างองิ : ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545) 
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• GDP Contribution & Growth (5%)  

• FDI  

• Foreign Exchanges 

• Employment  (100,000/yr.) 

• Income Distribution 

• Technology Transfer 

(Upgrading skilled labor  

 & Innovator Technocrats)  

• Governance 

• Polluter Pay Principles Ethics 

• Personal Income 

• Town Planning  

• Clustering Industry, 

Urban, Service 

• Waste Treatments 

(liquid, solid, gas)  

• Energy Optimized 

26 

5 E’s : Value System 

(Ref ; Somchet Thinaphong 8/Sep/2017) 
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Infrastructures 

Poverty, Watershed degradation, Disaster 

Culture, etc. 

Integrated Physical, Social and Economic  
Geo-Information for Sustainable Management in Watershed 
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    ตัวอย่างการประยกุต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ เพือ่การบริหารจัดการ                                            

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจ 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 
 จดัท าระบบรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลฯ เพือ่สนับสนุนการบริหาร

และตดัสินใจของกระทรวงฯ 

 ระบบการน าเสนอข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายและ Applications 

 โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลเชิงพืน้ที ่ทีใ่ช้ในการฝึกอบรมบุคลากร 
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Executive  
(ระดับผู้บริหาร) 

Social & Spatial Analyst  
(ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์)  

Operation & 
Management  

(ระดับบริหารจัดการ                     
และระดับปฏิบัต)ิ 

Publics  
(สาธารณชน)  

Google Earth Application 

MIS Application 

GIS Application 

Mobile Application 

ระดับการใช้งานของโปรแกรมประยกุตใ์นระบบภูมิสารสนเทศและระบบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

MOC 

รับรู้/ 
สร้างความตระหนัก/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

ปฏิบัติการ/ 
สนับสนุนการปฏบิัตงิาน 

การวิเคราะห์ปญัหา/
สถานการณ์ดา้นตา่งๆเชิงพืน้ที ่

การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และสนับสนนุการ

ตัดสินใจ 
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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 

SDG Application 

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ของกรมธนารักษ ์
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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 เพือ่สนับสนุนระบบตดิตาม ก ากบัและประเมนิผล                                                       
การบริหารจดัการแบบองค์รวม 
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Aug 2008 GIS for Government by  Dr. 
Sombat Yumuang   

35 

ตวัอย่างหน้าจอของระบบสนับสนุนการสืบค้น (Big Data) ด้วย GIS Application 
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      ระบบโปรแกรมประยกุต ์GIS เพือ่การเชือ่มโยง การวิเคราะห ์การสนับสนุนและตดัสินใจ  
ในการจดัระบบราชการไทย 
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Sombat Yumuang   
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จ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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Aug 2008 GIS for Government by  Dr. 
Sombat Yumuang   
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จ ำนวนผูติ้ดยำเสพติดจ ำแนกตำมอำชีพ ใน 6 จงัหวดัภำคเหนือ 
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    ตัวอย่างการประยกุต์ใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ เพือ่การบริหารจัดการ                                            

โครงการพฒันาดัชนีช้ีวดัเพือ่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                  ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
  ระบบวเิคราะห์และประเมนิผลการปฏิบัตงิานถงึระดบัโรงพกั 

 ระบบการน าเสนอข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 

 การฝึกอบรมบุคลากร 

 โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลเชิงพืน้ที ่ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม    

39 22-9-2561 การน าเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ_ธนารักษ ์: ผศ.ดร.สมบติั อยูเ่มือง (Gisthai) 



22-9-2561 การน าเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ_ธนารักษ ์: ผศ.ดร.สมบติั 
อยูเ่มือง (Gisthai) 

40 

ตวัอย่างหน้าจอของระบบสนับสนุนการวเิคราะห์และประเมนิผลด้วย GIS Application 
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ตวัอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัตงิาน 

เป้าหมายการควบคุมการเกดิคด ี  
อุจฉกรรจ์และสะเทือนขวญั ไม่ให้เกนิ 
ปีละ 30 คด ีต่อประชากรแสนคน 
 
(หมายเหตุ : เป้าหมายจากกระทรวงมหาดไทย ปี 2535 – 
2539) 

เปลีย่นจากสีแดง (เกนิ 30 คดต่ีอปี)                                                                              
เป็นสีเหลอืง (ต ่ากว่า 30 คดต่ีอปี)  

ประสิทธิภาพการท างานดขีึน้ 
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ตัวอย่างหน้าจอระบบการน าเสนอข้อมูลเชิงพืน้ที ่
ผ่านระบบเครือข่าย (Internet Map Server : IMS) 

ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีได้
จดัท าไว ้ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เช่น ผลการปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ 
ปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายรัฐ 
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โปรแกรมน าเข้าข้อมูลสถติผิลการปฏิบัตงิานเชิงพืน้ที ่

สรุปผลการปฏิบตัิงาน 
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ข้อมูลพืน้ฐานของ
จังหวดั 

ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

โปรแกรมประยุกต์ในการน าเข้าข้อมูลผลการปฏบัิติงานเชิงพืน้ที ่
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ระดบัผูบ้ญัชำกำร 

ระดบัผูบ้งัคบักำร 

ระดบัปฏิบติักำรในพืน้ท่ีทัว่ไป 

ระดบัปฏิบติักำรในพืน้ท่ีต้นแบบ 

ผูด้แูลระบบ (Admin) 

2 ครัง้ๆ ละ 40 คน (ประชมุสมัมนา 1 วนัต่อครัง้) 

2 ครัง้ๆ ละ 168 คน (ประชมุสมัมนา 1 วนัต่อครัง้) 

2 ครัง้ๆ ละ 168 คน (อบรม 2 วนัต่อครัง้) 

2 ครัง้ๆ ละ 212 คน (อบรม 4 วนัต่อครัง้) 

1 ครัง้ ๆ ละ 20 คน (อบรม5 วนัต่อครัง้) 

การเพิม่เติมความรู้/การฝึกอบรมบุคลากร (จ าแนกตามหลกัสูตร) 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 608 คน และใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งโครงการ รวม 51 วนั 
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50 31/1/61 

แผนที่แบบจ ำลองลักษณะภูมิประเทศ ในพื้นที่ลุ่มเจ้ำพระยำ
ตอนล่ำง  - LCPY) ที่จัดท ามาจาก Digital Elevation 
Model มาตราส่วน  ๑ : ๔,๐๐๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ที่จ าแนกช่วงชั้นความสูง ทุกๆ ๑ เมตร จากระดับน้ าทะเล 
(MSL) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ในตอนล่างเกือบทั้งหมดของ 
LCPY  ที่ติดกับอ่าวไทย มีระดับความสูงที่ต่ ากว่า ๑ เมตร 
จาก MSL (สีฟ้าเข้ม)  
 
“ระดับความสูงในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะแยกเป็น 2พื้นที่  
-พื้นที่ในลุ่มน้ าบางปะกง โดยฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ าบางปะกง 
จะมีระดับความสูงที่ต่ ากว่า 1 เมตร ถึงสูงกว่า 1 เมตร       
จาก MSL(สีฟ้าเข้ม)ส่วนในฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ าบางปะกง      
จะมีระดับความสูงอยู่ที่ 1 ถึง 4 เมตร จาก MSL (สีฟ้าอ่อน) 
-พื้นที่ด้านตะวันออกของจังหวัด จะมีระดับความสูงตั้งแต่       
5 เมตร จาก MSL ถึง 180 เมตร จาก MSL (โทนสีเหลือง-     
สีน้ าตาล)” 
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แผนที่แบบจ ำลองลักษณะภูมิประเทศ ในพื้นที่ลุ่มเจ้ำพระยำ
ตอนล่ำง  - LCPY) ที่จัดท ามาจาก Digital Elevation 
Model มาตราส่วน  ๑ : ๔,๐๐๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ที่จ าแนกช่วงชั้นความสูง ทุกๆ ๑ เมตร จากระดับน้ าทะเล 
(MSL) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ในตอนล่างเกือบทั้งหมดของ 
LCPY  ที่ติดกับอ่าวไทย มีระดับความสูงที่ต่ ากว่า ๑ เมตร 
จาก MSL (สีฟ้าเข้ม)  
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ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

ชลบุรี 

กทม. 

สมุทรปราการ 

    ปทุมธาน ี

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2553 
(แหล่งข้อมูล : กรมพฒันาที่ดิน) 
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(กรมพฒันาท่ีดิน, 2553) 
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ข้อมลูภาพดาวเทียม Google Earth : 6-2-2018 
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ข้อมลูภาพดาวเทียม Google Earth : 30-10-2017 
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ข้อมลูภาพดาวเทียม Google Earth : 24-10-2013 (ชว่งน า้ทว่มหนกัสดุในปี 2556) 



ข้อมลูภาพดาวเทียม Google Earth : 26-11-2007 
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ข้อมูลภาพดาวเทยีม Google Earth by App Store in I Phone 
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ข้อมลูภาพดาวเทียม Google Earth : 31-12-2016 
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ข้อมลูภาพดาวเทียม Google Earth : 31-12-2016 
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    GIS for Good Government - GGG 
         มิติใหม่ของการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 
     ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
 
 

 

เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ (Geo-InformaticS) เพือ่การบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ี 
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