
การใช้ประโยชน์จากแผนที่ทางสังคม(SOCIAL MAP)



นายอ าพร  ณ นิโรจน์
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การศึกษา - ป.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้  จังหวัดยะลา
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต   มสธ. -

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) การบริหารโรงพยาบาล ม.มหิดล

แนะน าวิทยากร

การฝึกอบรม -ประกาศนียบัตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ รุ่นที่ ๙๙ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการทหารสูงสุด

-หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่  ๘  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
-หลักสูตร ส.นบส. รุ่นที่ ๙  ส านักงาน ก.พ.
-รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร โรงพยำบำลระนอง   กระทรวงสำธำรณสุข
-รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง
-ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำสังคม  หน่วยที่ 11 จังหวัดชุมพร
-ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน  กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
-ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรอำสำสมัครและภำคประชำสังคม    กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
- - ผู้ปกครองนิคมสร้ำงตนเองควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
- - พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 

ประสบการณ์



ประเด็นท่ีชวนคยุ

การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบแผนที่ทางสังคม
กระบวนการจัดท าแผนที่ทางสังคม(SOCIAL MAP)

การใช้ประโยชน์จาก SOCIAL MAP
ความเชื่อมโยงกับ BIG DATA



มารู้จักระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางสังคม (SOCIAL MAP)

ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Social Map) เป็นการ
จัดการข้อมูลทางสังคม จากแหล่งปฐมภูมิ แล้วน ามาท า
การวิเคราะห์ น าเสนอในรูปแบบของแผนที่  โดยมีค่าสถิติ 
ทั้งในมิติของพื้นที่ ภาพรวมของประเทศ  จังหวัด  อ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้าน มิติของปัญหาสังคม มิติของแหล่ง
ทรัพยากร และมิติของบุคคล ที่สามารถสืบค้นและแสดง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภาพปัญหา การรับสวัสดิการสังคม



ความเป็นมาของ SOCIAL MAP
นโยบาย ประเทศไทย 4.0
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ( BIG DATA)
การเป็นผู้น าทางสังคม
วิกฤติการ กระทรวงพม.



เป้าหมายของการจัดท า SOCIAL MAP

1) พัฒนาระบบข้อมูลทางสังคมท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
2) บูรณาการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
แผนที่ทางสังคม (Social Map) และดัชนีชี้วัดทางสังคม 
3) เป็นข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้องในการบริหารจัดการ/การพัฒนา
สังคม/จัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายได้



       
      

    

          

             
                      

         
          
          

        

         
           



กรอบการด าเนินงาน

 น ำเสนอขอ้มูลของกลุ่มเป้ำหมำย ในดำ้นขอ้มูลส่วนบุคคล สภำพปัญหำ ควำม

ชว่ยเหลือท่ีตอ้งกำร และสวสัดิกำรท่ีเคยไดร้บั 

 โดยน ำขอ้มูล 4 ฐำนขอ้มูล คือ 

◦ 1) ทะเบียนผูร้บัสวสัดิกำร จำก พม.  

◦ 2) ผูล้งทะเบียนสวสัดิกำรแหง่รฐั  

◦ 3) ขอ้มลูจำกหน่วยงำนอ่ืนตำม MOU  และ 

◦ 4) จำกกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยในพื้ นท่ีรำยหมูบ่ำ้น ทุกหมู่บำ้นทัว่ประเทศ



2.  กลุ่มเด็กและเยาวชน 738,131  คน

1. เด็ก/เยาวชนรับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว 9,040

2. เด็ก/เยาวชนในสถานรองรับฯ 5,093

3. เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม - ไทย 104,656

4. เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม - ต่างประเทศ 12,799

5. เด็กและเยาวชนในสภาเด็ก 124,137

6. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 482,406

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

3.  กลุ่มสตรีและครอบครัว 13,006  คน

1. เด็ก สตรี และครอบครัวที่ถูกกระท าความรุนแรง 6,462

2. สตรีฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 1,952

3. สตรีฝึกอาชีพในชุมชน (สร้างชีวิตใหม่ / กลุ่มประกอบอาชีพ / 
ธุรกิจสตรี

4,592

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

จ านวนประชากรทั่วประเทศ 64,417,198 คน
ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 13 มี.ค. 2560

(* ไม่รวมผู้ท่ีมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน / ผู้ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และผู้ท่ีอยู่ระหว่างการ
ย้าย)

ผู้รับสวัสดิการจาก พม.* 7 ฐาน : ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม (สป. 59,890 คน)  / ฐานข้อมูลผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดย. 482,406 คน) / ฐานข้อมูลการ
ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก (ผส. 10,955 
คน) / ฐานข้อมูลเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว และสตรีฝึกอาชีพ (สค. 13,006 คน) / 
ฐานข้อมูลงานบริการทางสังคม (พส. 166,650 คน) / ฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางคนพิการ (พก. 1,857,325 คน) / ฐานข้อมูลผู้มาใช้
บริการรับจ าน า (สธ. 718,569 คน) 

+         +         ข้อมูลผู้
ลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ   
ปี 2560 รายบุคคล 11,469,185
คน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และ
รับสวัสดิการจาก พม. 
1,086,488 คน

+ ข้อมูล
สถิติผู้รับสวัสดิการ
จาก พม.*  3,146,375
คน

ข้อมูลผู้รับสวัสดิการจาก 
พม.* แต่ไม่ได้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ  2,059,887
คน

1.  ประชากรกลุ่มเป้าหมายทั่วไป  48,247,743 คน

กลุ่มเป้าหมาย ชาย หญิง รวม

1. เด็กอายุ 0- 1 ปี 671,024 635,444 1,306,468

2. เด็กอายุ 2 – 5 ปี 1,562,586 1,475,035 3,037,621

3. วัยเรียน อายุ 6 – 12 ปี 2,831,901 2,677,131 5,509,032

4. วัยมัธยมต้น อายุ 13 – 15 ปี 1,220,046 1,155,294 2,375,340

5. วัยมัธยมปลาย อายุ 16 - 18 ปี 1,316,539 1,253,295 2,569,834

6. เยาวชน อายุ18 – 25 ปี 3,882,161 3,745,361 7,627,522

7. สตรี อายุ 26 -59 ปี 16,913,804 16,913,804
8. ผู้สูงอายุ อายุ (60 ปีขึ้นไป) 4,340,161 5,461,972 9,802,133
รวม 15,366,986 32,880,757 48,247,743
** เยาวชน 18 ปี 894,011 คน (ชาย 457,432 คน / หญิง 436,579 คน)

6.  กลุ่มเป้าหมายเฉพาะอ่ืนๆ  3,086,598  คน

1. ผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 4,444

2. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 226,540

3. ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ 2,755

4. สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 1,387,145

5. ราษฎรบนพื้นที่สูง 1,441,135

6. สมาชิกโครงการพระราชด าริ 24,579

ที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร / สป.พม.

5.  กลุ่มคนพิการ 1,857,325 คน

1. คนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1,857,325 

2. คนพิการที่กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 18,536 

3. คนพิการที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 2,385 

4. คนพิการที่ได้รับการสงเคราะห์ 6,000 

5. คนพิการที่ได้รับอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 860

6. คนพิการในศูนย์พัฒนาศกัยภาพและอาชพีคน
พิการ/ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ/สถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการ/ศูนย์พฒันาศกัยภาพบุคคล
ออทิสติก

4,683 

ที่มา : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพกิาร

4.  กลุ่มผู้สูงอายุ 38,631 คน

1. ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก 10,955

2. ผู้สูงอายุที่รับบริการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ 1,771

3. คลังปัญญาผู้สูงอายุ 25,905

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ

7.  ลูกค้าการเคหะแห่งชาติ   277,401  คน

1. โครงการเคหะชุมชน 33,628

2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศยัชดุที ่1 14,718

3. โครงการเอ้ืออาทร 229,055

ที่มา : การเคหะแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สป.พม.   
(ณ วันท่ี 26 ก.พ.61)

รับสวัสดิการจาก พม.
แต่ไม่ได้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ
2.059 ล้านคน

2

1

ลงทะเบียน
สวัสดิการ
แห่งรัฐ
และเป็น
กลุ่มเป้าหมาย
กระทรวง พม.

รับสวัสดิการจาก พม.
และลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ  
1.086 ล้านคน

8,027,664 คนลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มอื่น

2,355,033 คน



4,056,752

481,005

2,613,130

363,163

268,776

26,352

1,017,319

29,806
1,725

41,013

คนพิการ ❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.

ที่ เยาวชน ผู้มีรายได้
น้อย

คน
พิการ

ผู้สูงอายุ กลุ่ม
เป้าหมาย

อ่ืนๆ

จ านวน
(คน)

1 4,056,752

2 1,017,319

3 29,806

4 268,776

5 363,163

6 2,613,130

7 215,110

8 1,725

9 41,013

10 26,352

11 481,005

12

รวม 1,263,960 8,348,946 730,835 3,483,650 2,355,034

รวม ทุกกลุ่มเป้าหมายของ พม. 9,114,151

รวม ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 11,469,185

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2560 และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

215,110
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ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2560 และรับสวัสดิการกระทรวง พม.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

11,465

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

ที่ เยาวชน ผู้มีรายได้
น้อย

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบ
ปัญหาทาง
สังคมกรณี

ฉุกเฉิน

จ านวน
(คน)

1 146,778

2 79,189

3 29,806

4 268,775

5 363,163

6 42,409

7 11,465

8 1,725

9 41,014

10 26,352

11 7,968

12 67,844

รวม 122,185 930,120 730,835 439,892 97,844

รวม ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและรับสวัสดิการกระทรวง พม. 1,086,488



มีบัตร
73

ไม่มี
บัตร
9

ไม่ตอบ
394,105

579
ไม่ตอบ

13,351
ไม่มีบัตร

322,718
มีบัตร

ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
และฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : - ฐานข้อมูลคนพิการประจ าตัวคนพิการ พก.
- ฐานข้อมูลคนพิการผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

10,698,805

1,122,716

 พิการข้อมูล
สวัสดิการแห่งรัฐ
39,544

ไม่  พิการ   

 พิการ

394,187

336,648



กลไกและกระบวนการ
คณะกรรมกำร

ทีม one home  พม.

กำรออกแบบ แบบส ำรวจ

 การส ารวจใช้ ทีมบุคลากรของ พม. (One Home) ในแต่ละ
จังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 485 ทีม ด าเนินการส ารวจระหว่าง
กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561

กำรรำยงำนผลกำรส ำรวจ

กำรตรวจสอบ/สอบทำนขอ้มูล  น ำเขำ้ระบบ



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. พม.
วันท่ี 11 เมษายน 2561

ก.พ. 2561 มี.ค. 2561

ส ารวจ
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

( 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 61)

จัดท า Model 
การน าเสนอข้อมูล 

(สถิติ /รายบุคคล /แผนท่ี)

เม.ย. 2561 พ.ค. 2561 มิ.ย. 2561

จัดระเบียบข้อมูล
(15 มี.ค. – 31 พ.ค. 61)

• จัดเรียงข้อมูลท่ีได้จากบันทึกท้ังแบบ Online/ Offline ให้เป็นรูปแบบที่  
สามารถน าเข้าฐานข้อมูลได้

..............
• ตรวจสอบความถูกตอ้งข้อมูล (Data cleansing) และประสานจังหวัด
ด าเนินการแก้ไขข้อมูล

..............
• น าเข้าข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในระบบฐานข้อมูล

..............
• ประสานจังหวัดด าเนินการแก้ไขขอ้มูลท่ีไมส่ามารถน าเข้าระบบได้ (Error)

วิเคราะห์/แปรผล
ข้อมูล Social Map

น าเสนอรายงาน
ข้อมูล Social Map
• สถิติ
• แผนที่
• รายบุคคล

น าผลการวิเคราะห์
ไปก าหนดนโยบาย/

วางแผนงาน/
โครงการ

ก.ค. 2561

รายงานผล
การส ารวจและ
ความก้าวหน้า
การขับเคลื่อน

ระบบแผนที่ทางสังคม 
(Social Map)

BIG DATA 
พม.



ผลการส ารวจ

ส ารวจกลุ่มเป้าหมายได้ในมิติเชิงพื้นที่ จ านวน 74,637
หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.04 ของหมู่บ้านและ
ชุมชนทั้งหมด 77,716 หมู่บ้าน/ชุมชน 

ครัวเรือนที่ส ารวจได้ 772,274 ครัวเรือน 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1,101,787 คน 
น าเข้าในระบบฐานข้อมูลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบ

ระบบในภาพรวม





กรอบการวิเคราะห์และน าเสนอ SOCIAL MAP

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 จ านวน
 จ าแนกรายกลุ่มย่อย
 ที่อยู่
 ความเดือดร้อน
 ความต้องการ

1. อัตราครอบครัวที่ประสบปญัหาตอ่ครัวเรือนทั้งหมด
2. จ านวนผู้ประสบปญัหาในครอบครัว
3. ครอบครัวที่มีกลุ่มเปา้หมายแตล่ะประเภท
4. ครอบครัวที่ประสบปัญหาแตล่ะประเภท
5. ครอบครัวประสบปญัหามากกว่า 1 รายการ
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว
7. การนับถือศาสนาของครอบครัว
8. รายได้ครัวเรือนตอ่เดอืน
9. สภาพที่อยู่อาศัย
10. จ านวนบุตรในครัวเรือน

1. สภาพการสมรส
2. ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายได้ของหัวหน้าครอบครัว

 เด็ก
 ผู้สูงอายุ
 คนพิการ
 สตรี
 ผู้มีรายได้น้อย
 อื่นๆ

แยกประเภท

 ชื่อ – สกุล
 เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
 พ้ืนที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
 ประเภทความเดือดร้อน
 ลักษณะความต้องการความชว่ยเหลือ
 สิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือ

 จ านวนผู้ประสบปัญหา
 แยกประเภทปัญหา
 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย
 ความต้องการ
 ประวัติรับความ

ช่วยเหลือ

ภาพรวม

ผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้รับสวัสดิการ 
จาก พม.

ผู้ประสบปญัหา
จากการส ารวจ

ข้อมูล

ผู้ประสบปัญหา

ครอบครัว

วิเคราะห์

 ภาพรวม
 จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 จ าแนกตามปญัหา
 จ าแนกตามความต้องการ
 จ าแนกตามประวัติรับความชว่ยเหลือ

น าเสนอ

SCALE

สถิติแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย

แผนที่

หมู่บ้าน ต าบล
อ าเภอ จังหวัด

 ตาราง
 กราฟ แผนภูมิ

หัวหน้าครัวเรือน
ครอบครัว

สืบค้น



การใชป้ระโยชน ์Social Map

1) น าสถิติข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ปญัหาหรือใช้ประโยชน์ในการจดัท าแผนงาน แผน
งบประมาณ หรือการประมวลผลงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนช่วยเหลอืผู้
ประสบปัญหาทางสังคม
2) การสืบค้นข้อมูลบุคคลเพือ่ตรวจสอบประวัตกิารรับบริการสวัสดิการจากหนว่ยงาน พม.
3) การอ้างองิเพื่อการตดัสินใจของผู้บริหารในการตดิตามประเมินผล หรือการบริหาร
ทรัพยากร
4) สื่อสารสถานการณ์ทางสงัคมให้แก่ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสตา่งๆ 
5) ให้บริการข้อมูลสถิตแิก่ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ หน่วยงานใน พม. ทุกหน่วยงาน ทั้ง
ในส่วนกลางและสว่นภูมภิาค หน่วยงานภายนอก เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงแรงงาน เป็นต้น



การใชป้ระโยชน์ ในงานสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาสังคม

ทางบริหารจัดการ
ระดมทรัพยากร
การจัดสวัสดิการสังคม
การบริการข้อมูล



การพัฒนาในระยะต่อไป
ฐานข้อมูลด้าน SUPPLY SIDE
ข้อมูลหน่วยงาน
ทรัพยากร
อาสาสมัครและภาคีเครือข่าย 



แหล่งข้อมูล/วิธีการ

ส ารวจ

พื้นที่

ระบบบริการ

เชื่อมโยงจาก
ระบบฐานข้อมูล

• กรม 
• บริการต่างๆ 
• ส่วนราชการ

หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน

ส ารวจข้อมูล / รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิต่างๆ

การจัดท าแผนที่ทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร

การใช้ประโยชน์ สถิติ สืบค้นข้อมูลรายบุคคล ให้บริการข้อมูลเฉพาะ

การเชื่อมโยง ภายใน ภายนอก

การ  Update อัตโนมัติ ทุก 6 เดือน 1 ปี

อาสาสมัคร

น าเข้าระบบ /วิเคราะห์/น าเสนอ

ฐานข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

แนบ 2.1



Social Map ระยะ 2 ปี 2562

• กรอบการด าเนินงาน  1> เพิ่มข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  2> ขยายฐานข้อมูล เพิ่มรายการข้อมูล ตาม
แนวทางระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐในมิติด้านข้อมูล และข้อมูลทรัพยากร หรือ
แหล่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

• กิจกรรม
1. ออกแบบรายการข้อมูล
2. จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล

2.1 ข้อมูลหน่วยงาน พม. และหน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ
2.2 ข้อมูลอาสาสมัครและภาคีเครือข่าย
2.3 จัดเก็บข้อมูลกลไกการด าเนินงาน
2.4 ข้อมูลเพ่ิมเติม

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่ทางสังคม (Social Map) ระยะ 2
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบข้อมูลทางสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 2. บูรณาการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและน าเสนอข้อมูลในรปูแบบแผนที่ทางสังคม 

และดัชนีชี้วัดทางสังคม  3) เป็นข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้องบริหารจัดการ/ การพัฒนาสังคม/จัดสวัสดกิารสังคม
วัตถุประสงค์

Social Map ระยะ 1 ปี 2561
• วัตถุประสงค์ > พม. มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์
ใคร - ที่ไหน - ปัญหา - ความต้องการ - บริการที่ได้รับไปแล้ว

• วิธีการ > ส ารวจข้อมูลทุกหมู่บ้าน ทีม One Home : 485 ทีม
> น าเข้าระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
> วิเคราะห์น าเสนอ สถิติ รายบุคคล ในรูปแบบแผน

ที่ • ผลการจัดท า Social Map
> น าเข้าระบบได้ 747,948 ครัวเรือน  10, 054,788 คน
> น าเสนอข้อมูลที่ http://dbcenter.m-society.go.th

ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561

• การใช้ประโยชน์
> จ าแนกกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมแต่ละประเภท
> จ าแนกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ : ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
> สอบทานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) 

กับผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย พม. ที่ยังไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

3. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าระบบเพิ่มเติม
4. น าเข้าระบบแผนที่
5. วิเคราะห์น าเสนอ สถิติ รายบุคคล 

ในรูปแบบแผนที่
6. เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลอ่ืน 

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.ย ธ.ค.
ม.ค
.

ก.พ
มี.ค
.

เม.
ย

พ.ค
.

มิ.ย ก.ค. ส.ค.

เพ่ิมเติม

ขยาย
------ออกแบบรายการข้อมูล-------

-----จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ กลไกการด าเนินงาน-----

------ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเข้าระบบเพ่ิมเติม-------

2561
ต.
ค2562

---------------น าเข้าระบบแผนที-่---------
---- ---------วิเคราะห์น าเสนอ -------

---------เช่ือมโยงข้อมูล------- ปี 
2563

2.1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.





ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลือ่นด้วยข้อมูล ผู้คนพึ่งพงิขอ้มูลในการ
ตัดสินใจต่างๆ กระบวนการคิดของคนทั่วไปหรือแม้แต่องค์กรต่างๆในทุกวันนี้
ส่วนใหญ่อยู่บนฐานของการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจท าอะไรบางอย่าง

แต่ด้วยความที่ข้อมูลในปัจจุบันมีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย 
ค าถามส าคัญ คือ เราจะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นและใชข้อ้มูลเหลา่นั้นให้
เป็นประโยชน์ได้อย่างไร จากค าถามดังกล่าวจึงท าใหค้นหันมาสนใจสิ่งที่
เรียกว่า Big data กันมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสสงัคมในปัจจุบัน



 Volume ปริมาณของขอ้มูลจะมากมายมหาศาลจนไมส่ามารถท่ีจะเก็บ
รวบรวมในฐานขอ้มูลรูปแบบเดิมๆได ้หรือถา้เก็บไดก็้อาจจะยากและซบัซอ้น

 Velocity หรือความเร็ว คือขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยขอ้มูลน้ันจะ
มีคา่ในเวลา ณ จุดน้ัน และจดหมดคา่เม่ือเวลาผา่นไป การน าเอาขอ้มูลชนิดน้ีมาใชต้อ้งมี

การประมวลผลท่ีรวดเร็วทนัตอ่เห็นการณ์

 Variety หรือความหลากหลาย ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายทางโครงสรา้ง ท า
ใหไ้มส่ามารถท่ีจะจดัเก็บหรือแยกหมวดหมูไ่ดต้ามท่ีตอ้งการ หรือมีรายละเอียดปลีกยอ่ย 

หรือรูปแบบในการจดัการขอ้มูลท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามขนาดของขอ้มูล

 Veracity หรือความจริง/น่าเช่ือถือ ขอ้มูลท่ีมีความไมช่ดัเจน  ไมแ่น่นอน 

อาจตอ้งศึกษาหลายครั้งหรือหลายวิธี

What is big data?
Big data คือ ขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 4 อยา่งคือ





รูปแบบของข้อมูลของ big data 
สามารถจ าแนกไดห้ลากหลายประเภท ตัง้แต่

1. Behavioral data: ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานต่างๆเช่น server log, 
พฤติกรรมการคลิกดูข้อมูล, ข้อมูลการใช้ ATM เป็นต้น

2. Image & sounds: ภาพถ่าย, วีดีโอ, รูปจาก google street view, ภาพถ่าย
ทางการแพทย,์ ลายมือ, ข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้ เป็นต้น

3. Languages: text message, ข้อความที่ถูก tweet, เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ 
เป็นต้น

4. Records: ข้อมูลทางการแพทย์, ข้อมูลผลส ารวจที่มีขนาดใหญ่, ข้อมูลทาง
ภาษี เป็นต้น

5. Sensors: ข้อมูลอุณหภูมิ, accelerometer, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น



Big data analytics
การวิเคราะห์ข้อมูล Big data อาศัยหลักการพ้ืนฐานบางอย่างเพื่อพัฒนาเป็นเทคนิคในการดึงข้อมูลส าคัญออกจาก

ชุดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เพื่อน ามาหา pattern ของข้อมูลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
หารูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ หาแนวโน้มการตลาด เทรนด์ความชอบของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ทาง
ธุรกิจ

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล Big data ท าให้มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ โดยระดับของการวิเคราะห์ก็เป็นได้หลากหลาย แล้วแต่รูปแบบการน าไปใช้งาน

1. Descriptive analytics
เป็นการวิเคราะห์ในระดับที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น จ านวนเท่าไหร่ ถี่แค่ไหน เกิดเหตุการณ์ส าคัญๆตอนไหน ตรงไหน

บ้าง เป็นต้น โดยสามารถท าในรูปแบบของ

 - Standard report: “เกิดอะไรขึ้น”

 - Ad hoc report: “จ านวนเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน ที่ไหน”

 - Query: “อะไรคือปัญหาที่แท้จริง”

 - Alerts: “ต้องเกิด action อะไร”



2. Predictive analytics
เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือ เป็นการ

ประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มีการให้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้า
แนวโน้มยังเป็นอย่างนี้ต่อไป โดยผลการวิเคราะห์อาจออกมาในรูปแบบของ

- Statistical analysis: “ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้”

- Randomized testing: “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทดลองท าวิธีการนี”้

- Predictive modeling: “จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”

- Optimization: “อะไรคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น”

3. Prescriptive analytics
เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอทางเลือก

ในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการคาดการณ์บนฐานของข้อมูล



• กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
• กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสารธารณสุข
• กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

- ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
- ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช. 2ค

• ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
• ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
• ส านักงานสถิติแห่งชาติ
• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

BIG DATA

อาสาสมัคร/เครือข่าย

หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลภายนอก

ต่างประเทศ ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

สถิติข้อมูล

อพม.

องค์กรเครือข่าย

ภาคประชาสังคม

7 กลุ่ม

ทรัพยากร

แผนงาน/โครงการ

ผลการด าเนินงาน KPIs

สภาพแวดล้อม

ผู้รับบริการเพิ่มเติม

ส ารวจ Social Map

ผู้รับบริการสวัสดิการ

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันท่ี      พฤษภาคม 2561

สถิติ

ข้อมูลรายบุคคล

จปฐ.

สวัสดิการแห่งรัฐ

• ท าเนียบผู้บริหาร
• ช่ือหน่วยงาน
• พิกัดหน่วยงาน
• กฎหมาย
• บทความ/วิจัย
• สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ

1. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
2. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ได้แก่ 

เร่ร่อนขอทาน/ไร้ท่ีพึ่ง/ติดเช้ือเอดส์/
ชาวเขา/ตกทุกข์ได้ยาก/รายได้น้อย 
(พส.)

3. เด็กแรกเกิดท่ีรับเงินอุดหนุนฯ ของ ดย.
4. เด็ก/สตรีในครอบครัวท่ีถูกกระท าความ

รุนแรง
5. ผู้สูงอายุในสภาวะยากล าบาก
6. คนพิการท่ีจดทะเบียน
7. ผู้มาใช้บริการรับจ าน า

• ประชากร
• ด้านการพัฒนามนุษย์
• ความยากจน
• เศรษฐกิจและแรงงาน
• ด้านสุขภาพ
• ด้านการศึกษา
• http://bps.moph.go.th/ASEAN-

Population
• Population Reference Bureau
• UNDP (http://hdr.undp.org)
• United Nations Statistics Division
• World Health Organization (WHO)
• World Bank

• ประชากร
• เด็ก/เยาวชน
• ครอบครัว
• สตรี
• มารดาอายุต ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
• ผู้สูงอายุ
• คนพิการ
• ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

• คน
• เครื่องมือ
• งบประมาณ

ความเชื่อมโยงกับ BIG DATA



กระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
1. การก าหนดโจทย์ค าถามที่ส าคัญ

2. การก าหนดประเด็นย่อยในการวิเคราะห์

3. ก าหนดรายการข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์และ
แหล่งข้อมูล

4. ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ Main Expert

5. ท าการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

6. น าเสนอผลการวิเคราะห์ 
ท านายสถานการณ์ในอนาคต 

 ท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/โอกาสพัฒนา

7.   น าผลการวิเคราะห์จัดท าแผนงานโครงการ/นโยบาย



การขับเคลื่อน Big Data ของ พม.
•กลไก CIO หน่วยงาน ศทส.

•การเตรียมฐานข้อมูล พม.  

• Social Map   

•กลุ่มเป้าหมาย

•ข้อมูลหน่วยงาน/ทรัพยากร/การด าเนินงาน

•อาสาสมัคร/ภาคเีครือข่าย

•การบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม



การขับเคลื่อน Big Data ของ พม. (ต่อ)

•การเชื่อมโยงข้อมูล

•ดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

• เชื่อมโยงภายใน

• เชื่อมโยงภายนอก
การพัฒนาบุคลากร
•การก าหนดโจทย์ส าคัญของ พม.
•Main Expert



สถานการณ์ การขับเคลื่อน BIG DATA พม.
Demand Side

Supply Side

 ก าหนดโจทย์ส าคัญของ พม. จากกรมต่างๆ 
24 โจทย์

 การจัดท าแผนงานระดับ กรม/จังหวัด
 การรายงานสถานการณ์ทางสังคม
 ประเด็นส าคัญเร่งด่วน

- ที่อยู่อาศัย

 การจัดฐานข้อมูล

การเชื่อมโยงขอ้มลูภายใน พม. 10 ฐาน
มี DATA Center
มีการใช้ Cloud 

การจัดท าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  ---> 7 ฐาน
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ---> Social Map
ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 การส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล 
7 ฐานข้อมูล

 ศูนย์ข้อมูลกลางของประเทศ
 การเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมการปกครอง 3 ฐานข้อมูล

การพัฒนาบุคลากร

 การฝึกอบรมร่วมกับกระทรวง DE, สรอ.
 จัดนิทรรศการที่ท าเนียบรัฐบาลของกระทรวง DE (15 พ.ค.61)
 การพัฒนาบุคลากร พม. 17 พ.ค. 61 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" กระทรวง 
พม. ประจ าปี 2561 ณ โรงแรมแบงคอก มิดทาวน์ กทม.  

--> กลุ่มเป้าหมาย 88 คน   จาก กรม/กอง/ส านัก/สสว.

กลไก

 Domain Expert

 การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน , CIO , Flagship
 คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินนโยบายเพื่อการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล 
(DC) ทั้งนี้ประชุมเมื่อ 11 พ.ค. 61

 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  (10 พ.ค.61)

ด้านต่างๆ

กรมต่างๆ

ผลงาน
กรม/กระทรวง มีผลงานด้านการ

ใช้ประโยชน์จาก Big Data 
--> กรมละ 1 เรื่อง

ปี 61

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / 15 พ.ค.61



ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

หลักการและเหตุผล
• พม. มีระบบให้ความช่วยเหลือที่ยังไม่เปน็เอกภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนัและเกิดความโปร่งใส
• ต้องการให้มี One Application  แบบฟอร์มเดียวกันทั้งกระทรวงฯ
• ให้มีระบบควบคุมภายใน ติดตาม ประเมินผล การให้ความช่วยเหลือ ด้วยระบบ computer online

โครงสร้างของระบบ 4 กระบวนการหลัก

กระบวนการขับเคลื่อน ทบทวนแบบสอบเคสและ
ปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

• ร่างแบบร่วมกับกรมที่เกี่ยวข้อง
• รับฟังความเห็นภายใน 

@ พัฒนาโปรแกรม
@ ระบบสอบทาน/

ตรวจสอบ MSO 
linkage

ภายใน พ.ค. 61

ทดลองใช้งานจริง/อบรม
มิ.ย. 61

ออกรายงานผลตามเวลา
และประเด็นที่ก าหนด

ผลที่จะได้รับ

• มีระบบความช่วยเหลือครบกระบวนการ
• มีระบบสืบค้นข้อมูลความช่วยเหลือ
• มีรายงานสถิติข้อมูลในภาพรวมของประเทศ และสามารถจ าแนกตามพ้ืนท่ีได้
• มีระบบควบคุมก ากับติดตามท่ีมีมาตรฐาน

1

2

3

4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

การขอความช่วยเหลือ

• ยื่นเรื่อง/รับเรื่อง
• สอบเคส
• เยี่ยมบ้าน

การอนุมัติ
• ความเห็นนักสังคมสงเคราะห์
• อนุมัติความช่วยเหลือ
• อนุมัติเบิกจ่าย

การให้ความช่วยเหลือ

• การจ่ายเงิน
• ส่งมอบสิ่งของ
• อื่นๆ

การติดตามผล

• การติดตามผล
• การรายงานผล

1 2 3 4

ความเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม



ขอขอบคุณทุกท่าน

มีค าแนะน าเพิ่มเตมิ โทร. 08-9870-7768

Q/A


