
ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของนายอณุศร พุมพวง 

 
เพื่อประกอบการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 8 ว 
(ตําแหนงเลขที่ กสศ.42) สังกัด ฝายระบบเครือขาย กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 
เร่ือง การศึกษา วิเคราะห กําหนดกรอบแนวคิดและประเด็นสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจของผูบริหารระดับสูง และกํากับการทํางานของผูบริหารระดบักลางและระดับตน 
หลักการและเหตุผล 

ในโลกปจจุบนั เทคโนโลยสีารสนเทศที่ประกอบดวย Hardware Software People ware Data 
Procedure และระบบเครือขายส่ือสาร ถูกนํามาใชงานอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการเมืองของ กทม. ซ่ึง
เปนมหานครขนาดใหญ ก็มกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเชนกัน แตสําหรับ กทม. แลว 
สารสนเทศ (Information) ซ่ึงเกิดจากการวเิคราะห ประมวลผลขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับสูง การควบคุม กํากับการทํางานของผูบริหารระดบักลางและระดับตน บางสวนยังอาจจะไมมีความ
ชัดเจนทั้งในสวนของกรอบแนวคดิ ประเด็น เงื่อนไขและModel ของที่มาและการนาํมาใชงานตามภารกิจที่ 
กทม. รับผิดชอบ 

ในการกําหนดประเด็นสารสนเทศขั้นพื้นฐานของ กทม. สามารถพิจารณาไดจาก 5 กลุมภารกิจ คือ 
ภารกิจดานสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ภารกิจดานทรัพยากรมนุษยและสังคม ภารกิจดานเศรษฐกจิการคลังและ
บริหารงานบุคคล ภารกิจดานยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดลอม และภารกจิดานสาธารณสุข 
(เอกสารการศกึษาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนภารกิจโครงสรางและการกําหนดตําแหนงของ
หนวยงานกรุงเทพมหานคร, 2551, หนา1-2) ทั้งนี้ กทม. ควรจะมกีารศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทาง 
วิธีการ กระบวนการ รูปแบบการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลใหไดมาซึ่งสารสนเทศดังกลาว 
ถึงแมวาสารสนเทศหลายสวนอาจจะปรากฏอยูในหนวยงานบางแลว แตบางสวนตองการการจัดระเบียบ 
บางสวนอาจจะตองจัดทําเพิม่เติม บางสวนอาจจะตองการการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมา  

จากขอสังเกตขางตน จึงเกดิแนวคดิในการศึกษา วเิคราะห กําหนดกรอบแนวคดิและประเด็น
สารสนเทศขั้นพื้นฐานของ กทม. เพื่อจะนํามาใชเพื่อประกอบการตัดสนิใจของผูบริหารระดับสูงและกํากับ
การทํางานของผูบริหารระดบักลางและระดับตน โดยมีขอเสนอ แนวคิด วิธีการศึกษาดังที่จะนําเสนอตอไป 
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
       1. เพื่อกําหนดประเด็นสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนสําหรับประกอบการการตัดสินใจ 
ของผูบริหารระดับสูง และการกํากับการทาํงานของผูบริหารระดับกลางและระดับตน  
       2. เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการและกระบวนการไดมาของขอมูลพื้นฐาน สําหรับการประมวลผล 
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และการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 
        3. เพื่อกําหนดรูปแบบ การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลข้ันพื้นฐานสําหรับประกอบ 
การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง และการกํากับการทํางานของผูบริหารระดับกลางและระดับตน  
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ 
 1. ศกึษาบทบาทหนาที่ของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตอไปนี ้
  1.1 ศึกษาอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 44 ขอ ตาม พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  1.2 ศึกษาการจัดองคกร การแบงสวนราชการภายในกรุงเทพมหานครและบทบาทหนาที่ 
 2. ศกึษาแนวคดิประเดน็สารสนเทศสําหรับการบริหารจดัการเมืองจากแนวคดิตาง ๆ ดังนี ้
  2.1 แนวคดิการกําหนดลักษณะเมืองนาอยูขององคการอนามัยโลก เชน ส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพที่สะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศนเมอืงมีเสถียรภาพสมดุลและยัง่ยืน ชุมชนมีความเขมแข็ง ฯลฯ 
  2.2 แนวคดิการกําหนดประเด็นสารสนเทศสําหรับการจัดการเมืองแบบยั่งยืนตามผังขอมูล
กรุงเทพมหานคร (District Catalogue) ไดแก ประชากร โครงสรางเมือง โครงสรางทางพาณิชกรรม ธุรกิจ
และสถานที่ทํางาน อุตสาหกรรมและการผลิต การเกษตร การศึกษา สุขภาพ เมืองสีเขียว การจราจรและ
ขนสง ฯลฯ 
  2.3 แนวคดิการนําเสนอและการใชงานขอมูลเมืองระดับมหานคร โดยศึกษาจากเมืองที่เปน
มหานครตนแบบ เชน ลอนดอน นวิยอรก โตเกียว โซล โดยศึกษาการนําเสนอและการใหบริการเพื่อ 
การเขาถึงสารสนเทศผาน Web Site ของมหานคร ดังกลาว 
 3. จัดกลุมหนาที่ของกรุงเทพมหานครกับภารกิจหนวยงานที่รับผิดชอบและภารกิจที่เกี่ยวของ 

หนาท่ีของ กทม. หนวยงาน ภารกิจหลักของหนวยงาน 
1. การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนทั้งนี้ตามขอบัญญัติ กทม. 
และตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของ กทม. 

สํานักเทศกิจ - งานใหบริการเพื่อความปลอดภัย
และความเปนระเบียบเรยีบรอยของ
บานเมือง 

2. การทะเบยีนตามที่กฎหมาย
กําหนด 

สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร - การทะเบยีนประวัติการบรหิารงาน
บุคคล การทะเบียนปกครอง 
ทะเบียนราษฎร และการเลือกตั้ง 

 
 
สํานักการคลัง - การจดทะเบยีน การตอทะเบียน 

และการจําหนายทรัพยสิน 
3. ..... ..... ..... 
 4. วิเคราะหภารกิจยอยและประเด็นสารสนเทศขั้นพื้นฐานของ กทม. โดย 

4.1 พิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานแยกตามหนาที่ของ กทม. 
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4.2 พิจารณารายการภารกิจยอยและสารสนเทศที่สอดคลองกับภารกจิดงักลาวโดยพิจารณา
จากสารสนเทศของแตละเมอืงที่เปนมหานครตนแบบเทียบกับสารสนเทศสําหรับการจัดการเมืองแบบยั่งยืน
ตามผังขอมูลกรุงเทพมหานครและลักษณะเมืองนาอยูขององคการอนามัยโลก 

4.3 กําหนดประเด็นสารสนเทศโดยพิจารณาความสอดคลองกันของขอมูลในขอ 4.2 ดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
หนาท่ี : การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนทั้งนี้ตามขอบัญญัติ กทม. และตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของ กทม. 
ภารกิจหลัก : งานใหบริการเพื่อความปลอดภัยและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมือง  
ผูรับผดิชอบ : สํานักเทศกิจ 

สารสนเทศจาก Web Site ของเมืองระดับมหานคร ลักษณะเมืองนาอยู ผังขอมูล กทม. สารสนเทศที่ควรจะมี 

ลอนดอน นิวยอรก โตเกียว โซล 
 สถิติคดี

อาชญา-
กรรม 

- ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินมีคดี
อาชญากรรม ยาเสพติด
จํานวนนอย 

สถิติคดี
อาชญา-

กรรมและ
ยาเสพติด 

สถิติคดี
อาชญา-
กรรม 

- สถิติคดีอาชญากรรม
และยาเสพติด  
- พ้ืนที่เสี่ยง
อาชญากรรม 

บรรยากาศที่ดีสําหรับ จัดระเบียบตลาด 
หาบเร แผงลอย 
อาคารพาณิชย  
หางสรรพสินคา 

การคาขาย 
….. ….. ….. ….. - สถิติ การตรวจตรา  

สืบสวน จับกุม
ดําเนินคดี 
- ที่ต้ังหาบเร แผงลอย 
อาคารพาณิชย  
หางสรรพสินคา 

5. สรุปประเด็นสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนสําหรับที่ กทม. โดยจําแนกตามหนาที่ของ กทม. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ และระดับการใชงานสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับตน 
โดยระบวุัตถุประสงคหลักของการใชงาน ดังตัวอยางตอไปนี้  

ระดับการใชงานของผูบริหาร ประเด็นสารสนเทศ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค 
การใชงาน ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน 

√ √ สถิติคดีอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 

สํานักเทศกิจ  ดูแนวโนมเพื่อการวางแผนเฝา
ระวังและปองกัน 

√ √ พ้ืนที่เสี่ยงอาชญากรรม สํานักเทศกิจ  สํารวจ ตรวจตรา 
√ √ สถิติการตรวจตรา  

สืบสวน จับกุมดําเนินคดี 
สํานักเทศกิจ  ดูแนวโนมเพื่อการวางแผนจัด

ระเบียบ 
√ √ ที่ต้ังหาบเร แผงลอย อาคาร

พาณิชย  หางสรรพสินคา 
สํานักเทศกิจ  สํารวจ ตรวจตรา 
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อนึ่งการวิเคราะหระดับการใชงานสารสนเทศสามารถทําไดหลายวิธี เชน การจัดทําแบบสํารวจ
ประเมินความเหมาะสม การขอคําปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูบริหารแตละระดับ เปนตน 
 6. กําหนดรูปแบบการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลข้ันพื้นฐานโดยศึกษาเงื่อนไข  สูตร 
สมการ ความสัมพันธของขอมูล ซ่ึงจะบงบอกการไดมาของสารสนเทศนั้น ๆ เชน  
 ดูแนวโนมคดอีาชญากรรม เทียบกับ เกณฑมาตรฐาน  

 ทั้งนี้เกณฑมาตรฐานอาจจะกําหนดขึ้นโดยพิจารณาจากจํานวนคดีอาชญากรรมตอ
ประชากรของมหานครขนาดใหญที่ติดอนัดับเมืองนาอยู หรือ จากคาเฉลี่ยของจํานวนคดีอาชญากรรมตอ
ประชากรของมหานครขนาดใหญมากกวา 1 มหานครในภูมิภาคเอเชยี หรือ อางอิงจากเกณฑมาตรฐานของ
องคกรที่ยอมรับ (ถามี) เชน องคการอนามัยโลก 
 7. กําหนดแนวทาง วิธีการและกระบวนการไดมาของขอมูลพื้นฐานโดย 
  7.1 พิจารณาขอมูล ประเด็นสารสนเทศกับหนวยงานที่รับผิดชอบในขอ 5 
  7.2 สํารวจรายการขอมูลหรือสารสนเทศในหนวยงานที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อจาํแนกเปนกลุม ๆ ดังนี้ 
   7.2.1 มีขอมูลหรือสารสนเทศในรูป Digital และสามารถนํามาใชงานไดทันท ี
   7.2.2 มีขอมูลหรือสารสนเทศในรูป Digital แตตองนํามาจัดระเบยีบ วเิคราะหและ 
ประมวลผลใหม 
   7.2.3 มีขอมูลหรือสารสนเทศอยูในรูปเอกสาร 
   7.2.4 ยังไมมีขอมูลหรือสารสนเทศที่ตองการ 
  7.3 กําหนดวิธีการและกระบวนการไดมาของขอมูลแยกตามประเภทในขอ 7.2 โดย 

7.3.1กลุมที่จัดอยูในขอ 7.2.1 และขอ 7.2.2 ตองใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน 
การจัดการใหสามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.3.2 กลุมที่จัดอยูในขอ 7.2.3 และขอ 7.2.4 ตองศึกษา ออกแบบ กําหนด
เทคโนโลยีและวิธีการในการสํารวจรวบรวม จัดระเบียบเพื่อการจัดเก็บเขาสูระบบคอมพิวเตอรและ 
การใชงานตอไป 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. กรุงเทพมหานครมีขอมูลหรือสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานตามภารกิจ หนาที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน 

2. กรุงเทพมหานครมีแนวทางอยางชัดเจนในกระบวนการสํารวจรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห
และใชประโยชนขอมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

3. กรุงเทพมหานครมีฐานขอมูลที่มีมาตรฐานและเปนระบบ ระเบียบทั้งดานการจดัเกบ็  
การประมวลผล และการเขาถึง 

 

Geo2gis
.com



Geo2gis
.com




