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นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
กรอบนโยบาย IT 2010 ครม. เห็นชอบเมือ่ 19 มี.ค. 2545
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นวตักรรม, วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี การวิจัยและพฒันา, องค์ความรู้

การพฒันาสารสนเทศ, ทกัษะพืน้ฐานของประชาชนและบุคลากรด้าน IT
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โครงสร้างพืน้ฐาน
1. เครือข่าย Fiber Optic ครอบคลุมหน่วยงานหลกั และหน่วยงานย่อย

ส่วนทีอ่ยู่นอกเหนือเครือข่าย Fiber Optic จะใช้สายสัญญาณเช่า 
(Leased Line) และ/หรือสายอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)

2. ศูนย์คอมพวิเตอร์ (ดินแดง) ให้บริการติดตั้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
ของระบบสารสนเทศหลกั และระบบสารสนเทศหน่วยงาน  

3. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

4. ระบบอนิเทอร์เน็ตส่วนกลางและติดตั้ง

ระบบอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) 

ให้หน่วยงานGeo2gis
.com
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Application

Network

หน่วยงานในสังกดั กทม. อืน่ ๆ

1. ระบบสารสนเทศกลาง
2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกจิหลกั
3. ระบบสารสนเทศเพือ่การบริการประชาชนทางอเิลก็ทรอนิกส์Geo2gis

.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

การพฒันาระบบงาน
1. ระบบสารสนเทศกลาง

ทะเบียน เทศกจิ

โครงการ MIS
ส านักงานเขต

โครงการ
ทะเบียนราษฎรฯ

โครงการ MIS
ส่วนกลาง

Support Operation

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

ระบบสารสนเทศกลาง
รายจ่ายรายรับ

ระบบอ่ืนๆ

รายได้

จัดจ้าง

จัดซ้ือ

คลงั
วสัดุกลาง

ทรัพย์สิน

น า้มันเงนิเดอืน

บุคลากร

บัญชี

การเงิน

งบประมาณ

ร้องทุกข์
เบกิจ่ายตรง
รักษาพยาบาล

โครงการ MIS ส่วนกลาง

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

การพฒันาระบบงาน
ดา้นการบริหารภายใน
หน่วยงาน(ส่วนกลาง) , 6

ดา้นการบริหาร
ภายในหน่วยงาน
(หน่วยงาน) , 15

ดา้นการบริการ, 10

ดา้นสารสนเทศ, 6

ดา้นการประชาสัมพนัธ์, 7

ดา้นการเงินการคลงั, 7ดา้นการศึกษา, 15
ดา้นสังคมและความ

เป็นอยู,่ 5

ดา้นสาธารณสุข, 21

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, 5

ดา้นการระบายน ้า, 5

ดา้นการโยธาและผงัเมือง, 
7

ดา้นการจราจร
และขนส่ง, 3

ดา้นความปลอดภยัและ
สาธารณภยั, 6

ดา้นอ่ืนๆ, 2

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

การงานระบบงานทีม่อียู่

ใช้งานปกตเิต็ม
ระบบ
44%

ใช้งานไม่เตม็
ระบบ
52%

ไม่ถูกใช้งานเลย
ทั้งระบบ
4%

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

ข้อสังเกตในการพฒันาระบบงานทีผ่่านมา

- ความสอดคล้องกบัแผนและการให้ความส าคญัแต่ละด้าน
- ความจ าเป็นในการพฒันาในระดบั Support Operation / 
Decision ควรชัดเจน
- ระบบทั้งหมดยงัใช้งานและได้ประโยชน์จริง
- ข้อมูลและสารสนเทศทีม่อียู่
- งบประมาณทีใ่ช้ไป
- บุคลากรระดบัผู้พฒันา ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบGeo2gis

.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

บทสรุปกบัสถานการณ์ IT ปัจจุบัน

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคดิการพฒันาระบบสารสนเทศ (Information System)

ผู้บริหาร
ระดับล่าง

พนักงานระดบัปฏิบัติงาน

สารสนเทศ :
ระบบสารสนเทศ

TPS / MRS /DSS / EIS / ES /….

ภารกจิองค์การ 
Functions/Area/Agenda

ผู้บริหาร
ระดบักลาง

ผู้บริหาร
ระดบัสูง

พฒันาแผนระยะยาว 
>กลยทุธ์

พฒันาแผนระยะสั้น 
>กลวิธี

พฒันางาน ก ากบั ควบคุม
> วนัต่อวนั

หนา้ท่ีประจ าวนั

e-Service 
e-Office

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

e-government e-commerce, e-industry, e-society, e-education, … 

Information

Information
Portal

Data warehouse

IT Infrastructure & IT Standard
มา
ตร

ฐา
นด้

าน
ข้อ

มูล
แล
ะส

าร
สน

เท
ศ

ระบบสารสนเทศ
ของแต่ละหน่วยงานย่อย

ภายในองค์การ

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ให้
บริ

กา
ร

ผู้รับบริการ/ลกูค้า/ประชาชน

e-service / e-participation / e-
society

Data warehouse

IT Infrastructure & IT Standard

มา
ตร

ฐา
นด้

าน
ข้อ

มูล
แล
ะส

าร
สน

เท
ศ

ระบบสารสนเทศ
ของแต่ละหน่วยงานย่อย

ภายในองค์การ

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ให้
บริ

กา
ร

ผู้รับบริการ/ลกูค้า/ประชาชน

e-service / e-participation / e-
society

TPS 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ปลายทาง

ฐานข้อมูล
DSS EIS ES

MRS

Organization

ApplicationGeo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

Hardware
Enterprise Mobility : Office เคลือ่นที่
- เวลาและระยะทางจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานของพนกังาน 
- สนบัสนุนการท าธุรกิจแบบเคล่ือนท่ีDatabase

HW / SW

NW & 
Communication

PW (IT)

การใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีี่เกีย่วข้องในปัจจุบัน

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

Software Open Source
ผูใ้ชส้ามารถน าเอา
ระบบไปพฒันา
ต่อได้

Application Software บนเวบ็
ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชไ้ด ้โดยไม่ตอ้ง
จดัเกบ็เขา้ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ช้

Database

HW / SW

NW & 
Communication

PW (IT)

การใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีี่เกีย่วข้องในปัจจุบัน

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

Database

HW / SW

NW & 
Communication

PW (IT)

Network & Communication
การใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีี่เกีย่วข้องในปัจจุบัน

Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

Social Networking
ผูค้นสามารถท าความรู้จกั และเช่ือมโยงกนัใน
ทิศทางใดทิศทางหน่ึง เช่น Facebook, Twitter, 
Blog, YouTube, 
http://trendsmap.com/topic/bangkok

Network & Communication

Database

HW / SW

NW & 
Communication

PW (IT)

การใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีี่เกีย่วข้องในปัจจุบัน

Geo2gis
.com

http://trendsmap.com/topic/bangkok


การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

สภาพปัญหา

แผน/
ยุทธศาสตร์

ข้อมูล
ระบบงานสารสนเทศ

การสนับสนุนและบริการ

วชิาการ

และบุคลากร
HW/SW/NW & 
communication

HW/SW

Common/Specific
DATA/Information.

Application

NetworkITส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

Internet

HW/SW

Common/Specific
DATA/Inf.ormation

Application
Network

HW/SW

Common/Specific
DATA/Inf.ormation

Application

Network

ส านัก

หน่วยงานภายนอก กทม. HW/SW

Common/Specific
DATA/Information.

Application
Network
เขต

HW/SW

Common/Specific
DATA/Inf.ormation

Application

Network

หน่วยงานในสังกดั กทม. อืน่ ๆ

Geo2gis
.com



56
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
กรอบนโยบาย IT 2010

e-Industry
e-Commerce

Services/agriculture/tou
rism

e-Government
e-Society

e-
Educationนวตักรรม, วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี การวจิัยและพฒันา, องค์ความรู้

การพฒันาสารสนเทศ, ทกัษะพืน้ฐานของประชาชนและบุคลากรด้าน IT

โครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคม
   ปริมาณ                                                                                              คุณภาพ   

   เศรษฐกจิ                                                                                                                สังคม

ระบบสารสนเทศ
e-Service 
e-Office

Datab
ase

PW (IT)HW / SW NW & Communication

Information
Portal

Geo2gis
.com



57
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
กรอบนโยบาย IT 2010 ครม. เห็นชอบเม่ือ 19 มี.ค. 2545

Geo2gis
.com



58
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552 - 2556)

Geo2gis
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59
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

กรณศึีกษา

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ของกรุงเทพมหานคร

Geo2gis
.com



60
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

  •  แบง่การปกครองเป็น

50 เขต

•  มพีืน้ทีท่ ัง้หมด1,562.2 

ตารางกโิลเมตร

•  ประชากรประมาณ

      6,000,000 คน

กรงุเทพมหานคร

Geo2gis
.com



61
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

Geo2gis
.com



62
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

ทะเบียน เทศกจิ

โครงการ MIS
ส านักงานเขต

โครงการ
ทะเบียนราษฎรฯ

โครงการ MIS
ส่วนกลาง

พ.ศ. 2530  : ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ (MIS) ของ 
กทม.

Geo2gis
.com



63
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

รายจ่ายรายรับ

ระบบอ่ืนๆ

รายได้

จัดจ้าง

จัดซื้อ

คลงั
วสัดุกลาง

ทรัพย์สิน

น า้มัน

ร้องทุกข์

เงนิเดอืน

บุคลากร

บัญชี

การเงิน

งบประมาณ

                                                                                                    

                       :
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E-Mail Address :
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     :
    :

        :

           :
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-------------              ---------------

                        GIS

                   

                       

                     :

        :
   /    :
     :
     :

                                          

                                           

-------------                 ---------------

-------------             /    ------------

-------------               ---------------

-------------              ---------------

                      

                                 14            2551
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64
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              
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65
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

                                                                                                    

                       :

              :

*                    :

                       

                      

       
-------                                     2----

-------                                      3----

                       
      

                    :

    -                    :

                    :

              :

E-Mail Address :

                         

          :
*                      :

                :

    :

-------                                  1 ---

-------                                  2 ---

-------                                  3 ---

1

    :

     :
    :

        :

           :

-------------              ---------------

-------------              ---------------

-------------               ---------------

-------------              ---------------

                        GIS

                   

                       

                     :

        :
   /    :
     :
     :

                                          

                                           

-------------                 ---------------

-------------             /    ------------

-------------               ---------------

-------------              ---------------

                      

                                 14            2551
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         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

การประยุกต์ใช้ GIS ส าหรับการวางแผนจัดการน า้ท่วม

Geo2gis
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67
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              
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68
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

ระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหาร
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Geo2gis
.com



69
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

ระบบ GIS เพื่อสนบัสนุนการป้องกนัและ      
บรรเทาภยัพิบติั กทม.

การใช้ระบบ GIS ส าหรับงานจัดสรรและติดตามความคืบหน้า
การใช้งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ค่าทีด่นิ ส่ิงก่อสร้าง

ระบบ 
GIS 
ส าหรับ
จัดเกบ็
ข้อมูล
ชุมชน

Geo2gis
.com



70
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

รายจ่ายรายรับ

ระบบอ่ืนๆ

รายได้

จัดจ้าง

จัดซื้อ

คลงั
วสัดุกลาง

ทรัพย์สิน

น า้มันเงนิเดอืน

บุคลากร

บัญชี

การเงิน

งบประมาณ

ระบบแผนที่ภาษี 
GIS

ร้องทุกข์
เบกิจ่ายตรง
รักษาพยาบาลGeo2gis

.com



71
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

การพฒันาบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

Geo2gis
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72
         ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Management Information System for 

Administration)    นายอณุศร พุ่มพวง 
            วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ              

(e-Procurement/e-

Auction)

e-BMA

Geo2gis
.com



ระบบเครือข่าย

Mainframe

WorkstationServer Workstation

ComputerComputerComputer

Printer

Router

Router

ระบบเครือข่าย

 ระบบเครือข่ายหลกั 

 Fiber Optic 1 Gbps 
 ระหวา่ง กทม. 1 และ กทม. 2
 16 ส านกั 1 ส านกังาน 50 ส านกังานเขต

 Leased line 128 Mbps (ประมาณ 520 หน่วยงาน) ระหวา่ง กทม. 2 กบั
 ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
 โรงเรียนของ กทม. 
 ส่วนราชการท่ีตั้งนอกส านกัหรืออาคารหลกั

ยงัไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน

ขยาย Fiber Optic แทนการเช่า Leased Line ตอ้งลงทุนเพิ่มประมาณ 1,500 ลา้นบาท

- ค่าเช่า 27 ล้านบาท/ปี
- ระบบ Intranet เท่าน้ัน

Geo2gis
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ระบบเครือข่าย
 ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน 
 ครบทุกหน่วยงานใน กทม.
 ความเร็วการใชง้าน 10/100/1000 Mbps
 ติดตั้งโดย สยป. / หน่วยงาน / จา้งเอกชน

 ทศิทางการพฒันาระบบเครือข่ายในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

 ขยายระบบเครือข่ายหลกัใหส้ามารถใชง้านไดท้ั้งระบบ Internet/Intranet
 จดัท าระบบรักษาความปลอดภยัในระบบเครือข่าย
 จดัระเบียบการบริหารจดัการระบบเครือข่ายหลกัและส่วนต่อเช่ือม
 ก าหนดมาตรฐานระบบเครือข่าย

 ก าหนดนโยบาย แนวทางการลดค่าใชจ่้ายการเช่า Leased line

Mainframe

WorkstationServer Workstation

ComputerComputerComputer

Printer

Router

Router

ระบบเครือข่าย

ขาดมาตรฐาน/ไม่เป็นระบบระเบยีบ
ส่งกระทบระบบเครือข่ายหลกั

Geo2gis
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 ทศิทางการพฒันาแผนทีฐ่านในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 

 Single Base Map
 มีระบบ Base Map Updating System
 มาตรฐานการแจกจ่ายขอ้มูลแผนท่ีฐาน 
 ทุกหน่วยงานใน กทม. ตอ้งสามารถการเขา้ถึงขอ้มูลแผนท่ีฐานท่ีทนัสมยัไดต้ลอดเวลา

แผนทีฐ่าน
 แผนทีฐ่านชุด 1 : 1,000 (สยป.) Update : 2547
 แผนทีฐ่านชุด 1 : 4,000 (สผม.) Update : 2549
 สผม. มหีน้าทีจ่ัดท า ปรับปรุง แจกจ่าย

 สยป. พฒันาระบบงานและระบบการเข้าถึงข้อมูลแผนทีฐ่าน

- แผนทีฐ่าน 2 ชุดผู้ใช้สับสน 
- ไม่เป็นปัจจุบนั

แผนทีฐ่าน

Geo2gis
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การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ระบบงานเพือ่การบริการประชาชน (Front Office)

 ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)ของส านักงานเขต 

 7 ส านักงานเขต ได้แก่ เขตบางเขน จตุจักร ราชเทว ีพระโขนง บางขุนเทยีน 
สาทร และหนองแขม

 ระบบงานทีบ่ริการประชาชน ได้แก่ 

ระบบงานของฝ่ายทะเบียน  ฝ่ายโยธา    ฝ่ายรายได้ 

 ฝ่ายการคลงั  ฝ่ายเทศกจิ  ฝ่ายปกครอง และ ฝ่ายส่ิงแวดล้อม

Bangkok Service Center

ยงัไม่ครบทุกส านักงานเขตGeo2gis
.com



การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ระบบงานเพือ่การบริการประชาชน (Front Office)

 Bangkok Express Center

 บริการนอกส านักงานเขต

 งานทะเบียน ได้แก่ การท าบัตรประจ าตัวประชาชน(ยกเว้นบัตรหาย) การ
ตรวจสอบคดัส าเนา และรับรองรายการทะเบียนราษฏร์  และให้บริการ
ข้อมูลเพือ่เตรียมเอกสารหลกัฐานครบถ้วนก่อนไปตดิต่อส านักงานเขต

 บริการข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว

 มี 5 แห่ง คือ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม  หมอชิต  พร้อมพงษ ์
ศนูยก์ารคา้เสรีเซ็นเตอร์ และส านกังานปกครองและทะเบียน 

Geo2gis
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การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ระบบงานเพือ่การบริการประชาชน (Front Office)

 ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 1555

 ระบบสายด่วนรับแจ้งสูบส่ิงปฏิกลู ระหว่าง กทม. 1 และ กทม. 2

                                                                                                    

                       :

              :

*                    :

                       

                      

       
-------                                     2----

-------                                      3----

                       
      

                    :

    -                    :

                    :

              :

E-Mail Address :

                         

          :
*                      :

                :

    :

-------                                  1 ---

-------                                  2 ---

-------                                  3 ---

1

    :

     :
    :

        :

           :

-------------              ---------------

-------------              ---------------

-------------               ---------------

-------------              ---------------

                        GIS

                   

                       

                     :

        :
   /    :
     :
     :

                                          

                                           

-------------                 ---------------

-------------             /    ------------

-------------               ---------------

-------------              ---------------

                      

                                 14            2551

ส่งผู้รับผิดชอบผ่านเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ของ กทม.

-  การรับเร่ืองร้องเรียน :  เร่ืองร้องทุกข์  เร่ืองร้องเรียนบุคคล (เร่ืองลบั)  เร่ืองฉุกเฉิน
-  สอบถามข้อมูล

 ทศิทางการพฒันาระบบงานเพือ่การบริการประชาชนในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554

 ประเมินความพงึพอใจ/ความต้องการบริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 เพิม่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ที่ กทม. 1
Geo2gis

.com



การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ระบบงานเพือ่การบริการประชาชน

Web Site ของ กทม. www.bangkok.go.th 

เข้าถึงเนือ้หาที่ต้องการยาก
ข้อมูลหลายส่วนไม่ทนัสมยั

www.bangkok.go.th/inf
o
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้พกิาร
ทางสายตา

Geo2gis
.com



การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ระบบงานเพือ่การบริการประชาชน

Web Site ของ กทม. www.bangkok.go.th

 ทศิทางการพฒันา Web Site หลกัของ กทม. ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554

 จัดระเบียบวิธีการเนือ้หา (Content)

 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงข้อมูล

 ขยายการให้บริการ Web Site ด้าน GIS (www.bangkokgis.com)

 สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่าน Web Site  หลกัของ กทม. 
(e-Participation)

Geo2gis
.com



การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ระบบงานเพือ่การบริหารจัดการภายใน กทม. (Back Office)

รายจ่ายรายรับ

ระบบอ่ืนๆ

รายได้

จัดจ้าง

จัดซื้อ

คลงั
วสัดุกลาง

ทรัพย์สิน

น า้มนัเงนิเดอืน

บุคลากร

บัญชี

การเงิน

งบประมาณ

ระบบแผนที่ภาษี 
GIS

ร้องทุกข์
เบกิจ่ายตรง
รักษาพยาบาล

- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั
-บางส่วนไม่ตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้

Geo2gis
.com



การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ระบบงานระบบงาน MIS 50 เขต (Back Office)
 ระบบงานปกครอง

 ระบบงานโยธา

 ระบบงานส่ิงแวดล้อมและสาธารณูปโภค

 ระบบงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 ระบบงานการศึกษา

 ระบบงานพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสังคม

 ระบบงานติดตามประเมนิผล (Daily Plan)

 ศูนย์ปฏิบัติการ กทม. (BMAOC)

- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั
-บางส่วนไม่ตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้
-ประสิทธิภาพระบบแม่ข่ายไม่เพยีงพอ

Geo2gis
.com



การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์

 ทศิทางการพฒันาระบบงานเพือ่การบริหารจัดการภายใน (Back Office)

ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554

 ผลกัดันให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 ปรับปรุงระบบงานให้ตรงตามความต้องการ

 เพิม่ประสิทธิภาพระบบแม่ข่าย
 ก าหนดมาตรฐานด้าน กฏ ระเบียบ ข้อบังคบัในการพฒันาระบบงาน  

เพือ่การบูรณาการใช้งานร่วมกนั

 จัดท าระบบ BACK UP SITE

 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรกลางด้าน IT ร่วมกนัGeo2gis
.com



การพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มทีกัษะ และความช านาญในการประยุกต์ใช้ระบบงาน
ให้เกดิประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

 ทศิทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554

1. พฒันาทกัษะบุคลากรระดบัปฏิบัตขิอง สยป. 
- ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่

- ทักษะด้านการวเิคราะห์ ออกแบบระบบงาน แบบ Web Base

2. พฒันาทกัษะบุคลากรระดบัผู้บริหาร 

- การด าเนินงานด้าน IT และระบบงานที่ได้พฒันาขึน้

- การใช้งานด้าน IT พืน้ฐาน เช่น Internet / e-mail ฯลฯ

3. จัดหาให้มีผู้เช่ียวชาญ มาให้ค าปรึกษา
Geo2gis

.com



ส่งเสริมให้มกีารใช้มรีะบบงานอเิลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครและการก าหนด
มาตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

 ทศิทางการพฒันาการใช้งานและการก าหนดมาตรฐานในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554

1. ก าหนดระบบงานที่มคีวามจ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการภายในและ
การบริการประชาชน

2. ส่งเสริมให้มี R&D ด้าน ICT

3. สร้างมาตรฐานด้าน ICT 

 ส ารวจสถานภาพด้าน ICT ของ กทม. เพือ่จัดล าดบัความจ าเป็น
ในการก าหนดมาตรฐาน

จัดท ามาตรฐานตามล าดับ Geo2gis
.com



การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

1) ประยุกต์ฯ ท าอะไร เพือ่อะไร
2) ควรรู้อะไรบ้างจึงจะตอบค าถามข้างต้น

- อ านาจหน้าที่ ภารกจิ กทม.  / แผนแม่บท ITCของ กทม. และประเทศไทย 

- สถานะ IT ของ กทม. ปัจจุบัน

- เทคโนโลยทีีท่รงพลงัในอนาคต

- ข้อจ ากดั ข้อควรระวงั ปัญหา อุปสรรค ของการใช้เทคโนโลยใีนปัจจุบัน

3) แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัภารกจิของ กทม. 

4)  สถานการณ์ปัจจุบันที ่กบพ. ก าลงัจะด าเนินการ

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

รู้จกัตวัเอง

Geo2gis
.com




