
บทที่  ๑ 

บทน ำ 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละองค์กร ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ  

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและก้าวกระโดด ซึ่งนอกจากจะสง่ผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการให้แก่

องค์กรต่างๆ แล้ว ยังส่งผลต่อการท างานที่สะดวกมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด   คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ต้ังแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การบัญชี

การเงิน การประชาสัมพันธ์และการบริหารบุคคล ปรับมาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์  

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

 ๑.เพ่ือพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการในองค์กร 

 ๒.เพ่ือรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือน าไปสูก่ารพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีไดใ้นระยะ

ยาว 

 

๑.๓ วิสัยทัศน์ 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นองคค์วามรู ้ มุ่งสู่ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให้

ทันสมัย เพ่ือการบริการรวดเร็ว 

 

๑.๔ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

 ๑.เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท างานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและ

ทันสมัย 

 ๒.เพ่ือพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอย่าง

รวมเร็ว 

 

๑.๕ ทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับแผนระบบสารสนเทศ 

 ๑.ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศข้อมูล  ระบบป้องกนัไวรัส  

ระบบความปลอดภัยของข้อมูล 

 ๒.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ๓.ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ 

 ๔.คู่มือ ระเบียบวิธกีารใช้ระบบงาน และวิธกีารบ ารุงรักษา 



บทที่ ๒ 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
 

สภำพทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จัดต้ังขึน้ตามนโยบายการ

กระจายอ านาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังยกฐานะจากสภาต าบล  เป็นองค์การบริหาร

สว่นต าบลรอบเวียง  เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๓๘   
 

ลักษณะที่ตั้ง/อำณำเขต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีส านักงานต้ังอยู่เลขที่  ๓๓๖ หมู่ที่ ๕ บ้านป่ายางมนใหม่       

ต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  มีจ านวนหมู่บ้านรวม   ๕   หมู่บ้าน   รวมพื้นที่รับผิดชอบ

ประมาณ  ๒๑  ตารางกโิลเมตร โดยมีพ้ืนที่แยกกันเป็น  ๒ สว่น  ดังนี ้
 

 ๑. พ้ืนที่ฝั่งดา้นทิศตะวันออกครอบคลุมพืน้ที่ ๓  หมู่บ้านคอื หมู ่ 2  บ้านป่ายางมน, หมู่  3  บ้านป่า

บง และ หมู ่ 5  บ้านป่ายางมนใหม ่    มีพ้ืนที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพืน้ที่สว่นนีม้ีอาณาเขตติดต่อ

ดังน้ี 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลริมกก  อ าเภอเมอืงเชียงราย 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเวียงชัย  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชยีงราย 
 

2. พืน้ที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพืน้ที่ 2  หมู่บ้านคือ หมู ่ 1  บ้านหนองดา่น,หมู่  4  บา้นปา่

งิว้ มีพ้ืนที่ประมาณ 11.5 ตารางกโิลเมตรโดยพืน้ที่ส่วนนีม้ีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลแม่ยาวอ าเภอเมืองเชียงราย 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชยีงราย 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตต าบลดอยฮาง  อ าเภอเมอืงเชียงราย 
 

ลักษณะภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีพ้ืนที่ 2 สว่นคือ  พืน้ทีฝ่ั่งทางดา้นทศิ

ตะวันออก  เป็นพ้ืนที่ราบ  มีแม่น้ ากกผ่านทางทิศเหนือ  3  หมู่บ้าน  และยังมีแม่น้ ากรณ์ไหลผา่นหมู่ที่ 5 

บ้านป่ายางมนใหม่  และแม่น้ าลาว  ไหลผ่านหมู่ที่  3  บ้านป่าบง 

  

 



-๓- 

สว่นพ้ืนที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ดอนลาดเชิงเขาคือบ้านหนองด่านหมู่ที ่ 1  และ มีแมน้่ ากก ไหลผ่าน

พ้ืนที่ บ้านป่างิ้ว  หมูท่ี่  4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

กำรคมนำคม/ขนส่ง  

 การคมนาคมระหว่างอ าเภอเมืองเชียงรายถึงองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ใช้เส้นทางการ

คมนาคมทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้ 

-ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1232         

ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่  1  ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย  

ผ่านหมู่ที่  5  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่  2  บ้านป่ายางมน  และหมู่  3  บ้านป่าบง  และตรงไปอ าเภอเวียง

ชัย  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
 

-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  จากที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงราย  ใช้ถนนธนาลัย  

เข้าถนนราชโยธาถึงส่ีแยกเดน่ห้า  และจากบริเวณสี่แยกเดน่ห้าใช้เสน้ทางถนนหน้าค่ายแลว้เลี้ยวซ้ายบรเิวณ

บ้านฮ่องลี่  เข้าถนน รพช.สาย  ชร 11010 ผ่าน หมู่  4 บ้านป่างิว้ และหมู่ 1 บ้านหนองด่าน  และตรงไป  

ต าบลดอยฮาง  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทางจากสี่แยกเด่นห้าถึงบ้านป่างิ้ว

ประมาณ  2  กิโลเมตร 

 

กำรสื่อสำรและกำรโทรคมนำคม  

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์  ข่ายวิทยุสื่อสาร

ของปกครองอ าเภอ  วิทยุองค์การบริหารส่วนต าบล  ทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ตต าบลขององค์การ

บรหิารส่วนต าบลรอบเวียง 

 

ข้อมูลทำงด้ำนกำรศึกษำ 

 1.  โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ   จ านวน  1 แห่ง 

 2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ   จ านวน  1 แห่ง 

 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  1 แห่ง 

 4.  โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน  จ านวน  1 แห่ง 

 ๕.ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  ๑ แห่ง 

 

กำรสำธำรณสุข  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเวียง จ านวน  1 แห่ง 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน จ านวน  1 แห่ง 

3. สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน  2 แห่ง 

 

 

 



-๕- 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  

แหล่งน้ ำ    ได้แก ่

 1. แม่น้ าแม่กรณ์ 

  2. แม่น้ ากก 

 3. แม่น้ าลาว 

 4. หนองน้ าต่างๆ 

 

ศักยภำพขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

กำรบรหิำร 

  ๑.  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  จ านวน   2   คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน  ท า

หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบรหิารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี ้ให้มพีนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารสว่น

ต าบล 

 

  ๒.  พนักงานสว่นต าบล ครูผู้ดูแลเด็ก  ลูกจ้าง องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  แยกเป็น 
   

ส่วนรำชกำร พนักงำนส่วนต ำบล 

(คน) 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

(คน) 

คนงำนทั่วไป 

(คน) 

1.  ส านักงานปลัด 5 ๔ - 

2.  กองคลัง 5 ๑ - 

3.  กองช่าง ๒ 2 - 

4.  กองการศึกษา ๒ - 1 

รวม 1๔ ๗ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

กำรวเิครำะห์สภำพด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
 

สภำพ จุดแข็ง/ข้อได้เปรยีบ จุดอ่อน/ปัญหำ 

ดา้นระบบสารสนเทศ -มีเวปไซต์ของ อบต.รอบเวียง 

รองรับการบริการประชาชน 

-มี Facebook ให้บรกิารสื่อสารแก่

ประชาชนในพืน้ที่และนอกพืน้ที่

ทางออนไลน์ 

-มีบริการทาง Line เพ่ือลด

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางและลด

เอกสารได้ 

-มีการผูกขาดของการท าสัญญา

เวปไซต์ อบต.อรบเวียง 

ดา้นบุคลากร -บุคลากรสว่นใหญใ่นองค์กรยังไม่

สามารถใช้เทคโนโลยีเบือ้งต้นได้ 

-สว่นใหญม่ีความรูแ้ละสามารถ

น ามาปรับใช้ในการท างานได้ 

-ขาดบุคลากรที่มีความช านาญ

ดูแลระบบเทคโนโลยีโดยตรง 

-ประชากรสว่นใหญเ่ป็นผูสู้งอายุ

ที่ไมส่ามารถใช้เทคโนโลยีได้ 

ดา้นงบประมาณ -มีงบประมาณในการบรหิารอย่าง

ต่อเน่ือง 

-เมื่อมีบุคลากรเพ่ิมขึ้นหรือ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช ารุด

เสยีหายใช้การไมไ่ด ้ ทาง

หน่วยงานไม่สามารถจัดหาได้

อย่างเรง่ด่วน  ต้องด าเนินการตาม

ขั้นตอนของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ต้ังไว้แลว้นัน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สง่เสริมและพัฒนาการท างานดว้ยระบบสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการและการให้บริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สง่เสริมเพื่อรองรับระบบสารสนเทศในการบริการและการท างาน 

 

แผนผังงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร 

 

 

 

 

 
*E-office   *E-laas      *Web Robwieng         *CCIS 

*E-plan   *E-office      *E-laas          *SIS 

*Web Robwieng  *Web Robwieng            *Web Robwieng 

*E-laas   *TOR                      *E-laas 

*ระบบเบี้ยยังชีพ  *E-market 

*Facebook robwieng  *E-bidding 

*Facebook ศูนย์พัฒนำ 

เด็กเล็กบ้ำนป่ำยำงมน 

*Facebook สสส. รอบเวียง 

*Facebook สปสช. รอบเวียง 

*E-mail อบต.รอบเวียง 

*Info 

*ระบบทะเบียนบุคลำกร 

*D-Toc 

 

 

 

 

ฝ่ำยบริหำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

รอบเวียง 

 

ส ำนักงำนปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่ำง กองกำรศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที่ ๔ 

รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สง่เสริมและพัฒนาการท างานดว้ยระบบสารสนเทศ 

แผนงำน/โครงกำร 
ระยะเวลำด ำเนินงำน (ปี พ.ศ.) หมำยเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัตงิาน ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

สง่บุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน ๕๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการและการให้บริการ   

แผนงำน/โครงกำร 
ระยะเวลำด ำเนินงำน (ปี พ.ศ.) หมำยเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

พัฒนาระบบเวปไซต์รอบเวียง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

พัฒนาระบบป้องกันการสูญหาของข้อมูล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 



-๙- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สง่เสริมเพื่อรองรับระบบสารสนเทศในการบริการและการท างาน 

แผนงำน/โครงกำร 
ระยะเวลำด ำเนินงำน (ปี พ.ศ.) หมำยเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

จัดซือ้เครื่องพิมพ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐  

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐  

 



 


