บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล
โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเปลี่ย นแปลงที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็ น ที่แต่ ละองค์ก ร ต้ องเรียนรู้ที่ จะปรับ ตัวให้ ทัน ต่อ ความ
เปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี การพัฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้แก่
องค์ กรต่างๆ แล้ว ยั งส่งผลต่อการท างานที่ สะดวกมากขึ้น และใช้ป ระโยชน์จากความก้าวหน้าได้ อย่างมี
ประสิท ธิภ าพสูงสุ ด คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การบัญ ชี
การเงิน การประชาสัมพันธ์และการบริหารบุคคล ปรับมาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการในองค์กร
๒.เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนาไปสูก่ ารพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีได้ในระยะ
ยาว
๑.๓ วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์ความรู้ มุ่งสู่ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให้
ทันสมัย เพื่อการบริการรวดเร็ว
๑.๔ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและ
ทันสมัย
๒.เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอย่าง
รวมเร็ว
๑.๕ ทรัพยากรสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับแผนระบบสารสนเทศ
๑.ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศข้อมูล ระบบป้องกันไวรัส
ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
๒.โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓.ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
๔.คู่มือ ระเบียบวิธกี ารใช้ระบบงาน และวิธกี ารบารุงรักษา

บทที่ ๒
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สภำพทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ จัดตั้งขึน้ ตามนโยบายการ
กระจายอานาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตาบล เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรอบเวียง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘
ลักษณะที่ตั้ง/อำณำเขต
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลรอบเวี ย งมี ส านั ก งานตั้ ง อยู่ เลขที่ ๓๓๖ หมู่ ที่ ๕ บ้ านป่ ายางมนใหม่
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจานวนหมู่บ้านรวม ๕ หมู่บ้าน รวมพื้นที่รับผิดชอบ
ประมาณ ๒๑ ตารางกิโลเมตร โดยมีพนื้ ที่แยกกันเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. พืน้ ที่ฝั่งด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพืน้ ที่ ๓ หมู่บ้านคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน, หมู่ 3 บ้านป่า
บง และ หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพนื้ ที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพืน้ ที่สว่ นนีม้ ีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
2. พืน้ ที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพืน้ ที่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ 4 บ้านป่า
งิว้ มีพนื้ ที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพืน้ ที่ส่วนนีม้ ีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลแม่ยาวอาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีพนื้ ที่ 2 ส่วนคือ พืน้ ที่ฝั่งทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็นพืน้ ที่ราบ มีแม่น้ากกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมู่บ้าน และยังมีแม่น้ากรณ์ไหลผ่านหมู่ที่ 5
บ้านป่ายางมนใหม่ และแม่น้าลาว ไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง

-๓ส่วนพืน้ ที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพืน้ ที่ดอนลาดเชิงเขาคือบ้านหนองด่านหมู่ที่ 1 และ มีแม่น้ากก ไหลผ่าน
พืน้ ที่ บ้านป่างิ้ว หมูท่ ี่ 4

-๔ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรคมนำคม/ขนส่ง
การคมนาคมระหว่างอาเภอเมืองเชียงรายถึงองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ใช้เส้ นทางการ
คมนาคมทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้
-ไปทางทิ ศตะวันออกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงจั งหวัดหมายเลข 1232
ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน และหมู่ 3 บ้านป่าบง และตรงไปอาเภอเวียง
ชัย สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย
-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย ใช้ถนนธนาลัย
เข้าถนนราชโยธาถึงสี่แยกเด่นห้า และจากบริเวณสี่แยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าค่ายแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณ
บ้านฮ่องลี่ เข้าถนน รพช.สาย ชร 11010 ผ่าน หมู่ 4 บ้านป่างิว้ และหมู่ 1 บ้านหนองด่าน และตรงไป
ตาบลดอยฮาง สภาพผิ ว จราจรเป็ น ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากสี่ แ ยกเด่ นห้ า ถึ งบ้ านป่ างิ้ ว
ประมาณ 2 กิโลเมตร
กำรสื่อสำรและกำรโทรคมนำคม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ ข่ายวิทยุส่อื สาร
ของปกครองอาเภอ วิทยุองค์การบริหารส่วนตาบล ทางไปรษณี ย์ และอินเตอร์เน็ตตาบลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ข้อมูลทำงด้ำนกำรศึกษำ
1. โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน
๕.ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

กำรสำธำรณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเวียง จานวน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน จานวน
3. สถานพยาบาลเอกชน
จานวน

1
1
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง

-๕สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
แหล่งน้ำ ได้แก่
1. แม่น้าแม่กรณ์
2. แม่น้ากก
3. แม่น้าลาว
4. หนองน้าต่างๆ
ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
กำรบริหำร
๑. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน ทา
หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ให้มพี นักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจาทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
๒. พนักงานส่วนตาบล ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง แยกเป็น
ส่วนรำชกำร
1.
2.
3.
4.

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รวม

พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
(คน)
(คน)
5
๔
5
๑
๒
2
๒
1๔
๗

คนงำนทั่วไป
(คน)
1
1

บทที่ ๓
กำรวิเครำะห์สภำพด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเวียง
สภำพ
ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านบุคลากร

ด้านงบประมาณ

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
-มีเวปไซต์ของ อบต.รอบเวียง
รองรับการบริการประชาชน
-มี Facebook ให้บริการสื่อสารแก่
ประชาชนในพืน้ ที่และนอกพืน้ ที่
ทางออนไลน์
-มีบริการทาง Line เพื่อลด
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและลด
เอกสารได้
-บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรยังไม่
สามารถใช้เทคโนโลยีเบือ้ งต้นได้
-ส่วนใหญ่มีความรูแ้ ละสามารถ
นามาปรับใช้ในการทางานได้
-มีงบประมาณในการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง

จุดอ่อน/ปัญหำ
-มีการผูกขาดของการทาสัญญา
เวปไซต์ อบต.อรบเวียง

-ขาดบุคลากรที่มีความชานาญ
ดูแลระบบเทคโนโลยีโดยตรง
-ประชากรส่วนใหญ่เป็นผูส้ ูงอายุ
ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้
-เมื่อมีบุคลากรเพิ่มขึ้นหรือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชารุด
เสียหายใช้การไม่ได้ ทาง
หน่วยงานไม่สามารถจัดหาได้
อย่างเร่งด่วน ต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ตั้งไว้แล้วนัน้

-๗ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการทางานด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเพื่อรองรับระบบสารสนเทศในการบริการและการทางาน

แผนผังงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร
ฝ่ำยบริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รอบเวียง

สำนักงำนปลัด

*E-office
*E-plan
*Web Robwieng
*E-laas
*ระบบเบี้ยยังชีพ
*Facebook robwieng
*Facebook ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนป่ำยำงมน
*Facebook สสส. รอบเวียง
*Facebook สปสช. รอบเวียง
*E-mail อบต.รอบเวียง
*Info
*ระบบทะเบียนบุคลำกร
*D-Toc

กองคลัง

กองช่ำง

*E-laas
*E-office
*Web Robwieng
*TOR
*E-market
*E-bidding

*Web Robwieng
*E-laas

กองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

*CCIS
*SIS
*Web Robwieng
*E-laas

บทที่ ๔
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการทางานด้วยระบบสารสนเทศ

แผนงำน/โครงกำร
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัตงิ าน
ส่งบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศในการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลำดำเนินงำน (ปี พ.ศ.)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

หมำยเหตุ

๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ

แผนงำน/โครงกำร
พัฒนาระบบเวปไซต์รอบเวียง
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการชุมชน
พัฒนาระบบป้องกันการสูญหาของข้อมูล

ระยะเวลำดำเนินงำน (ปี พ.ศ.)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

หมำยเหตุ

-๙ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเพื่อรองรับระบบสารสนเทศในการบริการและการทางาน

แผนงำน/โครงกำร
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซือ้ เครื่องพิมพ์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ระยะเวลำดำเนินงำน (ปี พ.ศ.)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐

หมำยเหตุ

