บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ท่มี ีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็ว จึง จาเป็น ที่แต่ล ะองค์ก ร ต้องเรียนรู้ที่จ ะปรับตัวให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ต ลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้แก่
องค์ก รต่างๆ แล้ว ยัง ส่ง ผลต่อการทางานที่ส ะดวกมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง สุด คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้ง แต่ก ารจัดซื้อ จั ดจ้าง การบัญชี
การเงิน การประชาสัมพันธ์และการบริหารบุคคล ปรับมาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาตรา ๕ ผู้ใ ดเข้ าถึง โดยมิช อบซึ่ ง ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มี มาตรการป้อ งกั น การเข้ าถึง โดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจั ดทาขึ้น เป็น การเฉพาะถ้าน า
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผู้ ใ ดเข้า ถึง โดยมิชอบซึ่ง ข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ที่มีมาตรการป้อ งกัน การเข้าถึง โดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๘ ผู้ ใ ดกระท าด้ ว ยประการใดโดยมิ ช อบด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ดั ก รั บ ไว้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยูร่ ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผู้ใ ดท าให้ เสีย หาย ทาลาย แก้ ไข เปลี่ ยนแปลง หรือเพิ่ มเติมไม่ ว่าทั้ง หมดหรือบางส่วน ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จาทัง้ ปรับ

-๒มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ
ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึน้ ในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะ
เกิดขึน้ พร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทาโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่มี ี
ไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสาม
แสนบาท
ถ้าการกระทาความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๑๓ ผู้ใดจาหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาสั่งที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทา
ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) น าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ป ลอมไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ
ความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) น าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อมู ล คอมพิ ว เตอร์ใ ดๆ อัน เป็ น ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่น คงแห่ ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ
(๔)
มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทาความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ท่อี ยูใ่ นความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๑๔

-๓มาตรา ๑๖ ผู้ใดนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ปี ระชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ปี รากฏเป็น
ภาพของผู้ อื่ น และภาพนั้ น เป็ น ภาพที่ เ กิ ด จากการสร้ างขึ้ น ตั ด ต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดู หมิ่น ถูกเกลียดชัง
หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่ง เป็นการนาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทาไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บดิ า มารดา คูส่ มรส หรือบุตรของผู้เสียหาย
ร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทาความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เ กิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้
ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทาความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้
ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
เฉพาะที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาความผิดและหาตัวผู้กระทาความผิด
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้
ถ้อยคา ส่งคาชีแ้ จงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูใ่ นรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกีย่ วกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือ
จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ง มอบข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารที่ ต้ องเก็ บ ตามมาตรา ๒๖ หรื อ ที่ อยู่ ใ นความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ทาสาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ท่มี ีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยูใ่ นความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่ง
มอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทา

-๔ความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จาเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของ
ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ทาการถอดรหั ส ลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนัก งานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหั ส ลับ
ดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จาเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด
และผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ย่ืนคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาร้อง
ทั้งนี้ คาร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทาหรือกาลังจะกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อานาจ ลักษณะของการกระทาความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทาความผิดและผู้กระทาความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคาร้องด้วยในการ
พิจารณาคาร้องให้ศาลพิจารณาคาร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคาสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดาเนินการตามคาสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสาเนาบันทึกเหตุอัน
ควรเชื่อที่ทาให้ต้องใช้อานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสาเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีท่กี ระทาได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดาเนิน การตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส่งสาเนา
บันทึกรายละเอียดการดาเนินการและเหตุผลแห่งการดาเนินการให้ศาลที่มีเขตอานาจภายในสี่สิบ แปดชั่วโมง
นับแต่เวลาลงมือดาเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน
การทาสาเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการ
กระทาความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็น อุปสรรคในการด าเนิน กิจ การของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจาเป็น
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสาเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้
เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจาเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้ นานกว่านั้น ให้ย่ืนคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อ
ขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหก
สิบวัน เมื่อหมดความจาเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ท่ยี ดึ หรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

-๕มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น การท าให้ แ พร่ ห ลายซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่น คงแห่ง ราชอาณาจัก รตามที่กาหนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคาร้องพร้อม
แสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอานาจขอให้มีคาสั่งระงับการทาให้แพร่ห ลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้
ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ระงับการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทาการระงับการทาให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นก็ได้
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอให้มีคาสั่งห้ามจาหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทาลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือ
จะกาหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคาสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้
ชุ ด ค าสั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ ต ามวรรคหนึ่ ง หมายถึ ง ชุ ด ค าสั่ ง ที่ มี ผ ลท าให้ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดคาสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทาลาย ถูก แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามคาสั่งที่กาหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็น
ชุดคาสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคาสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทีไ่ ด้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกบั พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ หรือเป็นการกระทาตามคาสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่พี นักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้อา้ งและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึน้ จากการจูงใจมีคามั่น
สัญญา ขูเ่ ข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอืน่

-๖มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ข้อมูล
นั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสัง่ ให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึง่ ปีเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตัง้ แต่เริ่ม
ใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตัง้ แต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รฐั มนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทส่ี ั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐
หรือไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวัน
อีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัตใิ ห้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รฐั มนตรีแต่งตัง้ จากผู้มีความรู้และความ
ชานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอานาจรับคาร้องทุกข์หรือรับคากล่าวโทษ
และมีอานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการจับ ควบคุม ค้น การทาสานวนสอบสวนและดาเนินคดีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดา
ที่เป็นอานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กากับดูแลสานักงานตารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอานาจร่วมกันกาหนดระเบียบ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบตั ิในการดาเนินการตามวรรคสอง
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอานาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตาบล เป็นองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลรอบเวียง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์ก ารบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีสานักงานตั้ง อยู่เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๕ บ้านป่ายางมนใหม่
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจานวนหมู่บ้านรวม ๕ หมู่บ้าน รวมพื้นที่รับผิดชอบ
ประมาณ ๒๑ ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้นื ที่แยกกันเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บา้ นคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน, หมู่ 3 บ้านป่า
บง และ หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพนื้ ที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นทีส่ ่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
2. พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพืน้ ที่ 2 หมูบ่ ้านคือ หมู่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ 4 บ้านป่า
งิว้ มีพืน้ ที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพืน้ ทีส่ ่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลแม่ยาวอาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีพ้นื ที่ 2 ส่วนคือ พื้นทีฝ่ ั่งทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นทีร่ าบ มีแม่น้ากกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมูบ่ ้าน และยังมีแม่น้ากรณ์ ไหลผ่านหมูท่ ี่ 5
บ้านป่ายางมนใหม่ และแม่น้าลาว ไหลผ่านหมูท่ ี่ 3 บ้านป่าบง
ส่วนพื้นที่ฝงั่ ด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นทีด่ อนลาดเชิงเขาคือบ้านหนองด่านหมูท่ ี่ 1 และ มีแม่น้ากก
ไหลผ่านพื้นที่ บ้านป่างิว้ หมูท่ ี่ 4

-๘-

-๙ประชากร
หมู่บ้าน/หมู่ที่

ครัวเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

บ้านหนองด่าน หมูท่ ี่ 1

544

546

573

1,119

บ้านป่ายางมน หมูท่ ี่ 2
บ้านป่าบง หมูท่ ี่ 3

347
341

376
276

429
323

805
599

125
250
1,607

57
260
1,515

65
310
1,700

122
570
3,215

บ้านป่างิว้ หมูท่ ี่ 4
บ้านป่ายางมนใหม่ หมูท่ ี่ 5
รวม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมระหว่างอาเภอเมืองเชียงรายถึงองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ใช้เส้นทางการ
คมนาคมทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้
-ไปทางทิศตะวัน ออกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงจั งหวัด หมายเลข 1232
ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ผ่านหมูท่ ี่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน และหมู่ 3 บ้านป่าบง และตรงไปอาเภอเวียง
ชัย สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย
-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย ใช้ถนนธนาลัย
เข้าถนนราชโยธาถึงสี่แยกเด่นห้า และจากบริเวณสี่แยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าค่ายแล้วเลีย้ วซ้ายบริเวณ
บ้านฮ่องลี่ เข้าถนน รพช.สาย ชร 11010 ผ่าน หมู่ 4 บ้านป่างิว้ และหมู่ 1 บ้านหนองด่าน และตรงไป
ตาบลดอยฮาง สภาพผิวจราจรเป็น ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากสี่แ ยกเด่น ห้าถึง บ้านป่างิ้ว
ประมาณ 2 กิโลเมตร

-๑๐การสื่อสารและการโทรคมนาคม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ ข่ายวิทยุสื่อสาร
ของปกครองอาเภอ วิทยุองค์การบริห ารส่วนต าบล ทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต ตาบลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียง
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะอาศัยกันอยูต่ ามถนนสายต่างๆ ทั้งถนนสาย
หลักและสายรอง การตั้งถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นการใช้ที่ดินประเภท ที่อยู่อาศัย
ส่วนบริเวณพาณิชยกรรม จะอยูร่ ิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจาพวก โรงสี จะ
อยูต่ ามหมูบ่ ้านต่าง ๆ บริเวณเกษตรกรรมจะอยูร่ อบ ๆ ที่พักอาศัย
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
จานวน
ไร่
ร้อยละ
ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัย
1,411
10.75
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
24
0.18
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
23
0.17
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
8,128
61.93
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1,764
13.44
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
35
0.27
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
35
0.27
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
705
5.37
ถนน ซอย
588
4.48
ห้วย หนอง บึง
412
3.14
รวม
13,125
100
ด้านเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง แบ่งการประกอบอาชีพหลักได้ 3 ประเภท คือ
พาณิชยกรรม
สภาพการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะมีร้านค้าย่อยตัง้ อยูส่ องฟากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1232 และถนนตามซอยหมูบ่ ้าน ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นและอาคาร
ไม้

-๑๑ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภท
ร้านค้าของชาต่างๆ
ร้านค้าเครื่องดื่มอาหาร
ร้านบริการเสริมสวย
บ้านพักอาศัยให้เช่า
ตลาดสด
สถานบริการน้ามัน
ร้านเขียนป้าย
ร้านซ่อมรถยนต์
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
อื่นๆ (คาร์แคร์,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,รับซือ้ ของเก่า ฯลฯ)

จานวน/ร้าน/แห่ง
15
41
5
27
2 (เอกชน)
2
1
1
5
1
1
17

อุตสาหกรรม
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ส่วนมากจะเป็นโรงสี อยู่
ตามหมูบ่ ้าน จาพวกบริการซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ จะอยูร่ ิมถนนสายหลักของแต่ละหมูบ่ ้านซึ่งกระจาย
อยูท่ ั่วไป ดังนี้
ลาดับที่
ประเภท
จานวน
1
โรงสีข้าว
3
2
โรงงานผลิตน้าดื่ม
4
3
โรงงานน้าปลา
1
4
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
2
5
โรงงานทาขนมจีน
5
6
โรงงานผลิตแหนม,แคบหมู
2
7
ท่าทราย
1
8
ร้านรับทาอลูมิเนียม
2
9
ร้านอ๊อก-เชื่อมเหล็ก
2
10
อื่นๆ(โรงเก็บธูป,โรงพักสุกร ฯลฯ)
2

-๑๒เกษตรกรรม
บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 61.93
ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดสัตว์ ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์จาพวกโค สุกร และไก่ ฯลฯ อีก
ร้อยละ 38.07 เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ
ด้านสังคม
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือ
ศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน จานวน 2 แห่ง คือ
1. วัดหนองป่าอั้น
หมู่ 1 บ้านหนองด่าน
2. วัดป่ายางมน
หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ประเพณี
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลจะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกั บชีวิตของ
คนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณี
ของชาวไทยในภาคอื่นๆ ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีส่ งเคราะห์ ประเพณีสืบชะตา
ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครั วตานเข้าวัด ประเพณีตานก๋วยสลาก แห่เทียนพรรษา
ประเพณีตานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) และประเพณีสาคัญอื่นๆ
ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง ฯลฯ
ศิลปะ
จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพนื้ บ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง
ปี่ก้อย แน ส่วนศิลปะการฟ้อนรา มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนีย้ ังมีศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้
เช่น บานประตูโบสถ์ เครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน
วัฒนธรรม
ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทาน
อาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองที่มชี ื่อของชาวเชียงราย คือ ผ้าฝ้ายทอมือและวัฒนธรรม
การซอ การจ๊อย การเล่าค่าว
ข้อมูลทางด้านการศึกษา
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

-๑๓การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเวียง จานวน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน จานวน
3. สถานพยาบาลเอกชน
จานวน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้า ได้แก่
1. แม่น้าแม่กรณ์
2. แม่น้ากก
3. แม่น้าลาว
4. หนองน้าต่างๆ

1
1
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
การบริหาร
๑. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน ทา
หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ให้มีพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจาทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
๒. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ส่วนราชการ
1.
2.
3.
4.

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
รวม

พนักงานส่วนตาบล
(คน)
5
5
๑
๒
13

แยกเป็น

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(คน)
๓
2
2
1
๘

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร
วิเคราะห์จุดแข็ง ( Strengths : S )
-บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่เป็นบุคคลในวัยทางาน ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นได้
-มีการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ การสื่อสารให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
วิเคราะห์จุดอ่อน ( Weakness : W )
-ยังขาดบุคลากรทีด่ ูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
-มีบุคลากรในองค์กรที่อายุมาก การใช้เทคโนโลยีบางอย่างไม่สามารถใช้ได้
การวิเคราะห์โอกาส ( Opportunity : O )
-องค์กรมีพนื้ ที่ใกล้กับตัวอาเภอเมือง จึงทาให้การติดต่อสะดวกมากขึน้
-บุคลากรในองค์กรส่วนมากมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่นามาปรับใช้ในการทางานได้เป็นอย่างดี
การวิเคราะห์ข้อจากัด ( Threat : T )
-งบประมาณในการพัฒนามีน้อย เมื่อเทียบกับพืน้ ที่ที่จานวนประชากรมาก
-พื้นที่รับผิดชอบขององค์กร แบ่งเป็น ๒ ฝั่ง ทาให้การสื่อสารหรือการรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่าง
ล่าช้า

-๑๕-

แผนผังงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเวียง

สานักงานปลัด

กองคลัง

*E-office
*E-laas
*E-plan
*E-office
*Web Robwieng
*Web Robwieng
*E-laas
*ระบบเบี้ยยังชีพ
*Facebook robwieng
*Facebook ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน
*Facebook สสส. รอบเวียง
*Facebook สปสช. รอบเวียง

กองช่ าง

*Web Robwieng
*E-laas

ส่ วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

*CCIS
*SIS
*Web Robwieng
*E-laas

-๑๖-

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
๓.๑ วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้เพียงพอทีจ่ ะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒.เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นไปโดยรวดเร็ว ทั้งนีเ้ พื่อนาไปสูก่ ารพึ่งตนเอง
ทางเทคโนโลยีได้ในระยะยาว
๓.๒ วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์ความรู้ มุง่ สู่ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให้
ทันสมัย
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและ
ทันสมัย
๒.เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว

บทที่ ๔
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
จานวน 2 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
พัฒนาระบบเวปไซต์รอบเวียง
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
เพื่อให้บริการชุมชน
พัฒนาระบบป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี 255๙

30,000 บาท

สานักงานปลัด

ปี ๒๕๕๙

๔2,000 บาท

สานักงานปลัด

ปี ๒๕๕๙

30,000 บาท

กองคลัง

ปี ๒๕๕๙

๕๐,๐๐๐ บาท

อบต.รอบเวียง

ปี ๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐ บาท

สานักงานปลัด

ปี ๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐ บาท

สานักงานปลัด

ปี ๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐ บาท

สานักงานปลัด

