บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวั ฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละองค์กร ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ
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
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีให้เพียงพอทีจ่ ะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒.เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นไปโดยรวดเร็ว ทั้งนีเ้ พื่อนาไปสูก่ ารพึ่งตนเอง
ทางเทคโนโลยีได้ในระยะยาว
๑.๓ วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์ความรู้ มุง่ สู่ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให้
ทันสมัย
๑.๔ เป้าหมายการพัฒนา
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและ
ทันสมัย
๒.เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว
๑.๕ ทรัพยากรสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับแผนระบบสารสนเทศ
1) ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ระบบสารสนเทศข้อมูล ระบบป้องกันไวรัส ระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3) ผู้ใช้ระบบและผู้บริหารจัดการระบบ
4) คูม่ อื ระเบียบวิธกี ารใช้ระบบงาน และวิธีการบารุงรักษา

-๒๑.๖ แหล่งงบประมาณ
1) งบประมาณเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
2) งบประมาณแผ่นดิน

บทที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
สภาพ
ด้านฮาร์ดแวร์

ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านบุคลากร

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
จุดอ่อน/ปัญหา
- มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
และและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ าเป็น มีสภาพเก่าและมีปัญหาต่อการใช้
อย่างต่อเนื่อง
งาน
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ก ารจั ด หา
อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนและไม่
สามารถพัฒนาได้ทัน
-มีระบบเวปไซต์ขององค์การ
- มี ก ารผู ก ขาดกั บ ซอฟต์ แ วร์
บริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นการ
ลิขสิทธิ์เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้งาน
บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีการดูแลหลังการขายที่ดี
-มีก ารส่ ง เสริม ให้ มีก ารใช้ร ะบบ
สารสนเทศ และ การสื่ อ สารให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
-บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่เป็น -ยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ ดู แ ลระบบ
บุคคลในวัยทางาน ยังสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
เทคโนโลยีเบื้องต้นได้
-ประชากรในพื้ น ที่ มี ผู้ สู ง อายุ
-บุ ค ลากรในองค์ ก รส่ ว นมากมี จานวนมากขึ้น ยังไม่สามารถใช้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่นามาปรับ เทคโนโลยี ใ นการสอบถามหรื อ
ใช้ในการทางานได้เป็นอย่างดี
ติดต่อ

ด้านงบประมาณ

-องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลรอบ -เ มื่ อ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง
เวียง มีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง คอมพิว เตอร์ เพื่ อการใช้ง านโดย
เร่งด่วน ไม่สามารถจัดหาได้ ต้อง
ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาของ
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลที่ตั้งไว้
ล่วงหน้าก่อน

-๔-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอานาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตาบล เป็นองค์การบริหาร
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 โดยมีพนื้ 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 ่วนนีม้ ีอาณาเขตติดต่อ
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 มีพ้ืนที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพืน้ ทีส่ ่วนนีม้ ีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลแม่ยาวอาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีพ้นื ที่ 2 ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นทีร่ าบ มีแม่น้ากกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมูบ่ ้าน และยังมีแม่น้ากรณ์ไหลผ่านหมูท่ ี่ 5
บ้านป่ายางมนใหม่ และแม่น้าลาว ไหลผ่านหมูท่ ี่ 3 บ้านป่าบง
ส่วนพื้นที่ฝงั่ ด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นทีด่ อนลาดเชิงเขาคือบ้านหนองด่านหมูท่ ี่ 1 และ มีแม่น้ากก
ไหลผ่านพื้นที่ บ้านป่างิว้ หมูท่ ี่ 4

-๕ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมระหว่างอาเภอเมืองเชี ยงรายถึงองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 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
การสื่อสารและการโทรคมนาคม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ ข่ายวิทยุสื่อสาร
ของปกครองอาเภอ วิทยุองค์การบริห ารส่วนต าบล ทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต ตาบลขององ ค์การ
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
ด้านสังคม
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือ
ศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน จานวน 2 แห่ง คือ
1. วัดหนองป่าอั้น
หมู่ 1 บ้านหนองด่าน
2. วัดป่ายางมน
หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

-๖ประเพณี
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลจะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของ
คนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณี
ของชาวไทยในภาคอื่นๆ ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งเคราะห์ 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

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

1
1
1
1
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

1
1
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง

-๗ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
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

-๘-

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

บทที่ ๓
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
พัฒนาระบบเวปไซต์รอบเวียง
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
เพื่อให้บริการชุมชน
พัฒนาระบบป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล

ระยะเวลาดาเนินงาน

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี 25๖๐

29,000 บาท

สานักงานปลัด

ปี ๒๕๖๐

๔5,000 บาท

กองคลัง

ปี ๒๕๖๐

45,000 บาท

กองช่าง

ปี ๒๕๖๐

๕๐,๐๐๐ บาท

อบต.รอบเวียง

ปี ๒๕๖๐

๒๐,๐๐๐ บาท

สานักงานปลัด

ปี ๒๕๖๐

๒๐,๐๐๐ บาท

สานักงานปลัด

ปี ๒๕๖๐

๒๐,๐๐๐ บาท

สานักงานปลัด

ภาคผนวก

