
บทที่  ๑ 

บทน า 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละองค์กร ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ  

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเนื่องและกา้วกระโดด ซ่ึงนอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลคา่ของสินค้าและบริการใหแ้ก่

องค์กรต่างๆ แล้ว ยังส่งผลต่อการท างานที่สะดวกมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด   คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซ้ือ จัดจ้าง การบัญชี

การเงิน การประชาสัมพันธ์และการบริหารบุคคล ปรับมาใช้กับองคก์รได้อยา่งเหมาะสม 

 

๑.๒ พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ์

มาตรา ๕  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมไิด้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้ง

จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๖  ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะถ้าน า

มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมไิด้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

มาตรา ๘  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ ซ่ึง

ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร์ และขอ้มูลคอมพวิเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน

หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๙  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึง

ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จ าทัง้ปรับ 

  

 

 



-๒- 

มาตรา ๑๐  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอมพวิเตอร์ของผู้อ่ืนถูกระงับ 

ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งขอ้มูลคอมพวิเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลง

แหล่งที่มาของการส่งขอ้มูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแกป่ระชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึน้ในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะ

เกิดขึน้พร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบป ีและปรับไม่เกินสองแสนบาท 

(๒) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่

เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อขอ้มูลคอมพวิเตอร์หรือระบบคอมพวิเตอร์ที่มี

ไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสาม

แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท า

ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๑๔  ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) น าเข้าสู่ ระบบคอมพิว เตอร์ ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่ าทั้ งหมดหรือบางส่วน  หรือ

ขอ้มูลคอมพวิเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(๒) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ

ความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่ง

ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) 

มาตรา ๑๕  ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ

คอมพวิเตอร์ที่อยูใ่นความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ 

 

 



-๓- 

มาตรา ๑๖  ผู้ใดน าเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซ่ึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ที่ปรากฏเป็น

ภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือวธิีการอื่นใด ทั้งนี ้โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง 

หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเขา้ขอ้มูลคอมพวิเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ 

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข ์ให้บดิา มารดา คูส่มรส หรือบุตรของผู้เสียหาย

ร้องทุกขไ์ด้ และให้ถือวา่เป็นผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๗  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(๑) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้

ลงโทษ หรือ 

(๒) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้

ลงโทษ 

จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 

  

หมวด ๒ 

พนักงานเจ้าหน้าที ่

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้

วา่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

เฉพาะที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้

ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ขอ้มูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูใ่นรูปแบบที่สามารถเขา้ใจได้ 

(๒) เรียกขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์จากผู้ให้บริการเกีย่วกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพวิเตอร์หรือ

จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความ

ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ท าส าเนาขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ จากระบบคอมพวิเตอร์ที่มีเหตุอันควรเช่ือได้

วา่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพวิเตอร์นั้นยังมไิด้อยูใ่นความครอบครอง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่ง

มอบข้อมูลคอมพวิเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขา้ถึงระบบคอมพวิเตอร์ ข้อมูลคอมพวิเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพวิเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท า 

 



-๔- 

ความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง

คอมพวิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ

ดังกล่าว 

(๘) ยดึหรืออายัดระบบคอมพวิเตอร์เทา่ที่จ าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด

และผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙  การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง 

ทั้งนี ้ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็น

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการกระท าความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบค าร้องด้วยในการ

พจิารณาค าร้องให้ศาลพจิารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมคี าสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาบันทึกเหตุอัน

ควรเช่ือที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ระบบคอมพวิเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพวิเตอร์อยู ่ณ ที่นั้น ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส่งส าเนา

บันทึกรายละเอียดการด าเนนิการและเหตุผลแห่งการด าเนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจภายในสี่สิบแปดช่ัวโมง

นับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน 

การท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระท าได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการ

กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้

ครอบครองขอ้มูลคอมพวิเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น 

การยดึหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพวิเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้

เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องยดึหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อ

ขอขยายเวลายดึหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหก

สิบวัน เม่ือหมดความจ าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

ส่งคนืระบบคอมพวิเตอร์ที่ยดึหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยดึหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

 

 

 



-๕- 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการท าให้แพร่หลายซ่ึง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในภาคสอง

ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้องพร้อม

แสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์นั้นได้ 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้แพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ท าการระงับการท าให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการท าให้แพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์

นั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอให้มีค าสั่งห้ามจ าหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพวิเตอร์นั้นระงับการใช้ ท าลายหรือแก้ไขขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือ

จะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มไีวใ้นครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดค าสั่งไม่พึงประสงคด์ังกล่าวก็ได้ 

ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค าสั่งที่ มีผลท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ

คอมพวิเตอร์หรือชุดค าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือ

ปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็น

ชุดค าสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

มาตรา ๒๒  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปดิเผยหรือสง่มอบข้อมูลคอมพวิเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง

คอมพวิเตอร์ หรือขอ้มูลของผู้ใช้บรกิาร ทีไ่ด้มาตามมาตรา ๑๘ ใหแ้ก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมใิหใ้ช้บังคับกับการกระท าเพื่อประโยชน์ในการด าเนนิคดกีับผู้กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกบัพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ

ชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรือปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท หรือทัง้

จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๒๓  พนกังานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพวิเตอร์ข้อมูลจราจร

ทางคอมพวิเตอร์ หรือขอ้มูลของผู้ใช้บรกิาร ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา ๒๔  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์หรือขอ้มูลของผู้ใช้บรกิาร ที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปดิเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสอง

ปี หรือปรับไม่เกินสีห่มื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๒๕  ขอ้มูล ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรือขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้อา้งและรับฟังเปน็พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา

ความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสบืพยานได ้แต่ต้องเป็นชนดิที่มิได้เกิดขึน้จากการจูงใจมีค าม่ัน

สัญญา ขูเ่ข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอืน่ 



-๖- 

มาตรา ๒๖  ผู้ให้บรกิารต้องเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้ไม่น้อยกวา่เก้าสบิวันนบัแต่วันที่ข้อมูล

นั้นเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์ แต่ในกรณีจ าเปน็พนกังานเจ้าหน้าที่จะสัง่ให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรกัษาขอ้มูล

จราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแตไ่ม่เกนิหนึง่ปีเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ 

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรกัษาขอ้มูลของผู้ใช้บริการเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตัง้แต่เริ่ม

ใช้บริการและต้องเก็บรักษาไวเ้ปน็เวลาไม่น้อยกวา่เก้าสบิวันนับตัง้แต่การใช้บริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อยา่งไร และเม่ือใด ให้เป็นไปตามที่รฐัมนตรีประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรานี ้ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของศาลหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ทีส่ั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ 

หรือไม่ปฏิบัตติามค าสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวนั

อีกไม่เกนิวันละห้าพันบาทจนกวา่จะปฏิบัตใิหถู้กต้อง 

มาตรา ๒๘  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้มีความรู้และความ

ช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพวิเตอรแ์ละมีคุณสมบตัิตามที่รัฐมนตรกี าหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิี ้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจช้ันผู้ใหญต่ามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญามีอ านาจรับค าร้องทุกขห์รือรับค ากล่าวโทษ 

และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจับ ควบคุม คน้ การท าส านวนสอบสวนและด าเนนิคดีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดา

ที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนกังานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านกังานต ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกันก าหนดระเบียบ

เกี่ยวกับแนวทางและวธิีปฏิบตัิในการด าเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบตัิหน้าที ่พนกังานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวของพนกังานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง  เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการ

กระจายอ านาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาต าบล  เป็นองค์การบริหาร

ส่วนต าบลรอบเวยีง  เม่ือวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๓๘   
 

ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๖ หมู่ที่ ๕ บ้านป่ายางมนใหม่       

ต าบลรอบเวยีง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  มีจ านวนหมู่บ้านรวม   ๕   หมู่บ้าน   รวมพื้นที่รับผิดชอบ

ประมาณ  ๒๑  ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น  ๒ ส่วน  ดังนี้ 
 

 ๑. พื้นที่ฝ่ังด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ ๓  หมู่บา้นคอื หมู่  2  บ้านป่ายางมน, หมู่  3  บ้านป่า

บง และ หมู่  5  บ้านป่ายางมนใหม่     มีพืน้ที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นทีส่่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อ

ดังนี ้

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลริมกก  อ าเภอเมืองเชียงราย 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตต าบลเวยีงเหนือ  อ าเภอเวยีงชัย  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชียงราย 
 

2. พื้นที่ฝ่ังด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพืน้ที่ 2  หมูบ่้านคอื หมู ่ 1  บ้านหนองด่าน,หมู ่ 4  บ้านป่า

งิว้ มีพืน้ที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพืน้ทีส่่วนนี้มีอาณาเขตตดิต่อดังนี ้

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลแม่ยาวอ าเภอเมืองเชียงราย 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงราย 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตต าบลดอยฮาง  อ าเภอเมืองเชียงราย 
 

ลักษณะภูมปิระเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศขององคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีงมพีื้นที่ 2 ส่วนคอื  พื้นทีฝ่ั่งทางด้านทิศ

ตะวันออก  เปน็พื้นทีร่าบ  มีแม่น้ ากกผ่านทางทศิเหนือ  3  หมูบ่้าน  และยังมแีม่น้ ากรณ์ไหลผ่านหมูท่ี ่ 5 

บ้านป่ายางมนใหม่  และแม่น้ าลาว  ไหลผ่านหมูท่ี่  3  บ้านป่าบง 

 ส่วนพื้นที่ฝ่ังด้านทศิตะวันตกเปน็พื้นทีด่อนลาดเชิงเขาคอืบ้านหนองด่านหมูท่ี่ 1  และ มีแม่น้ ากก 

ไหลผ่านพื้นที ่บ้านป่างิว้  หมูท่ี ่ 4   



-๘- 
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ประชากร 

  

หมู่บ้าน/หมู่ท่ี ครัวเรือน ชาย(คน) หญงิ(คน) รวม(คน) 

บ้านหนองด่าน หมูท่ี่ 1 487 485 527 1,012 

บ้านป่ายางมน  หมูท่ี่ 2 338 379 433 812 

บ้านป่าบง  หมูท่ี่ 3 338 274 315 589 

บ้านป่างิว้  หมูท่ี่ 4 123 61 75 136 

บ้านป่ายางมนใหม่ หมูท่ี่ 5 223 258 306 564 

ทะเบียนบ้านกลาง 4 337 378 715 

รวม 1,513 1,794 2,034 3,828 

  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม/ขนส่ง  

 การคมนาคมระหว่างอ าเภอเมืองเชียงรายถึงองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   ใช้เส้นทางการ

คมนาคมทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้ 

-ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1232         

ซ่ึงแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่  1  ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย  

ผ่านหมูท่ี่  5  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู ่ 2  บ้านป่ายางมน  และหมู่  3  บ้านป่าบง  และตรงไปอ าเภอเวียง

ชัย  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
 

-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  จากที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงราย  ใช้ถนนธนาลัย  

เขา้ถนนราชโยธาถึงสี่แยกเด่นห้า  และจากบริเวณสี่แยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าคา่ยแล้วเลีย้วซ้ายบริเวณ

บ้านฮ่องลี่  เขา้ถนน รพช.สาย  ชร 11010 ผ่าน หมู ่ 4 บ้านป่างิว้ และหมู่ 1 บ้านหนองด่าน  และตรงไป  

ต าบลดอยฮาง  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทางจากสี่แยกเด่นห้าถึงบ้านป่างิ้ว

ประมาณ  2  กิโลเมตร 
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การสื่อสารและการโทรคมนาคม  

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์  ข่ายวิทยุสื่อสาร

ของปกครองอ าเภอ  วิทยุองค์การบริหารส่วนต าบล  ทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ตต าบลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเวยีง 

 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบัน 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง จะอาศัยกันอยูต่ามถนนสายต่างๆ ทั้งถนนสาย

หลักและสายรอง การตั้งถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นการใช้ที่ดินประเภท  ที่อยู่อาศัย   

ส่วนบริเวณพาณิชยกรรม จะอยูร่ิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจ าพวก โรงสี  จะ

อยูต่ามหมูบ่้านต่าง ๆ บริเวณเกษตรกรรมจะอยูร่อบ ๆ  ที่พักอาศัย 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ จ านวน 

 ไร่ ร้อยละ 

ที่ดินประเภทที่อยูอ่าศัย 

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม                                                                                                       

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกจิ  

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินประเภทสถาบนัการศึกษา 

ที่ดินประเภทสถาบนัศาสนา 

ที่ดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ถนน  ซอย 

ห้วย หนอง บงึ 

1,411 

24 

23 

8,128 

1,764 

35 

35 

705 

588 

412 

10.75 

0.18 

0.17 

61.93 

13.44 

0.27 

0.27 

5.37 

4.48 

3.14 

รวม 13,125 100 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง แบง่การประกอบอาชีพหลกัได้  3  ประเภท  คอื 

พาณิชยกรรม   

 สภาพการคา้ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง   จะมีร้านคา้ยอ่ยตัง้อยูส่องฟากทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1232 และถนนตามซอยหมูบ่้าน ลกัษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองช้ันและอาคาร

ไม้ 
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ล าดับท่ี ประเภท จ านวน/ร้าน/แห่ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ร้านคา้ของช าต่างๆ                                       

ร้านคา้เครื่องดื่มอาหาร                                

ร้านบรกิารเสริมสวย                                 

บ้านพักอาศัยใหเ้ช่า                    

ตลาดสด                 

ร้านท าแหนม 

สถานบริการน้ ามัน              

ร้านเขยีนป้าย             

ร้านซ่อมรถยนต์         

ร้านคา้วัสดกุ่อสร้าง  

อื่นๆ 

16 

41 

4 

22 

2 (เอกชน) 

3 

1 

1 

5 

2 

17 

   

อุตสาหกรรม 

 การประกอบกจิการอุตสาหกรรมในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง ส่วนมากจะเป็นโรงส ีอยู่

ตามหมูบ่้าน จ าพวกบริการซ่อมเครื่องจกัร เครื่องยนต ์ จะอยูร่ิมถนนสายหลักของแตล่ะหมูบ่้านซ่ึงกระจาย

อยูท่ั่วไป  ดังนี ้

ล าดับท่ี ประเภท จ านวน 

1 โรงสีข้าว    3 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

โรงงานผลิตน้ าดื่ม    

โรงงานน้ าปลา    

โรงงานผลิตเฟอรน์ิเจอร ์   

โรงงานท าขนมจีน   

โรงงานผลิตแหนม,แคบหมู   

ท่าทราย 

ร้านรับท าอลูมิเนียม 

ร้านอ๊อก-เช่ือมเหล็ก      

อื่นๆ(โรงเก็บธปู,โรงพกัสกุร ฯลฯ) 

4 

1 

2 

5 

2 

1 

1 

2 

2 
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เกษตรกรรม  

 บริเวณพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคดิเป็นร้อยละ  61.93 

ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกขา้ว  ขา้วโพดหวาน  ขา้วโพดสัตว์  ฯลฯ   การเลี้ยงสัตว์จ าพวกโค สุกร และไก่ ฯลฯ  อีก

ร้อยละ  38.07  เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ 
 

ด้านสังคม  

ศาสนา  

 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือ

ศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน จ านวน 2 แห่ง  คอื   

1. วัดหนองป่าอ้ัน    หมู ่ 1  บ้านหนองด่าน 

2. วัดป่ายางมน    หมู ่ 5  บ้านป่ายางมนใหม่ 

ประเพณี 

 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซ่ึงเกี่ยวกับชีวิตของ     

คนไทย  เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ   และที่แตกต่างจากประเพณี

ของชาวไทยในภาคอ่ืนๆ  ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ)   ประเพณีส่งเคราะห์  ประเพณีสืบชะตา         

ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น  ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด  ประเพณีตานก๋วยสลาก แห่เทียนพรรษา

ประเพณีตานขันขา้ว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) และประเพณีส าคัญอื่นๆ 

 ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง  ฯลฯ 

ศิลปะ  

จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพืน้บ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง ปี่ก้อย 

แน ส่วนศิลปะการฟอ้นร า มีฟ้อนเล็บ ฟอ้นเทียน ฯลฯ นอกจากนีย้ังมีศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้ เช่น 

บานประตูโบสถ์ เครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน  

วัฒนธรรม  

 ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู ่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเปน็อาหารหลกั รับประทาน

อาหารพื้นเมอืง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมอืงที่มีช่ือของชาวเชียงราย คอื ผ้าฝ้ายทอมือและวัฒนธรรม

การซอ  การจ๊อย  การเล่าคา่ว 

ข้อมูลทางด้านการศกึษา 

 1.  โรงเรียนประถมศกึษาของรฐั   จ านวน  1 แห่ง 

 2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ   จ านวน  1 แห่ง 

 3.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  1 แห่ง 

 4.  โรงเรียนประถมศกึษาของเอกชน  จ านวน  1 แห่ง 
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การสาธารณสุข  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเวยีง จ านวน  1 แห่ง 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นป่ายางมน จ านวน  1 แห่ง 

3. สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน  2 แห่ง 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

แหลง่น้ า    ได้แก ่

 1. แม่น้ าแม่กรณ ์

  2. แม่น้ ากก 

 3. แม่น้ าลาว 

 4. หนองน้ าต่างๆ 

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

การบริหาร 

  ๑.  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ

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

หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ทั้งนี ้ให้มีพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมี

ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

  ๒.  พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้าง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอบเวยีง     แยกเปน็ 
   

ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 

(คน) 

พนักงานจ้าง 

(คน) 

1.ส านกังานปลัด 5 1 1 

2.กองคลงั 5 - 2 

๓.กองช่าง 2 - 2 

4. สว่นการศกึษา 1 - 1 

รวม 13 1 6 

 

 

 

 



บทท่ี ๓ 

การวเิคราะห์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร 
 

วิเคราะห์จุดแข็ง ( Strengths  : S )  

-บุคลากรในองคก์รส่วนใหญ่เป็นบุคคลในวัยท างาน  ยังสามารถใช้เทคโนโลยเีบื้องต้นได้ 

-มีการสง่เสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ การสื่อสารให้ทนัสมัยอยูเ่สมอ 

  

วิเคราะห์จุดอ่อน ( Weakness : W ) 

-ยังขาดบุคลากรทีดู่แลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

-มีบุคลากรในองคก์รที่อายุมาก  การใช้เทคโนโลยบีางอยา่งไม่สามารถใช้ได้ 

 

การวิเคราะห์โอกาส ( Opportunity : O )  

-องคก์รมีพืน้ที่ใกลก้ับตัวอ าเภอเมือง  จึงท าให้การติดตอ่สะดวกมากขึน้ 

-บุคลากรในองคก์รส่วนมากมีความรู้ด้านเทคโนโลยทีี่น ามาปรับใช้ในการท างานได้เปน็อยา่งดี 

 

การวิเคราะห์ข้อจ ากัด ( Threat : T ) 

-งบประมาณในการพัฒนามีน้อย  เม่ือเทียบกับพืน้ที่ที่จ านวนประชากรมาก 

-พื้นที่รับผิดชอบขององคก์ร  แบ่งเป็น ๒ ฝ่ัง  ท าให้การสื่อสารหรือการรับรู้ข่าวสารเป็นไปอยา่ง

ล่าช้า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



-๑๕- 

วัตถุประสงค์  วิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายการพัฒนา 
 

๓.๑ วัตถปุระสงค ์

 ๑.เพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยใีห้เพียงพอทีจ่ะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

๒.เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  ที่เป็นไปโดยรวดเร็ว ทั้งนีเ้พื่อน าไปสูก่ารพึ่งตนเอง

ทางเทคโนโลยไีด้ในระยะยาว 

 

๓.๒ วสิัยทัศน ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง  เป็นองคค์วามรู ้ มุ่งสู่ระบบเทคโนโลยแีละการสื่อสารให้

ทันสมัย 

 

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา 

 ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและ

ทันสมัย 

๒.เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทที่ ๔ 

แผนงาน/โครงการ  ประจ าปี ๒๕๕๘ 

แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

จัดซ้ือเครื่องพมิพช์นดิเลเซอร ์  

ชนิดขาวด า  จ านวน ๑ เครื่อง  

ปี 2558 5,500 บาท ส านักงานปลดั 

วัสดุคอมพวิเตอร์  เพื่อจัดซ้ือวัสดุ

คอมพวิเตอร ์

ปี ๒๕๕๘ ๖๐,๐๐๐ บาท ส านักงานปลดั 

โครงการอบรมความรูก้ารบันทกึขอ้มูล

ในเวปไซต์รอบเวยีง 

ปี ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ บาท ส านักงานปลดั 

พัฒนาระบบเวปไซต์รอบเวยีง ปี ๒๕๕๘ ๒๐,๐๐๐ บาท ส านักงานปลดั 

จัดซ้ือเครื่องพมิพช์นดิเลเซอร ์  

ชนิดขาวด า  จ านวน ๑ เครื่อง  

ปี 2558 5,500 บาท ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดซ้ือเครื่องพมิพแ์บบฉดีหมกึ  

(Inkjet Printer) จ านวน ๑ เครื่อง 

ปี ๒๕๕๘ ๘,๕๐๐ บาท ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัสดุคอมพวิเตอร์  เพื่อจัดซ้ือวัสดุ

คอมพวิเตอร ์

ปี ๒๕๕๘ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ติดตัง้อินเตอร์เนต็ ณ ศูนยพ์ัฒนาเดก็

เล็กบ้านป่ายางมน จ านวน 1 จุด 

ปี ๒๕๕๘ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัสดุคอมพวิเตอร์  เพื่อจัดซ้ือวัสดุ

คอมพวิเตอร ์

ปี ๒๕๕๘ ๕๐,๐๐๐ บาท กองคลงั 

 



แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

ในการปฏิบตัิหน้าที่ 

 

ปี 2558 

 

๑๐,๐๐๐  บาท 

 

ส านักงานปลดั 

โครงการจัดซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัส

ระบบสารสนเทศ  ระดับองคก์ร  

พร้อมติดตั้งโปรแกรม 

 

ปี ๒๕๕๘ 

 

๒๐,๐๐๐  บาท 

 

ส านักงานปลดั 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบรหิารและตัดสินใจ 

เพื่อให้บรกิารชุมชน 

 

ปี ๒๕๕๘ 

 

๒๐,๐๐๐  บาท 

 

ส านักงานปลดั 

พัฒนาระบบป้องกนัการสูญหาย 

ของขอ้มูล 

ปี ๒๕๕๘ ๒๐,๐๐๐  บาท ส านักงานปลดั 

จัดท านโยบายความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศองคก์ร 

ปี 2558 - ส านักงานปลดั 

โครงการสนับสนุนการจดรายงานการ

ประชุมดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ปี ๒๕๕๘ ๑๐,๐๐๐ บาท ส านักงานปลดั 

 



 


