
บทที่  ๑ 

บทน า 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่แต่ละองคก์ร ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเนื่องและกา้วกระโดด ซ่ึงนอกจากจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลคา่ของสินค้าและบริการใหแ้ก่

องค์กรต่างๆ แล้ว ยังส่งผลต่อการท างานที่สะดวกมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด   คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซ้ือ จัดจ้าง การบัญชี

การเงิน การประชาสัมพันธ์และการบริหารบุคคล ปรับมาใช้กับองคก์รได้อยา่งเหมาะสม 

วัตถุประสงค ์ วสิัยทศันแ์ละเป้าหมายการพัฒนา 
 

๑.๒ วัตถปุระสงค ์

 ๑.เพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยใีห้เพียงพอทีจ่ะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

๒.เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ๆ  ที่เป็นไปโดยรวดเร็ว ทั้งนีเ้พื่อน าไปสูก่ารพึ่งตนเอง

ทางเทคโนโลยไีด้ในระยะยาว 

 

๑.๓ วิสัยทัศน ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง  เป็นองคค์วามรู ้ มุ่งสู่ระบบเทคโนโลยแีละการสื่อสารให้

ทันสมัย 

 

๑.๔ เป้าหมายการพัฒนา 

 ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและ

ทันสมัย 

๒.เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว 

 

๑.๕  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับแผนระบบสารสนเทศ 

1) ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล 

ระบบสารสนเทศขอ้มูล ระบบป้องกันไวรัส ระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

2) โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

3) ผู้ใช้ระบบและผู้บริหารจัดการระบบ 

4) คูมื่อ ระเบียบวิธกีารใช้ระบบงาน และวธิีการบ ารุงรักษา 
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๑.๖ แหล่งงบประมาณ 

1) งบประมาณเงินรายได้ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง 

2) งบประมาณแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

การวเิคราะห์สภาพด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง 
 

สภาพ จดุแข็ง/ขอ้ได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

ด้านฮารด์แวร ์ - มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

และและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ าเป็น

อยา่งต่อเนื่อง 

- เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

มีสภาพเก่าและมีปัญหาต่อการใช้

งาน 

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

อย่างรวด เร็วท าให้ การจัดหา

อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแผนและไม่

สามารถพัฒนาได้ทัน 

ด้านระบบสารสนเทศ -มีระบบเวปไซต์ขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล เพื่อเปน็การ

บริการประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว 

-มีการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ

สารสนเทศ และ การสื่อสารให้

ทันสมัยอยูเ่สมอ 

- มีการผูกขาดกับซอฟต์แวร์

ลิขสิทธิ์เนื่องจากเป็นที่นิยมใช้งาน

และมีการดูแลหลังการขายที่ดี 

ด้านบุคลากร -บุคลากรในองคก์รส่วนใหญ่เป็น

บุคคลในวัยท างาน  ยงัสามารถใช้

เทคโนโลยเีบื้องตน้ได ้

-บุคลากรในองค์กรส่วนมากมี

ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่น ามาปรับ

ใช้ในการท างานได้เป็นอยา่งดี 

-ยังขาดบุคลากรที่ดูแลระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง 

-ประชากรในพื้ นที่ มี ผู้สู งอายุ

จ านวนมากขึ้น  ยังไม่สามารถใช้

เทคโนโลยีในการสอบถามหรือ

ติดต่อ 

ด้านงบประมาณ -องค์การบริหารส่วนต าบลรอบ

เวยีง  มีงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

-เ ม่ื อ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานโดย

เร่งด่วน  ไม่สามารถจัดหาได้ ต้อง

ด าเนินการตามแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ตั้งไว้

ล่วงหน้าก่อน 
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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 โดยมีพืน้ที่แยกกันเป็น  ๒ ส่วน  ดังนี้ 
 

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

บง และ หมู่  5  บ้านป่ายางมนใหม่     มีพืน้ที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นทีส่่วนนีมี้อาณาเขตติดต่อ

ดังนี ้

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลริมกก  อ าเภอเมืองเชียงราย 

 ทิศใต้   ตดิต่อกับ เขตต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตต าบลเวยีงเหนือ  อ าเภอเวยีงชัย  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชียงราย 
 

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

งิว้ มพีื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพืน้ทีส่่วนนีมี้อาณาเขตตดิต่อดังนี้ 

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  พื้นที่ฝ่ังทางด้านทิศ

ตะวันออก  เปน็พื้นทีร่าบ  มีแม่น้ ากกผ่านทางทศิเหนือ  3  หมูบ่้าน  และยังมแีม่น้ ากรณ์ไหลผ่านหมูท่ี ่ 5 

บ้านป่ายางมนใหม ่ และแม่น้ าลาว  ไหลผ่านหมูท่ี่  3  บ้านป่าบง 

 ส่วนพื้นที่ฝ่ังด้านทศิตะวันตกเปน็พื้นทีด่อนลาดเชิงเขาคอืบ้านหนองด่านหมูท่ี่ 1  และ มีแม่น้ ากก 

ไหลผ่านพื้นที ่บ้านป่างิว้  หมูท่ี ่ 4   

 



-๕- 

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 

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 

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 
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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 

 ๕.ศูนยก์ารประสานงานการศึกษานอกโรงเรยีน จ านวน  ๑ แห่ง 

 

การสาธารณสุข  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเวยีง จ านวน  1 แห่ง 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นป่ายางมน จ านวน  1 แห่ง 

3. สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน  2 แห่ง 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

แหล่งน้ า    ได้แก ่

 1. แม่น้ าแม่กรณ ์

  2. แม่น้ ากก 

 3. แม่น้ าลาว 

 4. หนองน้ าต่างๆ 



-๗- 

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) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

(คน) 

1.  ส านักงานปลดั 5 ๓ 

2.  กองคลัง 5 2 

3.  กองช่าง ๑ 2 

4.  ส่วนการศกึษา ๒ 1 

รวม 13 ๘ 
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แผนผังงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

 

 

 

 

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

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

*Web Robwieng  *Web Robwieng            *Web Robwieng 

*E-laas                 *E-laas 

*ระบบเบี้ยยังชพี 

*Facebook robwieng 

*Facebook ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

*Facebook สสส. รอบเวียง 

*Facebook สปสช. รอบเวียง 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

รอบเวียง 

 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

บทที่ ๓ 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์   

จ านวน 1 เครื่อง 
ปี 25๖๐ 29,000 บาท ส านักงานปลดั 

จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์   

จ านวน 2 เครื่อง 
ปี ๒๕๖๐ ๔5,000 บาท กองคลงั 

จัดซ้ือเครื่องคอมพวิเตอร์   

จ านวน 2 เครื่อง 
ปี ๒๕๖๐ 45,000 บาท กองช่าง 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

ในการปฏิบตัิหน้าที่ 

ปี ๒๕๖๐ ๕๐,๐๐๐ บาท อบต.รอบเวยีง 

พัฒนาระบบเวปไซต์รอบเวยีง ปี ๒๕๖๐ ๒๐,๐๐๐ บาท ส านักงานปลดั 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบรหิารและตัดสินใจ 

เพื่อให้บรกิารชุมชน 

ปี ๒๕๖๐ ๒๐,๐๐๐ บาท ส านักงานปลดั 

พัฒนาระบบป้องกนัการสูญหาย 

ของขอ้มูล 
ปี ๒๕๖๐ ๒๐,๐๐๐ บาท ส านักงานปลดั 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


