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บทสรุปผูบริหาร 
 

บทนํา   
 
 แผนแมบทฉบับนี้เปนแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง เปน
ระยะเวลา 5 ป แบงการพัฒนาออกเปน 3 ระยะ คือระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว 
โดยมีวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนการพัฒนา สรุปไดดังตาราง 
 
วิสัยทัศน  “องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชน (e-Local Admin) อยางมี
ประสิทธิภาพ เสริมสรางทองถิ่นใหมีความเขมแข็งทางภูมิปญญา กอใหเกิด
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บนฐานวัฒนธรรม
ทองถิ่น” 

 
 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของทองถิ่น 
(TongTinNet) 

 แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ  
 

2. พัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการ และ
การใหบริการ  

 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ 
 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 
 แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทองถิ่น 

3.พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในทองถิ่น 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธงาน
ทองถิ่น 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม 
 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ชุมชน 

 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน 
4. พัฒนา ICT เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและการ
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ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ 

ทองเที่ยว 
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางาน
ภายใต วัฒนธรรมอิ เ ล็กทรอนิ กส (e-
Culture) 

 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใต
วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส  (e-Culture) 

 
 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ทองถิ่น (TongTinNet) 

 
เพื่อการประสานเชื่อมโยงหนวยงานภายในของทองถิ่นเขาดวยกัน รวมถึงการเชื่อมโยงเขา

เครือขายสาธารณะทั้งนี้เพื่อเปนชองทางการสื่อสารขอมูลและสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ กรมสงเสริมฯ และประชาชนโดยทั่วไป 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถิ่นจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันในการบริหารราชการ การ
บริการประชาชนของหนวยงานตางๆ  รวมทั้งทองถิ่นเองจะมีโครงสรางพื้นฐานหลักเปนมาตรฐาน
สําหรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีตอไปอีกมากในอนาคต  ซึ่งจะทําใหไมเกิด
ความซ้ําซอนในการจัดหาทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกระจายตัวของทรัพยากร
อยางเหมาะสม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

โครงการภายใตแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของทองถิ่น เปนดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาระบบเครือขาย พัฒนาระบบเครือขายเพื่อเชื่อมโยงหนวยงาน
ภายในของทองถิ่น ใหมีความเร็วที่เหมาะสมภายใตโครงสรางรูปดาว (Star) พรอมทั้งเชื่อมตอเขา
กับเครือขายสากล เพื่อการเชื่อมโยงกับกรมฯ ทองถิ่นจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และ
หนวยงานอื่นๆ 

2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อรองรับงานดานตางๆ โดยการ
จัดหาเครื่องแมขายอิเล็กทรอนิกสเมล แมขายเว็บ แมขายฐานขอมูล และอื่นๆ 
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3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เพื่อใหทองถิ่นจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
ลูกขาย รวมทั้งจัดหาเครื่องทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใชงาน เพื่อจัดสรรใหกับหนวยงาน
ตางๆ ใหเพียงพอตอการใชงาน โดยกําหนดเปาหมายอัตราสวนคอมพิวเตอรตอบุคลากร ของ
ทองถิ่นเปน 1:3 โครงการนี้รวมถึงการจัดหาอุปกรณตอพวงบางรายการ เชน เครื่องพิมพ เครื่อง
สแกนเนอร ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา  
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการและการใหบริการ 

 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  ซึ่งจะสรางคุณคาใหแกผูรับบริการในดานความสะดวก รวดเร็วรวมถึงความโปรงใส
ตรวจสอบไดของระบบบริหารราชการอันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาในภาพรวม 
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการใหบริการ มีโครงการตางๆ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเทศบาล ระยะที่ 1 (Back 
Office)    พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของทองถิ่นอันไดแกการบริหารแผนงาน 
บริหารงบประมาณ บริหารงานพัสดุ บริหารการเงินการคลัง การใชกฎหมายระเบียบตางๆ  ซึ่งจะ
ทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ
รัฐบาล  

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเทศบาล ระยะที่ 2 (Back 
Office)  เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของทองถิ่น
เพิ่มเติมจากระบบบริหารงานทั่วไประยะที่ 1 ไดแก งานสถิติการคลัง งานนิติการ งานดานโยธา 

3) โครงการระบบสํานักงานอัตโนมัติ การพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติเปนการ
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในสํานักงาน อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตอส่ือสารระหวางพนักงานภายในทองถิ่น และการติดตอกับหนวยงาน
ภายนอก ระบบสํานักงานอัตโนมัติจะชวยใหการประมวลผล เก็บรักษา และแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานทางอุปกรณส่ือสารตางๆ ในรูปของสื่อผสมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายใต
วัตถุประสงค นอกจากนี้ระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงานจะเปนสวนเชื่อมตอกับระบบ
บริหารงานของทองถิ่นที่เปนระบบ back office  

 เพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) 
 เพื่อพัฒนาระบบ Intranet เพื่อการบริหารสํานักงาน 
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4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร  เนนที่การสรางสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูบริหารเปนการสรางระบบสารสนเทศที่
เจาะใชผลลัพธของระบบตางๆ รวมถึงแหลงขาวสารจากหนวยงานภายนอก เพื่อประมวลผลและ
นําเสนอผลตอผูบริหารประกอบการตัดสินใจ 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 
 

เปนการพัฒนาการใหบริการของทองถิ่นใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดย
การบูรณาการการใหบริการตางๆ ไดแกการขออนุญาตประกอบกิจการ การเก็บภาษี การชําระ
คาธรรมเนียมตางๆ และบริการอื่นๆ มาไวเปนจุดเดียว ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชน
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ถูกตองในการรับบริการซึ่งกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพของงานและมี
ความโปรงใส แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการมีโครงการดังนี้  

1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จัดระบบเพื่อใชในการ
บริหารการจัดการภาษีและทะเบียนทรัพยสินของทองถิ่น บันทึกฐานขอมูลภาษีตางๆเพื่อจัดเก็บ
เปนรายไดหลักในการนํามาพัฒนาทองถิ่น 

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุดเดียว (One Stop Service)
เปนการพัฒนาระบบใหบริการและบูรณาการระบบงานเพื่อการบริการประชาชนเขาไวเปนจุดเดียว 
เพื่อใหประชาชนผูรับบริการสามารถติดตอราชการในทุกเรื่องกับทองถิ่นไดอยางสะดวก   
 
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทองถิ่น 

 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ของทองถิ่นในแผนแมบทฉบับนี้ไดมี

เปาหมายของการออกแบบระบบสารสนเทศทางทางภูมิศาสตรโดยรวมเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
ของขอมูล GIS เกิดการประสานการทํางานภายในหนวยงานตางๆของทองถิ่น ผูบริหาร และผู
ปฏิบัติการสามารถใชประโยชนจาก GIS ในการปฏิบัติงาน การวางแผน และการตัดสินใจ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจตางๆอยางแทจริง รวมทั้งเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนแมบทดานสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศไทย  ที่รัฐจะนําเทคโนโลยี GIS มาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยไดมีการกําหนดแนวคิดของโครงสรางพื้นฐานทางดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตรระดับชาติ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
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จากฐานขอมูลที่มีอยูแลวและที่กําลังจะพัฒนาขึ้น  แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทองถิ่น 
ประกอบดวยโครงการหลัก 2 โครงการดังนี้ 

1) โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ของทองถิ่น 
ขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐานเปนกลุมขอมูลที่มีผูใชจํานวนมาก และสามารถนําไปใชในการสราง
ฐานขอมูลภูมิศาสตรกลุมอ่ืนๆ ตอไป  การพัฒนา FGDS จะดําเนินการพัฒนาใน 3 มาตราสวน 
ไดแก มาตราสวน 1:1,000 มาตราสวน 1:4,000 และมาตราสวน 1:20,000 โดยการพัฒนา FGDS 
ตามมาตราสวนตางๆ นั้นจะใชแผนที่ Digital มาตราสวน 1:1,000 เปนขอมูลฐานในการพัฒนา 
FGDS 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องานบริหารและบริการ 
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน GIS เพื่องานบริการและบริหารของทองถิ่น มีเปาหมายดังนี้ 

 ใหเกิดการใช GIS ในหนวยงานตางๆ ของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับศักยภาพที่หนวยงานนั้นมีอยู 

 ใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใชรวมกันของขอมูล GIS ระหวาง
หนวยงานตางๆ ของทองถิ่นไดอยางสมบูรณ 

 ผูบริหาร และผูปฏิบัติการสามารถใชประโยชนจาก GIS ในการปฏิบัติงาน 
การวางแผน และการตัดสินใจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติภารกิจตางๆอยางแทจริง 

 ขยายโอกาสในการเขาถึงขอมูล GIS ของทองถิ่นผานเครือขายอินเตอรเน็ต
อยางทั่วถึง 

 สามารถเผยแพรขอมูลพรอมโปรแกรมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน 
เพื่อใหเกิดการใชขอมูล GIS ไดอยางทั่วถึงและกวางขวาง 

 สามารถใหบริการสืบคนขอมูล GIS ในระดับชุมชนเมืองทั่วประเทศ 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงานทองถิ่น 
 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
ตางๆ ของทองถิ่นใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายไดโดยงาย ปจจุบันการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้น ประชาชนมีการใชอินเตอรเน็ตกันมากขึ้น ดังนั้นการ
เผยแพรขอมูลผานอินเตอรเน็ตจึงเปนชองทางที่จะกระจายขาวสารไปยังผูรับหรือประชาชนได
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สะดวกและประหยัด แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงานทองถิ่นมี 1 โครงการ
ไดแก 

1)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
ติดตามเรื่องราวรองทุกข  ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนหรือผูที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงาน
ดานตางๆ รวมถึงการบริการความรู และอื่นๆ ดวยวัตถุประสงค 

 เผยแพรขอมูลสูสาธารณชน 
 จัดทําระบบบริหารงานประชาสัมพันธ เชน การนําขอมูลใหมเขาสูระบบหรือ
การนําขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบที่งายและสะดวกในการใชงาน 

 ประชาสัมพันธขอมูลโดยผานระบบเครือขายสากล และผูใชบริการสามารถ
เขาถึงขอมูลตาง ๆ โดยผานโปรแกรม Web Browser 

 เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่น  เพื่อประโยชนในการ
ประชาสัมพันธ 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม 
 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาดานสังคมของทองถิ่น 
จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานสําหรับการใหบริการดานสังคม ดานสาธารณสุข  ความจําเปนพื้นฐาน 
ดานชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น ขอมูลการดําเนินโครงการตางๆ วิเคราะหปญหา
และความตองการเพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีโครงการ 

1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ทําการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนเรงดวนสําหรับใหบริการและเพื่อการพัฒนาทองถิน่ อันไดแก
การบริการดานสาธารณสุขพื้นฐาน  การจัดทําฐานขอมูลชุมชนและครัวเรือนเพื่อการปองกันและ
การแกไขปญหาดานยาเสพติด  รวมถึงระบบฐานขอมูลเพื่อการคมนาคมของทองถิ่น  

2) โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน จัดทําศูนยการใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนใน
ทองถิ่น เพื่อเปนชองทางในการติดตอส่ือสาร กระจายขอมูลขาวสาร และเปนแหลงศึกษาหา
ความรู โครงการจะประกอบดวยการเชาสัญญาณ การจัดหาแมขายอินเตอรเน็ต  และการจัดหา
คอมพิวเตอรลูกขายสําหรับใหบริการ 

3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดลอมและ
การปองกันสาธารณภัย  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล อนามัย และการปองกันสา
ธารณภัย ทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บและทําลายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การติดตามผล
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การดําเนินงานของบุคลากรที่ รับผิดชอบตามภารกิจที่ ได รับมอบหมาย  การติดตามเก็บ
คาธรรมเนียมการใหบริการสุขาภิบาลตางๆ  รวมถึงการเก็บขอมูลดานสาธารณภัย   การใหการ
ชวยเหลือหรือแกไขบรรเทาสาธารณภัย  และประมวลผลจัดทํารายงานสถิติเกี่ยวกับสถิติ  เพื่อ
ประโยชนในการวางแผนปองกัน 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 

 
มุงเนนในการใช ICT สําหรับเปนเครื่องมือในการเรียนรูของชุมชนในทองถิ่น และการใช 

ICT เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลความรู  รวมทั้งกระจายขาวสารทั่วไป ขาวสาร
สาธารณสุข ขาวสารการศึกษา และอื่นๆ  โดยมีโครงการ 

1) โครงการศูนยความรูทองถิ่น (Local Learning Center) จัดทําศูนยเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในทองถิ่นโดยการจัดหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
จัดหาความรูที่จัดไวในสื่อรูปแบบตางๆเชน วิดีโอ ซีดี ดีวีดี  และความรูในอินเตอรเน็ต   จัดหา
ระบบ e-Learning  ที่เปนประโยชนสําหรับทองถิ่นมีบทเรียนความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาชีวิตความเปนอยู  และอื่นๆ  รวมทั้งจัดทําหองสมุดและมีระบบสารสนเทศ
หองสมุด 

2)  โครงการพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น  แตละทองถิน่มภูีมิ
ปญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนเอกลักษณ เปนวัฒนธรรมที่มีประโยชนควรอนุรักษและ
ถายทอดตอไปยังลูกหลาน จําเปนที่จะตองมีการจัดทําฐานขอมูลที่จะจัดเก็บความรูภูมิปญญา
ดังกลาว เพื่อประโยชนในการถายทอดความรูหรือเรียนรูสําหรับผูที่สนใจในทองถิ่น  และบุคคลที่
สนใจ 

 
 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน 
 
 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงเรียนมุงเนนในการนํา ICT มาใชในการผลิต
ฐานความรู สรางสื่อการเรียนการสอน ครูและนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูตางๆ โดยผาน
ทางอินเตอรเน็ต รวมถึงการนํา ICT มาใชในการบริหารจัดการดานการศึกษา ใหทุกโรงเรียนมี
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มาตรฐานเดียวกันตลอดจนสรางเครือขายการศึกษาระหวางโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนอื่นๆ 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชนมี 2 โครงการ ไดแก  

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานดานการศึกษาของ
โรงเรียน   พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานการศึกษา ไดแก ระบบการสอบ
คัดเลือกและรับนักเรียนใหม  ระบบทะเบียนประวัตินักเรียน  ระบบงานทะเบียน  ระบบการจัด
ตารางสอน  ระบบจัดเก็บประวัติสุขภาพของนักเรียน 

2) โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน  อินเตอรเน็ตเปนแหลงความรูที่เปนประโยชนตอครู 
นักเรียนเปนอยางยิ่ง โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตโรงเรียน เปนโครงการติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตใหกับทุกโรงเรียน เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูที่มีอยูใน
อินเตอรเน็ต อันจะเปนสวนทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอนของโรงเรียนใหดี
ยิ่งขึ้น 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 

แผน ICT เพื่อการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวมีจุดมุงหมายในการขยายการใช 
ICT ในการประชาสัมพันธสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทุกประเภท ติดตั้งปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสตามสถานที่ที่เหมาะสม และ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและถาวร   

1) โครงการจัดทําแหลงขอมูลแหลงทองเที่ยว   จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อบันทึก
ขอมูลแหลงทองเที่ยว ภาพประกอบแหลงทองเที่ยว และสภาพพื้นที่ จุดเดนของแหลงทองเที่ยว 
บันทึกขอมูลของสถานประกอบการทางดานที่พักอาศัย รานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิงและ
อ่ืนๆ    เพื่อชักจูงใหนักทองเที่ยวมีความสนใจในแหลงทองเที่ยวแตละแหง และอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป รวมถึงเพื่อการวางแผนในการ
สงเสริมการทองเที่ยวของผูบริหารระดับสูง 
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส (e-
Culture) 

 
ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ส่ิงหนึ่งที่จะมี

ความสําคัญอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาควบคูไปคือการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ในแผนแมบทนี้จึงไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรภายใตแนวคิด 3 ประการดังนี้ 

 ฝกอบรมหลักสูตรที่จําเปนในการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาการอบรมที่กระชับ เวลาในการ
อบรมส้ัน ใชบุคลากรของหนวยงานเปนวิทยากร 

 สงเสริมและผลักดันใหบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรตาม
สายงานในระดับผูปฏิบัติงาน ผูบริหารในระดับต้ังแตหัวหนางานขึ้นไป ควรไดรับการ
ฝกอบรมที่กระทําอยางเปนระบบ และตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรดังกลาวมีความพรอม
สําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว    

 กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งไดมีการแบงบุคลากร
ออกเปน 3 กลุม คือ บุคลากรระดับผูใชงาน บุคลากรระดับบริหารและจัดการ และ
บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลักษณะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พรอมทั้งไดมีการกําหนดบทบาท และทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมสําหรับบุคลากรในแตละกลุม รวมทั้งไดมีการกําหนดโครงสรางของ
หลักสูตรการฝกอบรมไว  

 
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกสเนนการ

ฝกอบรมภายใตโครงการตางๆไดแก  
 โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โครงการฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการฝกอบรมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
 โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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การบริหารงาน 
 
 การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะที่ปรึกษาฯ ได
นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการไวดังรูป  

 

 
 

รูปแนวทางการบริหารจัดการ 
 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดตัง้ 
1) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกําหนดนโยบายดาน ICT ของอปท.

ติดตามประเมินผลการทํางานโครงการตางๆ  พิจารณาแผนงานโครงการ 
งบประมาณ ในแตละปงบประมาณเพื่อนําเสนอตอนายกอปท. 

2) ศูนย(หรือฝาย)เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ปรึกษาเสนอใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีโครงสรางการปฏิบัติงานดังรูป  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 โครงสรางการบริหารงานของศูนยสารสนเทศ 

งานบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

งานบริการและใหคําปรึกษา    
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานระบบสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 

รองนายกอปท. (CIO) 

นายกอปท. 

ศูนยหรือฝายสารสนเทศ 

คณะกรรมการ ICT 


