ภาคผนวก ข
ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และแผนแมบ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในดานวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และเปาหมายและการพัฒนา
จากการศึกษาแนวทางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ พบวารัฐบาลมุงเนนในการ
นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข า มาปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานของภาครั ฐ ให มี
ประสิทธิภาพโปรงใสโดยการนํา ICT มาใชในรูปรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ทั้งการ
บริหารงาน (Back Office) และการบริการประชาชน (Front Office) รวมทั้งใช ICT เสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)
เปนเครื่องมือ
นอกจากนั้นรัฐมุงเนนการนํา ICT มาใชในดานการพัฒนา การศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมดานทรัพยากรมนุษยในทุกระดับเพื่อรองรับการพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญา ในดานสังคม
รัฐมุงเนนความเลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรูของสังคมในยุคสารสนเทศและการ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ดานอุตสาหกรรมรัฐมุงเสริมสรางภาคเอกชนเพื่อมุงสูการเปน
อุตสาหกรรมที่ใชความรูเปนฐานในการผลิต
รายละเอียดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นนําเสนอไวในตารางที่ ข.1

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1. วิสัยทัศน

2.พันธกิจ

3.ยุทธศาสตร

แผนแมบทกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนหนวยงานที่เปนเลิศในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกรมฯ
ในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสรางความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชน
1) พัฒนาขีดความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริการจัดการองคกร และสงเสริมสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดวยการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ชาญฉลาด
2) เพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อยกระดับความเปนอยูใหแกประชาชน
3) พัฒนาและกําหนดมาตรฐานขอมูลและการสื่อสาร เพื่อรวบรวมและ
แลกเปลี่ยนขอมูลพื้นฐานทองถิ่นอยางเปนเอกภาพ
4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) ประสานความร ว มมื อ ระหว า งองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวม บริหารจัดการขอมูลพื้นฐาน
ทองถิ่น
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสื่อสารขอมูล
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3) การบูรณาการขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนแมบท ICT ประเทศ พ.ศ.2544-2553
ในป พ.ศ.2553 ประเทศไทยจะมีการพัฒนาดาน IT ที่จะนําประเทศไทยไปสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และเปนประเทศที่อยูในลําดับตนของ
กลุมที่มีศักยภาพในกรเปนผูนําในการพัฒนาประเทศ โดยใชเทคโนโลยี
1) ลงทุนในการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความรูเปนพื้นฐานสําคัญ
2) สงเสริมใหมีนวัตกรรม ในระบบเศรษฐกิจและสังคม
3) ลงทุ น ในโครงสร า งพื้ น ฐานสารสนเทศและส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
สารสนเทศ

1)
2)
3)
4)
5)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (e-Government)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานพาณิชย (e-Commerce)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e-Education)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม (e-Society)
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4.เปาหมายรวม

5. เปาหมายและแผนงาน

แผนแมบทกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แผนแมบท ICT ประเทศ พ.ศ.2544-2553
1) ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมี
เสถียรภาพและครอบคลุมการใหบริการทุกหนวยงานทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
2) การสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการเปนศูนยกลางขอมูลพื้นฐาน
ทองถิ่นแหงชาติ
3) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถในการจัดการและ
ประมวลผลขอมูลใหสอดคลองกับกระบวนการปฏิบัติงานในเชิง
บูรณาการ ความตองการดานการบริหาร และลดความซ้ําซอน
ในการดําเนินการ
4) หองฝกอบรมคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีความ
ทั น สมั ย สามารถรองรั บ หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และบุคลากรทุกระดับของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มีขีดความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสื่อสารขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ
เปาหมาย
เป าหมาย ครอบคลุ มการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศในภาครั ฐทั้งการ
1) โครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของหนวยงาน บริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เพียงพอ เหมาะสม และมี โดยมี 2 เปาหมายหลัก
ความมั่นคง สามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานของกรม
 ระบบบริหาร (back office) ประกอบดวย งานสารบรรณ งานพัสดุ
สงเสริมการปกครองทองถิ่น และใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
งานบุ ค ลากร งานการเงิ น การบั น ชี และงานงบประมาณ ใช
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพรขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรภายในป พ.ศ. 2547
ขาวสารสูสาธารณะ และรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว
 ระบบบริการ (front office) ตามลักษณะงานของหนวยงานตางๆ
2) การที่ระบบสารสนเทศและระบบเครือขายสามารถใชงานได
ใหบริก ารผานระบบอิเล็กทรอนิก สไดรอยละ 70 ภายในป พ.ศ.
อยางตอเนื่อง ไมชํารุด และสอดคลองตอความตองการใชงาน
2548 และครบทุ กขั้นตอนภายในป พ.ศ. 2553 เพื่อนําไปสูการ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนแมบทกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ของผูใช
แผนงาน
1) แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารขอมูล
2) แผนงานบํารุงรักษาระบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เปาหมาย
1) การมีระบบสารสนเทศดานอํานวยการที่สอดคลองกับ
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน
สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) การมีศูนยกลางลูกคาสัมพันธ (Call Center) ที่ทันสมัย เปน
ชองทางที่สะดวกรวดเร็วสําหรับผูที่ตองการติดตอขอรับบริการ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3) การมีระบบสารสนเทศที่มีขีดความสามารถประมวลผลเชิง
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ
สนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน และดําเนินนโยบายของผูบริหาร
แผนงาน
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนและ
อํานวยการ
2) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การบูรณาการขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เปาหมาย
1) การมีศูนยกลางขอมูลพื้นฐานทองถิ่นที่รวบรวมขอมูลพื้นฐาน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนแมบท ICT ประเทศ พ.ศ.2544-2553
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance)
 วางแผนงานและงบประมาณ
 จัดและปรับองคกร
 พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
 พัฒนาการบริหารของภาครัฐ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการพาณิชย
เปาหมาย เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย
โดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อประกอบธุรกิจ โดยเนน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก การคา และบริการ และการบริโภค
ภายในประเทศทั้งนี้ บนพื้นฐานการคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศเปน
หลัก
1) กําหนดมาตรฐานดานการตางประเทศเชิงรุก
2) สร า งความตื่ น ตั ว เพื่ อ กระตุ น ให เกิ ด กิจ กรรมทางพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส
3) เรงรัดกฎหมายที่จําเปนเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส
4) พัฒนาระบบการชําระเงินและความมั่นคงปลอดภัย
5) สรางระบบฐานขอมูล และการจัดการขอมูล
6) สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
7) พัฒนาบุคลากร
8) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและองคประกอบสนับสนุน
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แผนแมบทกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แผนแมบท ICT ประเทศ พ.ศ.2544-2553
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม
ทองถิ่นทัง้ หมด เพื่อใหผใู ชงานภายในกรมสงเสริมการปกครอง
เปาหมาย สงเสริมและการพัฒนาการใชและการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเรียกใชขอมูลพื้นฐาน
ในภาคเอกชนภายใน พ.ศ. 2553 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการเปนระยะ เพื่อ
ทองถิ่นๆตางๆจากแหลงเดียว
มุงสูการเปนอุตสาหกรรมที่ใชความรูเปนฐานในการผลิต
2) การมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสนับสนุนการบริการจัดการ
1) สรางตลาดกลางสินคาอุตสาหกรรม
ขอมูลพื้นฐานทองถิ่น ที่ทํางานในเชิงบูรณาการ และสอดคลอง
2) สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยี
กับกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
สารสนเทศ
ที่ถูกตองและทันสมัย สอดคลองตอความตองการ
3) จัดใหมีศูนยขอมูลการตลาด
3) การมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีขีดความสามารถ
4) สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลผลเชิงวิเคราะหและนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
ไทย ทั้ง ทางด า นซอฟต แวร โทรคมนาคม สารสนเทศและ
ตอการสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน และดําเนินนโยบายของ
อิเล็กทรอนิกส
ผูบริหาร
5) พั ฒ นาบุ ค ลากรในภาคอุ ต สาหกรรมให มี ทั ก ษะทางด า น
แผนงาน
1) แผนงานพัฒนาศูนยกลางขอมูลพื้นฐานทองถิ่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสนับสนุนการจัดการ
6) สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชการวิจัยและพัฒนาเปน
ขอมูลทองถิ่น
ฐาน
7) สนั บ สนุ น การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นา
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
เปาหมาย
8) สนับสนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาของ
1) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสงเสริม
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
การปกครองทองถิ่นที่สอดคลองและมีมาตรฐานตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา
2) การเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากรในการใชและการ
เปาหมาย พัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษยในทุกระดับ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการ
3) การมีนโยบายและกระบวนการในการปฏิบัติของการรักษาความ เรียนรู

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนแมบทกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1)

แผนงาน



แผนงานนโยบาย แผนและงบประมาณ
แผนงานพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2)
3)
4)
5)

แผนแมบท ICT ประเทศ พ.ศ.2544-2553
พัฒนากลไกการบริหารนโยบายและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหเกิด
การเขาถึงอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุก
ระดับ
เรงพัฒนาและจัดหาความรู(knowledge)และสาระทาง
การศึกษา(content)ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม
ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศ
(information)และความรู(knowledge)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม
เปาหมาย ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรู(digital
divide)ของสังคมในยุคสารสนเทศและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
และเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
1) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียม
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันความรูใหสนับสนุนการ
เรียนรูของชุมชนและสังคม
4) สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศ
และความรู(digital opportunity)
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนแมบทกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนแมบท ICT ประเทศ พ.ศ.2544-2553
6) พัฒนาคุณภาพชีวิต
7) สรางสังคมที่เอื้ออาทร
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