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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  เหตุผลความจําเปน  
 

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐและรวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการ
ปฏิบัติงานและบริหารงาน รวมทั้งการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานตามภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสนุน
บรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

 
ปจจุบันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองคกร  แตเนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีมากกวา 8,000 แหง ต้ังอยูทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท แตละแหงมีความแตกตาง
ดานสภาพแวดลอม  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางไร
ทิศทาง ขาดกลยุทธและเปาหมายที่ชัดเจน  ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางองคกรไมสอดคลองกันทําใหยากตอการเชื่อมประสาน
เพื่อใหเกิดการใชขอมูลรวมกันในอนาคต  
 

ดวยสาเหตุดังกลาวกรมสงเสริมฯในฐานะหนวยงานกลางที่ตองประสานการดําเนินงาน 
และประสานขอมูลสารสนเทศกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศเหลานี้ จึงตองใหมีการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่วางแนว
ทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารงานใหเปนไป
อยางมีเอกภาพ และเหมาะสม รวมทั้งใหเกิดความสอดคลองในการพัฒนาตามขอจํากัดและ
สภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท เพื่อสามารถเชื่อม ประสาน
สารสนเทศกับกรมสงเสริมฯไดในอนาคต         
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
 

การสํารวจ จัดเก็บขอมูล และศึกษาวิเคราะหออกแบบ เพื่อจัดทําโครงการจัดทําแผน
แมบทระบบขอมูลสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 

1. เพื่อดําเนินการสํารวจ ขอมูลสภาพทั่วไป โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเมือง การบริหาร การประเมินผลทองถิ่น 
และการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ  และเพื่อ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. เพื่อวิเคราะหและออกแบบและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งที่เปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน/นโยบายกระจายอํานาจไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (ไอที 2010 (พ.ศ. 2544-2553)) 

3. เพื่อใหมีการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
พิจารณาวางมาตรการและกลยุทธใหสอดคลองตามแผนแมบทการพัฒนา (Master 
Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

4. เพื่อใหมีการวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหไดตามเปาหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจขององคกร ทั้งในดานการ
จัดเก็บ รวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลตามดัชนีชี้วัดผลกระทบและผลการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไดอยางชัดเจน 

5. เพื่อใหมีการวางแผนการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานอุปกรณ 
งบประมาณ และบุคลากรมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับศักยภาพขององคกร 

6. เพื่อใหมีการวิเคราะหและวางแผนการใชเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และสารสนเทศรวมกันได
อยางเหมาะสม และเปนเครือขายสารสนเทศที่เชื่อมโยงในระดับกรม ระดับกระทรวง 
และประเทศไดอยางตอเนื่อง 

7. เพื่อใหมีกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดผลกระทบและ
ประโยชนที่ไดรับตอการพัฒนาในภาพรวมไดอยางแทจริง 
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1.3  เปาหมายของโครงการ 
 

ผลจากการทําโครงการจะทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนศูนยกลางขอมูลดาน
ตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับแผนแมบทพัฒนาของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
แผนแมบทไอซีทีของประเทศ ตามเปาหมายดังนี้ 

 
เปาหมายการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1.3.1   สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

• จัดทําแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน
สังคม  การพัฒนาดานการบริการ การพัฒนาดานการศึกษา และอื่นๆ โดยเนน
ความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบันของขอมูล   

• จัดทําแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปนรูปแบบ (Pattern) ที่สามารถนาํไปใชได
กับองคกรบริหารสวนทองถิ่นในระดับเดียวกัน เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร  

• เลือกรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  เพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาระบบ 

 
1.3.2    สนับสนุนงานบริหารจัดการ   

• จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management 
Information System) 

• จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร (Executive Information 
System) 

• จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support System) 
• จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  (Geographic 

Information System) 
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1.3.3   สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสารสนเทศรวมกัน    
• จัดทําแนวทางในการจัดตั้งเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ให

มีการเชื่อมโยงระหวางกัน 
• เสนอแนวทางจัดตั้งเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการ

เชื่อมโยงกับหนวยงานของกรมสงเสริม 
• กําหนดมาตรฐานของอุปกรณเครือขายทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร 

 
1.3.4   สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแพรหลายในองคกร 
           ปกครองสวนทองถิ่น  

• เสนอแนวทางการใชระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) 
• เสนอแนวทางการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) และอินทราเน็ต (Intranet) 
• เสนอแนวทางในการสงเสริมและปรับวัฒนธรรมการทํางานในองคกรใหสอดคลอง

กับเทคโนโลยี เพื่อลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ และคาโทรศัพท เปน
ตน 

1.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
            สารสนเทศ 

• จัดทําแผนการฝกอบรมผูใชงานตรง (End Users) ในทุกระดับอยางตอเนื่อง เพิ่ม
ความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• จัดทําแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหสามารถดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

โครงการจัดทําแผนแมบทระบบขอมูลสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล โดยมีขอบขายการดําเนินงานดังนี้ 
 
งานสวนที่ 1: สํารวจและจัดเก็บขอมูล (Survey and Collect Data) 
1.4.1 ดํ า เนิ นกา รสํ า ร วจข อมู ลสภาพทั่ ว ไป  โคร งสร า งพื้ น ฐาน  เ ศ รษฐกิ จ  สั งคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเมือง การบริหาร การประเมินผลทองถิ่น และการ



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                     หนาที่  1 -  5 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะห จัดทําระบบศูนยกลางขอมูล และเพื่อจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.4.2 สํารวจ วิเคราะห  และสรุปวิสัยทัศน  ภารกิจ กลยุทธการดําเนินงาน  นโยบาย   และ
แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวมของ
กระทรวงมหาดไทย แผนแมบทไอซีทีของประเทศ    และสรุปความตองการดานเทคโนโลยี   

            สารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
1.4.3 สํารวจขอมูลพื้นฐานขอมูลดานการศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร 
1.4.4 ทําการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห ระบบเครือขาย  และอุปกรณคอมพิวเตอร (Network 

and Computer Hardware) รวมทั้งการติดตั้งซอฟตแวร (Software) ที่มีอยูในปจจุบันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการสื่อสารขอมูลสูหนวยงานภายนอก และสรุป
จุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดตางๆ ของระบบปจจุบันดังกลาว 

1.4.5 ทําการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห การใชและการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Computer 
Based Information System) ที่เปนอยูในปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง
ระบบสารสนเทศทางดานการดําเนินงาน  ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ และ
การบริการ และสรุปจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดตางๆในการใชงานและ
พัฒนาระบบดังกลาว 

1.4.6 ทําการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห การใชขอมูลและฐานขอมูล (Data & Database) ที่
เปนอยูในปจจุบัน และสรุปจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดตางๆ 

1.4.7 ทําการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห ทรัพยากรบุคคล (People) ที่เกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน เพื่อสรุปจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด
ตางๆ 

 
งานสวนที่ 2: จัดทําแผนกลยุทธและวิเคราะหออกแบบในภาพรวม (Conceptual Design) 
1.4.8 จัดทําแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.4.9 วิเคราะหและออกแบบภาพรวมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยคํานึงถึง ความจําเปน ความเหมาะสม  



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                     หนาที่  1 -  6 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.4.10 วิเคราะหและออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศพรอมรายละเอียดคุณสมบัติของ
ระบบงาน ทั้งระบบสารสนเทศทางดานการดําเนินงาน  ระบบสารสนเทศสําหรับการ
บริหารจัดการ และการบริการระบบสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) 

1.4.11 วิเคราะหและเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศ และกําหนด
คุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติงานหลัก 

1.4.12 กําหนดมาตรฐานและเอกภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งทําการสรุปขอเสนอแนะและกําหนดแนวทางที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตางๆใหไดมาตรฐาน 

1.4.13 เสนอแผนการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4.14 วิเคราะหและเสนอรูปแบบโครงสรางองคกรที่จะเปนผูรับผิดชอบดูแลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบสารสนเทศทั้งหมดหรือบางสวน โดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 
และบทบาทขององคกรดังกลาวใหชัดเจน ประกอบกับขอกําหนดคุณลักษณะของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการหลัก 

1.4.15 นําเสนอขอเสนอแนะในมุมมองอ่ืนๆ อันจะเปนประโยชนตองานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
งานสวนที่ 3:  กําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
1.4.16 จัดทําแผนการพัฒนาระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ 
1.4.17 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศ 
1.4.18 จัดทําแผนการลงทุนและแผนงบประมาณรายจายเพื่อการดําเนินงานแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 


