บทที่ 2
สภาพทั่วไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแบงประเภทเปน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งสิ้น 7,619 แหง เปนองคการบริหารสวนจังหวัด 75 แหง เทศบาล 1,090 แหง
และองคการบริหารสวนตําบล 6,636 แหง เมื่อพิจารณาการกระจายขององคการบริหารสวนตาม
ภูมิภาค ปรากฏตามตารางที่ 2.1
ภูมิภาค
รวม (จํานวน)
เหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต

อบจ.
75
17
21
4
19
14

ประเภทองคกร
เทศบาล
1,090
243
290
61
319
177

อบต.
6,636
2,544
1,660
221
1,213
998

รวม
7,619
2,804
1,971
286
1,551
1,189

ตารางที่ 2.1 การกระจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามภูมิภาค
ในบทนี้จะกลาวถึงบทบาทหนาที่ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 3 ประเภทดังนี้
2.1 สภาพดานการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
2.1.1 ภารกิจหนาที่โดยรวม
ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบกและทางน้ํา
(2) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(4) การสาธารณูปการ
(5) การจัดใหมีและบํารุงทางน้าํ และทางบก

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ 2 - 1

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือหรือการประปา
การจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
การจัดการศึกษา
การจั ด ให มี โ รงพยาบาลจั ง หวั ด การรั ก ษาพยาบาล การป อ งกั น และควบคุ ม
โรคติดตอ
การปองกันโรค บําบัดโรค และการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
การสั ง คมสงเคราะห และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และสถานที่สาธารณะ
การจัดใหมีโรงฆาสัตว
การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน
การจัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตําบล
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด และประสานการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
การสงเสริมการทองเที่ยว
การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
การคุมครองและบํารุงรักษาปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ 2 - 2

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
การสงเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม
สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
สนับสนุน หรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการ
พัฒนาทองถิ่น
(37) ประสานและให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสภาตํ า บล และองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
(38) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบล และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(39) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น

2.1.2 โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนจังหวัดแบงหนวยงานออกเปนสํานักปลัด กอง
กิจการสภา กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองชาง กองพัสดุและทรัพยสิน กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ดังรูปที่ 2.1 โดยมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานในสังกัด
แสดงไดดังภาคผนวก ก

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ 2 - 3

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
หนวยตรวจสอบภายใน
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สํานักปลัด

กองกิจการสภา

กองแผนและงบประมาณ

กองพัสดุ และทรัพยสิน

กองคลัง

กองชาง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รูปที่ 2.1 โครงสรางองคกรการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด

2.2 สภาพดานการบริหารเทศบาล
2.2.1 ภารกิจหนาที่โดยรวม
ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝกการประกอบอาชีพ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ 2 - 4

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
การสงเสริมการทองเที่ยว
การจัดการศึกษา
การสั ง คมสงเคราะห และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
การบํารุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
การจัดใหมีและบํารุงสถานที่พักผอนหยอนใจ
การสงเสริมการกีฬา
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
การควบคุมการเลี้ยงสัตว
การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
การผังเมือง
การขนสงและวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาที่สาธารณะ
การควบคุมอาคาร
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ 2 - 5

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(31) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด

2.2.2 โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรของเทศบาลแบงออกเปนหนวยตรวจสอบภายใน กองการแพทย สํานัก
ปลัด สํานักการคลัง สํานักการชาง สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองวิชาการและ
แผนงาน กองสวัสดิการสังคม สํานักการศึกษา ดังรูปที่ 2.2 โดยมีการมอบอํานาจหนาที่ใหกับ
หนวยงานในสังกัด แสดงไดดังตารางที่ภาคผนวก ก

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
กองการแพทย

หนวยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัด

สํานักการคลัง

กองวิชาการและแผนงาน

สํานักการชาง

กองสวัสดิการสังคม

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา

รูปที่ 2.2 โครงสรางองคกรการแบงสวนราชการของเทศบาล

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนาที่ 2 - 6

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2.3 สภาพทั่วไปองคการบริหารสวนตําบล
2.3.1 ภารกิจหนาที่โดยรวม
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(6) การสาธารณูปการ
(7) สงเสริมกรพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(8) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(9) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(10) การสั ง คมสงเคราะห แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
(11) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(12) การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(13) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(14) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(15) การคุมครองดูแล ทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(16) การผังเมือง
(17) จัดใหมีที่จอดรถ
(18) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(19) การควบคุมอาคาร
(20) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(21) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(22) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(23) ใหมีตลาด
(24) การทองเที่ยว
(25) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(26) การสงเสริมการฝกประกอบอาชีพ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(27) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน
(28) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(29) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(30) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
(31) บํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภูมิป ญ ญาท องถิ่น และวัฒ นธรรมอั น ดี ข อง
ทองถิ่น
(32) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(33) การจัดการศึกษา
(34) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(35) สนับสนุนสภาตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น
(36) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหเปนไปตามความจําเปนและสมควร
(37) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน
(38) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(39) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2.3.2 โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตําบลแบงหนวยงานออกเปน หนวยตรวจสอบ
ภายใน สํานักปลัด สวนโยธา สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สวนการคลัง สวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนสวัสดิการสังคม ดังรูปที่ 2.3 โดยการการมอบอํานาจหนาที่ใหกับ
หนวยงานในสังกัด แสดงไดดังตารางที่ภาคผนวก ก

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หนวยตรวจสอบภายใน
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

สํานักปลัด

สวนโยธา

สวนการคลัง

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

สวนสวัสดิการสังคม

รูปที่ 2.3 โครงสรางองคกรการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
2.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะ
.
คณะที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดสัมมนาระดมความคิดเพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส
อุปสรรค ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม โดยไดเชิญผูบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จังหวัดเชียงใหมรวมทั้งสิ้น 60 คน เขารวมประชุม แยกผูบริหารจากองคการบริหารสวน
จังหวัด 14 คน เทศบาล 18 แหง จํานวน 20 คน และองคการบริหารสวนตําบล 25 แหง จํานวน
26 คน รวมประชุมเปนเวลา 1 วัน ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม
ประเด็น ของการประชุมประกอบดวยการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ (IT2010) และการทํา SWOT กําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน การพัฒนา แยกเปน
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล สรุป ผลการวิเคราะหแสดงได
ดัง ตารางที่ 2.2
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่สอดคลองกันขององคกรปกรองสวนทองถิ่นทั้ง 3 ประเภท ใน
เรื่องของจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค จะสรุปไดดังนี้
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จุดแข็งรวม
1) มีงบประมาณของตนเอง
2) บุคลากรมีความรูความสามารถ
3) มีความพรอมดานทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกล
4) มีอิสระในการดําเนินงาน
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดมีความคิดเห็นจุดแข็งเพิ่มเติม มีพื้นทีม่ าก เทศบาลมีจุด
แข็งที่ตางคือเปนศูนยกลางการคมนาคม ในขณะที่องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งพื้นที่ไมมาก
ทําใหบริหารจัดการไดสะดวก
จุดออนรวม
1) ผูบริหารขาดความรู ขาดวิสัยทัศน
2) งบประมาณถูกใชไมคุมคา
3) ขาดความรูดานไอที
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเห็นในเรื่องจุดออนที่แตกตางจากเทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ในประเด็นที่วา พืน้ ทีก่ วางขวางเกินไป มีปญหาดานการประสานงาน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีภารกิจมาก และไมมีพนื้ ที่ปกครองของตนเอง
องค ก ารบริ ห ารสว นตํา บล มี จุดออนที่แตกตา งคื อ ประชาชนขาดการมี สว นรว ม ขาด
บุคลากร และขาดโครงสรางพื้นฐาน (โทรศัพท ทางคมนาคม)
โอกาสรวม
1) รัฐบาลสนับสนุนดานการปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดสรรงบประมาณสูทองถิ่นมากขึ้น
มีการกระจายอํานาจสูทองที่
2) เปนแหลงภูมิปญญาทองถิ่น เปนแหลงทองเที่ยว มีสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
3) ความรวมมือจากประชาชน
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นโอกาสที่ทองถิน่ อื่นตองการใหองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนแกนนําในการพัฒนาทองถิ่น สวนเทศบาลเห็นโอกาสในการมีทรัพยากรธรรมชาติแหลง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ทองเที่ยวทางการเกษตร ในขณะที่ อบต.เห็นโอกาสในการเปนสังคมกึ่งชนบทมีความเอื้ออาทรตอ
กัน
อุปสรรครวม
1) ฝายการเมืองมีนโยบายไมชัด การประสานการทํางานรวมระหวางฝายการเมื องและ
ขาราชการประจํา
2) ประชาชนขาดความรูความเขาใจในบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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SWOT
1. จุดแข็ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อบจ.
มีงบประมาณมาก (42)
มีเครื่องมือ เครื่องจักรกลพรอมเพียง (21)
มีอิสระการดําเนินงานตามภารกิจ (10)
ผูบริหารไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน (8)
ไมมีคูแขงเพราะเปนองคกรที่ทํากิจการแบบผูกขาด
(8)
บุคลากรมีความรู ความสามารถ(8)
มีบุคลากรตามโครงสราง (6)
มีพื้นที่มาก (5)

เทศบาล
1. มีงบประมาณเปนของตนเอง (35)
2. บุคลากรมีคุณภาพ มีความรูหลากหลายและตั้งใจ
ปฏิบัติงาน (17)
3. ประชากรสวนใหญมีการศึกษาดี (10)
4. มีภูมิปญญาทองถิน่ (9)
5. มีทรัพยากรพรอม (8)
6. องคการตั้งมานานพอควร มีการจัดองคกรที่ชัดเจน (6)
7. ความเปนวัฒนธรรมประเพณี (6)
8. พื้นที่มีตนน้ําปาเขาเปนพื้นที่ทางการเกษตรและการ
คมนาคมสะดวก (5)
9. เปนศูนยกลางการคมนาคม (3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อบต.
มีการนํารายไดไ ปพัฒนาและใชประโยชนตามความ
ตองการของประชาชน (35)
มีแหลงทองเที่ยวที่สมบูรณ ภูมิประเทศดี (28)
มี ค วามพร อ มทางด า นงบประมาณ บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถ (26)
การประสานงานกั บ หน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งได รวดเร็ ว
(21)
วิธีชีวิตแบบกึ่งชนบท มีความขัดแยงนอย (18)
มีความเปนอิสระในการทํางาน (9)
มี ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ใ นรู ป กลุ ม ได ผ ลดี มี
ความสามัคคี (8)
พื้นที่ไมมาก ทําใหบริหารจัดการไดสะดวก (7)
มีความพรอมทางดานวัสดุ อุปกรณ (6)
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SWOT
2. จุดออน

อบจ.
1. พื้นที่กวางขวางเกินไป (28)
2. การประสานงานตอหนวยงานอปท. ตางๆ (25)
3. มีภารกิจมาก (18)
4. ไมมีพื้นที่การปกครองเปนของตัวเองชัดเจน (14)
5. ภารกิจไมชัดเจน เรื่องการถายโอนตางๆ (12)
6. นโยบายเปลี่ ย นแปลงตามผู บ ริ ห ารที่ ม าจากการ
เลือกตั้ง (6)
7. องคกรใหญทําใหการดําเนินการลาชา (6)
8. ความรูความสามารถของบุคลากรไมไดรับการฝกฝน
(6)
9. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอ (5)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เทศบาล
ผูบริหารไมคอยสนใจขาดวิสัยทัศน (23)
ขาดภาวะความเปนผูนํา (16)
บุคลากรขาดความรู ความตั้งใจในการทํางาน และมี
รายไดจํากัด (10)
งบประมาณนอยและใชงบประมาณไมคุมคา (9)
ราษฎรเรียกรองและทักทวงมาก (7)
ระบบ IT มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและราคา
คอนขางสูง (6)
ไมมีแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวแมวาจะ
เทศบาลจะอยูไมไกลจากแหลงทองเที่ยว (5)
วิถีชีวิตความเปนอยู (5)
ใชบุคลากรไมตรงกับงาน (5)
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและขาดความตอเนื่อง
(4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อบต.
งบประมาณไมเพียงพอ ใชประโยชนไมคุมคา ขาด
ความคลองตัวในการเบิกจาย (66)
ผูบริหารขาดความรู วิสัยทัศน ไมมีแผนและกลยุทธ
(40)
ขาดบุคลากร (12)
ถูกแทรกแซงจากสวนกลาง สวนภูมิภาค (11)
ขาดความรูความเขาใจไอที (10)
ขาดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเชิงรุก (10)
ประชาชนขาดการมีสวนรวม (8)
พื้นที่ทํากินนอย สวนใหญเปนปา (7)
ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง (5)
ขาดโครงสรางพื้นฐาน (โทรศัพท, ทางคมนาคม) (5)
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SWOT
3. โอกาส

อบจ.
1. เป น ศู น ย ร วมด า นเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น ใน
ภูมิภาค เปนเมืองทองเที่ยว (35)
2. สามารถสราง ออกขอบัญญัติเองไดทําใหมีอํานาจใน
การจัดเก็บรายได (32)
3. มี ส ถานศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ต อ องค ค วามรู ด า น IT
ต อ
ประชาชน มีวัฒนธรรมตอการเรียนรู IT เปนเมืองนํา
รอง IT (26)
4. ทองถิ่นอื่นตองการให อบจ. เปนแกนนําในการพัฒนา
ทองถิ่น (15)
5. ผูนําองคกรไดรับความนิยมจากประชาชน (3)
6. นโยบายเรงดวนของรัฐที่มีตอจังหวัด (2)
7. รัฐบาลมีแนวโนมจะอุดหนุนใหแกทองถิ่นจนครบ 35 %
มีการถายโอนภารกิจจากภาครัฐมากขึ้น ทําใหงบและ
บุคลากรมากขึ้น พรบ. กระจายอํานาจ (2)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาล
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล (เงิน,
นโยบายตาง ๆ )(26)
2. มีแหลงความรูภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมที่เข็ม
แข็ง (18)
3. การกระจายอํานาจสูทองถิ่น (18)
4. มีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนภารกิจ
ได (13)
5. การใหความรวมมือของประชาชน (10)
6. การพัฒนาบุคลากร (10)
7. ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวการเกษตร(4)

อบต.
1. การแกปญหาไดรวดเร็วและตรงกับความตองการ
(29)
2. มีทรัพยากรที่สามารถนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน
(20)
3. สามารถพั ฒ นาตํ า บลให เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วแบบ
ครบวงจร (17)
4. ผลิตภัณฑ OTOP สามารถสงเสริมใหเปนอาชีพ
เสริม (15)
5. ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตรที่ มี ม ากเป น รายได ห ลั ก แก
ประชากร (15)
6. มีการจัดสรรงบประมาณลงสูทองถิ่นมากขึ้น, ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ (12)
7. สังคมกึ่งชนบทมีความเอื้ออาทรตอกัน (10)
8. การสนับสนุนจากรัฐบาลและหนวยงานตางๆ (10)
9. มีการปรับดานอุปกรณไอที (9)
10. มี โ อกาสพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ใช ใ ห เ พี ย งพอต อ ความ
ตองการของประชาชน (7)
11. สังคมและวัฒนธรรมเปดโอกาสให (7)
12. การสงเสริมการศึกษา,พัฒนากระบวนการเรียนรูให
ประชาชน (7)
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SWOT
4. ภัยคุกคาม

อบจ.
1. ความขั ด แย ง ทางการเมื อ งระหว า งองค ก ร และตั ว
บุคคล (26)
2. ประชาชนมีความรู ความเขาใจตอภาพลักษณองคกร
นอย (20)
3. การดําเนินการซ้ําซอนกับทองถิ่นอื่นๆ และมีความไม
ชัดเจนในภารกิจ หนาที่ (15)
4. มีกลุมที่เสียผลประโยชน (14)
5. ไมมีศูนยกลาง ไมมีแผนแมบทรองรับ (8)
6. ประชาชนในพื้นที่ไมใหเขาดําเนินการ และไมสนับสนุน
ในบางโครงการ เชน โครงการกําจัดขยะ (6)
7. ขาราชการสวนกลางเขามาควบคุมการบริหารงาน (5)
8. ระบบการสรางเครือขายไมเขมแข็ง (3)
9. ภัยคุกคามจากนักการเมืองระดับประเทศ (3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เทศบาล
การบริหารภายใตนักการเมืองมีนโยบายไมเดนชัด
มุงผลประโยชนเปนหลัก (38)
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในบทบาทของ
เทศบาล (17)
รัฐบาลอุดหนุนเงินมาใหอปท.นอย (15)
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการไมแนนอน (12)
การไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน,สังคมไม
ยอมรับ (9)
ประชาชนแฝง (6)
ภัยธรรมชาติ (2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อบต.
ฝายการเมืองมุงหาเสียงเปนหลัก ไมมุงนโยบายที่
เปนประโยชน และการเมืองไมมั่นคง (52)
สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา และปญหาราคาพืชผล(27)
ขาดความเขาใจอันดีระหวางประชาชนและองคกร
ในโครงการพัฒนาตางๆ(25)
พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ใ น ก า ร เ กิ ด อุ ท ก ภั ย แ ล ะ มี ป ญ ห า
สิ่งแวดลอม(16)
พื้ น ที่ ที่ จ ะพั ฒ นาขั ด กั บ กฎหมายอื่ น ๆ เช น พรบ.
อุทยาน พรบ.ปาไม(16)
ปญหายาเสพติด(7)
ผลกระทบทางวัฒนธรรมตะวันตก(5)
ปญหาคนตางดาว(5)
ภัยคุกคามจากนายทุนซึ่งกวานซื้อที่ดิน (2)

ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จากการพิจารณา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคอยางเปนระบบ ไดนําไปสูการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งยุ ทธศาสตรเชิงรุก ยุทธศาสตรเชิง รับ และยุทธศาสตรเชิงปองกัน รวม
5
ยุทธศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังจะกลาวถึงในบทที่ 3
2.5 วิเคราะหสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
คณะที่ปรึกษาไดทําการวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากข อมู ลที่ได มี การรวบรวมด ว ยเทคนิ คของการสํา รวจและการลงพื้ น ที่เ ก็บขอมู ลสั ม ภาษณ
ผูบริหาร ดังนี้คือ
1) การสํ า รวจข อมู ล ทํ า การศึก ษาสถานภาพดา นไอซี ที ข ององค กรปกครองสว น
ทองถิ่นโดยการสํารวจดวยแบบสอบถามกระจายไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
จํานวน 7,801 ชุด จําแนกเปนองคการบริหารสวนจังหวัด 75 แหง เทศบาล 1,090 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล 6,636 แหง
2) การลงพื้นที่เก็บขอมูล สัมภาษณผูบริหาร การลงพื้นที่เก็บขอมูลจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จํานวนทั้งสิ้น
12 ครั้ง
3) การประชุมสัมมนาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ( SWOT
Analysis ) จัดประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จังหวัดเชียงใหมจํานวน 1 ครั้ง
ผลการวิเคราะหสถานภาพดานไอซีทีภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรุปไดดังนี้
2.5.1 ปจจัยดานอุปกรณ ซอฟตแวร และโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สภาพปจจุบัน จากการศึกษาพบวารอยละ 97.4 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
คอมพิวเตอรใชในองคกรเฉลี่ยองคกรละ 7 เครื่อง โดยที่อบจ. มีคอมพิวเตอรเฉลี่ยองคกรละ 7
เครื่อง เทศบาลองคกรละ 11 เครื่อง และอบต. องคกรละ 6 เครื่อง เมื่อพิจารณาอัตราสวนการใช
คอมพิวเตอรตอบุคลากรพบวา อบจ. มีอัตราสวนคอมพิวเตอรตอคนเปน 1:10 เทศบาลเปน 1:6
และอบต. เปน 1:3

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เมื่อพิจารณาอายุการใชงานของคอมพิวเตอรพบวาเครื่องคอมพิวเตอรของอบจ. สวนใหญ
มีอายุการใชงาน 2-3 ป (27.4%) เทศบาลและอบต. สวนใหญมีอายุการใชงาน 1-2 ป (24.9%
และ 26.1 % ตามลําดับ)
เมื่อพิจารณาการเชื่อมตออินเตอรเน็ตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา รอยละ 93.7
มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต (อบจ. 84.8% , เทศบาล 95.4% และอบต. 93.5%) สวนการทําเว็บเพจ
มีเพียงรอยละ 13.3 (อบจ. 60.6% , เทศบาล 22.2% และ อบต.11.0%)

ปญหาดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวน
ใหญใชคอมพิวเตอรในลักษณะเครื่องเดี่ยว (Stand alone) รอยละ 67.4 ไมมีการเชื่อมโยงเปน
ระบบเครือขาย นอกจากนั้นแลวยังมีปญหาเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใชงาน เครื่อง
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพต่ําเครื่องที่มีอยูลาสมัย ขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรไมเต็มประสิทธิภาพ
2.5.2 ลักษณะการใชงานสารสนเทศระบบสารสนเทศที่ใชในปจจุบัน

สภาพปจจุบัน จากการศึกษาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ 99.0% ใช
คอมพิวเตอรสําหรับพิมพเอกสาร รายงาน รองลงมาคือใชเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพื่อคนหาขอมูล
และติดตอสื่อสารดวย e-mail สําหรับซอฟตแวรที่จะใชเปน Microsoft Office และ Internet
Explorer เปนสวนใหญ
เมื่อพิจารณาการใชระบบสารสนเทศพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพียงรอยละ
19.7 เทานั้นที่มีระบบสารสนเทศใช (อบจ. 34.2% เทศบาล 33.2% และอบต. 16.9%) ระบบ
สารสนเทศที่ใชในปจจุบันสวนใหญคือ 74% จัดจางบริษัทพัฒนาขึ้น (การจางบริษัทจะเปน อบต.
79% เทศบาล 62.4% และอบจ. 45.5%) และมี อบจ. ประมาณ 45% ที่พัฒนาระบบใชงานเอง
เมื่อพิจ ารณาระบบสารสนเทศที่ใชใ นปจ จุ บัน พบวา เป นระบบแผนที่ ภาษี (65.6%)
รองลงมาคือระบบทะเบียนทรัพยสิน ระบบฐานขอมูลจปฐ. ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล
AUTOCAD/SPSS ระบบประกันสังคม

ป ญ หาอุ ป สรรคของระบบสารสนเทศที่ ใ ช ง านในป จ จุ บั น คื อ ระบบมี ค วาม
สลับซับซอนใชงานไดยาก ระบบยังไมสมบูรณเกิดปญหาขัดของบอย การขาดบุคลากรดูแลขอมูล
ที่มีอยูไมสมบูรณเปนตน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.5.3 ปจจัยดานบุคลากร
 สภาพป จ จุ บั น จากการศึ ก ษาบุ ค ลากรในองค ก รจํ า แนกตามประเภทองค ก รพบว า
จํานวนบุคลากรเฉลี่ยขององคการบริหารสวนจังหวัดมี 167 คน เทศบาลมีบุคลากรเฉลี่ย 68 คน
และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี บุ ค ลากรเฉลี่ ย 18 คน โดยมี อั ต ราเฉลี่ ย ของบุ ค ลากรที่ เ ป น
ลูกจางประจํา (ขาราชการพนักงานจาง ลูกจางประจํา) ตอลูกจางชั่วคราว เปนประมาณ 2:1 ใน
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เปน 9.5:1 และพบวาบุคลากรสวนใหญจบการศึกษาใน
ระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละของผูที่จบต่ํากวาปริญญาตรีใน อบจ. เทศบาล และอบต. เปน
53% 60% และ 53% ตามลําดับ)
 ป ญ หาบุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น คื อ ขาดบุ ค ลากรด า นไอที
บุคลากรที่มีขาดความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชบุคลากรไมตรงกับงาน และ
ขาดบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล
2.5.4 ปจจัยดานงบประมาณ
 สภาพป จ จุ บั น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง มี ง บประมาณเป น ของตนเอง
รวมทั้งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลดวย จากการทํา SWOT แสดงใหเห็นวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจุดแข็งในดานความพรอมของงบประมาณ มีงบประมาณเปนของตนเอง
 ปญหาดานงบประมาณ สรุปจากการทํา SWOT ก็คือ การใชงบประมาณไดประโยชน
ไมคุมคา
2.5.5 ปจจัยดานการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีผูบริหารมาจากการเลือกตั้ง เปนองคกรที่ปกครอง
ตนเอง ผลสรุปของการทํา SWOT แสดงใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการ
บริหารงาน เมื่อพิจารณาการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมมีหนวยงานดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาศั ย ความสนใจของบุ ค ลในองค ก รรวมทั้ ง คํ า แนะนํ า ของบริ ษั ท ภายนอก ไม มี ก ารกํ า หนด
เปาหมายหรือแผนใดๆ
เมื่อพิจารณาบุคลากรที่ดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พบวา จํานวนบุคลากรเฉลี่ยเทากับ 2.6 คน และเปนผูจบสาขาคอมพิวเตอร/IT เพียง 0.7 คน และเมื่อ
จําแนกตามประเภทองคกร พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดมีบคุ ลากรเฉลีย่ เทากับ 3.2 คน แยกเปน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ผูจบสาขาคอมพิวเตอร 2.1 คน สวนองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลมีบุคลากรเฉลี่ยเทากับ
2.5 และ 2.4 คน ตามลําดับ แยกเปนผูจบสาขาคอมพิวเตอร 0.6 คน
2.5.6 สรุปจุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปจุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามปจจัย
ตางๆไดดังนี้
ปจจัย
ปจจัยดานอุปกรณ ซอฟตแวร
และเครือขายไอซีที

จุดแข็ง / ขอไดเปรียบ
1. มีคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ใชงาน
2. มีซอฟตแวรพื้นฐานในการ
ทํางานสํานักงาน
3. มีระบบสารสนเทศหลัก
ไดแกระบบแผนที่ภาษีใช

ปจจัยดานบุคลากร

1. มีความกระตือรือรนในการ
นําคอมพิวเตอรมาใชงาน
1. มีงบประมาณที่เปนรายได
ขององคกรเอง
2. รัฐบาลสนับสนุน
1.ผูบริหารองคกรเห็น
ความสําคัญ

ปจจัยดานงบประมาณ

ปจจัยดานการบริหารจัดการ

ปจจัยดานการใชสารสนเทศ
รวมกันในหนวยงานและ
องคกร

1. มีระบบอินเตอรเน็ต อีเมล
2. บางองคกรมีเว็บเพจ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จุดออน/ปญหา
1. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มีอยูในงาน
สํานักงานพื้นฐานเทานั้น
2. คอมพิวเตอรที่มีอยูลาสมัย
3. บางแหงมีคอมพิวเตอรไมเพียงพอ
4. ไมมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันใน
องคกร
5. ขาดการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
6. ระบบสารสนเทศที่มีอยูยังถูกนํามาใช
ประโยชนไมเต็มที่
7. ขาดระบบสารสนเทศอื่นๆที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน
1. ขาดความรูความเขาใจ
2. ขาดการฝกอบรมอยางเปนระบบ
1. งบประมาณไมเพียงพอ
2. การลงทุนเนนที่ฮารดแวรเปนหลัก
3. การลงทุนมาจากการผลักดันของบริษัท
1. ขาดนโยบาย เปาหมาย และแผนงาน
2. ขาดเจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจใน
การประยุกตใชไอซีที
1. ขาดการใชสารสนเทศรวมกันใน
หนวยงาน
2. ขาดการใช ส ารสนเทศร ว มกั น ระหว า ง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และกร
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
3. ระบบสารสนเทศที่มีอยูในองคกรปกครอง
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จุดแข็ง / ขอไดเปรียบ

จุดออน/ปญหา
สวนทองถิ่นเปนระบบปด ยากตอการใช
งานรวมกัน
4. ไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง
5. คาใชจายสูง แตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดหาระบบกันเอง

ตารางที่ 2.3 สรุปจุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.6 ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อพิจารณาความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สรุปไดดังนี้
2.6.1 ความตองการระบบสารสนเทศ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตองการใชระบบจัดการเอกสารสูงถึงรอยละ 73.0
รองลงมาคือระบบบัญชี/การเงิน/การคลัง และระบบแผนที่ภาษีคิดเปนรอยละ 45.3 และรอยละ
41.2 ตามลําดับ สรุปความตองการระบบสารสนเทศเรียงตามลําดับ จะเปนดังตารางที่ 2.4
ระบบงาน
1. ระบบจัดการเอกสาร
2. ระบบบัญชี การเงิน การคลัง
3. ระบบแผนที่ภาษี
4. ระบบจัดการฐานขอมูล
5. ระบบจัดการรายได ภาษี
6. ระบบการกอสราง ผังเมือง
7. งานทะเบียนราษฎร
8. Internet / Intranet
9. ระบบการวางแผนงบประมาณ
10. โปรแกรมสําเร็จรูป
11. ระบบการจัดการเว็บไซด
12. ระบบประกันสงคม สวัสดิการ

อบจ.
54.8
32.3
19.4
48.4
16.1
22.6
48.4
16.1
35.5
25.8
9.7
9.7

ความตองการ (รอยละ)
เทศบาล
69.1
42.7
43.6
25.5
15.2
15.5
25.2
12.0
14.9
6.9
4.9
11.5

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อบต.
70.9
44.1
39.3
19.5
20.6
13.7
6.9
8.9
8.0
9.4
2.5
1.2

รวม
73.0
45.3
41.2
21.6
20.4
14.6
10.7
9.8
9.8
9.6
3.1
3.0
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ระบบงาน

อบจ.

ความตองการ (รอยละ)
เทศบาล

อบต.

-

2.6

2.7

2.8

3.2

5.7

1.6

2.3

-

4.6
1.2

1.3
-

1.8
0.2

19.4

9.5

4.1

5.3

สังคม สาธารณสุข
13. ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร
แผนที่
14. ระบบจัดการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม
15. ระบบการประปา น้ําบาดาล
16. ระบบปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
17. อื่นๆ เชนออกบัตรคิวอัตโนมัติ

รวม

ตารางที่ 2.4 สรุปความตองการระบบสารสนเทศ
2.6.2 ความตองการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
เมื่อพิจารณาความตองการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาครึ่งตองการระบบเครือขาย (LAN) คิดเปนรอย
ละ 64.5 รองลงมาคือตองการอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร และอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง คิดเปนรอยละ 40.7 และ 26.7 ตามลําดับ ตามตารางที่ 2.5
ความตองการ

ประเภทองคกร

รวม

อบจ.

เทศบาล

อบต.

22

231

1,298

1,551

ระบบเครือขาย (LAN)

66.7%
68.2%

50.3%
66.7%

52.3%
64.1%

52.1%
64.5%

อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร เชน โทรสารProjector

40.9%

39.8%

40.8%

40.7%

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง(ADSL)

50.0%

25.5%

26.5%

26.7%

ระบบจัดการขอมูล(GIS)

4.5%

6.5%

3.4%

3.9%

การอบรม เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

9.1%

2.6%

3.2%

3.2%

ชุมสายโทรศัพท/ชองสัญญาณอินเตอรเน็ต

-

2.2%

1.5%

1.6%

เวปเพจ

-

2.2%

0.8%

1.0%

งบประมาณ/การประสานงาน/การบํารุงรักษา

-

-

0.5%

0.5%

รวม

ตารางที่ 2.5 ความตองการดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.6.3 ความคาดหวังตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เมื่อพิจารณาความคาดหวังตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พบวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสวนใหญ (รอยละ 33.0) คาดหวังวาจะมีระบบที่ทันสมัย รองลงมาคาดหวังเรื่องระบบ
ใชงานงายและมีประสิทธิภาพ เรื่องการพัฒนาที่เปนระบบ เรื่องการประสบความสําเร็จของแผน
แมบท เรื่องการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และเรื่องการรองรับความตองการของ
ประชาชน คิดเปนรอยละ 17.9, 13.2, 12.3, 11.9 และ 11.4 ตามลําดับ ตามตารางที่ 2.6

ความคาดหวัง

ประเภทองคกร

รวม

อบจ.

เทศบาล

อบต.

22

192

1028

1242

มีระบบที่ทันสมัย

66.7%
40.9%

41.8%
33.3%

41.4%
32.8%

41.7%
33.0%

ใชงานงายและมีประสิทธิภาพ

9.1%

12.0%

19.2%

17.9%

พัฒนาเปนระบบ

13.6%

17.2%

12.5%

13.2%

ประสบความสําเร็จ

22.7%

12.5%

12.1%

12.3%

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

4.5%

9.9%

12.5%

11.9%

-

12.0%

11.5%

11.4%

การบริหารรวดเร็ว คลองตัว

18.2%

6.8%

9.2%

9.0%

อินเตอรเน็ตทั่วถึง

4.5%

7.3%

5.0%

5.3%

การทํางานมีมาตรฐานเดียวกัน

13.6%

8.3%

4.2%

5.0%

จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม

9.1%

2.1%

3.0%

3.0%

ทํางานถูกตองตรวจสอบได

-

1.0%

1.1%

1.0%

พัฒนาในดานงานเอกสาร

-

0.5%

0.2%

0.2%

รวม

รองรับความตองการของประชาชน

ตารางที่ 2.6 ความคาดหวังตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯขององคกรที่เปนกลุม ตัวอยาง
2.6.4 ความคิดเห็นตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
จากการศึกษาความคิดเห็นตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พบวา รอยละ 40.1 มีความเห็นวาควรพัฒนาบุคลากรและสถานที่ใหเหมาะสมกับงาน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รองลงมาคือ รอยละ 27.8 มีความเห็นวาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ และ
รอยละ 11.6 มีความเห็นวาควรจัดหาบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับงาน ตามตารางที่ 2.7
ความคิดเห็น

ประเภทองคกร

รวม

อบจ.

เทศบาล

อบต.

14

82

473

569

พัฒนาบุคลากรและสถานที่ใหเหมาะสมกับงาน

42.4%
50.0%

17.9%
35.4%

19.0%
40.6%

19.1%
40.1%

อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ

21.4%

28.0%

27.9%

27.8%

จัดหาบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับงาน

7.1%

11.0%

11.8%

11.6%

-

6.1%

5.7%

5.6%

ประชาสัมพันธโครงการ/ทองถิ่น

7.1%

11.0%

2.7%

4.0%

อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ

7.1%

-

4.2%

3.7%

ตองการโปรแกรมสําเร็จรูป

-

4.9%

2.5%

2.8%

ปรับปรุง/กระจาย/สํารองขอมูล

-

2.4%

2.1%

2.1%

7.1%

-

1.3%

1.2%

-

1.2%

1.1%

1.1%

รวม

จัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม

ทําเวปเพจ
พัฒนาองคกร/หนวยงานไปในทิศทางเดียวกัน

ตารางที่ 2.7 ความคิดเห็นตอแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯขององคกรที่เปนกลุม ตัวอยาง

2.7 นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากภาระหนาที่ปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค
รวมถึงสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน คณะที่ปรึกษาฯไดกําหนด
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวดังนี้
2.7.1 นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ดานการจัดตั้งเครือขายคอมพิวเตอร
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1) สรางเครือขายสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ที่สนับสนุนงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหเชื่อมกับเครือขายของ
ภาครัฐตลอดจนเอกชนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2) ใชเครือขายสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ ติดตามสถานการณ
3) กําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขอมูลภายในเครือขายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น






ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูล
1) สนับสนุนและสงเสริมใหการศึกษา วิเคราะหเพื่อการจัดการระบบขอมูล ทั้ง MIS
และ GIS และสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนระบบมาตรฐาน
และมีความพรอมในการที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและใชงานรวมกัน โดยใหมี
ความสามารถเชื่อมโยงเปนสารสนเทศในภาพรวม เพื่อสนับสนุนการวางแผนและ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
2) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงาน ในการจัดทําทะเบียนขอมูล
ของขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนและการใชขอมูลรวมกัน
3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศ เพือ่ เปน
แหลงรวบรวมขาวสารและสารสนเทศ
ดานการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
1) สงเสริมและสนับสนุนใหพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหาร
จัดการขอมูลที่มีปริมาณมาก และมีหลายมิติ โดยพิจารณาการจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบของคลังขอมูล (Data Warehouse) เพื่อใหสามารถนําเขาขอมูลมา
วิเคราะหในรูปแบบตาง ๆ ไดตามความตองการ
2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยงานในลักษณะ Information Center
ทําหนาที่รับผิดชอบในการประสานงาน บริหารขอมูลทั้งดาน MIS และ GIS สรุป
และวิเคราะหขอมูล เพื่อนําเสนอผูบริหารระดับสูง
ดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร
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เรงรัดและผลักดันใหมีการจัดระบบบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ เป นประโยชนตอสาธารณชน ทั้งในกลุมเป าหมายในหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานเอกชน นักทองเที่ยว ชุมชน และบุคคลทั่วไป


ดานการพัฒนาบุคลากร
1) ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ตั้ ง องค ก รและ
จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การบริ ห ารงานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สนั บ สนุ น การสร า งเครื อ ข า ยบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการประสานแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ตลอดจน
การรวมมือในการปฏิบัติงานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภายใน
องคกร
3) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานไดในทุกระดับ

2.7.2 นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยรวม
แนวทางในการพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมขององคกรปกครองส วนท องถิ่น
เฉพาะในสวนที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติการนั้นพิจารณา
ประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1) พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศในหน ว ยงานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดย
คํา นึ ง ถึง การเชื่อ มโยงแลกเปลี่ ย นข อมูล และสารสนเทศและการใช ป ระโยชน
รวมกัน ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและการประมวลผลในภาพรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) วางแผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการบริหารจัดการ และการ
ใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการปฏิบัติงานทุกระดับ
3) จัดตั้งคณะทํางานรวมในการพัฒนาแนวทาง กรรมวิธี และมาตรฐานดานการ
พัฒนาสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การบริหาร ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินคุณภาพของการพัฒนา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4) จั ดตั้ ง คณะทํ า งานรว มพิ จ ารณา กํ า หนดมาตรฐานขอ มูล โดยใหมี ม าตรฐาน
รวมกัน และหนวยงานตาง ๆ สามารถปรับเขากับมาตรฐานของแตละหนวยงาน
ได
5) ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบที่สามารถใชงานรวมกันได เชน ระบบบริหารองคกร ระบบงาน
ภารกิจหลักที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน




ดานขอมูลและสารสนเทศ
1) กําหนดมาตรฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีการใชงานรวมกันระหวางหนวยงาน
และที่จําเปนตองประมวลผลรวมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณา
กําหนดมาตรฐานดานโครงสราง รายการและรูปแบบของขอมูล และสารสนเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
2) กําหนดระเบียบและวิธีการในการบริการขอมูลขาวสาร ทั้งเพื่อการปฏิบัติงาน
การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ระดั บ ชั้ น ความลั บ ของข อ มู ล และ
สารสนเทศที่ตองทําการเผยแพร และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล (Access
Control)
3) กํ า หนดระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อ มู ล ทั้ ง ที่ เ ป น ข อ ผิ ด พลาดจากการ
ปฏิบัติงาน (Error) และเปนการบุกรุกทําลายและภัยคุกคามจากภายนอก
(Hacker) โดยวางแผนในการจัดหาขอมูลสํารอง และการติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Firewall)
4) กําหนดระเบียบและระบบรักษาความปลอดภัยในการใชระบบ IT Office
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน ติดตอผานเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยี
Digital Signature และ Encryption ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสทาง
ราชการ
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
1) ดําเนินการจัดหา ติดตั้ง และใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายที่มีสมรรถนะ
สูง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2) สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใชบริการเครือขายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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3) จั ด ทํ า แหล ง สื บ ค น ข อ มู ล ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ทั้ ง ทางด า นอุ ป กรณ
โปรแกรม และเครื อ ข า ย เพื่ อ การสํ า รวจ ศึ ก ษา และเตรี ย มการในการดู แ ล
บํารุงรักษา และเสนอขอปรับปรุงระบบ




ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร
1) ศึกษามาตรการ วิธีการ และความเหมาะสมในการจัดหลักสูตรฝกอบรม พัฒนา
ทัก ษะ การฝ ก ปฏิ บัติ และเสริมสรา งประสบการณข องบุ ค ลากรในหน ว ยงาน
ภายในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยพิ จ ารณาประสานการจั ด หลั ก สู ต ร
ฝกอบรมรวมกันเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณคาใชจายและไดเนื้อหาสาระ
ตรงตามนโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปสําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
งานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยตรง เพื่ อ เพิ่ ม ความรู แ ละศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ระหวางนักวิเคราะห นักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาระบบที่ดูแล
ระบบและการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ
3) พัฒนาบุคลากรดานการวางแผนและการพัฒนาระบบใหมีศักยภาพในการบริหาร
โครงการ การเรียนรู/รับรู เทคนิคในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ระบบงานในกรณีจางเหมาดําเนินการ (Outsourcing) ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในปจจุบันที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และจะสามารถขจัด
ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรได
ดานการกําหนดและควบคุมมาตรฐาน
1) จัดตั้ ง คณะทํ างานและตรวจสอบคุ ณภาพงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กําหนดแนวทางและกลไกในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพงาน และประกาศ
เปนระเบียบใหทุกหนวยงานภายใตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ
3) กําหนดดัชนีวัดผลการพัฒนาและการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยใหหนวยงานยึดถือเปนเกณฑในการวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน
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ดานการรักษาความปลอดภัย
1) กําหนดมาตรการและมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมกันทั้งที่ผานระบบเครือขาย และไมผานระบบเครือขาย
2) วางระบบควบคุมสิทธิของผูใช (Access Control) ใหหนวยงานภายใตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชเปนมาตรฐานเดียวกัน
3) กํ า หนดระเบี ย บการใช ร ะบบข อ มู ล และสารสนเทศของหน ว ยงานโดยให
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ
4) ศึกษาและพิจารณาองคประกอบของการรักษาความปลอดภัย เพื่อนํามาใชใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเหมาะสม ไดแก การปองกันดานสถานที่
(Physical Protection) การตรวจสอบผูใช (User Authentication) การควบคุม
การใชสิทธิ (Access Control) การเขารหัส (Encryption) และการจัดการ
(Management)
ดานการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
1) กํ า หนดมาตรการและหลั ก เกณฑ ใ นการจั ด หาและติ ด ตั้ ง ใช อุ ป กรณ ที่ เ ป น
มาตรฐานเดี ย วกั น หรื อ ใกล เ คี ย ง เพื่ อ สร า งความเป น ไปได ใ นการประสาน
แลกเปลี่ยนและการใชทรัพยากรรวมกัน
2) กํ า หนดแนวทางและกลไกในการสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดานการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
1) กําหนดแนวทางและมาตรการในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศให
เปนเครื่องมือในการกํากับ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลงานตามแผนแมบทและแผนปฏิบัติ
การ เพื่อใหหนวยงานนําไปปรับปรุง และประสานการจัดทําแผนในระยะยาว
ตอไป
3) กําหนดแนวทางและระยะเวลาในการปรับปรุง และจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประสานการปรับเปลี่ยนแผนการ
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พัฒนาและการจัดหาเทคโนโลยีรวมกันอยางมีประสิทธิภาพโดยใหมีการปรับปรุง
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
การปรับปรุงสาระสําคัญของแผนใหเสนอผานทาง CIO องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
แนวคิดในการออกแบบ
เปาหมายการออกแบบระบบสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ ใหมีระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานของบุคลากรในทุกระดับตามบทบาทหนาที่ ภายใตการทํางานที่
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ และการใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
การประมวลผลในภาพรวมขององคกร
 แนวคิดในการออกแบบระบบงานสารสนเทศในภาพรวม
1) ขอมูลของระบบสารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองไดรับการดูแล บํารุงรักษาอยางเปนระบบใหมีความถูกตอง และตองไดรับการ
ปกปองใหปลอดภัยอยูเสมอ
2) ขอมูลของระบบสารสนเทศเขาสูระบบครั้งเดียว ขอมูลเดียวกันควรถูกปอนเขาสูระบบ
เพียงครั้งเดียว ณ หนวยงานที่เปนเจาของขอมูล เพื่อปองกันขอมูลซ้ําซอน
3) หนวยงานที่เปนเจาของขอมูล จะตองเปนผูรับผิดชอบในการปอนขอมูลเขาสูระบบ
4) ขอมูลของระบบสารสนเทศตองสามารถไหลจากแหลงกําเนิด ไปยังผูใชขอมูล และ
สามารถไหลไปยังระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ ตามสายความสัมพันธของขอมูล ได
อยางสะดวก โดยไมจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของขอมูลนั้นใหม
5) ระบบสารสนเทศตองไดรับการพัฒนาใหสอดคลองตามความตองการของผูใช ตาม
บทบาทหนาที่ ตามสภาพแวดลอม
6) ระบบสารสนเทศตองไดรับการพัฒนาเพื่อใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใชใช
เพียงแคเพื่อการเก็บขอมูล
แนวคิดในการออกแบบระบบเครือขาย
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถบรรลุวัตถุประสงคภายใต
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิน่ จําเปนตองจัดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร
ใหมีประสิทธิภาพภายใตเปาหมายดังนี้
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1) มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถรองรับ
การทํางานของหนวยงานทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานฐานขอมูล (Database Server) ที่
สามารถตอบสนองการเขาถึงขอมูลและการใชขอมูลรวมกันของทุกหนวยงาน รวมทั้ง
มีระบบการสํารองขอมูล เพื่อปองกันความเสียหายของขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้น
3) มีคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารออกสูสาธารณะ (Internet
Server)
4) มีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงาน
ในแตละหนวยงาน
5) มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (File Server) สําหรับใหบริการ
งานตางๆ ในแตละองคกร
6) มี อุ ป กรณ ป ระกอบที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ การใช ง านร ว มกั บ อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน
7) มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน
8) มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บฐานขอมูลที่เหมาะสม
9) มีซอฟตแวรที่ทํ าหนาที่ ตรวจสอบและวิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่ มี
ประสิทธิภาพ
10) มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ
แนวคิดในการออกแบบระบบ GIS
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในแผนแมบท
ฉบับนี้ มีเปาหมายของการพัฒนาดังนี้
1) กอใหเกิดการใช GIS ในหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับศักยภาพที่หนวยงานนั้นมีอยู
2) ใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใชรวมกัน ของขอมูล GIS ระหวางหนวยงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางสมบูรณ
3) ผูบริหาร และผูปฏิบัติการ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชประโยชนจาก
GIS ในการปฏิบัติงาน การวางแผน และการตัดสินใจ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจตางๆอยางแทจริง
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4) กอใหเกิดการเผยแพรขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แกสาธารณชนภายนอก
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวคิดในการออกแบบหนวยงานที่ดูแลดาน IT
หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดไดวาเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญ ยิ่งขององคกร เนื่องจากหากองคกรใดมีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะนํา มาซึ่งการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสูงสุด หนวยงานองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ดู แ ลด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี 2 ลั ก ษณะคื อ หน ว ยงานที่ ดู แ ลด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง และหนวยงานที่เปนผูใชงานระบบสารสนเทศ แนวทางการพัฒนา
หนวยงานจะเปนดังนี้


1) หน ว ยงานที่ ดู แ ลดา นเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยตรง สํ า หรั บ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมควรจะมีการจัดตั้งหนวยงานงานที่ดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง โดยจะตองมีศักยภาพในการใหบริการแกหนวยงานภายในตางๆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศมี 2 ดาน
ดังตอไปนี้
ดานการบริการ มีภาระหนาที่ครอบคลุมในเรื่องของ
• รวบรวมขอมูล จัดสราง และใหบริการขอมูลสถิติในดานตางๆ
• รวบรวมและเผยแพรขอมูลข าวสารทางด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให แก
หนวยงานและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• ใหบริการฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ใหบริการตอบขอซักถาม และปญหาตางๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ใหบริการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณสารสนเทศและระบบงานสารสนเทศของ
สวนศูนยขอมูลกลางเอง และที่อยูในความรับผิดชอบของสวนศูนยขอมูล
กลาง
• ใหบริการดูแลบํารุงรักษาระบบเครือขาย ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบ
อินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต
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ดานการพัฒนา มีภาระหนาที่ครอบคลุมในเรื่องของ
• วางแผน ผลักดัน และใหความรวมมือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• ออกแบบและพัฒนาโฮมเพจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝกสอนและ
ชวยเหลือหนวยงานอื่นๆ ในการจัดสรางโฮมเพจของหนวยงาน
• ร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภายนอกในการออกแบบและพั ฒ นาระบบงาน
สารสนเทศ เพื่อใชในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• พัฒนาแนวทาง กรรมวิธี และมาตรฐานดานการพัฒนาสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
• กํ า หนดมาตรฐานข อ มู ล ที่ ทํ า การจั ด เก็ บ ในฐานข อ มู ล ของระบบงาน
สารสนเทศ ที่ใชในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนวยงานที่เปนผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า หรั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดที่ ยั ง ไม มี ค วามพร อ มที่ จ ะจั ด ตั้ ง หน ว ยงาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ควรจั ด บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีภาระหนาที่ครอบคลุม
ในเรื่องของ
• ให บ ริ ก ารดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ ส ารสนเทศและระบบงานสารสนเทศของ
หนวยงานในเบื้องตน
• ใหคําปรึกษาและตอบขอซักถามแกบุคลากรในหน วยงานในการแกไขปญหา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเบื้องตน
• ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูดาน IT ใหกับบุคลากร
บุคลากรในสวนตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะ
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี เมื่อสิ้นสุด
แผนแมบทฯ เพื่อที่จะใหสามารถใช และบริหารจัดการระบบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แนวทางในการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้
1) แบงบุคลากรออกเปนกลุมตามลักษณะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ระบุลักษณะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาททางดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรแตละกลุม
3) กําหนดทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรแตละกลุมตามลักษณะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทของบุคลากร
4) กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมของบุคลากรแตละกลุมเพื่อใหมีทักษะตามที่กําหนดไว
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