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บทที่ 3  
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
3.1  วสิัยทศัน เปาหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ในสวนนี้เปนการนําเสนอวิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของใน
แตละยุทธศาสตร ซึ่งเปนผลจาการวิเคราะหสถานการณและสภาวะแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการและการบริการประชาชน (e-Local Admin) อยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็งทางภูมิปญญา กอใหเกิดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชน บนฐานวัฒนธรรมทองถิ่น” 
 
พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ในชวง 5 ป  เพื่อใหเกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวเปนดังนี้  

1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถิ่น ใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของทองถิ่น 

2) พัฒนาการบริหารงาน การจัดการ และการบริการประชาชน โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อการเสริมสรางความรู 
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในทองถิ่น 
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อการสงเสริมใหเกิด
เศรษฐกิจแหงภูมิปญญาทองถิ่น 

5) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ภายใตวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

6) พัฒนาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในทุกระดับใหสามารถ
ใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร 
 เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต
สภาพแวดลอมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดออน  โอกาส และภัยคุกคาม   แผนแมบทฯฉบับนี้ไดกําหนด
ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาไว 5 ดาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงดําเนินการ
ในชวง  5 ป  เพื่อนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเปนแหลงเสริมสรางความรูของทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานไดแก 

 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถิ่น  
(TongTinNet) 

 พัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการภายในองคกร และพัฒนา ICT การใหบริการกับ
ประชาชน  (e-Local Admin) 

 พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถิ่น 
 พัฒนา ICT เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น 
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส 
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ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ทองถิน่ (TongTinNet) 
 
 
“พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูล 
ใหมีประสิทธภิาพและสอดคลองกับสภาพทองถิน่เหมาะสมกับการใชงาน สนบัสนุนการทาํงาน
รวมกันของหนวยงานภายใน และสามารถตอเชื่อมกับหนวยงานภายนอก เพื่อกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการบริหารงาน และการบริการประชาชน” 
 
 

เปาหมาย 
 

1. มีระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสมตอการใชงานตามสภาพความพรอมของทองถิ่น 
2. มีระบบเครือขายเชื่อมโยงหนวยงานภายในของทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ นาเชื่อถือ มี

เสถียรภาพการทํางาน และมีความมั่นคงในเรื่องขอมูลขาวสาร 
3. มีระบบเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมทองถิ่นกับทองถิ่นอื่น กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น และหนวยงานภายนอกอื่นๆ 
 

แผนงานและกิจกรรม 
 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสมตามสภาพของทองถิ่น 
2. พัฒนาระบบเครือขายเพื่อเชื่อมโยงหนวยงานภายในของทองถิ่น 
3. พัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลเพื่อเชื่อมโยงทองถิ่นกับหนวยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลใหครอบคลุมทั่วถึงในทองถิ่น เพื่อประชาชน

ในทองถิ่นสามารถรับบริการ สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสาร ความรู ไดอยางทั่วถึง 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการ และการใหบริการ (e-LocalAdmin) 
 
 
“พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการนํา ICT เขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ใหเกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล การวางแผน การประสานงาน 
การจัดสรรงบประมาณ ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน      รวมทั้งนํา ICT มาใชในการใหบริการ
แกประชาชนใหดีข้ึน  ซึ่งจะสรางคุณคาใหแกประชาชนและผูประกอบการในดานความสะดวก 
รวดเร็วในการใชบริการ รวมถึงความโปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น” 
 
 

เปาหมาย 
 

1. ทุกหนวยงานภายในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช
สารสนเทศรวมกันผานระบบอิเล็กทรอนิกสได 

2. มีระบบสารสนเทศพื้นฐานสําหรับการบริหารงานไดแก ระบบสารบรรณ และระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี  

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหบริการพื้นฐานแกประชาชนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ One Stop Service  รวมทั้งสามารถใหบริการที่เกี่ยวกับการ
ชําระคาธรรมเนียมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานของรัฐอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการใหบริการประชาชน 
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แผนงานและกิจกรรม 
 

1. พัฒนาฐานขอมูลของทองถิ่นโดยกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสาร
เพื่อใหทุกหนวยงานใชขอมูลรวมกันและแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางมีเอกภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารงานทองถิ่นอิเล็กทรอนิกส (e-LocalAdmin)  ซึ่งไดแกระบบ
สารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงขอมูลภายในเมือง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร (MIS) การบริหารงานของหนวยงาน (back office) และการบริการประชาชน 
(front office)  

3. พัฒนาระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) ของ
ทองถิ่นที่ทันสมัย และนํามาใชงานกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร การปองกันภัยพิบัติตาง ๆ แบบบูรณาการ 

4. พัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสารและบริการของทองถิ่น เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลและการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

5. จัดตั้งผูดูแลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการวางแผน สงเสริม พัฒนาบํารุงรักษา และหา
ขอมูลและปรับปรุงขอมูล ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับแผน
แมบท ICT 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : ใช  ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชนในทองถิน่ 
 
 
“สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนในทองถิน่ไดรับ
ทราบและสามารถเขาถึงขอมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการดานรักษาความ
ปลอดภัย การคมนาคม และสันทนาการ อยางทัว่ถึง รวดเร็ว และทนัการ” 
 
 

เปาหมาย 
 

1. มีการนาํ ICT มาใชประโยชนในการพฒันาดานสงัคม เชนสาธารณสุข การศึกษา การ
เรียนรูของประชาชน  

2. ครูและนักเรียนในทองถิ่นสามารถเขาถงึและใช ICT เพื่อเปนประโยชนในการศึกษา
คนควาหาความรู 

3. มีศูนยบริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชมุชน 
4. มีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนในทองถิ่น 
5. มีบริการ เผยแพรขอมูล และรับเร่ืองราวรองทุกข ผานระบบ Internet แกประชาชนใน

ทองถิน่ ในบริเวณสาธารณะ หนวยงาน หองสมุด และศนูยการคา 
 

แผนงานและกิจกรรม 
 

1. อบรมบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิสไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนา Internet ชุมชน 
3. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูล และรับเร่ืองราวรองทุกข  
4. พัฒนาศูนยความรูทองถิน่ 
5. พัฒนาระบบ e-Learning 
6. จัดทําระบบเพือ่การเผยแพรขอมูล  
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สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนา ICT เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่น 
 
  
  “เพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกจิของทองถิ่นโดยการใช ICT ในการดําเนินงานดานตางๆ” 
 
 
 

เปาหมาย 
 

1. มี Web Directory สําหรับผูผลิตสินคาและผูใหบริการในทองถิน่ 
2. มีการจัดอบรมการใช ICT แกผูผลิตสินคาและผูใหบริการในทองถิน่อยางตอเนื่อง 
3. ขอมูลการแกไขปญหาความยากจน 
 

 
 

แผนงานและกิจกรรม 
 

1. พัฒนาจัดทาํ Local Business Web Directory 
2. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจดัอบรม ICT สําหรับผูประกอบธุรกิจ ผูผลิตสินคา รวมทั้ง

เกษตรกรในทองถิ่น 
 
 



 

 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                      หนาที่  3 -  8 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนกิส (e-
Culture) 
 
  
  “พัฒนาความรูใหกับบุคลากรของทองถิน่ ทั้งในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูดูแลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ประชาชนในทองถิน่  ใหมคีวามรูความเขาใจ สามารถใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ” 

 
 
 

เปาหมาย 
 

1. ฝกอบรมบุคลากรของทองถิ่นใหมีความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 

2. กําหนดแนวทางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับ และ
สายงาน โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคลากร เชน บุคลากร
ระดับผูบริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ เปนตน 

3. การสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชบริการระบบสารสนเทศที่
จําเปนของทองถิ่น 

 
 

 
แผนงานและกิจกรรม 

 
1. ฝกอบรมบุคลากรดานการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝกอบรมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาบุคลากรของทองถิ่นใหมีความรูดาน ICT อยางเหมาะสมและตอเนื่องสอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูตลอดเวลา 



 

 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                      หนาที่  3 -  9 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.2 แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแมบท 
 
 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหงมีความแตกตางในดานความพรอมในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนัน้เพื่อใหการพัฒนาบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน
ตามทีก่ําหนด จึงควรกําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองตามสภาพความพรอมของแตละ
ทองถิน่  

 
3.2.1 แนวทางการจัดระดับความพรอมของทองถิน่ 

สําหรับการพัฒนาตามแผนแมบทนี้ กําหนดระดับความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นออกเปน 4 ระดับ คือระดับเตรียมพรอม ระดับเร่ิมตน ระดับกลาง และระดับสูง สําหรับ
คุณสมบัติที่แสดงถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาปจจัยดานบุคลากร 
งบประมาณ และโครงสรางพื้นฐาน คุณลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละระดับ
ความพรอมแสดงไดดังตารางที่ 3.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

ระดับเตรียมการ

ระดับเร่ิมตน
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ระดับกลาง
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                 หนาที่  3 -  10 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คุณสมบัติ ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 
 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ไ ม มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยตรง 

 มีบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยี   
 สารสนเทศโดยตรงดังนี ้
-  บุคลากรที่ มี ความรู ด าน ระบบ
เครือขาย 

- บุคลากรที่สามารถดูแลบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

 

มีบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังนี้ 
- บุคลากรที่ มี ความรู ด านระบบ
เครือขาย 

- บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู ส า ม า ร ถ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

- บุคลากรที่มีความรูในการทํา Web 
และดูแลรักษาระบบ Mail 

- บุคลากรที่ มี ความรู ด านระบบ
ฐานขอมูล 

 

มีหนวยงานที่ดูแลงานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
 

 งบประมาณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 1 แสน-1ลาน 1-5 ลาน 5-10 ลาน 10 ลานขึ้นไป 

 โครงสรางพื้นฐาน 
 

มีระบบสื่อสารเชนโทรศัพท (ADSL) - มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีเครือขายทองถิ่นและ Server  

- มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มี Mail Server  
- มี Database Server  

- มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มี Mail Server 
-  มี Database Server 
- มี Application Server 

ตารางที่ 3.1 คุณลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในแตละระดบัความพรอม 



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                หนาที่  3 -  11                                          

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3.2.2 เปาหมายของการพฒันา ICT ในแตละระดับ 
 เปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะ
เตรียมพรอมก็เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชคอมพิวเตอรสําหรับงานสวนบุคคล
และสามารถเชื่อมโยงกับสวนกลางผานอินเตอรเน็ต  เปาหมายสําหรับระยะเริ่มตนตองการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดตั้งเครือขายเชื่อมโยงหนวยงานภายในใหสามารถใชขอมูล
สารสนเทศรวมกันได   ในระดับปานกลางมีเปาหมายพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
เครือขายภายในและมีคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรใหบริการดานฐานขอมูล ในระดับสูงจะมีเซิรฟเวอร
สําหรับใหบริการเมลเพิ่มข้ึน   
 

 


