
 
 

บทที่ 1 บทนํา 
 

 ประวัติความเป�นมา  
 

องค�การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) คือ องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินท่ีมีขนาดใหญที่สุดของ
ประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแหง ยกเว�นกรุงเทพมหานครซ่ึงเป,นการปกครองสวนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ 
องค�การบริหารสวนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งข้ึนเพื่อบริการสาธารณประโยชน�
ในเขตจังหวัด ตลอดท้ังชวยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมท้ังการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินเพื่อ
ไมให�งานซํ้าซ�อน 

การจัดรูปแบบขององค�การบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเป,นการปกครองสวนท�องถ่ินรูปแบบหน่ึง ที่
ใช�อยูในป8จจุบัน ได�มีการปรับปรุงแก�ไขและวิวัฒนาการตามลําดับ โดยจัดให�มีสภาจังหวัดข้ึนเป,นครั้งแรกในป: 
พ.ศ. 2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภาจังหวัด ขณะน้ัน มี
ลักษณะเป,นองค�กรแทนประชาชน ทําหน�าที่ให�คําปรึกษาหารือแนะนําแกคณะกรรมการจังหวัด ยังมิได�มีฐานะ
เป,นนิติบุคคลที่แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือ เป,นหนวยงานการปกครองสวนท�องถ่ินตาม
กฎหมาย ตอมาในป: พ.ศ. 2481 ได�มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ข้ึน โดยมีความประสงค�ที่
จะแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดไว�โดยเฉพาะสําหรับ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯนั้น ยังมิได�มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กลาวคือ สภาจังหวัดยังคงทําหน�าที่เป,นสภาที่
ปรึกษาของคณะกรรมการจังหวัดเทานั้น จนกระทั่งได�มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2495 ซ่ึงกําหนดให�ผู�วาราชการจังหวัดเป,นหัวหน�าปกครองบังคับบัญชาข�าราชการ และ
รับผิดชอบบริหารราชการสวนจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม 
โดยผลแหงพระราชบัญญัติฯ น้ี ทําให�สภาจังหวัดมีฐานะเป,นสภาท่ีปรึกษาของผู�วาราชการจังหวัด 

แตเนื่องจากบทบาทและการดําเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซ่ึงคอยให�คําแนะนํา
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัด ไมสู�จะได�ผลสมตามความมุงหมายเทาใดนัก จึงทําให�เกิดแนวคิดที่
จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ให�มีประสิทธิภาพโดยให�ประชาชนได�เข�ามามีสวนในการปกครองตนเอง
ยิ่งข้ึน ในป: พ.ศ. 2498 อันมีผลให�เกิด องค�การบริหารสวนจังหวัด ข้ึนตามกฎหมายโดยมีฐานะเป,นนิติบุคคล 
แยกจากจังหวัด ในฐานะท่ีเป,นราชการบริหารราชการสวนภูมิภาค ตอมาได�มีการประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 
218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซ่ึงเป,นกฎหมายแมบทวาด�วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
กําหนดให�องค�การบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเป,นหนวยการปกครองสวนท�องถ่ินรูป แบบหนึ่ง ดังนั้นองค�การ
บริหารสวนจังหวัด จึงเป,นหนวยราชการ บริหารสวนท�องถ่ิน ท่ีมีฐานะเป,นนิติบุคคล และในพระราชบัญญัติฯ 
ดังกลาว ได�กําหนดอํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารสวนจังหวัดไว� เชน การรักษาความสงบ เรียบร�อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปการ 
การปIองกันโรค  การบําบัดโรคและการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล ฯลฯ เป,นต�น 

นอกจากน้ี องค�การบริหารสวนจังหวัดยังอาจทํากิจการซ่ึงอยูนอกเขตเม่ือกิจการน้ัน 
จําเป,นต�องทําและเป,นการเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมท่ีดําเนินตามอํานาจหน�าที่อยู ภายในเขตของตนโดยได�รับ
ความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภาตําบลที่เก่ียวข�องน้ัน และได�รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแล�วด�วย 
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พระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 

พระราชบัญญัติองค�การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได�ผานการพิจารณาของรัฐสภาและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 114 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใช�บังคับตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2540 เป,นต�นมา พระราชบัญญัติดังกลาว เป,นกฎหมาย ที่กลาวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานของ
องค�การบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเป,นหนวยการบริหารราชการสวนท�องถ่ินแทนที่องค�การบริหารสวนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 สําหรับเหตุผลของการใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
อาจพิจารณาได�จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติซ่ึงระบุวา "โดยท่ีองค�การบริหารสวนจังหวัดที่จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498   เป,นองค�กรปกครองท�องถ่ินท่ีรับผิดชอบใน
พื้นที่ท้ังจังหวัดท่ีอยูนอกเขต สุขาภิบาล และเทศบาล เม่ือได�มีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
สวนตําบลในการน้ีสมควร ปรับปรุงบทบาทและอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารสวนจังหวัดให�สอดคล�องกัน 
และปรับปรุงโครงสร�างขององค�การบริหารสวนจังหวัดให�เหมาะสมยิ่งข้ึน"  

นอกจากจะพิจารณาในเหตุผลของพระราชบัญญัติ แล� ว  จากบันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู�แทนราษฎร ซ่ึงพิจารณารางพระราชบัญญัติองค�การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
.......  คร้ังที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2540 ท่ีประชุมได�อภิปรายประเด็นวัตถุประสงค�ของการออกกฎหมายสรุปวา 

1. เพื่อจัดระบบบริหารให�มีประสิทธิภาพซ่ึงป8จจุบันมีป8ญหาด�านการบริหารการ จัดการด�าน
พื้นท่ี และรายได�ช้ําซ�อน                                     

2.เพื่อเป,นการปรับเปลี่ยนตามการเปล่ียนแปลงของการเมืองการปกครองท�องถ่ิน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด�านการขยายความเจริญเติบโตของแตละท�องถ่ิน 

3. เพื่อเป,นการถายโอนอํานาจการปกครองสวนภูมิภาคมาสูท�องถ่ิน โดยให�องค�การบริหาร
สวนจังหวัดทําหน�าที่ในการ ประสานกับองค�กรปกครองท�องถ่ิน การประสานกับรัฐบาลและตัวแทนหนวยงาน
ของรัฐการถายโอนภารกิจและงบประมาณที่ เคยอยูใน ภูมิภาคไปอยูในองค�การบริหารสวนจังหวัด 

4. เพื่อเป,นการกระจายอํานาจสูท�องถ่ินให�มากยิ่งข้ึน โดยจะเพิ่มอิสระให�กับองค�การบริหาร
สวนจังหวัดมากข้ึนด�วย โดยการลดการกํากับดูแลจากสวนกลางลง  

 
การจัดต้ังและฐานะ 
 

พระราชบัญญัติองค�การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540   กําหนดให�มีหนวยการบริหารราชการ
สวนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งเรียกวา “องค�การบริหารสวนจังหวัด” โดย มีอยูในทุกจังหวัด ๆ  ละ 1  แหง รวม 75 
แหง มีฐานะเป,นนิติบุคคลและมีพื้นท่ีรับผิดชอบทั่วท้ังหวัด โดยทับซ�อนกับพื้นท่ีของหนวยการบริหารราชการ 
สวนท�องถ่ิน อ่ืน คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองค�การบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้น ความเป,นนิติบุคคล
กอให�เกิดความสามารถในการทํานิติกรรม ความเป,นหนวยการบริหารราชการสวนท�องถ่ินกอให�เกิดอํานาจ 
หน�าที่ และขอบเขตพื้นท่ีในการใช�อํานาจหน�าที่น้ัน  
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โครงสร,างองค�การบริหารส�วนจังหวัด  
 

องค�การบริหารสวนจังหวัดมีโครงสร�างเป,น 2 สวน คือ ฝTายสภาองค�การบริหารสวนจังหวัด 
และ ฝTายบริหาร   

องค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 
 
 
            สภาองค�การบริหารสวนจังหวัด                                 
                                                    
                                                     
                                                                          
 
 
 
 
 
การเลือกตั้งผู,แทนขององค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 

ประชาชนในแตละจังหวัดสามารถเลือกตัวแทนเข�ามาบริหารองค�การบริหารสวน จังหวัดได�
โดยตรงโดยการเลือกตั้งนายกองค�การบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภา องค�การบริหารสวนจังหวัด 

การเลือกต้ังนายกองค�การบริหารสวนจังหวัด ถือเขตจังหวัดเป,นเขตเลือกตั้ง ผู�มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู�สมัครนายกองค�การบริหารสวนจังหวัดได� 1 คน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ถือ เขตอําเภอเป,นเขตเลือกตั้ง อําเภอท่ีมีสมาชิกสภา อบจ. ได�
มากกวา 1 คน จะแบงเขตอําเภอเป,นเขตเลือกตั้งเทาจํานวนสมาชิกสภา อบจ. ท่ีมีในอําเภอนั้น ผู�มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู�สมัครได�เขตเลือกตั้งละ 1 คน 

นายกองค�การบริหารสวนจังหวัด ทําหน�าที่ควบคุมและรับผิดชอบบริหารกิจการของ อบจ. ที่
มีปลัด อบจ. เป,นหัวหน�ากํากับและดูแล ข�าราชการและพนักงานจ�างทั้งหมดใน อบจ. และนายก อบจ. แตงตั้ง
รองนายกซ่ึงมิใชสมาชิกสภา อบจ. เป,นผู�ชวย เหลือในการบริหารงาน มีวาระการทํางานคราวละ 4 ป: 

สมาชิกสภาองค�การบริหารสวนจังหวัด หรือ สมาชิกสภา อบจ. หรือเรียกยอ ๆ วา ส.อบจ. มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการทํางานคราวละ 4 ป: มีหน�าที่ดังนี้ 

1.พิจารณาและออกกฎหมายของ อบจ. เรียกวา “ข�อบัญญัติ อบจ.” เชน การจัดเก็บภาษี
น้ํามันและยาสูบ 

สภาองค�การบริหารส�วนจังหวดั 

- ประธานสภาองค�การบริหารสวนจังหวัด 

- รองประธานสภาองค�การบริหารสวนจังหวัด 2 คน 

- สภาองค�การบริหารสวนจังหวัด 

มีสมาชิก 24 – 48 คน (ตามจํานวนราษฎรในจังหวัด) 
 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวดั 

- รองนายกองค�การบริหารสวนจังหวัด 2 - 4 คน 

ตามจํานวน สมาชิกสภา อบจ. 
 

ข,าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

- ปลัดองค�การบริหารสวนจังหวัด  
- สวนราชการตามพระราชบัญญัติ 
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2.ตรวจสอบควบคุมการบริหาร อบจ. เชน ตรวจสอบการใช�เงินในโครงการตาง ๆ ให�ความ

เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดโดยรวบรวมจากแผนของทั้งเทศบาลและ อบต. เชน การสร�างถนน 
3.ให�ความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป:ซ่ึงมาจากภาษีของประชาชน ทั้งภาษีทาง

ตรงที่ อบจ. จัดเก็บ เชน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีทางอ�อม เชน จากการซ้ือสินค�า โดยนําสวนท่ีเป,น
ภาษีกลับคืนมาพัฒนาท�องถ่ิน 

ผู�บริหารขององค�การบริหารสวนจังหวัด หรือ ผู�บริหารท�องถ่ิน เราเรียกวา นายกองค�การ
บริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีที่มาจากการเลือกตั้งผู�บริหารท�องถ่ินโดยตรง 
หมายเหตุ จังหวัดเชียงรายมีจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารสวนจังหวัดที่พึงมีได� จํานวน 36 คน 
 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 

ในองค�การบริหารสวนจังหวัดมีนายก องค�การบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาด�วยการเลือกต้ังสมาชิก สภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 

 
อํานาจหน,าที่ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
 

1.กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค�การ 
บริหารสวนจังหวัดให�เป,นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อบัญญัติ และนโยบาย 

2.สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค�การบริหารสวนจังหวัด 
3.วางระเบียบเพื่อให�งานขององค�การบริหารสวนจังหวัดเป,นไปด�วยความเรียบร�อย 
4.รักษาการให�เป,นไปตามข�อบัญญัติองค�การบริหารสวนจังหวัด  
5.ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
 

การแบ�งส�วนราชการภายในองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย     
    

1. สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการทั่วไปของ
องค�การบริหารสวนจังหวัด โดยมีหัวหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารสวนจังหวัด เป,นผู�รับผิดชอบ แบงโครงสร�าง
ออกเป,น 2 ฝTาย คือ 1. ฝTายบริหารงานท่ัวไป 2. ฝTายนิติการและพาณิชย� 

2. กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการของสภา
องค�การบริหารสวนจังหวัด โดยมีผู�อํานวยการกองกิจการสภาองค�การบริหารสวนจังหวัด เป,นผูรับผิดชอบ แบง
โครงสร�างเป,น 2 ฝTาย คือ 1. ฝTายการประชุมสภา 2. ฝTายกิจการสภา  

3. กองแผนและงบประมาณ มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาและการจัดทํา
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป: โดยมีผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณเป,นผู�รับผิดชอบ แบง 
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โครงสร�างออกเป,น 3 ฝTาย คือ 1. ฝTายนโยบายและแผน 2. ฝTายงบประมาณ 3. ฝTายตรวจติดตามและ
ประเมินผล 

4. กองคลัง มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินและการบัญชีขององค�การบริหารสวนจังหวัด 
โดยมีผู�อํานวยการกองคลังเป,นผู�รับผิดชอบ แบงโครงสร�างเป,น 3 ฝTาย คือ 1. ฝTายการเงิน 2. ฝTายบัญชี 3. ฝTาย
เรงรัดและจัดเก็บรายได� 

5. สํานักการช�าง มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านชางและการสาธารณูปโภค โดยมี
ผู�อํานวยการสํานักการชางเป,นผู�รับผิดชอบ แบงโครงสร�างเป,น 2 สวน และ 1 ฝTาย คือ 1. สวนวิศวกรรม
กอสร�าง ประกอบด�วย 2 ฝTาย คือ ฝTายสํารวจ และ ฝTายออกแบบ 2. สวนพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 
ประกอบด�วย 2 ฝTาย คือ ฝTายกอสร�างและซอมบํารุง และ ฝTายเครื่องจักรกล 3. ฝTายบริหารงานท่ัวไป 

6. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และงานสงเสริมการศึกษา โดยมีผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป,นผู�รับผิดชอบ แบง
โครงสร�างเป,น 3 ฝTาย คือ 1. ฝTายบริหารการศึกษา 2. ฝTายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. ฝTาย
กีฬา นันทนาการและกิจการพิเศษ 

7. กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพและทองเที่ยวด�าน
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวด ล�อม โดยมีผู�อํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต เป,นผู�รับผิดชอบ แบงโครงสร�าง
เป,น 2 ฝTายคือ 1. ฝTายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว 2. ฝTายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 

8. กองป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปIองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การแจ�งเตือนภัย ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวข�องในการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
ภารกิจ หน�าที่อ่ืน ตามความจําเป,นขององค�การบริหารสวนจังหวัด แบงโครงสร�างเป,น 2 ฝTาย คือ 1. ฝTาย
ปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ฝTายสงเคราะห�และฟWXนฟูผู�ประสบภัย 

 9. กองพัสดุและทรัพย�สิน มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ�างตาม
ระเบียบ การจัดทําทะเบียนทรัพย�สินขององค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย แบงโครงสร�างเป,น 2 ฝTาย คือ 1. 
ฝTายจัดหาพัสดุ 2. ฝTายทะเบียนพัสดุและทรัพย�สิน 

10. กองการเจ,าหน,าที่ มีหน�าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานการเจ�าหน�าท่ี ข�าราชการ ข�าราชการ
ครู ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง แบงโครงสร�างเป,น 3 ฝTาย คือ 1. ฝTายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 2. ฝTาย
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร 3. ฝTายวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
 
กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท,องถ่ินในจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2559 – 
2561) 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงภายในองค�กรปกครองท�องถ่ินเพื่อรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนภายในท�องถ่ิน และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง  ทางระบายน้ํา  สะพาน  ทาเทียบเรือ และการ

พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐานที่จําเป,นเพื่อรองรับการขยายตัวในด�านการค�าและการลงทุนในเขตจังหวัด
เชียงราย  และการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง เพื่อรองรับการเข�า
สูประชาคมอาเซียน 

1.3 พัฒนางานด�านการผังเมือง  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่
สาธารณะ 
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูหัวฯ ใน
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให�ประชาชนได�พึ่งตนเองได�อยางยั่งยืน 

2.2 สงเสริมการสร�างงานและสร�างอาชีพให�แกประชาชน เพื่อเพิ่มรายได�ให�แกครอบครัว และ
การจัดการตลาด เพื่อให�เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุม
วิสาหกิจชุมชน กลุมผู�ผลิตสินค�าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ� (OTOP) อยางครบวงจร ต้ังแตการผลิตจนถึง
การตลาด 

2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงนํ้า และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อ
สนับสนุนผลผลิตทางด�านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ�พืช และพันธุ�สัตว�ที่ขาด
แคลน เพื่อรองรับการเข�าสูประชาคมอาเซียน 

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ�และพันธุ�สัตว� ตลอดจนสงเสริมเครือขายการเรียนรู�เกษตรกร
ในพื้นที่ด�านการผลิต การแปรรูป การจําหนายและการตลาด เพื่อรองรับการเข�าสูประชาคมอาเซียน 

2.5 เสริมสร�างศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและจัดหาแหลงทองเท่ียวใหมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ให�เป,นโครงขายความรวมมือกับจังหวัด และประเทศ 

2.6 สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ�ธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม  วิ ถีชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน พร�อมยกระดับมาตรฐานด�านบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการทองเที่ยว
สร�างความประทับใจแกนักทองเท่ียวและผู�มาเยือน 
ยุทธศาสตร�ที่ 3  การพัฒนาด�านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให�มีคุณภาพและตามเกณฑ�มาตรฐาน 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับ
การเข�าสูประชาคมอาเซียน 

3.3 พัฒนาองค�ความรู�บุคลากรทางการศึกษาผู�สอนภาษาตางประเทศและความรู�เก่ียวกับ
ประเทศเพื่อนบ�าน พร�อมได�รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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3.4 สนับสนุนการเรียนรู�คูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาที่

คํานึงถึงภูมิป8ญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรมทางด�านภาษา และการแตงกายล�านนา 
3.5 สงเสริมการเรียนรู�อนุรักษ�และเผยแพรวัฒนธรรมประเพณี สังคมและคานิยมล�านนา

เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเป]ดโอกาสการเรียนรู�

อยางกว�างขวางและทั่วถึง 
3.7 ประสานและสร�างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ

ศักยภาพกําลังแรงงาน 
ยุทธศาสตร�ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให�ประชาชนอยูเย็นเป,นสุข 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล  การปIองกันและควบคุมโรคติดตอให�มีคุณภาพครอบคลุม  และสนับสนุนการสร�างองค�ความรู�
ในการดูแลสุขภาพโดยการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 

4.2 สนับสนุนภูมิป8ญญาท�องถ่ินและแพทย�ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน 
4.3 สงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ�สืบสานวัฒนธรรมล�านนา จารีตประเพณีและภูมิ

ป8ญญาท�องถ่ิน 
4.4 สงเสริมและสนับสนุนงานด�านสวัสดิการสังคม  สถาบันครอบครัว  การสังคมสงเคราะห� 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส 
4.5 สนับสนุนท่ีพักอาศัยแกผู�ยากไร�  ผู�ด�อยโอกาส  ผู�ยากจน ให�มีท่ีอยูอาศัยท่ีดี  คงทน  

ถาวร  และมีสภาพแวดล�อมที่ดี 
4.6 สนับสนุนงานด�านการสงเสริมอาชีพและฝ^กอาชีพให�กับประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ  

กลุมผู�ไมมีงานทํา  เพื่อกอให�เกิดการสร�างงานและอาชีพ  รวมทั้งการสงเสริมให�กลุมผู�สูงอายุและ       ผู�พิการมี
งานทําและมีรายได�เพื่อการยังชีพ 

4.7 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย งานด�าน
การปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน  ตลอดจน
การให�ความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท�องถ่ิน 

4.8 สงเสริมและสนับสนุนงานปIองกันและแก�ไขป8ญหายาเสพติดอยางเป,นระบบป8ญหา
อาชญากรรม  และการค�ามนุษย�  ภายใต�การบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

4.9 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให�เกิดการพัฒนาทั้งทางด�านรางกายและ
จิตใจควบคูกับการให�การศึกษา 

4.10 สงเสริมการสร�างสวนสาธารณะ อุทยานการเรียนรู�สุขภาพชุมชน และสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ 
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ยุทธศาสตร�ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ดํารงความสมบูรณ�และยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดล�อม  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป,นระเบียบเรียบร�อยของชุมชนและท�องถ่ิน 

5.2 เสริมสร�างความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  และสร�างจิตสํานึกให�กับประชาชน ใน
การดําเนินการอนุรักษ� การคุ�มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรปTาไม�   ทรัพยากรนํ้า ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ให�เกิดประโยชน�และเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 

5.3 สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยให�เกิดการใช�ทรัพยากรและพลังงานอยาง
ประหยัด การใช�พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร�อน 

5.4 พัฒนาองค�ความรู�และเสริมสร�างให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินเป,นองค�กรแหงการเรียนรู�
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

5.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต�นนํ้า (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ�ของปTา 
ยุทธศาสตร�ที่ 6  การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย�ทรงเป,นประมุข  
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน ความปรองดองสมานฉันท�บนพื้นฐานของความถูกต�องยุติธรรม  
และการมีสวนรวมในการพัฒนาท�องถ่ิน 

6.2 สงเสริมและสร�างระบบการจัดการบ�านเมืองท่ีดี  ในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรขององค�การรบริหารสวนจังหวัดและของ  อปท.ในเขตจังหวัดในด�านการบริหารการคลัง  วิธีการ
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลให�มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม 

6.3 พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือ เครื่องใช�และเทคโนโลยีขององค�กร 
6.4 สงเสริมสนับสนุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย  แก�ไขป8ญหา

จราจรการลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ 
6.5 สงเสริมสนับสนุนให�มีระบบเครือขายอินเตอร�เน็ตภายในจังหวัด 
6.6 พัฒนาระบบการจัดหารายได�ขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 
6.7 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.8 เสริมสร�างระบบด�านการประสานเครือขายในการพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็ง  เพื่อให�เกิด

ความรวมมือและการบูรณาการรวมกัน 
6.9 สงเสริมความรวมมือการบริหารการเมืองการปกครองระหวางหนวยงานของรัฐ  

หนวยงานอ่ืน 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 2  
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร 

 
เป>าหมายหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร 
 

1) มีโครงสร�างพื้นฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพได�มาตรฐานและเหมาะสม
กับการใช�งานอยางเพียงพอและทั่วถึง รวมท้ังมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 

2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเป,น
ระบบและตอเนื่อง เพื่อนําองค�ความรู�ที่ได�มาใช�ในการพัฒนาบุคลากรไปสูองค�กรแหงภูมิป8ญญาและการเรียนรู� 

3) พัฒนาระบบการบริหารงาน (การใช�งานผานระบบเครือขาย) และการประชุมทางไกล 
(Video Conference) เพื่อพัฒนาการทํางานให�มีประสิทธิภาพ 

4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร� ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให� มี
ประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาระบบการส่ือสารและการเผยแพรข�อมูลขาวสารผานทางระบบอินเทอร�เน็ต 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทางด�านไอซีทีให�ทั่วถึง ตอเนื่อง และบริหารทรัพยากรให�
เกิดประโยชน�สูงสุด 
เป>าหมาย 

1. ศึกษาแนวทางและดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ และขยายพื้นที่การใช�งาน ให�ครอบคลุม
บริเวณอาคารสํานักงานและหนวยงานมีระบบคอมพิวเตอร� ที่มีความเสถียรภาพในการทํางานและความม่ันคง
ในเร่ืองข�อมูลขาวสาร 

2. เพิ่มจุดในการเข�าถึงเครือขาย อยางน�อยป:ละ 5% ตอป: 
3. มีโครงสร�างพื้นฐานท่ีสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริหารงานและ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมพร�อมในการปฏิบัติงานด�านการบริหาร การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอยางทั่วถึง 
5. สงเสริมการเรียนรู�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให�มี

ความรู�ด�านไอซีที 
ตัวชี้วัด 

1. ให�บริการระบบสัญญาณเครือขายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
2. มีเส�นทางเครือขาย LAN ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในอาคารสํานักงาน เพื่อให�บุคลากรสามารถ

ติดตอสื่อสาร/ เรียนรู�ได�ตลอดเวลา 
3. มีเครือขายแบบมีสายและไร�สายกระจายในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนกวาเดิมป:ละ 5% 
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 มุงเน�นใช�เทคโนโลยีสารสนเทศให�เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คุ�มคาอยางสูงสุด 
เป>าหมาย 
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให�สามารถพัฒนาองค�ความรู�อยางตอเน่ือง 
  3. ฝ̂กอบรมด�านเทคโลยีสารสนเทศแกบุคลากร ให�มีความรู�ในการใช�เทคโนโลยี 
  4. สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนหลักสูตรด�าน IT ท่ีใช�ในการอบรมให�กับบุคลากรภายในองค�กร 
  2. จํานวนบุคลากรท่ีเข�ารับการอบรม 
  3. จํานวนครั้งท่ีเป]ดการฝ^กอบรม 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข�อมูล (Back Office) โดยเน�นให�บุคลากรมีความพร�อมในการ
ใช�สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
เป>าหมาย  
  1. สงเสริมและสนับสนุนการใช�งานระบบฐานข�อมูลขององค�กร เชน ระบบเอกสารใน
สํานักงาน SMART OFFICE, ระบบงานบริหารข�อมูลงานบุคคล, ระบบการจัดซ้ือจัดจ�าง, ระบบการชําระภาษี 
ฯลฯ 
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศของสํานัก/กอง โดยพัฒนาระบบข้ึนใช�เอง ทําให�ตรงกับความ
ต�องการของผู�ใช� และบํารุงรักษาให�สามารถใช�งานได�อยางดี ชวยประหยัดงบประมาณ และสร�างบุคลากรให�มี
ความรู�ความสามารถเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนระบบงาน Back Office ท่ีพัฒนาข้ึน 
  2. ระดับความสามารถของระบบ 
  3. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�งาน  
ยุทธศาสตร�ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เป>าหมาย  
  1. ดําเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสําหรับการปฏิบัติงาน ได�แก SMART OFFICE 
  2. สงเสริมและรณรงค�ให�มีการประยุกต�ใช�ไอทีในการเรียนรู�และปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 
  3. ปรับปรุงคุณภาพการใช�ไอทีเพื่อการปฏิบัติงาน ให�มีความทันสมัย ก�าวทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ตัวชี้วัด 
  1. สถิติการใช�งานแตละระบบ 
  2. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�ที่มีตอระบบ 
  3. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร�สําหรับใช�ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 



 
 

  

บทที่ 3  
บทวิเคราะห� (SWOT) เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย แบงออกเป,น 3 ด�าน  

1. ด�านบุคลากร 
2. ด�านระบบเครือขาย 
3. ด�านระบบสารสนเทศ 

 
การวิเคราะห�สภาพแวดล,อม (SWOT) เทคโลโนโลยีสารสนเทศภายในองค�กร 
 
สภาพแวดล,อมภายในองค�กร 
จุดแข็ง (Strengths : S) 

- ผู�บริหารองค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป,นของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค�กร 

- องค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีผู�บริหารทําหน�าท่ีกํากับดูแลการทํางานที่เก่ียวข�อง
ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- องค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีบุคลากรท่ีทําหน�าที่ดูแลและบริหารจัดการด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 

- บุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร�อมและตั้งใจในการทํางานตามภาระงานที่
ได�รับมอบหมาย  
จุดอ�อน (Weaknesses : W) 

- บุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
- องค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายขาดแคลนบุคลากรด�านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน 
- องค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายขาดความคลองตัวในการจัดหาครุภัณฑ�ด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยเนื่องจากคาใช�จายและการลงทุนในการจัดซ้ือคอนข�างสูง 
- ขณะเวลาปฏิบัติงาน ยังมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไมเหมาะสมเชนเพื่อความบันเทิง/

เน้ือหาที่ไมพึงประสงค� ทําให�สัญญาณอินเตอร�เน็ตไมเพียงพอ ตอการใช�งานของบุคลากรที่ต�องทํางานที่
เก่ียวข�องกับเครือขาย เชน งานสารบรรณ smart office, งานอัพเดต webpage หนวยงาน อบจ.เชียงราย 
เป,นต�น 
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สภาพแวดล,อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) 

- ผู�ให�บริการเครือขายสัญญาณอินเตอร�เน็ตให�การสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขาย
อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและทันตอการ
ให�บริการประชาชน 

- ผู�ให�บริการเครือขายสัญญาณอินเตอร�เน็ตหลายรายได�เสนอให�องค�การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ในการพัฒนาพื้นท่ีในการให�บริการเครือขายระบบอินเตอร�เน็ต เพิ่มมากข้ึนในราคาที่ถูกรวมทั้งการ
บริการหลังการใช�งาน 

- ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให�มีการเข�าถึงแหลงข�อมูลและการประยุกต�ใช�
งานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
อุปสรรค (Threats : T) 

- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การสรรหาบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถด�านการจัดการระบบเครือขาย ระบบฐานข�อมูล 
คอนข�างยาก เนื่องจากคาจ�างคอนข�างต่ําเม่ือเทียบกับหนวยงานเอกชน 

- การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายนอก 
- องค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงรายยังไมมีการควบคุม การใช�ระบบสารสนเทศของบุคลากร

ในทางท่ีไมถูกต�อง 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร� กอให�เกิดความเสียหายตอระบบเครือขายการปฏิบัติงาน

ภายในองค�กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4  
การดําเนินการด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4.1 การนําแผนยุทธศาสตร�มาสู�แผนกลยุทธ�การดําเนินการ 

แผนยุทธศาสตร� แผนกลยุทธ�การดําเนินการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทางด�าน
ไอซีทีให�ท่ัวถึง ตอเน่ือง และ
บริหารทรัพยากรให�เกิดประโยชน�
สูงสุด 

1. ศึกษาแนวทางและดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ และขยายพื้นที่
การใช�งาน ให�ครอบคลุมบริเวณอาคารสํานักงานและหนวยงานมีระบบ
คอมพิวเตอร� ที่มีความเสถียรภาพในการทํางานและความม่ันคงในเร่ือง
ข�อมูลขาวสาร 

2. เพิ่มจุดในการเข�าถึงเครือขาย อยางน�อยป:ละ 5% ตอป: 
3. มีโครงสร�างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากร การบริหารงานและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมพร�อมในการปฏิบัติงาน

ด�านการบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางทั่วถึง 
5. สงเสริมการเรียนรู�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให�มีความรู�ด�านไอซีที 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 มุงเน�นใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศให�เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยางสูงสุด 

 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให�สามารถพัฒนาองค�ความรู�อยาง
ตอเนื่อง 

3. ฝ^กอบรมด�านเทคโลยีสารสนเทศแกบุคลากร ให�มีความรู�ในการ
ใช�เทคโนโลยี 

4. สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข�อมูล (Back 
Office) โดยเน�นให�บุคลากรมี
ความพร�อมในการใช�สารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. สงเสริมและสนับสนุนการใช�งานระบบฐานข�อมูลขององค�กร 
เชน ระบบเอกสารในสํานักงาน SMART OFFICE, ระบบงานบริหาร
ข�อมูลงานบุคคล, ระบบการจัดซ้ือจัดจ�าง, ระบบการชําระภาษี ฯลฯ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศของสํานัก/กอง โดยพัฒนาระบบข้ึนใช�
เอง ทําให�ตรงกับความต�องการของผู�ใช� และบํารุงรักษาให�สามารถใช�งาน
ได�อยางดี ชวยประหยัดงบประมาณ และสร�างบุคลากรให�มีความรู�
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส�สําหรับการปฏิบัติงาน 
ได�แก SMART OFFICE 

2. สงเสริมและรณรงค�ให�มีการประยุกต�ใช�ไอทีในการเรียนรู�และ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

3. ปรับปรุงคุณภาพการใช�ไอทีเพื่อการปฏิบัติงาน ให�มีความ
ทันสมัย ก�าวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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4.2 โครงการ/งาน/กิจกรรมที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายดําเนินการ 
แผนยุทธศาสตร� โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทางด�าน
ไอซีทีให�ท่ัวถึง ตอเน่ือง และ
บริหารทรัพยากรให�เกิดประโยชน�
สูงสุด 

1. การจัดทําระบบงานบริหารงานบุคคล เพื่อกิจกรรมการบันทึก
ทะเบียนประวัติ สวัสดิการ 

2. งานประสานงานกับเครือขายภายในองค�กร เชน ระบบงานสาร
บรรณ Smart Office, ระบบรับ - สงหนังสือ อปท.จังหวัดเชียงราย e – 
office, ระบบประสานงานสวนราชการจังหวัดเชียงราย e – poc, 
ระบบงานประชาสัมพันธ�อ่ืน ๆ  

3. การจัดทําระบบชําระภาษีขององค�การบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย (สําหรับผู�ประกอบการค�า) 

4. การจัดทําระบบบันทึกข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
5. โปรแกรมการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข�าราชการและพนักงาน อบจ.เชียงราย 
6. โปรแกรมการคิดคํานวณเงินเดือนของข�าราชการ อบจ.

เชียงราย 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 มุงเน�นใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศให�เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
คุ�มคาอยางสูงสุด 

 

1. โครงการพัฒนาองค�กรสูองค�กรแหงการเรียนรู� K.M.  
2. การประชาสัมพันธ�สงเสริมให�บุคลากรเรียนรู�ทางไกล 

http://www2.ocsc.go.th/e-learning 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําเว็บไซด�ด�วย Joomla  
4. การจัดสงบุคลากรเข�ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู� ICT 

ชุมชน  
5. การจัดซ้ือคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�เครือขายตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ�ของกระทรวงไอซีทีและสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข�อมูล (Back 
Office) โดยเน�นให�บุคลากรมี
ความพร�อมในการใช�สารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสํานักปลัด อบจ. 
2. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการเจ�าหน�าท่ี 
3. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการคลัง 
4. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการพัสดุ 
5. การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในงานชาง 
6. การใช�เทคโนโลยีในการติดตอประสานงานของหนวยงาน

ภายในเดียวกัน และติดตอราชการไปยังหนวยงานภายนอก เชน งาน
ปIองกันภัย เป,นต�น 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. การนําเสนอผลงาน การประชุมผานระบบเครือขาย และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ�การฝ^กอบรม 

2. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร�ในสํานักงาน ด�วย
การใช�ระบบ LAN  

 



 
 

 

บทที่ 5  
การวัดผลและประเมินผลการดําเนินการ 

 
การวัดผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประสบความสําเร็จดัง

เปIาหมายท่ีตั้งไว�หรือไมนั้น จําเป,นต�องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพื่อใช�เป,นเคร่ืองมือใน
การบริหารแผนแมบท และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
5.1 การบรหิารจัดการ 
 
การบริหารจัดการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ซ่ึง

ดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยูภายใต�การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังโครงสร�างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร�างดังกลาว
มีจุดมุงหมายเพื่อให�คณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน�าท่ีกําหนดนโยบายด�านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีหน�าท่ีรับนโยบายและดําเนินโครงการให�ประสบความสําเร็จตามเปIาประสงค�และตัวชี้วัดของ
โครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5    โครงสร�างคณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การกําหนดนโยบายทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ดําเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ตามแผนแมบทด�าน
เทคโนโลยีสานสนเทศ ดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด�วย
บุคลากรขององค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จะทําหน�าท่ีประสานกับหนวยงานท่ีต�องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อกําหนดความต�องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให�กับผู�รับจ�างหรือ
ผู�พัฒนาระบบสารสนเทศให�ดําเนินการตามที่ได�กําหนดไว� และดูแลความก�าวหน�าของโครงการ 
 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการจัดทําแผนแม�บท 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแมบทด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงได�มีการแปลงแผนสูการ

ปฏิบัติ เพื่อให�การดําเนินงานขององค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติได�สอดคล�องและครอบคลุม 
เปIาหมาย และยุทธศาสตร�หลักการพัฒนาที่กําหนดในแผนแมบทด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับตัวชี้วัดที่จะ
ใช�วัดผลสําเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท�ายของการพัฒนา ได�กําหนดไว�ดังน้ี 

 
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร� เป>าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 1 สงเสริม
และพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐานทางด�านไอซีทีให�
ทั่วถึง ตอเนื่อง และบริหาร
ทรัพยากรให�เกิดประโยชน�
สูงสุด 

1. เชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอร�เน็ตให�
ครอบคลุมทุกสวน ทุก
สํานัก/กองภายใน
สํานักงาน 
2. จัดให�มีศูนย�ข�อมูล
ขาวสารกลาง (DATA 
CENTER) 
3. จัดหาระบบโทรศัพท�
ภายในอาคารสาํนักงาน
ให�ครบทุกสํานัก/กอง
และห�องผู�บริหาร 

1. มีระดับความเร็วของ
อินเตอร�เน็ตในองค�การทุก
จุด 
2. มีห�องศูนย�ข�อมูล
ขาวสารเพื่อสืบค�นข�อมูล
ขาวสารตาง ๆของผู�มาใช�
บริการ 
3. มีโทรศัพท�เพื่อติดตอกัน
ภายในอยางท่ัวถึง 

1. ติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร�ให�ครอบคลุม
การให�บริการขององค�การ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 มุงเน�นใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศให�เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน คุ�มคาอยาง
สูงสุด 

 

1. จัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร�แมขาย 
2. จัดหาคอมพิวเตอร�
โน�ตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน 
3. จัดหาคอมพิวเตอร�
สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร�
โน�ตบุ�คสําหรับงาน
ประมวลผล 
5. จัดหาเคร่ืองพิมพ�แบบ
ฉีดหมึก (INKJET 
PRINTER) สาํหรับ ปร้ิน
งานกระดาษขนาด เอ 3 
 

1. มีเคร่ืองแมขายเพื่อให�
บริการด�านเว็บไซต�และ
ฐานข�อมูลสําหรับ
หนวยงาน 
2. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร�
สําหรับใช�ปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าที่สาํนักงานและ
เจ�าหน�าที่ประจาํศูนย� ตาม
มาตรฐาน ICT 
3. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร�
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4. มีเคร่ืองพิมพ�แบบฉีด
หมึกตามรายละเอียดที่
กําหนดมาตรฐาน ICT 

1. ระบบการให�บริการ
เครือขายจากสวนกลางให�
ครอบคลุมการให�บริการ
อินเตอร�เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร� เป>าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 มุงเน�นใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศให�เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  คุ�มคาอยาง
สูงสุด (ต�อ) 

 

6. จัดหาเคร่ืองพิมพ� 
Muntifunction แบบ
หมึกฉีด inkjet 
7. จัดหาเคร่ืองพิมพ�ชนิด
เลเซอร� LED ขาวดาํ 
8. จัดหาเคร่ืองพิมพ�ชนิด
เลเซอร� LED ขาวดาํ 
9. จัดหาคอมพิวเตอร�
โน�ตบุ�คสําหรับงาน
ประมวลผล 
10. จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร�เพื่อใช�งาน
ในสํานักงาน 
11. จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร�เพื่อใช�งาน
ในสํานักงาน 
12. จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร�เพื่อใช�งาน
ในสํานักงาน 
13. จัดหาอุปกรณ�
ซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร� , ซอมแซม
เครือขาย , เครื่องพิมพ� ,
โทรศัพท� และโทรเลข 
ภายในสํานักงาน 

5. มีวัสดุคอมพิวเตอร� เชน 
แผน CD หมึก 
ปริ้น แผน DVD 
6. มีอุปกรณ�สํารองสําหรับ
ซอมแซมเคร่ืองใช�
สํานักงาน เชน สายไฟ 
เม�าท� แปIนพิมพ� ฯลฯ 

1. ระบบการให�บริการ
เครือขายจากสวนกลางให�
ครอบคลุมการให�บริการ
อินเตอร�เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร� เป>าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข�อมูล (Back Office) 
โดยเน�นให�บุคลากรมีความ
พร�อมในการใช�สารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. อบรมหลักสูตรการ
จัดทําเว็ปไซต�ของ
หนวยงาน 
2. อบรมหลักสูตรการใช�
งานระบบแผนท่ีภาษ ี
3. อบรมหลักสูตรการใช�
งานโปรแกรม E-GP 
4. อบรมหลักสูตรการใช�
งาน โปรแกรม E-Plan 
5. อบรมหลักสูตรการใช�
งานโปรแกรม E-LASS 
6. อบรมหลักสูตรการใช�
งานโปรแกรมด�านการ
เขียนแบบงานชาง 

1. เจ�าหน�าท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตรการ
จัดทําเว็ปไซต�ของ
หนวยงานอยางน�อย 2 คน 
2. มีเจ�าหน�าที่ผานการ
อบรมหลักสูตรการใช�
โปรแกรมแผนท่ีภาษี, โป
รมแกรม E-GP,โปรแกรม 
E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด�าน
การเขียนแบบงานชาง
อยางน�อย โปรแกรมละ 2 
คน 
3. มีบุคลากรที่มีความรู�
ด�านคอมพิวเตอร�โดยตรง
ประจําศูนย�ข�อมูลขาวสาร
สําหรับองค�การบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายอยาง
น�อย 1 คน 

1. จัดให�บุคลากรได�เข�ารวม
อบรมเก่ียวกับการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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          5.3 ความสัมพันธ�กับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (2557 - 2560) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1กับ
แผนแม�บทด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย (2559-2561)  
 จากยุทธศาสตร�แผนแมบทด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่มีอยู 
3 ยุทธศาสตร�สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (2557 - 2560) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของ
องค�การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ดังตอไปน้ี 
ยุทธศาสตร�แผนแม�บทด,านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (2559 - 2561) 
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  

(2557 - 2560) ฉบับเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 มุงเน�นใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศให�เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน คุ�มคาอยางสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข�อมูล (Back Office) โดย
เน�นให�บุคลากรมีความพร�อมในการใช�
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาด�าน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย� 
ข,อ 3.6 พัฒนาแหลงเรียนรู� อาคาร
สถานท่ีให�ทันสมัยหลากหลายและ
เอ้ือตอการเรียนรู� 
ยุทธศาสตร�ที่ 6 การพัฒนาด�านการ
บริหารการเมืองการปกครอง 
ข,อ 6.4 พัฒนา สนับสนุน การใช�
เคร่ืองมือ เครื่องใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 
 
 
ยุทธศาสตร�ที่ 6 การพัฒนาด�านการ
บริหารการเมืองการปกครอง 
ข,อ 6.3 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรในการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
ข,อ 6.4 พัฒนา สนับสนุน การใช�
เคร่ืองมือ เครื่องใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 
 

1 .  มี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง
อินเตอร�เน็ตในองค�การทุกจุด 
2. มีห�องศูนย�ข�อมูลขาวสารเพื่อ
สืบค�นข�อมูลขาวสารตาง ๆ ของผู�
มาใช�บริการ 
3. มีโทรศัพท�เพื่อติดตอกันภายใน
อยางทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
1.มีเคร่ืองแมขายเพื่อให�บริการ
ด� า น เ ว็ บ ไ ซต� แล ะฐา นข� อ มู ล
สําหรับหนวยงาน 
2.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร�สําหรับใช�
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง เ จ� า ห น� า ท่ี
สํานักงานและเจ�าหน�าที่ประจํา
ศูนย� ตามมาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 ตาม
มาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่กําหนดมาตรฐาน 
ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร� เชน แผน 
CD หมึกปร้ิน แผน DVD 
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ยุทธศาสตร�แผนแม�บทด,านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2559 - 2561) 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
(2557 - 2560) ฉบับเปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข�อมูล (Back Office) โดย
เน�นให�บุคลากรมีความพร�อมในการใช�
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ(ต�อ) 

 

 6 . มี อุ ป ก ร ณ� สํ า ร อ ง สํ า ห รั บ
ซอมแซมเคร่ืองใช�สํานักงาน เชน 
สายไฟ,เม�าท� แปIนพิมพ� ฯลฯ 
7.เจ�าหน�าท่ีผานการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทําเว็ปไซต�ของ
หนวยงานอยางน�อย 2 คน 
8. มีเจ�าหน�าท่ีผานการอบรม
หลักสูตรการใช�โปรแกรมแผนท่ี
ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด�านการ
เขียนแบบงานชางอยางน�อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
9. มีบุคลากรที่มีความรู�ด�าน
คอมพิวเตอร�โดยตรงประจําศูนย�
ข�อมูลขาวสารสาํหรับองค�การ
บริหารสวนจังหวัดเฃียงราย อยาง
น�อย 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


