แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

จัดทําโดย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐

สารบัญ

หนา

บทสรุปสําหรับผู บริหาร
สวนที่ ๑ บทนํา

๑-๑

ความเปนมา

๑-๑

วิสัยทัศน พันธกิจ

๑-๓

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา

๑-๓

ประเด็นยุทธศาสตร

๑-๔

โครงสรางองคกรปจจุบัน

๑-๔

สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน

๑-๕

จุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

๑-๖

สวนที่ ๒ แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒-๑

วิสัยทัศน พันธกิจ

๒-๑

ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒-๑

รายละเอียดยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒-๑

ยุทธศาสตรที่ ๑

๒-๑

ยุทธศาสตรที่ ๒

๒-๒

ยุทธศาสตรที่ ๓

๒-๓

ยุทธศาสตรที่ ๔

๒-๓

ยุทธศาสตรที่ ๕

๒-๔

สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการในแตละยุทธศาสตร

๓-๑

ยุทธศาสตรที่ 1

๓-๑

ยุทธศาสตรที่ ๒

๓-๕

ยุทธศาสตรที่ ๓

๓-๗

ยุทธศาสตรที่ ๔

๓-๘

ยุทธศาสตรที่ ๕

๓-๙

สวนที่ ๔ จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาล

๔-๑

ตําบลเวียงพางคํา ปงบประมาณ 2558-2561
สวนที่ ๕ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
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๕-๑

บทสรุปสําหรับผูบ
 ริหาร
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เปนสวนราชการภายใตการกํากับดูแลของกรมส งเสริ มการปกครอง
ส วนทองถิ่ น ทําหนาที่ในการจั ดระบบการบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่ นของตนเอง
ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงินการคลั ง
ตลอดจนการบริการสาธารณะ เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑ เปนกรอบแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมา
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหนวยงาน และสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยมีการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ในปจจุบัน ความตองการของผูบริหาร และเจาหนาที่ในหนวยงาน และสวนภาคประชาชน รวมทั้งกรอบนโยบาย
การพัฒนาระดับกรม กระทรวง และประเทศ เพื่อใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคลองเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ผลจากการศึกษาปจจัยภายในและภายนอกตางๆ นํามาสูการวิเ คราะห จุดแข็ ง จุ ดออน โอกาส
และผลกระทบตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคําและกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารตลอดจนแผนงาน/โครงการ เพื่อให เ ทศบาลฯ มีแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจนและเกิดการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนการดํา เนิน งานตา งๆด านเทคโนโลยี สารสนเทศของเทศบาลตํ าบลเวี ยงพางคํ าไดรั บ การ
นํา เสนอและพิ จารณาเพื่ อให ก ารดํา เนิ นการต างๆ ในแผนเป น ไปในแนวทางที่ ชัด เจน

แผนแม บทเทคโนโลยี

สารสนเทศนี้จึงเปนแนวทางของการดาเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคําตอไป

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
สิงหาคม ๒๕๕๗

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

สวนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป นมา
เทศบาลตํ า บลเวี ย งพางคํ า ได รั บการจั ด ตั้ ง ตามกฎหมายลั ก ษณะปกครองท อ งที่ พ.ศ.2457

เมื่ อ

พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบลแมสาย และไดรั บการยกฐานะเป นองค การบริ หารส วนตําบลเวี ย งพางคํ า ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา ฉบั บทั่วไป เล ม 113
ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และตอมา ป 2550 ไดรั บ
การประกาศจัดตั้งเปลี่ยนจากองคการบริหารสวนตําบลเวี ยงพางคํ าเป นเทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ า ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 โดยมีประชากรในเขตเทศบาลที่มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น 11,501
คน จํานวนครัวเรือน 8,042 ครัวเรือน (ที่มา : ขอมูล จากสํานักงานทะเบี ยนทองถิ่ น เทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ า
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557)
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เปนสวนราชการในสังกัด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่มีบทบาทหนาที่สําคั ญตามพระราชบั ญญัติเ ทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้ นตอนการ
กระจายอํานาจให องค กรปกครองส วนทอ งถิ่ น พ.ศ.2542

และรวบรวมกฎหมายอื่ นของเทศบาล ใช เ ทคนิ ค

SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาเทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่
ให ต รงกั บ ความต อ งการของประชาชนได อ ย า งไร โดยวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ดอ อ น โอกาส ภั ย คุ กคาม ในการ
ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตําบลเวียงพางคํา กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนด
แบ งภารกิจได เป น 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกล าวถู กกําหนดอยูในพระราชบั ญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.2496 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6))
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
(4) การสั งคมสงเคราะห และการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ตเด็ ก สตรี คนชรา และผู ด อยโอกาส (มาตรา
16(10))
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16(2))
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
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(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

3. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5))
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7))
(2) รั ก ษาความสะอาดของถนน ทางน้ํ า ทางเ ดิ น และที่ ส าธารณะ รวมทั้ ง กํ า จั ด มู ล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล (มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12))

6. ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํ า รุ งรั ก ษาศิ ลปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญญาทอ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดีข องท อ งถิ่ น (มาตรา
67(8))
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา 17(18))

7. ดานการบริหารจัดการและการสนั บสนุ นการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สนับ สนุน สภาตํา บลและองค กรปกครองส วนทองถิ่ น อื่นในการพั ฒนาทองถิ่ น (มาตรา 45(3))
(2) ปฏิ บัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจั ดสรรงบประมาณหรื อบุ คลากรให ตามความ
จําเปนและสมควร (มาตรา 67(9))
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16))
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(4) การประสานและให ความร วมมือในการปฏิ บั ติหน าที่ ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น (มาตรา
17(3))
(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เ ชื่ อมตอระหว างองค การปกครองส วนทองถิ่ นอื่นๆ
(มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดให อํานาจเทศบาลตําบลสามารถจะแกไขป ญหาของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคําไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคํ านึงถึ งความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการของเทศบาลตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ
แผนพัฒ นาจั ง หวั ด แผนพัฒ นาอํ าเภอ แผนพั ฒนาตํ าบล นโยบายของรั ฐบาล และนโยบายของ ผู บ ริ ห ารของ
เทศบาลตําบลเปนสําคัญ

๑.๒ วิสัยทัศน (Vision)
เวียงพางคําเปนเมืองนาอยู กาวสูสากลอยางยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล
๑.๓ พันธกิจ(Mission)
เพื่อใหการบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว จึงกําหนดพันธกิจการพัฒนา 3 พันธกิจ คือ
พันธกิจที่ 1 การสรางความเปนเมืองนาอยูอยางยังยื
่ นดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 การเสริมสรางศัยกภาพความเปนเมืองเศรษฐกิจที่มั่นคง
พันธกิจที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะขององคกรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๔ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่จะดําเนินการในแผนยุทธศาสตร การ
พัฒนานี้ไดกําหนดใหสอดคลองกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก มี 20 จุดมุงหมาย ดังนี้
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไดรับบริการดานการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดรับการศึกษาอยางทั่วถึ งและมีคุณภาพ มีแหล งความรู ที่ ทันสมัย
และรูจักใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง
3. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น ดํารงอยูสืบทอดตลอดไป
4.

ประชาชนมีส ว นร ว มในการจั ด การด า นกี ฬาของชุ ม ชน เยาวชนได ร ว มคิ ดร ว มทํ า กิ จกรรมที่ เ ป น

ประโยชนตอ ส วนรวม มีทั กษะและการแสดงความสามารถ ด านกีฬา ดานดนตรี การส งเสริ มอาชี พ และการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
5. ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอยางที่ถึง มีคุณภาพ ชีวิตที่
ดีถวนหนา
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความสงบเรี ยบร อยภายในชุ มชน ปลอดภั ย จาก
ยาเสพติดและอบายมุข
7. การคมนาคมขนส ง มีความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภั ยทันสมัย ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ
ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่และไดมาตรฐาน
8. บานเมืองนาอยูและสวยงามเปนระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง
9. ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ และสินค าผลิ ตภั ณฑชุมชน มี มูลค าเพิ่ม
ขึ้น เปนที่ตองการของตลาด
10. สรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม
11. ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
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12. มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและเป นที่รู จักแพร หลายสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยว ส งผลให ร ายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษาอยางยั่งยืน
14. ประชาชนมีจิตสํานึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15. บานเมืองนาอยูปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศนที่สวยงาม
16. การบริหารดานการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายไดของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
17. ประชาชนไดรับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
18. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
19. การเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารผานกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย
20. ประชาชนและหนวยงานทุกภาคส วน มีความเข าใจอันดีตอองค กรปกครองส วนทองถิ่ นและมีสวน
รวมในการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นดวยจิตอาสา ความมีคุณธรรมจริยธรรม

๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการรักษาความมนคงและความสงบเรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเวียงพางคํานั้น เปนการสรางความเข มแข็ งของชุ มชนในการร วมคิ ด
รวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํ า ให
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่ นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ าจะสมบู ร ณ ได จํ าเป นตองอาศั ย
ความรวมมือของชุมชนในพื้นที่ ใหเกิดความตระหนักร วมกันแกไขป ญหาและความเข าใจในแนวทางแกไขป ญหา
กันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร
นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปน
บุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจั ดระเบี ยบการศึ กษา ส วนดานพัฒนาอาชี พนั้นจะเนนพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น และยังใหจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม

๑.๖ โครงสรางองคกรปจจุบัน
โครงสรางองคกรของเทศบาลตําบลเวียงพางคําแบงออกเปน หนวยตรวจสอบภายใน สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ดังรูป

นายกเทศมนตรี

ตรวจสอบภายใน
ปลัดเทศบาล

สํานักปลัดฯ

กองคลัง(๑๓)

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

กองชาง(๙)

กองการศึกษา

หนาที่ 1 -4

๑.๗. สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
สถานภาพดานไอซีทีภายในของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในปจจุบัน เมือ
่ พิจารณาเปนดานตางๆ
ดังตอไปนี้

- ดานอุปกรณ ซอฟตแวร และโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปไดดังนี้
ชนิด-รายการ

จํานวน

เครื่อง Notebook

๘

เครื่อง Desktop

๑๘

เครื่อง Server

๑

เครื่อง Printer

๙

ระบบปฏิบัตก
ิ าร
Window XP

๑๐

Window Server 2003

๑

Window Vista

๓

Window ๗

๗

Window ๘

๕

Linux

๑

ระบบยืนยันตัวตน

๑

ซอฟตแวร ที่มีการใชงาน
Ms Office
-

graphic
Browser
โปรแกรมปองกันไวรัส McAfee

ระบบงานประยุกตตางๆ
ระบบปฏิทินนัดหมาย ทต.เวียงพางคํา
ระบบบริหารงานบุคคล ทต.เวียงพางคํา

-

ระบบจัดการเผยแพรเอกสาร ทต.เวียงพางคํา
ระบบประชาสัมพันธขาว ทต.เวียงพางคํา
ระบบงานสารบรรณ ทต.เวียงพางคํา
ระบบขออนุมัติงานกอสราง ทต.เวียงพางคํา
ระบบจองหองประชุม ทต.เวียงพางคํา
Access Point

๑๑

Modem

๒

Ethernet Switching

๒

- ดานบุ คลากร เทศบาลตําบลเวียงพางคํามีบุคคลากรที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร มี
จํานวน ๑ ตําแหนง คือ
๑. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

จํานวน ๑ ทาน
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- ดานระบบงาน ปจจุบันที่มีการใชงานอยูดังนี้

ระบบงาน

การดําเนินการพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคล(ทะเบียนประวัติ)

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบสารบรรณ(หนังสือรับ)

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบปฏิทินนัดหมาย

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบจัดการเผยแพรเอกสาร

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบประชาสัมพันธขาว

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบจองหองประชุม

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบขออนุมัติงานกอสราง

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบตรวจสอบฎีกา(งานตรวจสอบภายใน)

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ระบบแผนที่ภาษี(TAX)

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา(จัดชื้อจัดจาง)

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาทองถิ่น(SIS)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระบบเลือกตัง
้ (ELE)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

การใชจายงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น(E-PLAN)
ระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(E-LASS)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระบบเบี้ยยังชีพ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระบบฐานขอมูลกลาง(INFO)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระบบบันทึกขอมูลอัตรากําลัง(CMSS)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ระบบการจัดซือ
้ จัดจางภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ระบบการฟงความคิดเห็นของประชาชน

สํานักนายกรัฐมนตรี

- ดา นงบประมาณ เทศบาลตํ าบลเวี ย งพางคํ า มีง บประมาณเป นของตนเองรวมทั้ งไดรั บงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลดวย ดานความพรอมของงบประมาณ มีงบประมาณเปนของตนเอง

- ด า นการบริ หารจั ด การ เทศบาลตํ า บลเวี ย งพางคํ า มี ผู บ ริ ห ารมาจากการเลื อ กตั้ ง มี อิ ส ระในการ
บริหารงาน แตการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีหนวยงานดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง การ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาศั ยความสนใจของบุ คลในองค กร รวมทั้งคํ าแนะนําของบริ ษัทภายนอก ไมมี
การกําหนดเปาหมายหรือแผนใดๆ

๑.๘. จุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
สรุปจุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปจจัยตางๆไดดังนี้

ปจจัย

จุดแข็ง / ขอไดเปรียบ

จุดออน/ปญหา

ปจจัยดานอุปกรณ ซอฟตแวร

๑. มีคอมพิวเตอร และอุปกรณ

๑. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มอ
ี ยู

และเครือขายไอซีที

ใชงาน

ในงานสํานักงานพื้นฐานเทานั้น

๒. มีซอฟตแวรพื้นฐานในการ

๒. คอมพิวเตอรที่มีอยูล
 าสมัย

ทํางานสํานักงาน

๓. ไมมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ

๓. มีระบบสารสนเทศหลัก

รวมกันในองคกร
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ไดแกระบบแผนที่ภาษีใช

๔. ขาดการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร
๕. ระบบสารสนเทศทีม
่ ีอยูยังถูก
นํามาใชประโยชนไมเต็มที่
๖. ขาดระบบสารสนเทศอื่นๆทีจํ
่ าเปน
ในการดําเนินงาน

ปจจัยดานบุคลากร

ปจจัยดานงบประมาณ

๑. มีความกระตือรือรนในการ

๑. ขาดความรูความเขาใจ

นําคอมพิวเตอรมาใชงาน

๒. ขาดการฝกอบรมอยางเปนระบบ

๑. มีงบประมาณที่เปนรายได

๑. งบประมาณไมเพียงพอ

ขององคกรเอง

๒. การลงทุนเนนที่ฮารดแวรเปนหลัก

๒. รัฐบาลสนับสนุน

๓. การลงทุนมาจากการผลักดันของ
บริษัท

ปจจัยดานการบริหารจัดการ

๑. ผูบริหารองคกรเห็น

๑. ขาดนโยบาย เปาหมาย และ

ความสําคัญ

แผนงาน
๒. ขาดเจาหนาทีที
่ ่มีความรูความ
เขาใจในการประยุกตใชไอซีที

ปจจัยดานการใชสารสนเทศ

๑. มีระบบอินเตอรเน็ต

๑. ขาดการใชสารสนเทศรวมกันใน

รวมกันในหนวยงานและ

หนวยงาน

องคกร

๒. ขาดการใชสารสนเทศรวมกัน
ระหวางเทศบาลและกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
๓. ระบบสารสนเทศทีม
่ ีอยูในเทศบาล
ฯเปนระบบปด ยากตอการใชงาน
รวมกัน
๔. ไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง
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สวนที่ ๒
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.1. วิสัยทัศน
เทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนองคกรที่มง
ุ มั่นพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานทองถิ่น

๒.2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอรใหมป
ี ระสิทธิภาพและเขาถึงไดงาย
2. พัฒนาระบบขอมูลใหทันสมัยถูกตอง นาเชื่อถือ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมส
ิ ารสนเทศเพือ
่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนการเขาถึงขอมูลสารสนเทศแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกองคกร
5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหเกิดการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลใหแกบุคลากรของหนวยงาน

๒.3. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองคกร
ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มศักยภาพ และพัฒนานวัตกรรม ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเขา
กับระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ใหมีความรู ทักษะ ในการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และ
นําสมัย เพื่อความเปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒.๔ รายละเอียดยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองค กร
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารและการบริการของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา สนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การวางแผน การตัดสินใจ การบริหารงานและการบริการ ดานบุคลากร
ดานการเงิน ดานสารบรรณ ดานการขออนุญาตใหกับหนวยตางๆ ภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนการทํางานเพื่อใหมีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
1. เทศบาลฯมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชัดเจน
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2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อลดขั้นตอนและเนนการทํางานใหมป
ี ระสิทธิภาพ ใช
สําหรับการพัฒนาหรือจัดหาระบบสารสนเทศ
3. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตง
ิ าน การวางแผนตัดสินใจ การดําเนินนโยบายและแผนงาน/
โครงการตางๆของเทศบาลฯ
4. มีมาตรฐานการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลของระบบสารสนเทศ
5. มีระบบฐานขอมูลกลางทีม
่ ีความเชื่อถือได มีเสถียรภาพในการทํางาน และมีความมั่นคง โดยขอมูลที่
เก็บจะตองอางอิงไดทันสมัย
6. มีการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในและภายนอก

ดัชนีชี้วัด
1. มีนโยบายสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.

มีขั้ นตอนปฏิ บัติ ง านสนับ สนุ น เพื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่พั ฒ นาขึ้ นในแต ล ะ

ระบบงาน
3. จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนาหรือจัดหา
4. เอกสารขอกําหนดมาตรฐานการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลของระบบสารสนเทศ
5. ระยะเวลาของการบํารุงรักษาและดูแลขอมูล
6. จํานวนหนวยงานที่มีความรวมมือในการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูล

ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มศักยภาพ และพัฒนานวั ตกรรม ดา นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ บู รณาการเขา กับ
ระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
เพิ่มศักยภาพและยกมาตรฐานการเรียนการสอน โดยการสงเสริมใหมีการบูรณาการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิ บัติการที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข าถึ งไดตามความเหมาะสมกับ
ความตองการเฉพาะบุคคล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือหรือเปนสวนประกอบสําคัญ

เปาหมาย
1. มีระบบบริหารจัดการผานเครือขายแบบออนไลนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
2. มีการบูรณาการการใชระบบสารสนเทศเขากับระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
๓. มีนวัตกรรมใหมที่สนับสนุนการการทํางาน smart device
๔. มีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและพอเพียงสําหรับการปฏิบัติงาน
๕. มีการพัฒนาและจัดหาระบบขอมูล ซอฟตแวร รวมทั้งสื่ออุปกรณการสื่อสารอยางเพียงพอ เพื่อการ
พัฒนาและขยายการใหบริการไปสูประชาชนระดับหมูบ
 าน

ดัชนีชี้วัด
1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดผานเครือขายแบบออนไลน
๒. มีโปรแกรมสนับสนุนการทํางานผาน smart device
๓. จํานวนอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทํางานที่เพียงพอ

๔. จํานวนระบบฐานขอมูล ซอฟตแวร และอุปกรณการสื่อสารสําหรับหมูบ าน
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ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
วัตถุประสงค
เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการทํางานใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด บุคคลากรและประชาชนสามารถเขาถึงเครื่องมือและอุปกรณ(ทั้งฮาร ดแวร และซอฟตแวร )
ไดอยางทั่วถึงและสามารถเขาถึงสื่อและความรูไดอยางทั่วถึง

เปาหมาย
1. มีระบบคอมพิวเตอรสมรถนะสูงสนับสนุนการทํางานแตละหนวยงายภายใน
2. มีขนาดของชองสัญญาณของระบบเครือขายเพื่อสนับสนุนการทํางานแตหนวยงานภายใน
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเผยแพรผลงานใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง

ดัชนีชี้วัด
1. ระดับความเร็วของคอมพิวเตอรสมรถนะสูงทีส
่ นับสนุนการทํางาน
2. ขนาดของชองสัญญาณของระบบเครือขายเพื่อสนับสนุนการทํางาน
3. จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการทํางานภายในหนวยงาน
4. จํานวนคลังขอมูลเพือ
่ อํานวยความสะดวกในการสืบคนและการอางอิงสําหรับประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและประชาชน ใหมีความรู ทักษะ ในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค
เพื่อเสริ มสร างความสามารถในการประยุกตใช เ ทคโนโลยีสารสนเทศอยางสร างสรรค มีคุณธรรมและ
จริยธรรม แกบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และประชาชน ใหมีขีดความสามารถในสายงานของตน และพรอมรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม พรอมสนับสนุน
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและตอเนื่องตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
1. มีจํานวนประชาชนที่ไดรับความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นทุกป
2. มีจานวนบุคลากรที่ไดรับความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นทุกป
3. มีการประเมินสมรถนะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
4. มีแผนงานและโครงการที่ชัดเจนในดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในเพือ
่ ใหเปนผูรเู ทคโนโลยี
และผูร
 ูสารสนเทศ

ดัชนีชี้วัด
1. จํานวนประชาชนที่ไดรบ
ั ความรูและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรบ
ั ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จํานวนบุคลากรภายในที่ผานการประเมินสมรถนะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลฯ
4. จํานวนโครงการการสงเสริมและพัฒนาประชาชนและบุคลากรภายในเพื่อใหเปนผูมีความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๒ -3

ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และนํา
สมัย เพื่อความเปนผู นําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งความพร อ มที่ จ ะรองรั บ การดํ า เนิ น มาตรการในยุ ท ธศาสตร ต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา โดยคํานึงถึง ประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภั ย และ
มีมาตรฐาน มีร ะบบเครื อข ายพื้นฐาน และระบบเครื่ องแมขายคอมพิวเตอร ที่ทันสมัย รองรั บการทํางานของ
เครือขายยุคใหม เปนผูนําดานเครื อข าย มีร ะบบรั กษาความปลอดภั ย พร อมทั้งระบบการเฝ าระวั งที่มีมาตรฐาน
สามารถใชบริการเครือขายทั้งระบบใชสายสัญญาณ และระบบไรสายแกบุคลากรและประชาชนไดครอบคลุมพื้นที่
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องรองรับอุปกรณหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเคลื่อนที่
และไมเคลื่อนที่

เปาหมาย
1. พัฒนา/ปรับปรุง/บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน
การบริหาร การศึกษา และการบริการ
2. มีการเชื่อมโยงเครือขายและอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมไปทุกพื้นที่ มีความเชื่อถือไดสูง สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต
3. ระบบเครือขาย ฐานขอมูล ขอมูลและระบบสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยจากการโจมตีภายนอก
และภายใน
4. สงเสริม/พัฒนาการใชเทคโนโลยีสเี ขียว (Green IT)

ดัชนีชี้วัด
1. จํานวนโครงการพัฒนา/ปรับปรุง/บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขนาดพื้นที่ใหบริการเครือขายและอินเทอรเน็ตสถิตก
ิ ารใชงานเครือขาย
3. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานระบบเครือขาย ฐานขอมูล ขอมูลและระบบสารสนเทศ
4. งบประมาณการลงทุน การดําเนินการดานโครงสรางและการบริการพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีมาตรการสงเสริมการใช เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT)

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๒ -4

สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนา
องคกร

ลําดับ
๑

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

ปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลตําบล

-เพื่อนําเสนอข อมูลและปรับปรุง

-พัฒนาระบบใหผูใชที่ไมมี

-กําหนดขอบเขตของ

-จํานวนระบบ

-งานเทคโนโลยี

เวียงพางคํา

ขอมูลใหเปนป จจุบัน

ความรูดานการจัดทําเว็บเฟส

ปญหา เพื่อใหทราบ

สารสนเทศเพื่อ

สารสนเทศ,

-เพื่อปรับปรุงใหหนาเว็บดูทันสมัย

สามารถแกไขและปรับปรุง

ขั้นตอนการทํ างานตางๆ

การปรับปรุงเว็บไซต

-งานประชาสัมพั นธ

หนาสนใจ

นําเสนอข อมูลส วนงานของ

-กําหนดขอมูลนําเข า ซึ่ง

-ระดับความพึงพอใจ

-เพื่อใหผูใชภายในหนวยงาน

ตนเองผ านทางเว็บเฟสไดง าย

ประกอบดวยการกําหนด

ของผูใชระบบยูในระดับ

สามารถปรับปรุงขอมูลหนาเว็บได

ลักษณะการรับขอมูล

ดี

ดวยตนเอง

-กําหนดวิธก
ี าร
ประมวลผล เปนขั้นตอน
ที่สําคัญในการแกปญหา
-กําหนดผลลั พ ธ เ ป น การ
กํ า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
แสดงผล
-การตรวจสอบ
ขอผิดพลาดและความ
ถูกตองของผลลัพธ
-จัดอบรมแกผูใชระบบ
-ติดตามประเมินผลการ
ทํางานของระบบและ
ปรับปรุงใหสามารถใช
งานอยูเสมอ

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -1

ลําดับ
๒

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

จัดทําระบบบริหารจัดการพัสดุ

-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ

-พัฒนา/จัดหาระบบ

-ศึกษาปญหากําหนด

-จํานวนระบบ

-งานเทคโนโลยี

ครุภัณฑเทศบาลตําบลเวียงพาง

จัดเก็บทะเบียนพัสดุครุภัณฑของ

สารสนเทศบริหารจัด การพัสดุ

ความต องการ

สารสนเทศ/รายงาน

สารสนเทศ,

คํา

เทศบาลฯ

ครุภัณฑ

-วิเคราะหและออกแบบ

เกี่ยวกับพั สดุครุภัณฑ

-งานพัสดุ(กองคลัง)

-เพื่อการจัดทํ าทะเบียนคุมการใช

ระบบงาน

-ระดับความพึงพอใจ

งานพัสดุครุภัณฑข องเทศบาลฯ

-พัฒนา/จัดหาจัดจาง

ของผูใชระบบยูในระดับ

-ทดสอบระบบโปรแกรม

ดี

-อบรมระบบใหแก
ผูใชงาน
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา
ระบบใหระบบสามารใช
งานได อยางมี
ประสิทธิภาพ
๓

จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ

-เพื่อการจัดเก็บข อมูลประวัติการ

-มีระบบสารสนเทศเกี่ยวข อง

-ศึกษาปญหากําหนด

-จํานวนระบบ

-งานเทคโนโลยี

การขออนุญาตประกอบกิจการ

ขอประกอบกิจการในพื้นที่

กับการขออนุญาตประกอบ

ความต องการ

สารสนเทศ/รายงานผล

สารสนเทศ,

ในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงพาง

-เพื่อจัดทําสถิติการขออนุญาต

กิจการของเทศบาลตําบลเวียง

-วิเคราะหและออกแบบ

จากระบบขออนุญาต

-งานสุขาภิบ าลและ

คํา

ประกอบกิจการการในพื้นที่

พางคํา

ระบบงาน

ประกอบกิจการ

อนามัยสิ่งแวดลอม

-เพื่อการติดตามตรวจสอบและ

-พัฒนา/จัดหาจัดจาง

-ระดับความพึงพอใจ

ประเมินผลการดําเนินงานของ

-ทดสอบระบบโปรแกรม

ของผูใชระบบยูในระดับ

สวนงานที่เ กี่ยวข อง

-อบรมระบบใหแก

ดี

ผูใชงาน
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา
ระบบใหระบบสามารใช
งานได อยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -2

ลําดับ
๔

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

จัดทําระบบสารบรรณหนังสือ

-การจัดเก็บขอมูลหนังสือสงไปยัง

-มีระบบจัดเก็บขอมูลหนังสือ

-ศึกษาปญหากําหนด

-จํานวนระบบ

-งานเทคโนโลยี

สง

หนวยงานอืน
่ ๆ

สง

ความต องการ

สารสนเทศ/รายงานผล

สารสนเทศ,

-การจัดเก็บสําเนาหนังสื อไวเป น

-วิเคราะหและออกแบบ

จากระบบหนังสือส ง

-งานธุรการ

อิเล็กทรอนิกส

ระบบงาน

-ระดับความพึงพอใจ

-พัฒนา/จัดหาจัดจาง

ของผูใชระบบยูในระดับ

-ทดสอบระบบโปรแกรม

ดี

-อบรมระบบใหแก
ผูใชงาน
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา
ระบบใหระบบสามารใช
งานได อยางมี
ประสิทธิภาพ
๕

โครงการจัดซื้อซอฟแวรปองกัน

-เพื่อจัดหาซอฟแวรปองกันไวรัส ไว

-มีการปองกันข อมูลจากการ

-สํารวจความต องการ

-ขอมูลการทํางานของทุก

-งานเทคโนโลยี

ไวรัสคอมพิวเตอร

สําหรับเครื่องคอมพิ วเตอร

ติดไวรัสภายในหนวยงาน

และจํานวนเครื่ อง

สวนงานไมมีไวรัส

สารสนเทศ

คอมพิวเตอรที่ยังไมได

คอมพิวเตอร

ติดตั้งซอฟแวรปองกัน
ไวรัส
๖

โครงการจัดซื้อเครื่อง

-เพื่อจัดซื้อเครื่อง

-มีเครื่องคอมพิ วเตอรและ

-สํารวจจํานวนเครื่อง

-บุคลากรภายใน

-งานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพื่อทดแทน

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

อุปกรณสํานักงานที่

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

หนวยงานมีประสิทธิภาพ

สารสนเทศ,

ของเดิม

สํานั กงานที่ทันสมัย มา

ทันสมัย ที่ทําใหบุคลากร

สํานั กงานที่มีอายุ การใช

และประสิทธิผลการใช

-งานพัสดุ(กองคลัง)

ทดแทนเครื่องเกาที่มีอายุ

ในหนวยงานมีความ

งานมานาน

งานICT เพิ่มขึ้น

การใชง านมานาน

เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

-เขียนโครงการ

-เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-จัดหาอุปกรณ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

การใชง าน ICTเพิ่มขึ้น

-ติดตั้ง

ใชงานICT เพิ่มขึ้น

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -3

ลําดับ
๗

ชื่อโครงการ
ระบบออฟฟศอัตโนมัติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

-การบริการจัด การเอกสารใน

-ลดเวลาในการทางานดาน

-แปลงเอกสารมาอยูใน

-ความพึงพอใจของผูใช

-งานเทคโนโลยี

รูปแบบไฟลดิจิตอล ทําให

เอกสาร

รูปแบบไฟลดิจิตอล

ขอมูลอยูในระดับดี

สารสนเทศ,

ประหยัดเวลาทั้งการจัดเก็บและ

-งานธุรการ

สืบคน
๘

การปรับปรุงระบบ

-เพื่อพัฒนาข อมูล

-ระบบฐานขอมูลของเทศบาล

-พัฒนาและปรับปรุง

-มีระบบฐานขอมูลกลาง

-งานเทคโนโลยี

ฐานข อมูล

สารสนเทศและระบบ

ใหเปนเอกภาพ

ระบบฐานขอมูลเทศบาล

ที่มีความเชื่อถื อได

สารสนเทศ

ฐานข อมูลของเทศบาล

-ฐานขอมูลใช อางอิงมีค วาม

ตําบลเวียงพางคํ า

-ความพึงพอใจในการใช

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

นาเชื่อถือ

ขอมูลยูใ นระดับดี

-บุคคลากรภายในเทศบาลฯ
และประชาชนรวมทั้ง
หนวยงานตางๆ สามารถ
เขาถึงฐานข อมูลไดอย าง
สะดวก

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -4

ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มศักยภาพและพัฒนานวัตกรรม ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเขากับระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนท องถิ่น

ลําดับ
๑

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

จัดหาระบบสารสนเทศแผนที่

-เพื่อเก็บขอมูลแผนที่ภ าษีในพื้นที่

-ระบบฐานขอมูลภาษี

-ศึกษาปญหากําหนด

-จํานวนระบบแผนที่

-งานเทคโนโลยี

ภาษี

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

-ระบบรายงานการชํ าระภาษี

ความต องการ

ภาษี/จํานวนรายงาน

สารสนเทศ,

-ระบบแผนที่ภาษี

-วิเคราะหและออกแบบ

-ความพึงพอใจของผูใช

-งานจัดเก็บรายได กอง

-ระบบจัดพิมพใบเสร็จ

ระบบงาน

ขอมูลอยูในระดับดี

คลัง

-พัฒนา/จัดหาจัดจาง
-ทดสอบระบบโปรแกรม
-อบรมระบบใหแก
ผูใชงาน
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา
ระบบใหระบบสามารใช
งานได อยางมี
ประสิทธิภาพ
๒

ระบบเครือขาย

-สามารถใชโปรแกรมและ

- มีเทคโนโลยีสารสนเทศ

-ประชุมหารือ

- มีจํานวนครั้งในการ

-งานเทคโนโลยี

ขอมูลรวมกันได

ใชทุกระบบงาน

-สํารวจอุปกรณที่

เสียของเครือขายนอย

สารสนเทศ

-เพื่อความประหยัดโดย

สามารถใชงานรวมกันได

ที่สุดหรือไมมีเลย

การใช อุปกรณในระบบ

-จัดซื้อจัดจาง

- ระดับความพึงพอใจ

เครือขายเดียวกัน

-แตงตั้งคณะกรรมการ

ของผูรับบริการ

-เพื่อความเชื่ อถือไดของ

ตรวจรับงาน

-จํานวนระบบ

ระบบงาน เพราะจะมีการทํา

-ทดสอบระบบ

สารสนเทศ เพื่อการ

สํารองข อมูลไว

บริหารและตัดสินใจ

-ประหยัดเวลา คาเดินทาง

-ระดับความสําเร็จ

เมื่อตองการแลกเปลี่ยน

ของกระบวนการผาน

ขอมูลกัน ในที่ที่อยูหางไกล

ระบบเครือขาย

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -5

ลําดับ
๓

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

ระบบรักษาความปลอดภัย

-เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

-ความมัน
่ คงปลอดภัย

-กําหนดนโยบายความ

-มีมาตรการการ

-งานเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส(CCTV)

และเชื่อถือไดใ นดานตางๆให กับ

และเชื่อถือได

มั่นคงปลอดภัย

จัดการความมั่ นคง

สารสนเทศ,

ประชาชนในพื้ นที่

- จัดสรรทรัพยากรอย าง

ปลอดภัยในการ

-งานปองกันบรรเทาสา

-เพื่อความมั่นคงป องกันปญหายา

พอเพียงสาหรับการ

ตรวจสอบระบบตางๆ

ธารภัย

เสพติดใหกับประชาชน

กําหนด

-มีแผนในการบริหาร

- การลงมือปฏิบัติการ

ความเสี่ยง

ดําเนินการ การเฝ าระวัง
การทบทวน การบํ ารุง
รักษาและ การปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย
-กําหนดเกณฑในการ
ยอมรับความเสี่ยงและ
ระดับความสี่ยงที่ยอมรับ
ได
-จัดใหมีการตรวจสอบ
ภายในสาหรับระบบ
บริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัย
-ดําเนินการทบทวน
ระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -6

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองตอความตองการของประชาชน

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

๑

โครงการจัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ต

-เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูดาน

-ดําเนินการติดตั้งอินเตอรเน็ต

-จัดทําแบบสํารวจความ

- ระดับความพึงพอใจ

-งานเทคโนโลยี

ชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ตําบลภายในเขตเทศบาลฯให

ตองการการใช

ของผูรับบริการอยูใน

สารสนเทศ

สื่อสารของเด็ก เยาวชนและชุ มชน

เปนแหลงคนควาอย างไร

อินเตอรเน็ตชุ มชนของ

ระดับดี

-เพื่อใหเยาวชนและประชาชน

พรมแดนของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล

ทั่วไป สามารถสืบคน เรียนรูได

เยาวชน

-สํารวจความหนาแนน

ดวยตนเองผ านเครือข าย

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

นักทองเที่ย วในเขต

แผนปฏิบัติการ

ใชอินเตอรเน็ต

-เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

-ประสานงานแผนที่ภาษี

ชีวิต

( กองคลัง) ในการสํ ารวจ

ใหบริการอินเตอรเน็ตทั้งทางดาน

พื้นที่เบื้องตน

ขอมูลข าสารและเทคโนโลยี

-จัดทําโครงการเพื่อ

และ

หนวยงานรับผิดชอบ

ของประชาชนที่ตองการ

อินเตอรเน็ต

ยกระดับคุณภาพการ

ตัวชี้วัด

เพื่อลดชองวางในการเขาถึง

ขอรับการอนุมัติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ประสานหนวยงาน

-เพิ่มศักยภาพในการเรียนรูใหกับ

ดําเนินการตามระเบียบ

ชุมชน/การคนหาข อมูลใหมๆเพื่ อ

การจัดซื้อจัดจาง

กอใหเกิดความรูที่ จะสามารถ

-ดําเนินการขออนุมัติใ น

พัฒนาชุ มชน

การจัดทํา

-ขยายโอกาสทางธุรกิจให กับ

อินเตอรเน็ตชุ มชน

ชุมชน

-ดําเนินการใหบริการ

ติดตั้ง

ประชาชนพรอมจัดทํา
แบบประเมินความพึ ง
พอใจ

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -7

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและประชาชน ใหมีความรู ทักษะ ในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
ลําดับ
๑

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการเสริมสรางและพัฒ นา

-เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใชง าน

-บุคคลากรภายในเทศบาล

-สํารวจความต องการ

-ความพึงพอใจของผูเขา

-งานเทคโนโลยี

ความรูและทั กษะการใช

เทคโนโลยีแกประชาชน

และสมาชิ กสภาเทศบาล

-นําเสนอโครงการเพื่ อขอ

อบรม

สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

-เพื่อใหความรูและเพิ่มทั กษะการ

ผูบริหาร และประชาชนที่

อนุมัติ

-จํานวนผูเขารับ การ

บุคลากรเทศบาลตํ าบลเวียงพาง

ใชงานให กับบุคคลากรภายใน

สนใจ

-ดําเนินกิจกรรม

อบรม

คําและประชาชนใน

เทศบาล

-สรุปผลการดําเนินการ

กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ

๒

โครงการจัดอบรมคอมพิ วเตอร

-เพื่อใหความรูผูประกอบการธุรกิจ

การใหความรูผูประกอบการ

-เสนอโครงการฯ(ข อมูล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

-งานเทคโนโลยี

สูประชาคมอาเซียนแหง การ

และกลุมองคกรอาชีพในพื้นที่ไดมี

ธุรกิจและกลุมองคกรอาชีพใน

และติดตอวิทยากร)

- จํานวนผูเขารวมอบรม

สารสนเทศ

เรียนรู:พัฒนาธุรกิจชุมชนดวย

ความเขาใจการทําธุรกิจบนสื่อ

พื้นที่ตําบลเวียงพางคํา

-จัดเตรียมขอมูล(จัดทํา

50 คน

สื่อออนไลน

ออนไลน

เปาหมายดานปริ มาณ

คูมือ,ค าตอบแทน

-เพื่อใหความรูผูประกอบการธุรกิจ

- จํานวนประชาชน ๕๐ คน

วิทยากร,ประชาสัมพั นธ

และกลุมองคกรอาชีพใหรูชองทาง

เปาหมายดานคุ ณภาพ

และประสาน

การตลาดที่หลากหลาย

- ประชาชนผูประกอบการ

กลุมเปาหมาย,จัดทํา

-เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจและ

และกลุมองคกรอาชีพในพื้นที่

แบบประเมินกอนและ

กลุมองคกรอาชีพไดตะหนักรู

เทศบาลตําบลเวียงพางคําได มี

หลัง)

วิธก
ี ารเขาถึง สื่อออนไลนและใช

ความรูใ นเรื่องการพัฒนาธุรกิจ

-ดําเนินกิจกรรมตาม

ประโยชนจากสื่ อออนไลนใหเปน

ชุมชนโดยใชช องทางการ

โครงการ(จัดเตรียม

ประโยชนแกตนเองและครอบครัว

สื่อสารออนไลน

สถานที่ ,โครงการฯ ฯล)
-สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -8

ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และนําสมัย เพื่อความเปนผู นําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหนวยงานองคกรปกครองสวนท องถิ่น

ลําดับ
๑

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

ปรับปรุงระบบการสํารองไฟ

-จัดหาเครื่องสํารองไฟสําหรับ

-มีเครื่องสํารองไฟสําหรับ

-สํารวจจํานวนเครื่อง

ของเครือขายคอมพิ วเตอร

เครื่องคอมพิ วเตอรที่อยูใ น

เครื่องคอมพิ วเตอร

สํารองไฟใหกับเครื่อง

เทศบาลฯ

เครือขายของเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด
-จํานวนเครื่องสํ ารองไฟ

หนวยงานรับผิดชอบ
-งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอรที่ยังไมมีการ
ติดตั่งเครื่องสํารองไฟ
-ขออนุมัติจัดหาเครื่อง
สํารองไฟ
-ดําเนินการจัดหา
-ติดตั้งเครื่องสํารองไป

๒

จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ

-จัดหาอุปกรณตอพวง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

คอมพิวเตอร

-มีอุปกรณนําเสนองานที่คมชัด

-สํารวจอุปกรณตอพวงที่

-จํานวนอุปกรณตอพวง

จําเปนต องใชใ นงาน

พวงที่มีความจําเป นในการใช

ตางๆจากสวนงานที่

งาน

เกี่ยวของ

-งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-ขออนุมัติจัดหาอุปกรณ
-ดําเนินการจัดหา
-ติดตั้งอุปกรณตอพวง
๓

ปรับปรุงบริหารจัดการการใช

-การวางแผนการติดตั้งเครื่องพิมพ

-ติดตั้งเครื่องพิมพใหสามารถ

-สํารวจความต องการใช

-จํานวนจุดติดตั้ง

-งานเทคโนโลยี

เครื่องพิมพของเทศบาลฯ

สําหรับหนวยงานภายในเทศบาล

ใชงานร วมกันได

งานเครื่องพิ มพภายใน

เครื่องพิมพ

สารสนเทศ

-ใหทุกสวนงานสามารถใช

เทศบาล

-ความพอใจของผูใช อยู

เครื่องพิมพรวมกันไดอยางมี

-วางแผน ออกแบบผัง

ในระดับพอใจ

ประสิทธิภาพ

การติดตั้งเครื่องพิมพ
-ติดตั้งเครื่องพิมพให
สามารถใชงานรวมกันได
ในจุดเดียว

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -9

ลําดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย/ผลผลิต

๔

ซอมแซมครุภัณฑค อมพิวเตอร/

-เพื่อใหเครื่องคอมพิ วเตอรของ

-การดูแลใหเครื่อง

-สํารวจจํานวนเครื่อง

-จํานวนเครื่อง

-งานเทคโนโลยี

จางเหมาดูแลระบบเครือข าย

เทศบาลสามารถใชง านได อยางมี

คอมพิวเตอรสามารถทํางาน

คอมพิวเตอรที่หมด

คอมพิวเตอรสามารถ

สารสนเทศ

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตองการของ

ระยะเวลาประกันสัญญา

ทํางานไดเปนปกติไมทํา

-เพื่อชวยใหผูใชง านทํ างานไดอย าง

ผูใชงานไดเปนอย างดี

-นําเสนอขอมูลแก

ใหผูปฏิบัติงานเสียขอมูล

ผูบริหาร

นอยกวา ๒ ครั้งตอปตอ

-เสนอใหมีการซอมแซม

เครื่อง

มีประสิทธิผล

แผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

บํารุงรักษา
-ดําเนินการดูแลรักษา
เปนเดือนละครั้ง
-ตรวจสอบ/บันทึ กสถิติ
การซอมบํารุง
-รายงานผลการ
ดําเนินการ/จุดคุมทุ น/
ความคุมค าการจางเหมา
ดูแล

๕

การดูแลระบบ File server

-เพื่อให File server ของเทศบาล

-File server ของเทศบาลฯ

-สํารวจสถิติ การเขาใช

-จํานวนสถิติ การไม

-งานเทคโนโลยี

ฯและของศูนยเยาวชนตําบลเวียง

ทํางานไดเปนปกติ

ขอมูล

ทํางานของ File Server

สารสนเทศ

พางคําสามารถใชงานไดเปนปกติ

-ตรวจสอบจํานวนสถิติ

นอยกวา ๕ ครั้งตอไป

-เพื่อใหขอมูลจัดเก็บไดเปน

การไมทํางานของFile

มาตรฐานและปลอดภัย

server

-File server ระบบยืนยันตัวตน

-ติดตอประสานงานการ

ของเวียงพางคําสามารถทํางานได

บํารุงรักษากับบริษัท

อยางสมบูรณ

-จัดจางการดูแลรักษา
-ติดตามประเมินผล
-จัดทํารายงานผล
รายงานต อผูบังคับบัญชา
ตามหวงเวลา

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๓ -10

ลําดับ
๖

ชื่อโครงการ

พัฒนาปรับปรุงและทดแทน
ระบบการบริหารจัดการ
เครือขายไรสาย

วัตถุประสงค

ใหสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
ชองทางการเขาถึงทรัพยากรดาน
ICT ที่ทันสมัย
มีโครงสรางพื้นฐานดาน
ICT ที่มีมาตรฐานและนําสมัย

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

เปาหมาย/ผลผลิต

มีระบบเครือขายไรสาย
ครอบคลุมการใหบริการ
ภายในเทศบาลฯ
ไดรับสัญญาณดีในจุด
ใหบริการ

แผนปฏิบัติการ

สํารวจจํานวนจุดที่จะ
ใหบริการ
สํารวจอุปกรณที่
จะตองทดแทน
ออกแบบจุดติดตั้ง
เพื่อใหครอบคลุม
จัดหาอุปกรณ
ติดตั้งระบบ

ตัวชี้วัด

หนวยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ไม
สามารถใหบริการ
เครือขายได ไมเกิน 87
ชั่วโมงตอป
ระยะเวลาที่ Access
Point ไมสามารถ
ใหบริการไดเฉลี่ยไมเกิน
10 % ตอป
มีระบบสํารองไฟฟา
สําหรับอุปกรณ
เครือขายหลัก
(backbone) และ
เซิรฟเวอรหลัก ตลอด
24 ชั่วโมง
คาเฉลี่ยความพึง
พอใจการใชบริการ
เครือขายอยูในระดับดี

หนาที่ ๓ -11

สวนที่ ๔
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ปงบประมาณ 2558-2561

ลําดับ
๑

ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการ

ป ๒๕๕๘

ป ๒๕๕๙

ป ๒๕๖๐

ป ๒๕๖๑

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๔. จัดทําระบบสารบรรณหนังสือสง

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕. โครงการจัดซื้อซอฟแวรป องกัน

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๒,๕๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

๑. ปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลตําบลเวียง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงาน

พางคํา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การ
บริการ และการพัฒนาองคกร

งบประมาณ

๒. จัดทําระบบบริหารจัดการพั สดุ
ครุภัณฑเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๓. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการขอ
อนุญาตประกอบกิจการในพื้ นที่
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

ไวรัสคอมพิวเตอร
๖. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

๗๐,๘๙๐

เพื่อทดแทนของเดิม
๗. ระบบออฟฟศ อัตโนมัติ
๘. การปรับปรุงระบบฐานข อมูล
๒

เพิ่มศักยภาพและพัฒนานวัตกรรม ดานการใช

๙. จัดหาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเขากับ

๑๐. ระบบเครือขาย

ระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวน

๑๑. ระบบรักษาความปลอดภัย

ทองถิ่น

อิเล็กทรอนิกส(CCTV)

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หนาที่ ๔ -1

ลําดับ
๓

ยุทธศาสตร
เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึง
ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ป ๒๕๕๘

๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย อินเตอรเน็ต

ป ๒๕๕๙

ป ๒๕๖๐

ป ๒๕๖๑

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ชุมชน

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
๔

พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและ
ประชาชน ใหมีความรู ทักษะ ในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มี
คุณธรรมและจริยธรรม

๑๓. โครงการเสริมสรางและพัฒนา
ความรูและทั กษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบล
เวียงพางคําและประชาชนใน
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
๑๔. โครงการจัด อบรมคอมพิวเตอรสู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาคมอาเซียนแหง การเรียนรู :
พัฒนาธุรกิจชุ มชนด วยสื่อออนไลน
๕

เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน

๑๕ ปรับปรุงระบบการสํารองไฟของ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และ

เครือขายคอมพิ วเตอรเทศบาลฯ

นําสมัย เพื่อความเปนผูนําดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๑๖. จัดซื้อจัดหาครุภัณฑค อมพิ วเตอร

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

และอุปกรณตอพ วงที่มีความจําเปนใน
การใชง าน
๑๗. ปรับปรุงบริหารจัดการการใช
เครื่องพิมพของเทศบาลฯ
๑๘. ซอมแซมครุภั ณฑคอมพิ วเตอร /
จางเหมาดูแลระบบเครือข ายเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํ า
๑๙. การดูแลระบบ File server

๒๐. พัฒนาปรับปรุงและทดแทนระบบ
การบริหารจัดการเครือขายไรสาย

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

หนาที่ ๔ -2

สวนที่ ๕
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
๕.๑ การติดตามประเมินผล
๑) ใหสวนราชการในเทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ า จั ดทํางาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช งบประมาณและ
ไมใชงบประมาณ ใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตร ที่กําหนดไว
๒) การเพิ่มเติม ปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการ ตามข อ ๑) สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม
ของสถานการณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเปนไปตามที่ เทศบาลตําบลเวียงพางคํากําหนด
๓) การทบทวน ปรั บปรุ ง แผนแมบทฯเทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ าจะดําเนินการทุกๆ ๒ ป และหรื อ
เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
๔) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีหนาที่อํานวยการ กํากับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยใหเปนไปตาม
แผนฯ
๕) หัวหนาสวนราชการ เทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ า จั ดทํารายงานสรุ ปผลการปฏิ บัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําป เพื่อเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา ผานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานปลัดเทศบาล
๖) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดเทศบาล รวบรวมรายงานและจั ดทําสรุ ปผลการปฏิ บัติงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารประจํ าป ของเทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ า เพื่อเสนอตอนายกเทศมนตรี
ตําบลเวียงพางคํา

แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา

หนาที่ ๕ -1

ภาคผนวก

บันทึกขอความ
สวนราชการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักปลัดเทศบาล

ที่ ชร ๕๔๖๐๑ /

วันที่

๑

สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

แจงเวียนคําสั่งแตงตัง
้ คณะกรรการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารฯ

เรียน

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

สิ่งที่สงมาดวย

- คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

จํานวน ๑ ชุด

เทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ า จะดําเนินการดานการพัฒนาในส วนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการบูรณาการ บังเกิดเอกภาพ
มีมาตรฐาน สามารถใชทรัพยากรรวมกันไมซ้ําซอน และประหยัดงบประมาณของทางราชการ

จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตําบลเวียงพาคํา
๒.๑ นายฉัตรชัย ชัยศิริ

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

ประธานกรรมการ

๒.๒ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม

รองนายกเทศมนตรีฯ

กรรมการ

๒.๓ นายธนทรัพย เกเย็น

รองนายกเทศมนตรีฯ

กรรมการ

๒.๔ นายสมพงษ วงคธรรม

เลขานุการนายกเทศมนตรี

กรรมการ

๒.๕ นายยศเชย ไชยเดช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

กรรมการ

๒.๖ นายดํารงค พนาพิทักษทอง

ประธานสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๗ นายวิษณุ จันทรเทพ

รองประธานสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๘ นายสุพรรณ ติยะกวาง

เลขานุการสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๙ นางจันทกานต นอยหมอ

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๐ นายอํานวย กาปญญา

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๑ นายอภิรุต ลังกากาศ

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๒ นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๓ นายสุคํา วินัน

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๔ นายสมศักดิ์ พรมมินทร

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๕ นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๖ นายสงวน ไชยสมุทร

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๗ น.ส.ศิริลักษณ โสภา

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๘ นายอํานวย แกวตาติ๊บ

กํานันตําบลเวียงพางคํา

กรรมการ

๒.๑๙ นายเสริมจิตต บุญยวง

ประชาคมตําบลเวียงพางคํา

กรรมการ

๒.๒๐ นายอินทวน ชื่องาม

ประธานชุมชนถ้ําผาจม

กรรมการ

๒.๒๑ นายมารุต เกียรติวัตร

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๒ นายวิชัย พิมพอุบล

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๓ นายวาที หนานจาย

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๔ นายแสวง แสนยี่

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๕ นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยากุล

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๖ นายจันทร ตาอุน

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๗ นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๘ นายณรงศักดิ์ นราธรพิพัฒน

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๒๙ นาวสาวณัฐปภัสส ยามูล

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๓๐ นายสมรัฐ แซตั้ง

ประธานชุมชน

กรรมการ

๒.๓๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง

ปลัดเทศบาล

กรรมการและเลขานุการ

๒.๓๒ นางสาวณัฐดา จับใจนาย

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร

กรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป
๓.๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

๓.๒ นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์

ผูอํานวยการกองคลัง

กรรมการ

๓.๓ วาที่ พ.ต.เทพพิทักษ สวางเต็ม

ผูอํานวยการกองชาง

กรรมการ

๓.๔ นางดารินทร ตารินทร

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

กรรมการ

๓.๕ นางสาวสุทราทิพย บุญมี

รรก.ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

๓.๖ นายปณัฐพงษ ขอนพิกุล

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

กรรมการ

๓.๗ นางสาวพรพิมล ทรายสาลี

หัวหนาฝายปกครอง

กรรมการ

๓.๘ นางสาวนภาวัลย บุญตัน

หัวหนาฝายอํานวยการ

กรรมการ

๓.๙ นางสาวรุงรัตน แกวแกน

พยาบาลวิชาชีพ

กรรมการ

๓.๑๐ นางพัชรียา สิงหธนะ

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

๓.๑๑ นางสาวสายสุนีย ภิระ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการ

๓.๑๒ นางสาวรุงทิพย อายุโรจน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการ

๓.๑๓ นายอัษฎาวุธ กรุณา

นักวิชาการสุขาภิบาล

กรรมการ

๓.๑๔ สิบเอกกฤษฎา จินาการ

เจาพนักงานปองกันฯ

กรรมการ

๓.๑๕ นางทัศนีย แสงแกว

จนท.บริหารงานทะเบียนฯ

กรรมการ

๓.๑๖ นางสาวสุมิตตรา คําผกา

นักวิชาการประชาสัมพันธ

กรรมการ

๓.๑๗ นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์

เจาหนาที่วิเคราะหฯ

กรรมการ

๓.๑๘ นางสาววิภาดา ลาภยศ

บุคลากร

กรรมการ

๓.๑๙ นางสาวนงคเยาว เทพสิงห

นักวิชาการคลัง

กรรมการ

๓.๒๐ นายธงชัย จําปา

นักวิชาการพัสดุ

กรรมการ

๓.๒๑ นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ

๓.๒๒ ส.อ.หญิง สุภาวดี อุนเรือน

นักวิชาการจัดเก็บรายได

กรรมการ

๓.๒๓ นายไพบูล ราชคม

เจาหนาที่พัสดุ

กรรมการ

๓.๒๔ นายพัลลภ ภูริวรางคกูล

วิศวกรโยธา

กรรมการ

๓.๒๕ นายสัมพันธ พันหลา

เจาพนักงานธุรการ

กรรมการ

๓.๒๖ นายไววิทย ติวัน

นายชางโยธา

กรรมการ

๓.๒๗ นางสาวณัฐดา จับใจนาย

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร

กรรมการและเลขานุการ

๓.๒๘ นางสาวหทัยทิพย กาใจคํา

ผช.เจาหนาที่บันทึกขอมูล

กรรมการและผช.เลขานุการ
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คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ ...694../๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

เ พื่ อ ให การดํ า เ นิ น การด า นเ ทคโนโลยี ส า รสนเ ทศและก ารสื่ อสารของ เ ทศบาลตํ า บ ล
เวียงพางคํา ทั้งในดานการควบคุมบังคับบัญชาและดานการบริ หารราชการทั่วไปเป นไปอยางมีประสิ ทธิ ภาพ
นําไปสู การบู ร ณาการบั งเกิด เอกภาพ

มีมาตรฐาน

สามารถใช ทรั พ ยากรร วมกันไมซ้ําซ อน

และประหยั ด

งบประมาณของทางราชการ จึงใหดําเนินการ ดังนี้
๑. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเทศบาลตําบล
เวี ย งพางคํ า จํ า นวน
เวี ยงพางคํ า

๒

คณะ ไดแ ก คณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเทศบาลตํ าบล

และคณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการบริ หารราชการทั่วไป

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๒. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตําบลเวียงพาคํา ประกอบดวย
๒.๑ นายฉัตรชัย ชัยศิริ

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

ประธานกรรมการ

๒.๒ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม

รองนายกเทศมนตรีฯ

กรรมการ

๒.๓ นายธนทรัพย เกเย็น

รองนายกเทศมนตรีฯ

กรรมการ

๒.๔ นายสมพงษ วงคธรรม

เลขานุการนายกเทศมนตรี

กรรมการ

๒.๕ นายยศเชย ไชยเดช

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

กรรมการ

๒.๖ นายดํารงค พนาพิทักษทอง

ประธานสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๗ นายวิษณุ จันทรเทพ

รองประธานสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๘ นายสุพรรณ ติยะกวาง

เลขานุการสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๙ นางจันทกานต นอยหมอ

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๐ นายอํานวย กาปญญา

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๑ นายอภิรุต ลังกากาศ

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๒ นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๓ นายสุคํา วินัน

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๔ นายสมศักดิ์ พรมมินทร

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๕ นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๖ นายสงวน ไชยสมุทร

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๗ น.ส.ศิริลักษณ โสภา

สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

๒.๑๘ นายอํานวย แกวตาติ๊บ

กํานันตําบลเวียงพางคํา

กรรมการ

/ ๒.๑๙ นายเสริมจิตต...
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๒.๑๙ นายเสริมจิตต บุญยวง

ประชาคมตําบลเวียงพางคํา

กรรมการ

๒.๒๐ นายอินทวน ชื่องาม

ประธานชุมชนถ้ําผาจม

กรรมการ

๒.๒๑ นายมารุต เกียรติวัตร

ประธานชุมชนดอยงาม

กรรมการ

๒.๒๒ นายวิชัย พิมพอุบล

ประธานชุมชนเวียงพาน

กรรมการ

๒.๒๓ นายวาที หนานจาย

ประธานชุมชนปายางใหม

กรรมการ

๒.๒๔ นายแสวง แสนยี่

ประธานชุมชนปาเหมือดรุงเจริญ

กรรมการ

๒.๒๕ นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยากุล

ประธานชุมชนผาหมี

กรรมการ

๒.๒๖ นายจันทร ตาอุน

ประธานชุมชนหวยน้ําริน

กรรมการ

๒.๒๗ นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์

ประธานชุมชนปาเหมือดสันติสุข

กรรมการ

๒.๒๘ นายณรงศักดิ์ นราธรพิพัฒน

ประธานชุมชนปาเหมือดรุงเจริญ

กรรมการ

๒.๒๙ นาวสาวณัฐปภัสส ยามูล

ประธานชุมชนปายางผาแตก

กรรมการ

๒.๓๐ นายสมรัฐ แซตั้ง

ประธานชุมชนผาแตกพัฒนา

กรรมการ

๒.๓๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง

ปลัดเทศบาล

กรรมการและเลขานุการ

๒.๓๒ นางสาวณัฐดา จับใจนาย

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร

กรรมการและผช.เลขานุการ

๓. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการบริ หารราชการทั่วไปเทศบาล
ตําบลเวียงพาคํา ประกอบดวย
๓.๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

๓.๒ นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์

ผูอํานวยการกองคลัง

กรรมการ

๓.๓ วาที่ พ.ต.เทพพิทักษ สวางเต็ม

ผูอํานวยการกองชาง

กรรมการ

๓.๔ นางดารินทร ตารินทร

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

กรรมการ

๓.๕ นางสาวสุทราทิพย บุญมี

รรก.ผอ.กองการศึกษา

กรรมการ

๓.๖ นายปณัฐพงษ ขอนพิกุล

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

กรรมการ

๓.๗ นางสาวพรพิมล ทรายสาลี

หัวหนาฝายปกครอง

กรรมการ

๓.๘ นางสาวนภาวัลย บุญตัน

หัวหนาฝายอํานวยการ

กรรมการ

๓.๙ นางสาวรุงรัตน แกวแกน

พยาบาลวิชาชีพ

กรรมการ

๓.๑๐ นางพัชรียา สิงหธนะ

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

๓.๑๑ นางสาวสายสุนีย ภิระ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการ

๓.๑๒ นางสาวรุงทิพย อายุโรจน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการ

๓.๑๓ นายอัษฎาวุธ กรุณา

นักวิชาการสุขาภิบาล

กรรมการ

๓.๑๔ สิบเอกกฤษฎา จินาการ

เจาพนักงานปองกันฯ

กรรมการ

๓.๑๕ นางทัศนีย แสงแกว

จนท.บริหารงานทะเบียนฯ

กรรมการ

๓.๑๖ นางสาวสุมิตตรา คําผกา

นักวิชาการประชาสัมพันธ

กรรมการ

๓.๑๗ นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์

เจาหนาที่วิเคราะหฯ

กรรมการ

๓.๑๘ นางสาววิภาดา ลาภยศ

บุคลากร

กรรมการ

/ นางสาวนงคเยาว…
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๓.๑๙ นางสาวนงคเยาว เทพสิงห

นักวิชาการคลัง

กรรมการ

๓.๒๐ นายธงชัย จําปา

นักวิชาการพัสดุ

กรรมการ

๓.๒๑ นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ

๓.๒๒ ส.อ.หญิง สุภาวดี อุนเรือน

นักวิชาการจัดเก็บรายได

กรรมการ

๓.๒๓ นายไพบูล ราชคม

เจาหนาที่พัสดุ

กรรมการ

๓.๒๔ นายพัลลภ ภูริวรางคกูล

วิศวกรโยธา

กรรมการ

๓.๒๕ นายสัมพันธ พันหลา

เจาพนักงานธุรการ

กรรมการ

๓.๒๖ นายไววิทย ติวัน

นายชางโยธา

กรรมการ

๓.๒๗ นางสาวณัฐดา จับใจนาย

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร

กรรมการและเลขานุการ

๓.๒๘ นางสาวหทัยทิพย กาใจคํา

ผช.เจาหนาที่บันทึกขอมูล

กรรมการและผช.เลขานุการ

๔. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตําบลเวียงพาคํา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๔.๑ กําหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และความรับผิดชอบ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ
่ สาร ของเทศบาลเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๔.๒ จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๔.๓ บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของเทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ าและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริ หารราชการทั่วไปของเทศบาลตําบลเวี ยงพางคํ า ให มี
การบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๔ บูรณาการและใหความเห็นชอบ งาน/แผนงาน/โครงการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารของสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๕. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๕.๑ กําหนดนโยบาย อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ
่ สารเพือ
่ การบริหารราชการทั่วไปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวมเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๕.๒ บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปเทศบาลตําบล
เวียงพางคําในภาพรวม พรอมทัง
้ แบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป ใหกับสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๕.๓ กําหนดมาตรการการพัฒนาและการดําเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร
เพื่อการบริหารราชการทั่วไป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๕.๔ กําหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๕.๕ เชิญผูแทนสวนราชการ หรือผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคาแนะนํา คําปรึกษา และขอรับขอมูลในเรื่อง
ที่เกี่ยวของหรือขอมูลประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
๕.๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงาน ประธานกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตามหวงเวลาที่เหมาะสม
/ ๕.๘ ใหสวน...
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๕.๘ ใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ใหการสนับสนุนการดําเนินการของ
คณะกรรมการ ฯ คณะอนุกรรมการ ฯ และคณะทํางาน ฯ ตามที่ไดรับการรองขอ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เรื่อง แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2558 – 256๑)
.........................................................................

ดวยคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ไดจัดทําร างแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2558 – 256๑) ซึ่งคณะกรรมการแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดมีมติเห็นชอบรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฯ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จึงขอประกาศใชเปนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2558 – 256๑)

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ

ณ

วันที่

27 สิงหาคม

2557

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

