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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำแผนแม่บทฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
แสดงให้ เห็ น ถึงหลักการ วิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการนำเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาปรับใช้ ในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อสนับสนุนแนวทางการ
ดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วนราชการ ภายใต้การดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ในการจั ด ทำแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเทศบาลตำบลน้ ำ แพร่ พั ฒ นา
พ.ศ. 2563 – 2567 เป็นการจัดทำภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบต่างๆ ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้ มียุทธศาสตร์ช าติเป็ น
เป้ าหมายการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบู รณาการกันเพื่อให้ เกิดเป็นพลั งผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่ าว โดยให้ เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทำ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจั ดทำร่างยุ ทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ านต่ างๆ รวม ๖ คณะอั น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการจั ดทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติด้ านความมั่น คง คณะกรรมการจัดทำยุท ธศาสตร์ช าติด้ านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ช าติด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์ คณะกรรมการจั ดทำยุท ธศาสตร์ช าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ เพื่ อ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุ ทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ช าติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนำ
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับ เป็นประเทศในกลุ่มบน
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ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุ ด พ้ น จากการเป็ น ประเทศยากจน และในด้ านสิ่ งแวดล้ อ มที่ ป ระเทศไทยมี ข้ อ ได้ เปรี ย บในความ
หลากหลายเชิ งนิ เวศ อย่ างไรก็ต าม ประเทศไทยยั งมี ความท้ าทายต่ อการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ อาทิ อั ตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกที่ยั งไม่ฟื้นตัวได้ เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้ว ย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้น เปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่ องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญ หาของประชาชน
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้ องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทาง
ความคิ ด และอุ ด มการณ์ ที่ มี ร ากฐานมาจากความเหลื่ อ มล้ ำ ความไม่ เสมอภาค การขาดความเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านยังคงเป็ นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ ความสำคัญกับ
ปั ญ หาด้านความมั่น คงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็ น
ประเด็น ท้ าทายต่อการสร้ างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐ กับ ประชาชนและระหว่างประชาชนกั บ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพ ลและการเพิ่ ม
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บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้ วอำนาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ
ทิศทางความสั มพัน ธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ ม
เศรษฐกิ จ และการเปิ ด เสรี ในภู มิ ภ าคที่ น ำไปสู่ ค วามเชื่ อ มโยงในทุ ก ระบบ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งด้ า น
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ างก้ าวกระโดดจะก่ อ ให้ เกิ ด นวัต กรรมอย่ างพลิ กผั น อาทิ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
สำคั ญ ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิ ด อาทิ ก ารรวมกลุ่ ม ทางการค้ า และการลงทุ น ที่ จ ะมี ค วาม
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะ
มีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติ กรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต
และการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น
และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้าย
ถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคง
เป็ นประเทศผู้รับ ของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้า นอาหารและ
น้ ำ ขณะที่ ร ะบบนิ เวศต่ า งๆ มี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลง และมี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งสู ง ในการสู ญ เสี ย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้ อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ทำให้ ก ารเป็ น สั งคมสี เขี ย วการรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
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พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่
ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้
สมั ย ใหม่ มี ร ะดับ ความแตกต่ างกั น ระหว่างกลุ่ ม ประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความ
ต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะ
ถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคง
และคุณ ภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้
ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัต
สูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒ นาที่เกี่ยวข้อง มีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้ นส่วนการพัฒ นาที่เป็นการดำเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและ
ปรับ ตัวให้สามารถดำเนิ นชีวิ ตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ แ ละกติ ก าใหม่ ๆ และมาตรฐานที่ สู งขึ้ น โดยเฉพาะในโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว ซึ่ ง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรี ยน
การสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้น ฐาน รวมทั้งการให้ ความสำคัญ กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ อให้ ประเทศไทย
สามารถยกระดับ เป็ น เจ้ าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทั นโลก จากการต่อยอดการพั ฒ นาบนพื้น ฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒ นา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
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เมืองที่เติบ โตอย่างต่อเนื่องที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดั ง นั้ น ภายใต้ เงื่ อ นไขโครงสร้ า งประชากร โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม สภาพภู มิ อ ากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒ นาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่
การปฏิ บั ติทั้ งในระดับ ยุ ท ธศาสตร์ ภารกิจ และพื้ น ที่ ซึ่ งรวมถึงพื้ น ที่พิ เศษต่ างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติภ ายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
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เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไม่ มี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ในภาวะความยากจนเศรษฐกิ จ ในประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ขณะเดีย วกัน ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพัน ธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภ าคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดย
ได้น้ อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน
ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น
ได้ให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒ นาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดั บ ประเทศในทุ ก ขั้ น ตอนของแผนฯ อย่ า งกว้ า งขวางและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น กำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน”
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญ ในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ส ามารถปรับ ตัว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า
แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)
พันธกิจ
(1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล
(2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ
(3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย
(4) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
(5) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์น่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
(1) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สมดุ ล และสามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
(2) สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
(3) การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล โดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
วิสัยทัศน์ “ตำบลแห่งความสุข และความมั่นคงในชีวิต”
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความ
ร้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม
2) ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่น
มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลการกระทบจากการ เข้า
ร่วมประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3) ชุ ม ชนมี จิ ต สำนึ ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาในด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
4) ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
5) ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมได้รับบริการและสวัสดิการจากเทศบาลอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
6) ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
7) เทศบาลมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ สาธารณะแก่
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
1) ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
3) สุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ค่าเป้าหมาย
1) ความพึงพอใจขอประชาชนร้อยละ 70- 90
2) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละ 60- 85
3) ร้อยละ 70-80 ของประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
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กลยุทธ์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จำเป็น
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร
3) พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
4) ส่ งเสริมและพัฒ นาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน ระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น
5) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC
6) ส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น
7) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น
8) พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม
9) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
10) การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก
11) ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12) การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
13) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
14) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
15) การควบคุมป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน
16) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
17) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
18) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและแรงงานต่างด้าว
20) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
21) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
22) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
2) การส่งเสริมการเกษตรการผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
3) การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
4) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5) การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนแม่บท
1.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของเทศบาล
ตำบลน้ำแพร่พัฒนาให้มีทิศทางเดียวกัน
1.2.2 เพื่อให้บุคลากรได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการบริการอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
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1.2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเสริมสร้าง การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การบริการและการลงทุน
1.3 วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
บรรลุ ภ ารกิ จ การบริ ห ารจั ด การ โดยที่ ป ระชาชนในตำบลมี โอกาสเข้ าถึ งและใช้ ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศบาลตำบลน้ำ
แพร่พัฒนา โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
ยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และตรงตามวิสัยทัศน์ของตำบลน้ำแพร่คือ “ตำบลแห่งความสุข
และความมั่นคงในชีวิต”
1.4 พันธกิจ
นำ ICT มาสนั บ สนุ น การบริ ห ารจัด การของเทศบาลตำบลน้ ำแพร่พั ฒ นา ทั้ งทางด้านการบริก าร
ประชาชนและการบริหารงานโดยเน้น
1.4.1 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
1.4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
1.4.3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
1.4.4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการบริการประชาชนและการบริหารจัดการของเทศบาล
ตำบลน้ำแพร่พัฒนา
1.5 เป้าประสงค์
1.5.1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
1.5.2 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตำบลน้ำแพร่ ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
1.5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์
1.5.4 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
1.5.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลน้ำแพร่
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามมาตรา 40 และมาตรา
41 เป็ น ผลให้ ส ภาตำบลน้ ำแพร่ เปลี่ ย นแปลงฐานะเป็ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล ตั้ งแต่ วัน ที่ 16 เดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. 2539 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556และตามมาตรา 42
แห่งพระราชบั ญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม เติมจนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาล
ตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้เปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน
2556 โดยมีลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
ภาพที่ 1 แผนที่ตำบลน้ำแพร่
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2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 ที่ตั้ง การปกครอง พื้นที่ และจำนวนประชากร
สำนั กงานเทศบาลตำบลน้ ำแพร่พัฒ นา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
อำเภอหางดง ระยะทางห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้
ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน
ทิศเหนือ
จรดบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
ทิศใต้
จรดบ้านจำปาลาว และบ้านป่าตึงใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
ทิศตะวันออก จรดบ้านกอง และบ้านโรงวัว ตำบลหางดง อำเภอหางดง
ทิศตะวันตก จรดบ้านแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง อำเภอสะเมิง
ตำบลน้ ำแพร่ มี ห มู่ บ้ า นที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบ 11 หมู่ บ้ าน มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 80.55 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 7,309 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน
3,543 คน ประชากรหญิงจำนวน 3,766 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,091 ครัวเรือน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 81.13 คน/ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 1 หมู่บ้าน/เนื้อที่/จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
เนื้อที่ /
จำนวน
หมู่ที่
เนื้อที่ / ไร่
ตารางกิโลเมตร
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ
1.21
756.25 203
245
448
260
หมู่ที่ 2 บ้านศาลา
0.96
600.00 285
305
590
270
หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง
3.66
2,287.50 272
303
575
238
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่
2.74
1,712.50 566
590 1,156
464
หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้
0.78
487.50 427
454
881
257
หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ
1.52
950.00 394
446
840
295
หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง
15.00
9,375.00 554
543 1,097
535
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้
38.33
23,956.25 77
95
172
69
หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ
3.45
2,156.25 278
288
566
255
หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น
2.61
1,631.25 161
168
329
159
หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง
10.29
6,431.25 326
329
655
289
รวม
80.55
50,343.75 3,543 3,766 7,309 3,091
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
2.1.2 การศึกษา และศาสนา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแพร่ และโรงเรียน
บ้านแสนตอ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีโรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเต็มศิริวิทยา และโรงเรียนปัญญาเด่น มีที่อ่าน
หนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน จำนวน 11 แห่ง
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัด 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ศาลเจ้า 2 แห่ง ประเพณีที่สำคัญ
ได้แก่ ประเพณี สรงน้ ำพระธาตุวัดต่าง ๆ ประเพณี แห่ งเทียนเข้าพรรษา ประเพณี ส งกรานต์ ประเพณี ล อย
กระทง ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันคือภาษาคำเมือง
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2.1.3 ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- คลินิก
- ที่พัก / ห้องแถว / ห้องเช่า
- บ้านเช่า / บ้านจัดสรร
- โรงแรม / โฮมสเตย์
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ และร้านแก๊ส
- โกดัง
- โรงปูนผสมเสร็จ
- โรงสีข้าว
- ตลาดสด
- ตลาดนัด
- ร้านขายของชำ
- ฟาร์มไก่
- ที่พักสัตว์ (แคร์ฟอร์ด๊อก)
- ร้านขายอะไหล่ยนต์ /อู่ซ่อมรถ
- ร้านเสริมสวย
- ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
- บริษัท/ห้าง/ร้าน/ห้างหุ้นส่วน
- โรงงานน้ำดื่ม
- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง/อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ร้านซักอบรีด
- โรงอิฐ / โรงผลิตเตาเผา
- โรงเพาะกล้วยไม้/เมล็ดพันธุ์พืช
- โรงทำขนมจีน
- โรงเหล้าเสรี
- ร้านรับซื้อของเก่า และของมือสอง
- ร้านขายของแอนติค
- โรงงานไม้แปรรูป
- ห้องเย็น
- ร้านล้างอัดฉีด
- โรงงานหล่อพระ
- บริษัทผลิตน้ำประปา
- สนามกอล์ฟ
- ฟาร์มเห็ด
- อาสาสมัครสาธารณสุข

1
4
48
5
20
15
5
1
3
2
1
75
12
1
8
5
9
8
1
4
3
4
4
1
2
5
8
1
1
2
3
1
1
1
128
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2.1.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สายตรวจชุมชน
1
แห่ง
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1
แห่ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
75 คน
- อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
25 คน
- อาสาสมัครตำรวจบ้าน
25 คน
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
25 คน
- ลูกเสือชาวบ้าน
45 คน
- รถดับเพลิง
1
คัน
- ถังดับเพลิง
15 ถัง
- ชุดอุปกรณ์ดับไฟป่า
15 ชุด
- รถกู้ภัย
1
คัน
- รถกระเช้า
2
คัน
- เรือยาง
1
ลำ
- ชุดสัญญาณเตือนภัย (ไซเรนมือหมุน)
1
ชุด
2.1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
- ทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง – แม่ขนิลใต้) และอุทยานแห่งชาติออบขาน
มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 4 แห่ง และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 19 แห่ง คือ ฝาย 3 แห่ง บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง บ่อโยก 7
แห่ง อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง นอกจากนี้มีลำน้ำแม่ท่าช้าง และคลองชลประทานแม่แตงไหลผ่านเขตเทศบาลตำบล
น้ำแพร่พัฒนา ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรลดลง
- สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ราบระหว่างภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าไม้และภูเขาซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง – แม่ขนิล)
- สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 23.8 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 36.1 องศาเซลเซียส และต่ำสุด
ในเดือนมกราคม ประมาณ 14.3 องศาเซลเซียส และมีปริมารน้ำฝนรวมตลอดปี 1,145.7 มิลลิเมตร โดยมี
ปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคมประมาณ 223.2 มิลลิเมตร และต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 7.7
มิลลิเมตร (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน)
2.1.6 เศรษฐกิจ
ประชากรในพื้ น ที่ส่ วนใหญ่ มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม, ปลู กข้าวและถั่วเหลื องและสวนลำไย มี
บางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างในเมือง
2.1.7 การคมนาคม
- มีถนนสายหลักที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ คือ สายคันคลองชลประทาน
- เส้นทางคมนาคมสายหลักสายใหญ่ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
- ถนนซอยเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บางส่วน และบางส่วนเป็นลูกรังบดอัด
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2.1.8 ศักยภาพของชุมชน การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทุกประเภท 34 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มอาชีพ
14 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
8 กลุ่ม
- กลุ่มสตรีแม่บ้าน
11 กลุ่ม
- องค์กรเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1 กลุ่ม
2.1.9 จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )
- อุทยานแห่งชาติออบขาน ลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็น อย่างมากสามารถ
พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ตำบลได้
- วัดพระธาตุดอยถ้ำ เป็นวัดเก่าแก่ดั่งเดิมในท้องถิ่ นตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีทัศนีย์ภ าพที่สวยงามเพราะ
ตั้งอยู่บนภูเขาสามารถขึ้นไปชมวิวของอำเภอหางดงและไปทำบุญไหวพระได้ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
- วัดพระธาตุเวียงด้ง เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีความสวยงามน่าเยี่ยมชม
- วัดอุโบสถ(แสนตอ) เป็ นวัดเก่าแก่ที่มี ประวัติยาวนาน มีพระพุ ทธรูปศักดิ์สิ ทธิ์ และบ่ อน้ำทิ พย์ ให้ เยี่ ยมชม
สักการะ
- วั ดนิ ลประภา (แม่ ขนิ ลใต้ ) เป็ นวั ดเก่ าแก่ ดั้ งเดิ มของชุ มชนบ้ านแม่ ขนิ ลใต้ มี การก่ อสร้ างในแบบ
สถาปัตยกรรมพม่าผสมผสานล้านนาที่สวยงาม
- อนุสาวรีย์พ่อขุนหมื่นด้งนคร ตั้งอยู่ในวัดเวียงด้งเป็นทีส่ ำหรับประชาชนกราบไหว้บูชา
- สนามกีฬาประจำอำเภอหางดง ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เหมาะแก่การ
พัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
- บ้านศิลปินแห่งชาติ พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ( การแสดงพื้นบ้าน - ช่าง
ฟ้อน ) เป็ น แหล่ งรวมศิล ปะการแสดงของล้านนา และเป็นแหล่ งผลิ ตเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือที่
น่าสนใจเหมาะแก่การส่งเสริมเป็นสถานที่ดูงานและอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง
- ศู น ย์ วั ฒ นธรรมบ้ า นแพะขวาง ตั้ ง อยู่ ใ นวั ด เอรั ณ ฑวั น หมู่ 3 ตำบลน้ ำ แพร่ เป็ น แหล่ ง รวม
ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา เป็นที่ศึกษาดูงานของประชาชนในด้านวัฒนธรรม
2.1.10 ตำบลสุขภาวะ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการตำบลสุขภาวะ โดยเข้า ร่วมเป็นเครือข่ายของเทศบาล
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งโครงการตำบลสุขภาวะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ
และเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในตำบล เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ยกฐานะเป็นศูนย์จัดการ
เครือข่าย (ศจค.น้ำแพร่พัฒนา) มี เครือข่ายจำนวน 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จั งหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย และจังหวัด พะเยา ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในตำบลน้ำแพร่ แบ่งออกเป็น 8 ระบบ 20
แหล่งเรียนรู้ ดังนี้
- ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
1) แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการตำบล
2) แหล่งเรียนรู้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตำบลน้ำแพร่
3) แหล่งเรียนรู้ศาลาสร้างสุข
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- ระบบสุขภาพชุมชน
1) แหล่งเรียนรู้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านแพะขวาง
2) แหล่งเรียนรู้ชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตำบลน้ำแพร่
- ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
1) แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
2) แหล่งเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม
- ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านประดับดาวบ้านแพะขวาง
2) แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า บ้านแม่ขนิลใต้
3) แหล่งเรียนรู้กลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์บ้านแม่ขนิลใต้
4) แหล่งเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนบ้านดอยถ้ำ
- ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
1) แหล่งเรียนรู้สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
- ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2535
- ระบบเศรษฐกิจชุมชน
1) แหล่งเรียนรู้กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลน้ำแพร่
2) แหล่งเรียนรู้กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
3) แหล่งเรียนรู้กลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
4) แหล่งเรียนรู้กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านบ่อ
- ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
1) แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิคครอบครัวตำบลน้ำแพร่
2) แหล่งเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแพร่
3) แหล่งเรียนรู้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านแสนตอ
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2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
- ฝ่ายบริหาร
จำนวน - คน
(เทศบาลตำบลน้ ำ แพร่ พั ฒ นาไม่ มี บุ ค ลากรฝ่ า ยบริ ห ารเนื่ อ งจากนายกเทศมนตรี ไ ด้ เสี ย ชี วิ ต
ในปีงบประมาณ 2560)
- ฝ่ายสมาชิกสภาฯ
จำนวน 12 คน
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
จำนวน 53 คน
ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรฝ่ายสมาชิกสภา
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายวิรัล โปธา
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
2
นายสวงค์ คำแสน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
3
นายชนมภูมิ วัยภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
4
นายสมบูรณ์ เทพคะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
5
นายชำนาญ กันธา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
6
นางศรีพูล ไชยยา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
7
นายสุพัฒน์ บุญญานันท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
8
นางบัวจันทร์ แก้ววิจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
9
นายสุจิต ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
10 นายทองคำ กิติกุศล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
11 นายถวิล คำมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
12 นายสุขเกษม อินหลงเหลา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการภายในองค์กรออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ คือ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
โดยมีอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
ตารางที่ 3 อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
พนง.จ้างภารกิจ

หน่วยงาน

พนง.จ้าง
ทั่วไป

ทักษะ

คุณวุฒิ

ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รวม

15
1
2
1
19

3
3

2
3
2
2
9

พนง.เทศบาล
ประเภททั่วไป
ปง ชง

1
1

2
3
5

พนง.เทศบาล
ประเภทวิชาการ
ปก
ชก
ชพ

1
1

18

3
2
1
6

1
1

อำนวยการ
ท้องถิ่น
ต้น

2
1
1
1
5

บริหาร
ครู
ท้องถิ่น
กลาง คศ.1 คศ.2

1
1

1
1

1
1

รวม
(คน)

1
28
9
8
7
53
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ตารางที่ 4 ระดับการศึกษาของบุคลากร
หน่วยงาน
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปลัดเทศบาล
1
สำนักปลัดเทศบาล
17
6
กองคลัง
2
6
กองช่าง
4
4
กองการศึกษา
1
4
รวม
24
21
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สูงกว่าปริญญาตรี
5
1
2
8

รวม (คน)
1
28
9
8
7
53

2.2.2 สถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีแหล่งที่มาของรายรับและรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้
- ด้านรายรับ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีรายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้
ตารางที่ 5 สถิติรายรับจริงของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ปีงบประมาณ 2558 -2562
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562

รายได้จดั เก็บเอง
1,842,506.05
2,170,166.66
2,627,447.66
3,130,970.65
3,758,953.31

ส่วนราชการต่าง ๆ
จัดเก็บให้
23,046,310.13
24,823,284.22
26,243,520.32
34,994,069.09
21,870,658.84

เงินอุดหนุนทั่วไป
6,048,900.00
5,415,822.00
15,242,071.00
15,507,787.92
17,388,750.00

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์
1,042,443.00
19,776,300.00
13,533,000.00

รวมทั้งสิ้น
31,980,164.18
52,185,572.88
44,113,038.98
53,632,827.66
56,551,362.15

-ด้านรายจ่าย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีรายจ่าย ดังนี้
ตารางที่ 6 สถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ปีงบประมาณ 2558 -2562
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562

งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
939,178.00 8,298,884.00 7,229,212.85 6,176,009.90 34,040.00
924,001.24 9,515,961.00 7,449,870.30 4,394,592.00 29,040.00
10,449,956.32 10,622,884.00 7,713,185.58 4,715,400.00 29,040.00
11,243,521.06 10,023,914.52 8,159,687.27 9,419,858.10 29,040.00
12,421,322.82 11,427,124.92 9,789,883.31 8,035,232.00 29,040.00

งบอุดหนุน
1,487,697.79
1,804800.00
1,353,721.26
1,645,000.00
1,541,000.00

2.2.3 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางที่ 7 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ลำดับที่
รายการ
จำนวน
1
คอมพิวเตอร์สำนักงาน
37 เครื่อง
2
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
3 เครื่อง
3
เครื่องปริ้นเตอร์
33 เครื่อง
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ระบบอินเตอร์เน็ต
หมายเลขโทรศัพท์
เครื่องโทรสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องทำลายเอกสาร
รถยนต์ส่วนกลาง
รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
รถจักรยานยนต์
เครื่องพิมพ์แบบธรรมดา
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
กล้องบันทึกภาพดิจิตอล
เครื่องมัลติมิเดีย (โปรเจคเตอร์)
จอภาพฉายชนิดมือดึง (จอโปรเจคเตอร์)
เครื่องเสียงพร้อมระบบในห้องประชุมใหญ่
ลำโพงพร้อมชุดระบบเสียงแบบติดตั้งรถยนต์
ลำโพงขยายเสียงแบบพกพา
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
รถตัดหญ้าแบบล้อเข็น
เครื่องขัดพื้น
เครื่องบดย่อยปุ๋ยอเนกประสงค์
เครื่องพ่นหมอกควัน
ตู้เชื่อมไฟฟ้า
เครื่องปั๊มลม
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก
ถังดับเพลิง
ตู้นิรภัย
แท่นกล่าวรายงาน
วิทยุสื่อสาร
วิทยุสื่อสารประจำที่
วิทยุสื่อสารติดรถยนต์
เครื่องจีพีเอส
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
เต็นท์
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3 คู่สาย
3 คู่สาย
3 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
6 คัน
2 คัน
2 คัน
7 คัน
1 เครื่อง
4 ตัว
1 ตัว
2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
6 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
10 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
13 ถัง
1 ตู้
2 แท่น
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
15 หลัง
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2.3 สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network)
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒ นา มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย
หรื อ ระบบเครือ ข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN ทำให้ บุ คลากรของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พั ฒ นาและ
ประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ในเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา นำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
2) สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เทศบาลตำบลน้ ำแพร่พั ฒ นา ได้เชื่ อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิ ว เตอร์ภ ายในเข้ากับ เครือข่ายระบบ
Internet ด้วยระบบวงจรเช่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT Fiber 2U ที่ความเร็ว 20 Mbps
3) สถานภาพด้านฐานข้อมูล
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยมอบหมายให้บุคลากรในเทศบาลตำบล
น้ำแพร่พฒ
ั นา เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
4) สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลตำบลน้ ำแพร่พัฒ นา ได้ สนับสนุนให้ บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
2.4 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
1) จุดแข็ง(Strengths)
- นโยบายระดับชาติให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และการใช้ ICT
- ผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ให้การสนับสนุนด้วยดี
- ระบบ ICT ที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง
2) จุดอ่อน(Weaknesses)
- การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน
- ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ทั้งในด้านระบบเครือข่าย และระบบการจัดการ
สารสนเทศ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่เพียงพอทั่วถึง
- ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ค่อนข้างน้อย
3) โอกาส(Opportunities)
- รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดชอบระดับชาติ
- ประเทศมีแผนแม่บ ทในการพัฒ นา ICT ส่งผลต่อการพัฒ นาลงไปถึงระดับท้องถิ่นให้ สามารถบรรลุ
ภารกิจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ในที่สุด
- การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น
- ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพิ่มขึ้น
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามลำดับ
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4) ภัยคุกคาม(Threats)
- ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
- โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง
- ศักยภาพการแข่งขันด้าน ICT ของไทยยังต่ำ ต้องพึ่งพาต่างชาติจำนวนมาก
- ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้ ICT
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม
3.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning)
กลไกหลักในการเชื่อมประสานการขับเคลื่อนนโยบาย / ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนในพื้นที่ กลไกหลักในการสร้า งเครือข่ายความมั่นคงและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง ได้แก่
1) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ ห ลุ ด พ้ นจากท้ อ งถิ่ น ที่ มี ร ายได้ ป านกลาง
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้
- สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- วางระบบการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลง/ เชื่อมโยงโอกาส
- บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2) การลดความเหลื่อมล้ำ ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้
- พัฒ นาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้ เข้มแข็งเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมและ
ขับเคลื่อนนโยบายของท้องถิ่นและรัฐบาล
- สร้างภู มิคุ้ม กัน ทางสั งคม / การอำนวยความเป็น ธรรม / การจัด ระเบี ยบสั งคมและการพั ฒ นา
กฎหมายตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นหลักดังนี้
- พัฒนาและส่งเสริมความเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติ
- รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม
4) การสร้ างความสมดุล และปรับ ระบบบริห ารจัด การภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้ ว ย
ประเด็นหลักดังนี้
- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการในการขับเคลื่อน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น / อำเภอ / จังหวัด
- พั ฒ นาระบบธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อำเภอ จั ง หวั ด
รัฐวิสาหกิจ กรม และกระทรวง
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
- พัฒนาระบบ / เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน /งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่าง
เป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลน้ำแพร่พั ฒนา พ.ศ. 2563 –
2567 ได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการดำเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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3.2.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา โดยจัดให้มีการพัฒนา website ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่
พัฒนา เพื่อที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e-Service ได้ต่อไป
เป้าหมาย
1) ประชาชนในตำบลน้ำแพร่สามารถเข้าถึงและใช้ ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับการบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2) ทุกสำนัก/กอง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการแก่
ประชาชน
แผนงาน/กิจกรรม
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน
2) การพัฒนา website ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน
3.2.2 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหาร และการบริการ โดยความร่วมมือจากสำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สร้างศูนย์ปฏิบัติการ
สารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการ
ใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและให้การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับการบริหารงาน
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ
เป้าหมาย
1) การบริหารจัดการมีระบบข้อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับและทุกสำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลน้ำ
แพร่พัฒนา
2) การบริ ห ารจั ด การของทุ ก สำนั ก /กอง มี ค ลั งข้อ มู ล (Data warehouse) เพื่ อ การวางแผนการ
ประเมินผลและการตัดสินใจ
3) จัดศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับตำบล เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกส่วนงาน
4) การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เป็นระบบบริหารงานกลาง ได้แก่ ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบบริหารงานทะเบียน ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงานงบประมาณ
และการเงิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5) การบริหารงาน ICT ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีผู้รับผิดชอบในทุกสำนัก/กอง
6) ทุกสำนัก/กอง ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอน และลดจำนวนการใช้กระดาษ
7) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร
- พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อการบริหาร และการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
- ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตามเพื่อประเมินผล
- อบรมบุคลกรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาและจัดหามาใช้งาน
2) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการจัดการ
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- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
- จัดให้มีการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบเปิด
- จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในสำนักงาน ลดขั้นตอนและลดกระดาษในทุกสำนัก/กอง
- ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานในสำนัก/กอง
3) แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาการบริหารและการบริการ
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับตำบล
- ส่งเสริมให้ทุกสำนัก/กอง ใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบ Intranet และ
Internet แก่สำนัก/กอง ภายในเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานตามบทบาทหน้าที่
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสำนัก/กอง ภายในเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการประกวดสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ Multimedia สื่อโทรทัศน์และวิทยุ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
3.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICT ตามแนวทาง
ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนากำหนดไว้
เป้าหมาย
1) ทุกสำนัก/กอง มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ
- ฝึกอบรมผู้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมทางด้าน ICT ของ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒ นาบุคลากร ICT ทั้งที่มีอยู่เดิมและต้องเพิ่มขึ้นใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้าน
ICT มากขึ้นโดยลำดับ
2) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ICT
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในตำบล อำเภอ และภาคเอกชน เพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรทางด้าน ICT และประสบการณ์ร่วมกันได้
3.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่ายร่วมกัน
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายโดยร่วมมือ
กับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่าย
ภายใน ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
2) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ
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3) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีระบบเครือข่ายภายใน ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ สามารถ
เชื่อมต่อได้ทุกส่วนงาน
5) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักระดั บกระทรวง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไม่ต่ากว่า 2 Megabit
6) มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ และบริการ internet แก่ประชาชน
7) เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้พัฒนาขึ้น
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์
- จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license
- สนับสนุนให้ทุกสำนัก/กอง ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือซอฟต์แวร์ Open source
2) แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในด้านการให้ บริการและด้านการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม
- จัดหาระบบเครือข่าย Gigabit สำหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทุกสำนัก/กอง ในสังกัด ให้
เป็นเครือข่ายเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อระดมสรรพกำลังในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลน้ำแพร่พัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
4.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตารางที่ 8 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
ลำ
แผนงาน/โครงการ
ดับ
2563 2564
2565
2566 2567 รับผิดชอบ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1 ค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำและ
สำนักปลัด
ปรับปรุงเว็บไซด์
4,000
2 ค่าจดทะเบียนเว็บไซด์
สำนักปลัด
500,000
500,000
500,000
3 โครงการพัฒนาการศึกษาตลอด
กองการ
ชีวิตด้วยการค้นคว้าทาง
ศึกษา
อินเตอร์เน็ต
50,000
50,000
50,000
4 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
กองการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศึกษา
500,000
500,000
500,000
5 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
สำนักปลัด
9,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000 5,000
รวม
4.2 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
ตารางที่ 9 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
ปีงบประมาณ
ลำ
แผนงาน/โครงการ
ดับ
2563 2564 2565 2566
60,000
1 ค่าจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์
10,000
10,000
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
70,000
10,000
รวม
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4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ตารางที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ปีงบประมาณ
ลำ
แผนงาน/โครงการ
ดับ
2563 2564 2565 2566
4,000
4,000
1 การอบรมหลักสูตรนักสื่อสาร
ชุมชนท้องถิ่น
150,000
2 โครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์
และครูปฐมวัย
4,000
154,000
รวม
4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
ตารางที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
ปีงบประมาณ
ลำ
แผนงาน/โครงการ
ดับ
2563 2564 2565 2566
70,000
15,000
1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล 40,000
100,000
3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
80,000
4 ค่าบริการโทรศัพท์
30,000 200,000
5 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
39,990
6 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล
200,000
7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
65,000
70,000
8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
150,000 150,000 150,000
9 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
20,000
10 โครงการพัฒนา กศน. ตำบล
น้ำแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
ประจำตำบล
624,990 455,000 150,000 150,000
รวม
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2567
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษา
กองการ
ศึกษา

-

2567
-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองช่าง
กองการ
ศึกษา
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ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
5.1 การบริหารจัดการ
เพื่อให้แผนแม่บท ICT ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ด้าน
การบริหารจัดการจึงต้องดำเนินการดังนี้
1) สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
2) กำหนดให้ แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒ นาของเทศบาลตำบลน้ ำแพร่พัฒ นา และ
กำหนดเป้าหมายให้ เป็น ส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒ นา จะใช้เป็นกรอบการขอตั้ง
งบประมาณ
3) ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ให้เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเพื่อดำเนินงานด้าน ICT ให้บังเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
- คณะกรรมการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
5) ให้คณะกรรมการแต่ละสำนัก/กอง รายงานผลความสำเร็จในการดำเนินการใช้ ICT ตามภารกิจที่
รับผิดชอบ ตามลำดับทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องรายงานความสำเร็จให้ผู้บริหารทราบ
5.2 การติดตามประเมินผล
1) พัฒ นาระบบการติดตามประเมินผล กำหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดในแผนนี้ รวมทั้งให้สำนัก/กอง มีส่วนร่วมในการกำหนดและเป็นที่ยอมรับโดย
- สร้างตัวชี้วัดเพื่อบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้ง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตั วชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรหรือสำนัก/กอง ในการนำ
แผนแม่บทไปใช้
- จัดระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อให้เอื้อต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการกำหนดตัวชี้วัดกับ สำนัก/กอง
2) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานความสำเร็ จ ในการดำเนิ น การตามแผนดำเนิ น การติ ด ตาม
ประเมินผลและรายงานความสำเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินภายในรวมทั้งจัดให้มีการ
ประเมินภายนอกเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
5.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน
1) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน
- อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละสำนัก/กองในเทศบาลตำบลน้ำแพร่
พัฒนา
- อัตราการเพิ่มของ Web page เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการบริการ
- ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ
29
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2) ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- สัดส่ว นของสำนั ก/กอง ในเทศบาลตำบลน้ำแพร่พั ฒ นา ที่สามารถเชื่อมต่อ internet และมีการ
ให้บริการสารสนเทศ
- อัตราการเพิ่มของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
- จำนวนหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ที่ใช้ ICT ในการบริหารอย่างครบวงจร
- ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ
- สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพื่อการตัดสินใจ
- สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการดำเนินการ
- จำนวนบริการของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒ นา ที่สามารถให้ บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จำนวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน
- สัดส่วนของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างศูนย์ข้อมูลกลาง
- ปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
- ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ICT
- สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
- จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ
- อัตราของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
- จำนวนผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า น ICT ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญเฉพาะในการ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
- สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
- สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
- อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน / ผู้ใช้
- สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่ายเป็น GIGABIT : Fast Ethernet
- จำนวนหน่ วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจำนวนเครื่องคอมพิว เตอร์ที่เชื่อมต่อ internet
ภายในหน่วยงาน
- อัตราการเพิ่มของ Software ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
- อัตราการเพิ่มของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เป็น Open Source
- สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพกำลังจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ ICT
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