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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
1.1 ความเป็นมาของการจัดทาแผนแม่บทฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาฉบับนี้ จัดท้า
ขึ้นเพื่อ แสดงให้ เ ห็ นถึ งหลั ก การ วิสั ย ทั ศน์ พั นธกิจ ยุ ท ธศาสตร์ และแผนงานในการน้ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการด้าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา เพื่อ
สนับสนุนแนวทางการด้าเนินงาน เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วน
ราชการ ภายใต้ ก ารด้ า เนิ น งานของเทศบาลต้ า บลน้้ า แพร่ พั ฒ นา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
กลุ่มเป้าหมายของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
ในการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา พ.ศ.
2558 – 2562 เป็นการจัดท้าภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบต่างๆ ดังนี้
1) นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12
กันยายน 2557 ดังนี้
นโยบายด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา และมาตรการทางระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
ด้าเนินการกับผูค้ ะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์รา้ ย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค้านึงถึง
ความรูส้ ึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ้านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็น จริงเกี่ ย วกั บ สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณีย กิจ เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับ สนุ น
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด้า ริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูน
สุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายด้านที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้
ให้ความส้าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่
การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การ
สร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของ
อาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้
กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้า
ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผูม้ ีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความ
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ต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุ สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อ
ซ้้าเติมปัญหาไม่วา่ จากผู้มีอทิ ธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิป ไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน้าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณา
การความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความ
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส้าคัญ
ของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
โดยจะน้ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ใ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ป ระชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็น
ต้น
นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้าม
ชาติ การท่องเที่ย วที่เน้นบริการทางเพศและเด็ ก และปัญ หาคนขอทาน โดยการปรับ ปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ้าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผยู้ ากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเ งินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อ
สังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส้า หรับการดูแล
ผูส้ ูงอายุ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้้าเขตป่าสงวน
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โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผทู้ ี่อยู่ในพืน้ ที่ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยน
มือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย
แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ
นโยบายด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไป
พร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้้า และพัฒนาก้าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจ้ า เป็ น ของผู้ เ รี ย นและลั ก ษณะพื้ น ที่ ข อง
สถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มี
คุ ณภาพและทั่ ว ถึ ง และร่ว มในการปฏิรู ป การศึก ษาและการเรีย นรู้ กระจายอ้านาจการบริหารจั ด
การศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู เน้ น
ครูผสู้ อนให้มวี ุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส้าคัญทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนโดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพโดยไม่มี
ความเหลื่อมล้้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่ วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ใน
สังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการ
อุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
3
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นโยบายด้ า นที่ 6 การเพิ่ม ศัก ยภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ รัฐ บาลจะด้าเนิน นโยบาย
เศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่
ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยั งค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก้าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดท้าไว้ โดยติดตามให้มกี ารเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น
รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มกี ารใช้จา่ ยที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและ กระตุ้นการบริโภค
ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
นโยบายด้านที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนา
ความร่ว มมือทางเศรษฐกิ จในอนุภูมิภ าคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่า ยการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนา
ระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส้าคัญกับด่านชายแดนที่ส้าคัญ 6 ด่าน
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
นโยบายด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่ง
เป้าหมายให้ไ ม่ต่้ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้้าและขยะ ใช้
ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ้าเป็น
จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้
สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
นโยบายด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้อ งและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐ
ให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่า
ธรรมชาติ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัด การที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด้าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก้าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้้าของ
ประเทศ เพื่อให้การจัดท้าแผนงานไม่เกิดความซ้้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้้า เสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูล ฝอยโดยการแปรรูป เป็ นพลั งงานก็ จ ะสนับ สนุนให้ ด้าเนินการ ส่วนขยะอุ ตสาหกรรมจะวาง
ระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก้า หนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มอี ้านาจหน้าที่ ซ้้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน้าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก้าลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
และการอ้านวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้าน
การด้าเนินการของภาคธุ รกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด้าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความ
จ้าเป็น และตามที่กฎหมายเอือ้ ให้สามารถด้าเนินการได้
นโยบายด้านที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
ความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงาน
เดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด้าเนินการ เพิ่ม
ศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท้ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้น ในระยะต่อไป จะ
จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความรู้ท างนิติวิท ยาศาสตร์มาใช้เ พื่อเร่งรัดการด้า เนินคดีทุก ขั้นตอนให้รวดเร็วเกิด ความเป็นธรรม
ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส
คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม น้า
มาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
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และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท้า ผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้าย
สากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ
2) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 เห็นชอบ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ
พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย” โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
เพื่อที่จะท้าให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะรับการท้าทายการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ
ใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ” โดยเน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
การลงทุนในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ที่เหมาะสมและทันการ การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง
พืน้ ฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพื่อเลื่อนสถานภาพ
จากประเทศผู้ตามให้ไปสู่กลุ่มของประเทศที่มศี ักยภาพเป็นผู้น้า
- เพิ่มความรูข้ องจ้านวนแรงงานของประเทศจากร้อยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดให้เป็น
ร้อยละ 30 ตามสถิติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
- พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ความรูเ้ ป็นพืน้ ฐานให้มมี ูลค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
3) การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ระเบีย บส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
ก้าหนดให้ ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
4) คาแถลงนโยบายของนายอนุชา รีบเร่ง นายกเทศมนตรีตาบลนาแพร่พัฒนา
แถลงต่อสภาเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2557 ในประเด็นที่
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
นโยบายด้านสังคม
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด (กล้องCCTV) ตามจุดเสี่ยงและทางร่วมทางแยกทุกจุด เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
อินเทอร์เนต WIFI ตามห้องสมุด ที่อา่ นหนังสือประจ้าหมูบ่ ้าน ทุกหมูเ่ พื่อการศึกษาค้นคว้า
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทาแผนแม่บท
1.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาให้มที ิศทางเดียวกัน
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1.2.2 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ น้ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานและการบริการอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
1.2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ให้ไปสู่เ ป้าหมายที่
ก้าหนด โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการด้าเนินการเสริมสร้าง การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การ
บริการและการลงทุน
1.3 วิสัยทัศน์
เทศบาลต้ า บลน้้ า แพร่ พั ฒ นา จะใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ น เครื่ อ งมื อ
สนับสนุนการบรรลุภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในต้าบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่ าวสารและความเคลื่อนไหว
ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ น้าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และตรงตามวิสัยทัศน์ของ
ต้าบลน้้าแพร่คอื “ต้าบลแห่งความสุขและความมั่นคงในชีวิต”
1.4 พันธกิจ
น้า ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ทั้งทางด้านการบริการ
ประชาชนและการบริหารงานโดยเน้น
1.4.1 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
1.4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
1.4.3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
1.4.4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการบริก ารประชาชนและการบริหารจัดการของ
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
1.5 เป้าประสงค์
1.5.1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสม
กับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่ว ถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ
1.5.2 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อน้าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาต้าบลน้้าแพร่ ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้
1.5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
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1.5.4 ปรั บ ปรุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบปฏิ บั ติ ก าร การบริ ห ารและการดู แ ลรั ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.5.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืนฐานของตาบลนาแพร่
ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 ตามมาตรา 40 และ
มาตร 41 เป็นผลให้สภาต้าบลน้้าแพร่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบล ตั้งแต่วันที่ 16
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556และตาม
มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาได้เปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นเทศบาลต้าบล
ตั้งแต่วั นที่ 6 กันยายน 2556 โดยมีลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา
สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
ภาพที่ 1 แผนที่ต้าบลน้้าแพร่

9

[ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

2558 - 2562

2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 ที่ตัง การปกครอง พืนที่ และจานวนประชากร
ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของอ้าเภอหางดง ระยะทางห่างจากอ้าเภอหางดง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่
ไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน
ทิศเหนือ
จรดบ้านไร่ ต้าบลบ้านแหวน อ้าเภอหางดง
ทิศใต้
จรดบ้านจ้าปาลาว และบ้านป่าตึงใต้ ต้าบลสันกลาง อ้าเภอสันป่าตอง
ทิศตะวันออก จรดบ้านกอง และบ้านโรงวัว ต้าบลหางดง อ้าเภอหางดง
ทิศตะวันตก จรดบ้านแม่ขนิลเหนือ ต้าบลบ้านปง อ้าเภอหางดง อ้าเภอสะเมิง
ต้าบลน้้าแพร่มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 80.55 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 6,660 คน แยกเป็นประชากรชาย
จ้านวน 3,301 คน ประชากรหญิงจ้านวน 3,359 คน และมีจ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,091 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81.13 คน/ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 1 หมูบ่ ้าน/เนือ้ ที/่ จ้านวนประชากร/จ้านวนครัวเรือน
เนือที่ /
จานวนประชากร
จานวน
หมู่ท่ี
เนือที่ / ไร่
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
ตารางกิโลเมตร
หมูท่ ี่ 1 บ้านบ่อ
1.21
756.25
183
199
382
260
หมูท่ ี่ 2 บ้านศาลา
0.96
600.00
281
294 575
270
หมูท่ ี่ 3 บ้านแพะขวาง
3.66
2,287.50
251
275 526
238
หมูท่ ี่ 4 บ้านน้้าแพร่
2.74
1,712.50
564
584 1,148
464
หมูท่ ี่ 5 บ้านป่าจี้
0.78
487.50
332
310
642
257
หมูท่ ี่ 6 บ้านแสนตอ
1.52
950.00
394
413
807
295
หมูท่ ี่ 7 บ้านท่าไม้ลุง
15.00
9,375.00
466
473 939
535
หมูท่ ี่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้
38.33
23,956.25
91
90
181
69
หมูท่ ี่ 9 บ้านดอยถ้้า
3.45
2,156.25
261
275 536
255
หมูท่ ี่ 10 บ้านน้้าบุ่น
2.61
1,631.25
174
159
333
159
หมูท่ ี่ 11 บ้านเวียงด้ง
10.29
6,431.25
304
287
591
289
รวม
80.55
50,343.75 3,301 3,359 6,660 3,091
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558
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2.1.2 การศึกษา และศาสนา
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจ้านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแพร่ และ
โรงเรียนบ้านแสนตอ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา จ้านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน้้าแพร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนตอ มีโรงเรียนเอกชน จ้านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเต็มศิริ
วิทยา และโรงเรียนปัญญาเด่น มีที่อ่านหนังสือประจ้าหมูบ่ ้าน / ห้องสมุดประชาชน จ้านวน 11 แห่ง
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัด 8 แห่ง ส้านักสงฆ์ 1 แห่ง ศาลเจ้า 2 แห่ง ประเพณีที่
ส้าคั ญ ได้แก่ ประเพณีส รงน้้าพระธาตุวัดต่าง ๆ ประเพณีแห่งเทีย นเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีลอยกระทง ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ้าวันคือภาษาค้าเมือง
2.1.3 ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ
1
แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
4
แห่ง
คลินิก
แห่ง
ที่พัก / ห้องแถว / ห้องเช่า
48 แห่ง
- บ้านเช่า / บ้านจัดสรร
5
แห่ง
- โรงแรม / โฮมสเตย์
20 แห่ง
ปั๊มน้้ามันและก๊าซ และร้านแก๊ส
15
แห่ง
- โกดัง
5
แห่ง
โรงปูนผสมเสร็จ
1
แห่ง
โรงสีขา้ ว
3
แห่ง
ตลาดสด
2
แห่ง
ตลาดนัด
1
แห่ง
ร้านขายของช้า
75 แห่ง
ฟาร์มไก่
12
แห่ง
ที่พักสัตว์ (แคร์ฟอร์ด๊อก)
1
แห่ง
ร้านขายอะไหล่ยนต์ /อู่ซ่อมรถ
8
แห่ง
ร้านเสริมสวย
5
แห่ง
- ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ
9
แห่ง
- บริษัท/ห้าง/ร้าน/ห้างหุ้นส่วน
8
แห่ง
โรงงานน้้าดื่ม
1
แห่ง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง/อุปกรณ์ไฟฟ้า
4
แห่ง
ร้านซักอบรีด
3
แห่ง
โรงอิฐ / โรงผลิตเตาเผา
4
แห่ง
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โรงเพาะกล้วยไม้/เมล็ดพันธุ์พชื
4
แห่ง
โรงท้าขนมจีน
1
แห่ง
โรงเหล้าเสรี
2
แห่ง
ร้านรับซือ้ ของเก่า และของมือสอง
5
แห่ง
ร้านขายของแอนติค
8
แห่ง
โรงงานไม้แปรรูป
1
แห่ง
ห้องเย็น
1
แห่ง
ร้านล้างอัดฉีด
2
แห่ง
โรงงานหล่อพระ
3
แห่ง
บริษัทผลิตน้้าประปา
1
แห่ง
สนามกอล์ฟ
1
แห่ง
ฟาร์มเห็ด
1
แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุข
128
คน
2.1.4 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
สายตรวจชุมชน
1
แห่ง
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1
แห่ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
75 คน
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
25 คน
อาสาสมัครต้ารวจบ้าน
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
ล้า
ชุดสัญญาณเตือนภัย (ไซเรนมือหมุน)
1
ชุด
2.1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
- ทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง – แม่ขนิลใต้) และอุทยานแห่งชาติ
ออบขาน มีแหล่งน้้าธรรมชาติ 4 แห่ง และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 19 แห่ง คือ ฝาย 3 แห่ง บ่อน้้าตื้น 5
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แห่ง บ่อโยก 7 แห่ง อ่างเก็บน้้า 4 แห่ง นอกจากนี้มีล้าน้้าแม่ท่าช้าง และคลองชลประทานแม่แตงไหล
ผ่านเขตเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ท้าให้ปัญหาการขาดแคลนน้้าใช้ในการเกษตรลดลง
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ราบระหว่างภูเขา พื้นที่ส่ วน
ใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง – แม่ขนิล)
สภาพภูมอิ ากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เ ดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดื อนกุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 23.8 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 36.1 องศา
เซลเซียส และต่้าสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 14.3 องศาเซลเซียส และมีปริมารน้้าฝนรวมตลอดปี
1,145.7 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้้าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคมประมาณ 223.2 มิลลิเมตร และต่้าสุดใน
เดือนมกราคม ประมาณ 7.7 มิลลิเมตร (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดนิ )
2.1.6 เศรษฐกิจ
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม, ปลูกข้าวและถั่วเหลืองและสวนล้าไย
มีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างในเมือง
2.1.7 การคมนาคม
- มีถนนสายหลักที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ คือ สายคันคลองชลประทาน
- เส้นทางคมนาคมสายหลักสายใหญ่ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ
- ถนนซอยเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บางส่วน และบางส่วนเป็นลูกรังบดอัด
2.1.8 ศักยภาพของชุมชน การรวมกลุ่มของประชาชน
จ้านวนกลุ่มทุกประเภท 34 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มอาชีพ
14
กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
8 กลุ่ม
- กลุ่มสตรีแม่บ้าน
11
กลุ่ม
- องค์กรเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1
กลุ่ม
2.1.9 จุดเด่นของพืนที่ ( ที่เอือต่อการพัฒนาตาบล )
- อุทยานแห่งชาติออบขาน ลักษณะเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็น อย่างมาก
สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อน้ารายได้เข้าสู่ต้าบลได้
- วัดพระธาตุดอยถ้้า เป็นวัดเก่าแก่ดั่งเดิมในท้องถิ่นต้าบลน้้าแพร่ ซึ่งมีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม
เพราะตั้งอยู่บนภูเขาสามารถขึ้นไปชมวิวของอ้าเภอหางดงและไปท้าบุญไหวพระได้ เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
- วัดพระธาตุเวียงด้ง เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในต้าบลน้้าแพร่ ซึ่งมีความสวยงามน่าเยี่ยมชม
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- วัดอุโบสถ(แสนตอ) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และบ่อน้้าทิพย์ ให้เยี่ยม
ชมสักการะ
- วัดนิลประภา (แม่ขนิลใต้) เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนบ้านแม่ขนิลใต้ มีการก่อสร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมพม่าผสมผสานล้านนาที่สวยงาม
- อนุสาวรีย์พอ่ ขุนหมื่นด้งนคร ตั้งอยู่ในวัดเวียงด้งเป็นทีส่ ้าหรับประชาชนกราบไหว้บูชา
- สนามกี ฬ าประจ้ า อ้ า เภอหางดง ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ณ ส้ า นั ก งานเทศบาลต้ าบลน้้ า แพร่ พั ฒ นา
เหมาะแก่ก ารพั ฒนาเป็นสถานที่ออกก้ าลังกายและสวนสุขภาพให้ป ระชาชนมีที่ออกก้ าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ
บ้านศิลปินแห่งชาติ พ่อครูค้า กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ( การแสดง
พืน้ บ้าน - ช่างฟ้อน ) เป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของล้านนา และเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมือง
ของภาคเหนือที่นา่ สนใจเหมาะแก่การส่งเสริมเป็นสถานที่ดูงานและอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง
- ศูนย์วัฒนธรรมบ้านแพะขวาง ตั้งอยู่ในวัดเอรัณฑวัน หมู่ 3 ต้าบลน้้าแพร่ เป็นแหล่งรวม
ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา เป็นที่ศึกษาดูงานของประชาชนในด้านวัฒนธรรม
2.1.10 ตาบลสุขภาวะ
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการต้าบลสุขภาวะ โดยเข้า ร่วมเป็นเครือข่ายของ
เทศบาลต้าบลเชิงดอย อ้าเภอดอยสะเก็ด ซึ่งโครงการต้าบลสุขภาวะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพ ยกระดับ และเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ภายในต้าบล ปัจจุบันเทศบาลต้าบลน้้าแพร่
พั ฒ นาได้ ย กฐานะเป็ น ศู นย์ จั ด การเครือ ข่ า ย (ศจค.น้้ า แพร่ พั ฒนา) มี เ ครื อข่ า ยจ้า นวน 20 องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน จังหวัดเชียงราย และจังหวัด พะเยา ซึ่ง
แหล่งเรียนรูใ้ นต้าบลน้้าแพร่ แบ่งออกเป็น 8 ระบบ 29 แหล่งเรียนรู้ ดังนี้
- ระบบการบริหารจัดการตาบล
1) แหล่งเรียนรูก้ ารบริหารจัดการต้าบล
2) แหล่งเรียนรู้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนต้าบลน้้าแพร่
3) มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม
4) ศาลาสร้างสุข
- ระบบสุขภาพชุมชน
1) แหล่งเรียนรูศ้ ูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านแพะขวาง
2) ชมรมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงต้าบลน้้าแพร่
3) แหล่งเรียนรูท้ ีมเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
4) ชมรมแพทย์แผนไทย
- ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
1) แหล่งเรียนรูเ้ กษตรผสมผสาน
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2) แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
3) แหล่งเรียนรูศ้ ูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สวน ป่า ไร่ นาผสม
4) แหล่งเรียนรูเ้ กษตรเพาะเห็ดบ้านน้้าแพร่
- ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) แหล่งเรียนรูห้ มูบ่ ้านประดับดาวบ้านแพะขวาง
2) การอนุรักษ์ดนิ น้้า ป่า บ้านแม่ขนิลใต้
3) แหล่งเรียนรูก้ ลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์บ้านแม่ขนิลใต้
4) แหล่งเรียนรูก้ ารจัดการป่าชุมชนบ้านดอยถ้้า
5) แหล่งเรียนรูธ้ นาคารขยะโรงเรียนบ้านน้้าแพร่
- ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
1) แหล่งเรียนรูส้ ภานักกฎหมายเยาวชนต้าบลน้้าแพร่
2) แหล่งเรียนรู้สภาเด็กและเยาวชนต้าบลน้้าแพร่
- ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) แหล่งเรียนรูศ้ ูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาต้าบลน้้าแพร่
2) แหล่งเรียนรู้อุ๊ยสอนหลาน
- ระบบเศรษฐกิจชุมชน
1) แหล่งเรียนรูก้ ลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าต้าบลน้้าแพร่
2) แหล่งเรียนรู้กบนอกกะลา
3) แหล่งเรียนรูก้ ลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
4) แหล่งเรียนรูก้ ลุ่มจักสานบ้านแสนตอ
5) แหล่งเรียนรูก้ ลุ่มสายใยรักบ้านบ่อ
- ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
1) แหล่งเรียนรูศ้ ูนย์พัฒนาครอบครัวต้าบลน้้าแพร่
2) แหล่งเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลน้้าแพร่
3) แหล่งเรียนรู้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านแสนตอ
2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
- ฝ่ายบริหาร
จ้านวน 4 คน
- ฝ่ายสมาชิกสภาฯ
จ้านวน 12 คน
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง / ศจค.น้้าแพร่พัฒนา จ้านวน 35 คน
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[ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

2558 - 2562

ตารางที่ 2 จ้านวนบุคลากรฝ่ายบริหาร
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
2
นายจิตร ใจค้า
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
3
นายนิมติ ตันซาว
รองนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
4
นายอดิศักดิ์ พรหมมิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
5
นายประเสริฐ ผักกาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
ตารางที่ 3 จ้านวนบุคลากรฝ่ายสมาชิกสภา
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1
นายสวงค์ ค้าแสน
ประธานสภาเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
2
นายวิรัล โปธา
รองประธานสภาเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
3
นายชนมภูมิ วัยภา
เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
4
นายสมบูรณ์ เทพคะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
5
นายช้านาญ กันธา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
6
นางศรีพูล ไชยยา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
7
นายสุพัฒน์ บุญญานันท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
8
นางบัวจันทร์ แก้ววิจติ ร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
9
นายสุจิต ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
10
นายทองค้า กิตกิ ุศล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
11
นายถวิล ค้ามา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
12
นายสุขเกษม อินหลงเหลา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการภายในองค์กรออกเป็น หน่วยงาน
ต่าง ๆ คือ
- ส้านักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- ศจค.น้้าแพร่พัฒนา
โดยมีอัตราก้าลังของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
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ตารางที่ 4 อัตราก้าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาฯ
หน่วยงาน
ส้านักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้้าแพร่พัฒนา
รวม

8
1
1

พนักงานเทศบาล ระดับ
7 6 5 4 3 2
2 2 2 - - 1 1 1 1 - 1 - 2 - - 1 - - 1 1 - - - - - 5 3 5 2 1 -

1
-

วิสามัญ
-

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม
ประจา /จ้างเหมา (คน)
10
17
2
6
1
4
2
5
3
3
15
35

ตารางที่ 5 ระดับการศึกษาของบุคลากร
หน่วยงาน
ส้านักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้้าแพร่พัฒนา
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
7
1
1
9

ปริญญาตรี
6
5
3
4
3
18

สูงกว่าปริญญาตรี
4
1
5

รวม (คน)
17
6
4
5
3
35

2.2.2 สถานะทางการคลังของเทศบาลตาบลนาแพร่พัฒนา
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีแหล่งที่มาของรายรับและรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้
- ด้านรายรับ เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีรายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว
จัดสรรให้เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้
ตารางที่ 6 สถิติรายรับจริงของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ปีงบประมาณ 2553 -2557
ปีงบประมาณ

รายได้จัดเก็บเอง

2553
2554
2555
2556
2557

1,172,163.39
1,462,105.62
2,106,141.36
2,205,633.90
2,459,221.80

ส่วนราชการต่าง ๆ
จัดเก็บให้
14,711,558.25
17,363,966.18
18,416,714.13
20,670,885.97
19,236,129.33

เงินอุดหนุนทั่วไป
6,052,976.00
5,574,460.00
5,285,189.00
5,625,825.00
6,261,835.00

17

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์
6,102,100.00
4,760,151.00
7,450,468.00
13,144,188.00
10,751,916.00

รวมทังสิน
28,038,797.64
29,160,682.80
33,258,512.49
41,646,532.87
38,709,102.13
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ด้านรายจ่าย เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีรายจ่าย ดังนี้
ตารางที่ 7 สถิตริ ายจ่ายจริงของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ปีงบประมาณ 2553 -2557
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557

งบกลาง
2,106,150.00
622,800.00
695,952.00
508,372.93
1,105,000.00

งบบุคลากร
5,048,097.00
5,515,931.00
6,105,164.00
6,543,802.00
8,361,560.00

งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
4,230,753.67
602,743.11
15,000.00
5,169,498.10
790,545.45
35,748.00
5,415,818.35 3,018,172.00
15,000.00
5,430,478.08 4,203,064.10
15,000.00
7,354,940.00 7,687,000.00
15,000.00

งบอุดหนุน
1,043,800.00
1,142,959.97
1,023,500.00
990,600.00
1,476,500.00

2.2.3 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางที่ 8 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ลาดับที่
รายการ
จานวน
1
คอมพิวเตอร์ส้านักงาน
22 เครื่อง
2
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
2 เครื่อง
3
เครื่องปริน้ เตอร์
17 เครื่อง
4
ระบบอินเตอร์เน็ต
3 คู่สาย
5
หมายเลขโทรศัพท์
3 คู่สาย
6
เครื่องโทรสาร
2 เครื่อง
7
เครื่องถ่ายเอกสาร
3 เครื่อง
8
เครื่องท้าลายเอกสาร
1 เครื่อง
9
รถยนต์สว่ นกลาง
3 คัน
10
รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย
2 คัน
11
รถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์
1 คัน
12
รถจักรยานยนต์
3 คัน
13
เครือ่ งพิมพ์ดีดไฟฟ้า
1 เครื่อง
14
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
6 ตัว
15
กล้องบันทึกภาพดิจติ อล
1 ตัว
16
เครื่องมัลติมเิ ดีย (โปรเจคเตอร์)
1 ชุด
17
จอภาพฉายชนิดมือดึง (จอโปรเจคเตอร์)
1 ชุด
18
เครื่องเสียงพร้อมระบบในห้องประชุมใหญ่
1 ชุด
19
ล้าโพงพร้อมชุดระบบเสียงแบบติดตั้งรถยนต์
1 ชุด
18
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ตารางที่ 8 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ (ต่อ)
ลาดับที่
รายการ
20
ล้าโพงขยายเสียงแบบพกพา
21
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
22
รถตัดหญ้าแบบล้อเข็น
23
เครื่องขัดพื้น
24
เครื่องบดย่อยปุ๋ยอเนกประสงค์
25
เครื่องพ่นหมอกควัน
26
ตู้เชื่อมไฟฟ้า
27
เครื่องปั๊มลม
28
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก
29
ถังดับเพลิง
30
ตู้นริ ภัย
31
แท่นกล่าวรายงาน
32
วิทยุสื่อสาร
33
วิทยุสื่อสารประจ้าที่
34
วิทยุสื่อสารติดรถยนต์
35
เครื่องจีพีเอส
36
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
37
ระบบเสียงตามสายประจ้าหมูบ่ ้าน
38
เต๊นท์
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จานวน
2 ชุด
5 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครือ่ ง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
15 ถัง
1 ตู้
2 แท่น
5 เครื่อง
1 เครือ่ ง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
15 เครื่อง
7 ชุด
15 หลัง

2.3 สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network)
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบเครือข่ายไร้
สาย หรือ ระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN ท้าให้บุคลากรของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
และประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ในเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
น้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึน้
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2) สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับเครือข่ายระบบ
Internet ด้วยระบบวงจรเช่า บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) TOT Fiber 2U ที่ความเร็ว 20 Mbps
3) สถานภาพด้านฐานข้อมูล
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้จัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยมอบหมายให้บุคลากรในเทศบาล
ต้าบลน้้าแพร่พัฒนา เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
4) สถานภาพบุคลากรผูป้ ฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้ สนับสนุนให้บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
2.4 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
1) จุดแข็ง(Strengths)
- นโยบายระดับชาติให้ความส้าคัญต่อการพัฒนา และการใช้ ICT
- ผูบ้ ริหารของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ให้การสนับสนุนด้วยดี
- ระบบ ICT ที่มอี ยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง
2) จุดอ่อน(Weaknesses)
- การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน
- ยังขาดบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถ ความช้านาญ ทั้งในด้านระบบเครือข่าย และ
ระบบการจัดการสารสนเทศ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
- ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ค่อนข้างน้อย
3) โอกาส(Opportunities)
- รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดชอบระดับชาติ
- ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่นให้ สามารถ
บรรลุภารกิจของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาได้ในที่สุด
- การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึน้
- ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพิ่มขึน้
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามล้าดับ

20
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4) ภัยคุกคาม(Threats)
- ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ที่มคี วามรูค้ วามสามารถ
- โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง
- ศักยภาพการแข่งขันด้าน ICT ของไทยยังต่้า ต้องพึ่งพาต่างชาติจ้านวนมาก
- ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้ ICT

21

[ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

2558 - 2562

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม
3.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning)
กลไกหลักในการเชื่อมประสานการขับเคลื่อนนโยบาย / ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กลไกหลักในการสร้างเครือข่าย
ความมัน่ คงและภูมคิ ุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง ได้แก่
1) การเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น เพื่ อให้ห ลุด พ้ น จากท้ องถิ่น ที่มี รายได้ป านกลาง
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้
สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
วางระบบการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลง/ เชื่อมโยง
โอกาส
- บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2) การลดความเหลื่อมล้้า ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็งเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคม
และขับเคลื่อนนโยบายของท้องถิ่นและรัฐบาล
- สร้างภูมิคุ้ มกั นทางสั ง คม / การอ้านวยความเป็นธรรม / การจัด ระเบีย บสัง คมและการ
พัฒนากฎหมายตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นหลักดังนี้
พัฒนาและส่งเสริมความเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติ
รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติดว้ ยพลังทางสังคม
4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจั ดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้วย
ประเด็นหลักดังนี้
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการในการ
ขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น / อ้าเภอ / จังหวัด
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น อ้าเภอ จังหวัด
รัฐวิสาหกิจ กรม และกระทรวง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการก้าหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
พัฒนาระบบ / เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน / งบประมาณอย่างมี
ธรรมาภิบาล
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3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่ ให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลต้าบลน้้าแพร่
พัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 ได้ก้าหนดยุทธ์ศาสตร์ในการด้าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.2.1 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร
และความเคลื่อนไหวของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา โดยจัดให้มีการพัฒนา website ของเทศบาล
ต้าบลน้้าแพร่พัฒนา เพื่อที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e-Service ได้ตอ่ ไป
เป้าหมาย
1) ประชาชนในต้าบลน้้าแพร่สามารถเข้าถึงและใช้ ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับการบริการได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2) ทุกส้านัก/กอง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการ
แก่ประชาชน
แผนงาน/กิจกรรม
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน
2) การพัฒนา website ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา เพื่อการบริหารและการให้บริการ
ประชาชน
3.2.2 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร และการบริการ โดยความร่วมมือจากส้านัก/กอง ในเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา สร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับอ้าเภอและระดับจังหวัด
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและให้การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่
สอดคล้องกับการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ
เป้าหมาย
1) การบริหารจัดการมีระบบข้อมู ลกลางที่สอดรับกันทุกระดับและทุกส้านัก/กอง ในเทศบาล
ต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
2) การบริหารจัดการของทุกส้านัก/กอง มีคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อการวางแผนการ
ประเมินผลและการตัดสินใจ
3) จั ด ศูนย์ป ฏิบั ติก ารสารสนเทศระดับ ต้า บล เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ ย นข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกส่วนงาน
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4) การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เ ป็นระบบบริหารงานกลาง ได้แก่ ระบบ
บริ ห ารงานบุ ค คล ระบบบริ ห ารงานทะเบี ย น ระบบงานสารบรรณ ระบบบริ ห ารงานพั ส ดุ ระบบ
บริหารงานงบประมาณและการเงิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ กับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5) การบริหารงาน ICT ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีผู้รับผิดชอบในทุกส้านัก/กอง
6) ทุกส้านัก/กอง ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอน และลดจ้านวนการใช้กระดาษ
7) บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ ICT เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร
- พัฒนารูป แบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อการบริหาร และการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ
- ส่งเสริมและจัดให้มกี ารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตามเพื่อประเมินผล
- อบรมบุคลกรกลุ่มผูป้ ฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาและจัดหามาใช้งาน
2) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการจัดการ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงข้อมูลให้มมี าตรฐานเดียวกัน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส้านัก/กอง จัดท้าคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
- จัดให้มกี ารพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบเปิด
- จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในส้านักงาน ลดขั้นตอนและลดกระดาษในทุกส้านัก/
กอง
- ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานในส้านัก/กอง
3) แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาการบริหารและการบริการ
- จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต้าบล
- ส่งเสริมให้ทุกส้านัก/กอง ใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- จัดให้มผี รู้ ับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบ Intranet
และ Internet แก่ส้านัก/กอง ภายในเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานตาม
บทบาทหน้าที่
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ส้ า นั ก /กอง ภายในเทศบาลต้ า บลน้้ า แพร่ พั ฒ นา ได้ ใ ช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีตา่ งๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัด ให้มีก ารประกวดสื่อทางด้านอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ Multimedia สื่อโทรทัศน์และวิท ยุ เพื่ อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
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3.2.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICT ตาม
แนวทางทีเ่ ทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาก้าหนดไว้
เป้าหมาย
1) ทุกส้านัก/กอง มีบุคลากรที่มคี วามสามารถด้าน ICT ให้เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ
- ฝึกอบรมผู้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ด้าเนินกิจกรรมทางด้าน
ICT ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากร ICT ทั้งที่มีอยู่เดิมและต้องเพิ่มขึ้นใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ด้าน ICT มากขึ้นโดยล้าดับ
2) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ICT
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในต้า บล อ้าเภอ และภาคเอกชน เพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรทางด้าน ICT และประสบการณ์ร่วมกันได้
3.2.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดโครงสร้างพืนฐาน ICT ที่เหมาะสม
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่า ย
ร่วมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใ ช้ใ นการด้า เนินการที่ได้มาตรฐานถู กต้องตาม
กฎหมายโดยร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ
รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการซ่อมบ้า รุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1) เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบ
เครือข่ายภายใน ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
2) เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ
3) เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4) เทศบาลต้าบลน้้าแพร่ พั ฒนา มีระบบเครือข่ายภายใน ที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้
สามารถเชื่อมต่อได้ทุกส่วนงาน
5) เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักระดับ
กระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไม่ต่ากว่า 2 Megabit
6) มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ และบริการ internet แก่ประชาชน
7) เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้พัฒนาขึน้
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แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์
- จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license
- สนับสนุนให้ทุกส้านัก/กอง ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือซอฟต์แวร์ Open source
2) แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในด้านการให้บริการและด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม
- จัดหาระบบเครือข่าย Gigabit ส้าหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทุก ส้านัก/กอง ใน
สังกัด ให้เป็นเครือข่ายเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- ซ่อ มแซมเครื่อ งคอมพิว เตอร์ และอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ให้ส ามารถน้ า กลับ มาใช้ ไ ด้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
- สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชน เพื่ อ ระดมสรรพก้ า ลั ง ในการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ICT
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2558 , 2559 และ แผนพัฒนาสาม
ปี เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา (พ.ศ.2559-2561) ได้จัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
4.1 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตารางที่ 9 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลา
ดับ

1
2
3

4
5

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
5,000
5,000
5,000

หน่วยงานที่
2562 รับผิดชอบ
5,000 ส้านักปลัด

2558
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ส้ า หรั บ จั ด ท้ า และ 5,000
ปรับปรุงเว็บไซด์
ค่าจดทะเบียนเว็บไซด์
4,000
โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษา
500,000 500,000 500,000
ตลอดชีวิตด้วยการค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
50,000
50,000
50,000
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
500,000 500,000 500,000
รวม
9,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000 5,000

ส้านักปลัด
กองการ
ศึกษา
กองการ
ศึกษา
ส้านักปลัด

4.2 ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
ตารางที่ 10 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
ลา
ดับ

1
2

แผนงาน/โครงการ

2558
ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง แ ท็ บ เ ล็ ต 60,000
คอมพิวเตอร์
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ท้ า สื่ อ 10,000
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
รวม
70,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
-

2562
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

10,000

-

-

-

10,000

-

-

-
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4.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ตารางที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ลา
ดับ

1
2

แผนงาน/โครงการ
การอบรมหลั ก สู ต รนั ก สื่ อ สาร
ชุมชนท้องถิ่น
โครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์
และครูปฐมวัย
รวม

2558
4,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
4,000
-

2562
-

-

150,000

-

-

-

4,000

154,000

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศจค.น้้าแพร่
พัฒนา
กองการ
ศึกษา

4.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดโครงสร้างพืนฐาน ICT ที่เหมาะสม
ตารางที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
ลา
ดับ

แผนงาน/โครงการ

2558
1 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
70,000
2 ค่ า จั ด ซื้ อ ก ล้ อ ง ถ่ า ย ภ า พ นิ่ ง 40,000
ดิจติ อล
3 ค่ า บ้ า รุ งรั กษ า แล ะป รั บป รุ ง 100,000
ครุภัณฑ์
4 ค่าบริการโทรศัพท์
80,000
5 ค่ า บ ริ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ 30,000
โทรคมนาคม
6 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอดิจติ อล 39,990
7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
200,000
8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
65,000
9 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าว
10 โครงการพัฒนา กศน. ต้าบล
น้้าแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
ประจ้าต้าบล
รวม
624,990

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
15,000
-

2562
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

-

-

-

-

ส้านักปลัด

200,000

-

-

-

กองคลัง
กองคลัง

70,000
150,000 150,000 150,000

-

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
กองช่าง

20,000

-

กองการ
ศึกษา

-

-

455,000 150,000 150,000
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ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
5.1 การบริหารจัดการ
เพื่อให้แผนแม่บท ICT ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลั พธ์
ด้านการบริหารจัดการจึงต้องด้าเนินการดังนี้
1) สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน้า แผนไปสู่
การปฏิบัติ
2) ก้าหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา และ
ก้าหนดเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ซึ่งเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา จะใช้เป็นกรอบการขอ
ตั้งงบประมาณ
3) ให้มคี ณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ให้เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเพื่อด้า เนินงานด้าน ICT ให้
บังเกิดความส้าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
- คณะกรรมการพัฒนาและบ้ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการพัฒนาและบ้ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
5) ให้คณะกรรมการแต่ละส้านัก/กอง รายงานผลความส้า เร็จในการด้า เนินการใช้ ICT ตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ ตามล้า ดับทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีความจ้า เป็นต้องรายงานความส้า เร็จให้ผู้บริหาร
ทราบ
5.2 การติดตามประเมินผล
1) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ก้าหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเป้ าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก้า หนดในแผนนี้ รวมทั้งให้ส้านัก/กอง มีส่วนร่วมในการก้าหนดและเป็นที่
ยอมรับโดย
- สร้ า งตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความส้ า เร็ จ ของการด้ า เนิ น การตามแผน เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตาม
ประเมินผล ทั้งตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรหรือ
ส้านัก/กอง ในการน้าแผนแม่บทไปใช้
- จัดระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดความส้าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลการด้าเนินการเพื่อให้เอื้อต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการก้า หนดตัวชี้วัดกับ
ส้านัก/กอง
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2) ติดตาม ประเมินผล และรายงานความส้า เร็จในการด้าเนินการตามแผนด้าเนินการติดตาม
ประเมินผลและรายงานความส้าเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินภายในรวมทั้งจัดให้
มีการประเมินภายนอกเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
5.3 ตัวชีวัดความสาเร็จของแผน
1) ตัวชีวัดความสาเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน
- อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละส้านัก/กองในเทศบาลต้าบล
น้้าแพร่พัฒนา
- อัตราการเพิ่มของ Web page เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการบริการ
- ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ
2) ตัวชีวัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ตัวชีวัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- สัดส่วนของส้านัก/กอง ในเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ที่สามารถเชื่อมต่อ internet และมี
การให้บริการสารสนเทศ
- อัตราการเพิ่มของผูใ้ ช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตัวชีวัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
- จ้านวนหน่วยงานภายในเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ที่ใช้ ICT ในการบริหารอย่างครบวงจร
- ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ
- สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพื่อการตัดสินใจ
- สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการด้าเนินการ
- จ้านวนบริการของหน่วยงานภายในเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ที่สามารถให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ด้าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จ้านวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน
- สัดส่วนของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างศูนย์ข้อมูลกลาง
- ปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
- ปริมาณการจัดซือ้ จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มผี รู้ ับผิดชอบ ICT
- สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มที ักษะ ICT เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ตัวชีวัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
- จ้านวนผูป้ ฏิบัติงานด้าน ICT ที่มคี ุณภาพ
- อัตราของหน่วยงานที่ด้าเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
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- จ้านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทั กษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ผูป้ ฏิบัติงานด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตัวชีวัดการจัดโครงสร้างพืนฐานด้าน ICT
- สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
- สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
- อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน / ผูใ้ ช้
- สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่ายเป็น GIGABIT : Fast Ethernet
- จ้านวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ internet
ภายในหน่วยงาน
- อัตราการเพิ่มของ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- อัตราการเพิ่มของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เป็น Open Source
- สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพก้าลังจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ ICT
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