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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

เทศบาลต าบลเวียงพางค า เป็นส่วนราชการภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง    
ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินการคลัง 
ตลอดจนการบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลเวียงพางค าได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 –๒๕๖7 เป็นกรอบแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยมีการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ในปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่วนภาคประชาชน รวมทั้งกรอบนโยบาย
การพัฒนาระดับกรม กระทรวง และประเทศ เพ่ือให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ผลจากการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ น ามาสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และผลกระทบต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงพางค าและก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เทศบาลฯ มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนและเกิดการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แผนการด าเนินงานต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบลเวียงพางค าได้รับการ
น าเสนอและพิจารณาเพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ ในแผนเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน  แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้จึงเป็นแนวทางของการดาเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงพางค าต่อไป 

 
 
 

 นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
   นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 

   มิถุนายน ๒๕62 
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ส่วนที ่๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำ 
เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  พ .ศ.2457 เมื่อ  

พ.ศ.2526 โดยแยกจากต าบลแม่สาย และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค า ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113  
ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้ บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539  และต่อมา ปี 2550 ได้รับ
การประกาศจัดตั้งเปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงพางค าเป็นเทศบาลต าบลเวียงพางค า ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 โดยมีประชากรในเขตเทศบาลที่มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น 9,353 
คน จ านวนครัวเรือน 9,146 ครัวเรือน (ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562) 

เทศบาลต าบลเวียงพางค า เป็นส่วนราชการในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ใช้เทคนิค 
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลต าบลเวียงพางค า ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้  

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
    (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
    (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
    (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
    (4) ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
    (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
    (6) การสาธารณูปการ  

2. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
    (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
    (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
    (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
    (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย  
    (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
    (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี 1 -2 
 

3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย    มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    (1) การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
    (3) การผังเมือง  
    (4) จัดให้มีที่จอดรถ  
    (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
    (6) การควบคุมอาคาร  

4. ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชย์กรรมและกำรท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
    (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
    (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
    (4) ให้มีตลาด  
    (5) การท่องเที่ยว  
    (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  
    (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
    (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  

5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
    (1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

6. ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปะวัฒนำธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
    (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    (3) การจัดการศึกษา  
    (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

 7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    (1) ส นั บ ส นุ น ส ภ าต าบ ล แ ล ะอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น อ่ื น ใน ก าร พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  
    (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร  
    (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
    (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  
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  ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ต าบลเวียงพางค าได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลเป็นส าคัญ 
๑.๒ วิสัยทัศน์(Vision) 

เวียงพางค าเป็นเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่สากลอย่างย่ังยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
๑.๓ พันธกิจ(Mission) 

เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าว จึงก าหนดพันธกิจการพัฒนา 3 พันธกิจ คือ  
พันธกิจที่ 1 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลัก ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจที่ 2 การเสริมสร้างศัยกภาพความเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ม่ันคง  
พันธกิจที่ 3 การเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๔ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ (Goals) 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่จะด าเนินการในแผนยุทธศาสตร์  การ

พัฒนานี้ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก มี 20 จุดมุ่งหมาย ดังนี้  
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่  ทันสมัย

และรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
3. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป  
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพ และการใช้  
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพ ชีวิตที่
ดีถ้วนหน้า  

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ปลอดภัย  จาก
ยาเสพติดและอบายมุข  

7. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  

8. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง  
9. ประชาชนมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มี  มูลค่าเพ่ิม

ขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด  
10. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่  
11. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
12. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลายสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้  

จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  
13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน  
14. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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15. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
16. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ  
17. ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
18. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  
19. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
20. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วน  

ร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

๑.๕ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์การรักษาความมนคงและความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเวียงพางค านั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค าจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหา
กันอย่างจริงจัง เทศบาลต าบลเวียงพางค าได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร 
นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

๑.๖ โครงสร้ำงองค์กรปัจจุบัน 
โครงสร้างองค์กรของเทศบาลต าบลเวียงพางค าแบ่งออกเป็น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักปลัดเทศบาล 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ดังรูป 
 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบภายใน (๑) 

 

ส านักปลัดฯ(๔๕) กองคลัง(๑๓) กองช่าง(๙) กองการศึกษา(๒๐) 
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๑.๗. สถำนภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน 
สถานภาพด้านไอซีทีภายในของเทศบาลต าบลเวียงพางค าในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาเป็นด้านต่างๆ 

ดังต่อไปนี้  
- ด้ำนอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปได้ดังนี้  

ชนิด-รำยกำร จ ำนวน 
เครื่อง Notebook ๘ 
เครื่อง Desktop ๑๘ 
เครื่อง Server - 
เครื่อง Printer ๙ 
ระบบปฏิบัติการ 

Window XP 
Window Server 2003 
Window Vista 
Window ๗ 
Window ๘ 
Window 10 
Linux 
ระบบยืนยันตัวตน 

 
2 
๑ 
๓ 
๗ 
๕ 

10 
- 
๑ 

ซอฟต์แวร์ ที่มีการใช้งาน 
Ms Office 
graphic   
Browser 
โปรแกรมป้องกันไวรัส McAfee 

 

- 

ระบบงำนประยุกต์ต่ำงๆ 
ระบบปฏิทินนัดหมาย ทต.เวียงพางค า 
ระบบบริหารงานบุคคล ทต.เวียงพางค า 
ระบบจัดการเผยแพร่เอกสาร ทต.เวียงพางค า 
ระบบประชาสัมพันธ์ข่าว ทต.เวียงพางค า 
ระบบงานสารบรรณ ทต.เวียงพางค า 
ระบบขออนุมัติงานก่อสร้าง ทต.เวียงพางค า 
ระบบจองห้องประชุม ทต.เวียงพางค า 
ระบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 
ระบบรับแจ้งค าร้องใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย 
ระบบออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย 
ระบบแบบค าร้อง 
ระบบฐานข้อมูลปริมาณขยะแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

 

http://www.google.co.th/search?hl=th&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=graphic&spell=1
http://www.wpkms.com/calendar/main1.asp
http://www.wpkms.com/person/preemployee.asp
http://www.wpkms.com/33/uploadform1.asp
http://www.wpkms.com/33news/newsform3.asp
http://www.wpkms.com/saraban/frmmenu.asp
http://www.wpkms.com/construction/Construc.asp
http://www.wpkms.com/checkroom/Roommain.asp
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Access Point ๑๑ 
Modem ๒ 
Ethernet Switching ๒ 

- ด้ำนบุคลำกร เทศบาลต าบลเวียงพางค ามีบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร มี
จ านวน  ๑ ต าแหน่ง คือ 
 ๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ท่าน 
 

- ด้ำนระบบงำน ปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่ดังนี้ 

ระบบงำน กำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
ระบบบริหารงานบุคคล(ทะเบียนประวัติ)  เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบสารบรรณ(หนังสือรับ) เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบปฏิทินนัดหมาย  เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบจัดการเผยแพร่เอกสาร เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบประชาสัมพันธ์ข่าว เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบจองห้องประชุม เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบขออนุมัติงานก่อสร้าง  เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบตรวจสอบฎีกา(งานตรวจสอบภายใน) เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบแบบค าร้อง เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบรับแจ้งค าร้องใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบฐานข้อมูลปริมาณขยะแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ระบบแผนที่ภาษี(TAX)  เทศบาลต าบลเวียงพางค า(จัดชื้อจัดจ้าง) 
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท้องถิ่น(SIS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบบเลือกตั้ง(ELE) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(E-PLAN) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LASS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบบเบี้ยยังชีพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบบฐานข้อมูลกลาง(INFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบบบันทึกข้อมูลอัตราก าลัง(CMSS) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ระบบการฟังความคิดเห็นของประชาชน ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

http://www.wpkms.com/calendar/main1.asp
http://www.wpkms.com/33/uploadform1.asp
http://www.wpkms.com/33news/newsform3.asp
http://www.wpkms.com/checkroom/Roommain.asp
http://www.wpkms.com/construction/Construc.asp
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- ด้ำนงบประมำณ เทศบาลต าบลเวียงพางค ามีงบประมาณเป็นของตนเองรวมทั้งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลด้วย ด้านความพร้อมของงบประมาณ มีงบประมาณเป็นของตนเอง 

- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เทศบาลต าบลเวียงพางค า มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง มีอิสระในการ
บริหารงาน แต่การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีหน่วยงานดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาศัยความสนใจของบุคลในองค์กร รวมทั้งค าแนะน าของบริษัทภายนอก  ไม่มี
การก าหนดเป้าหมายหรือแผนใดๆ 

๑.๘. จุดอ่อนจุดแข็งกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของเทศบำลต ำบลเวียงพำงค ำ 
สรุปจุดอ่อนจุดแข็งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปัจจัยต่างๆได้ดังนี้ 

ปัจจัย จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหำ 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ 
และเครือข่ายไอซีที 

๑. มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
ใช้งาน 
๒. มีซอฟต์แวร์พ้ืนฐานในการ 
ท างานส านักงาน 
๓. มีระบบสารสนเทศหลัก 
ได้แก่ระบบแผนที่ภาษีใช้ 

๑. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในงาน
ส านักงานพื้นฐานเท่านั้น 
๒. คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ล้าสมัย 
๓. ไม่มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันใน
องค์กร 
๔. ขาดการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
๕. ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ยังถูกน ามาใช้
ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
๖. ขาดระบบสารสนเทศอ่ืนๆที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

ปัจจัยด้านบุคลากร ๑. มีความกระตือรือร้นในการ 
น าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 

๑. ขาดความรู้ความเข้าใจ 
๒. ขาดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 

ปัจจัยด้านงบประมาณ ๑. มีงบประมาณที่เป็นรายได้ 
ขององค์กรเอง 
๒. รัฐบาลสนับสนุน 

๑. งบประมาณไม่เพียงพอ 
๒. การลงทุนเน้นที่ฮาร์ดแวร์เป็นหลัก 
๓. การลงทุนมาจากการผลักดันของบริษัท 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๑. ผู้บริหารองค์กรเห็น 
ความส าคัญ 

๑. ขาดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 
๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประยุกต์ใช้ไอซีที 

ปัจจัยด้านการใช้สารสนเทศ 
ร่วมกันในหน่วยงานและ 
องค์กร 

๑. มีระบบอินเตอร์เน็ต  
 

๑. ขาดการใช้สารสนเทศร่วมกันในหน่วยงาน 
๒. ขาดการใช้สารสนเทศร่วมกันระหว่าง
เทศบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓. ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในเทศบาลฯเป็น
ระบบปิด ยากต่อการใช้งานร่วมกัน 
๔. ไม่มีการก าหนดมาตรฐานกลาง 
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ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.1. วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลเวียงพางค าเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์

ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท้องถิ่น 

 ๒.2. พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย 
2. พัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ปฏิบัติงาน 
4. สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร 
5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและ

ทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

๒.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพ่ิมศักยภาพ และพัฒนานวัตกรรม ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเข้า

กับระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพ่ิมทรัพยากร และช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ ทักษะ ในการ

ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และ

น าสมัย เพ่ือความเป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๔ รายละเอยีดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองค์กร 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารและการบริการของเทศบาลต าบลเวียง
พางค า สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล การวางแผน การตัดสินใจ การบริหารงานและการบริการ ด้านบุคลากร 
ด้านการเงิน ด้านสารบรรณ ด้านการขออนุญาตให้กับหน่วยต่างๆ ภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
ขั้นตอนการท างานเพื่อให้มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

1. เทศบาลฯมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
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2. มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือลดขั้นตอนและเน้นการท างานให้มีประสิทธิภาพ ใช้
ส าหรับการพัฒนาหรือจัดหาระบบสารสนเทศ 

3. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน การวางแผนตัดสินใจ การด าเนินนโยบายและแผนงาน/
โครงการต่างๆของเทศบาลฯ 

4. มีมาตรฐานการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
5. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่มีความเชื่อถือได้ มีเสถียรภาพในการท างาน และมีความมั่นคง โดยข้อมูลที่

เก็บจะต้องอ้างอิงได้ทันสมัย 
6. มีการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในและภายนอก 

ดัชนีชี้วัด 
1. มีนโยบายสารสนเทศของเทศบาลต าบลเวียงพางค าในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. มีขั้นตอนปฏิบัติงานสนับสนุนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในแต่ละ

ระบบงาน 
3. จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนาหรือจัดหา 
4. เอกสารข้อก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
5. ระยะเวลาของการบ ารุงรักษาและดูแลข้อมูล 
6. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพิ่มศักยภาพ และพัฒนานวัตกรรม ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเข้ากับ
ระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ิมศักยภาพและยกมาตรฐานการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมให้มีการบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับ
ความต้องการเฉพาะบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนประกอบส าคัญ 
เป้าหมาย 

1. มีระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายแบบออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
2. มีการบูรณาการการใช้ระบบสารสนเทศเข้ากับระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. มีนวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุนการการท างาน smart device 
๔. มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและพอเพียงส าหรับการปฏิบัติงาน 
๕. มีการพัฒนาและจัดหาระบบข้อมูล ซอฟต์แวร์ รวมทั้งสื่ออุปกรณ์การสื่อสารอย่างเพียงพอ เพ่ือการ

พัฒนาและขยายการให้บริการไปสู่ประชาชนระดับหมู่บ้าน 
ดัชนีชี้วัด 

1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดผ่านเครือข่ายแบบออนไลน์ 
๒. มีโปรแกรมสนับสนุนการท างานผ่าน smart device 
๓. จ านวนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการท างานที่เพียงพอ 
๔. จ ำนวนระบบฐำนข้อมูล ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์กำรสื่อสำรส ำหรับหมู่บ้ำน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพิ่มทรัพยากร และช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการท างานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด บุคคลากรและประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์(ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) 
ได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงสื่อและความรู้ได้อย่างทั่วถึง 
เป้าหมาย 

1. มีระบบคอมพิวเตอร์สมรถนะสูงสนับสนุนการท างานแต่ละหน่วยงายภายใน 
2. มีขนาดของช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการท างานแต่หน่วยงานภายใน 
3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ดัชนีชี้วัด 
1. ระดับความเร็วของคอมพิวเตอร์สมรถนะสูงที่สนับสนุนการท างาน 
2. ขนาดของช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการท างาน 
3. จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการท างานภายในหน่วยงาน 
4. จ านวนคลังข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นและการอ้างอิงส าหรับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและประชาชน ให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม แก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และประชาชน ให้มีขีดความสามารถในสายงานของตน และพร้อมรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม พร้อมสนับสนุน
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและต่อเนื่องตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 

1. มีจ านวนประชาชนที่ได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้นทุกปี 
2. มีจานวนบุคลากรที่ได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนทุกปี 
3. มีการประเมินสมรถนะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
4. มีแผนงานและโครงการที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในเพ่ือให้เป็นผู้รู้เทคโนโลยี

และผู้รู้สารสนเทศ 
ดัชนีชี้วัด 

1. จ านวนประชาชนที่ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จ านวนบุคลากรภายในที่ผ่านการประเมินสมรถนะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลฯ 
4. จ านวนโครงการการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนและบุคลากรภายในเพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และน า
สมัย เพื่อความเป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมที่จะรองรับการด าเนินมาตรการในยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศของเทศบาลต าบลเวียงพางค า โดยค านึงถึง ประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และ
มีมาตรฐาน มีระบบเครือข่ายพ้ืนฐาน และระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รองรับการท างานของ
เครือข่ายยุคใหม่ เป็นผู้น าด้านเครือข่าย มีระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งระบบการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
สามารถใช้บริการเครือข่ายทั้งระบบใช้สายสัญญาณ และระบบไร้สายแก่บุคลากรและประชาชนได้ครอบคลุมพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องรองรับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเคลื่อนที่
และไม่เคลื่อนที ่
เป้าหมาย 

1. พัฒนา/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้าน 
การบริหาร การศึกษา และการบริการ 

2. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมไปทุกพ้ืนที่ มีความเชื่อถือได้สูง สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 

3. ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ข้อมูลและระบบสารสนเทศ มีความม่ันคงปลอดภัยจากการโจมตีภายนอก
และภายใน 

4. ส่งเสริม/พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) 
ดัชนีชี้วัด 

1. จ านวนโครงการพัฒนา/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ขนาดพ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตสถิติการใช้งานเครือข่าย 
3. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
4. งบประมาณการลงทุน การด าเนินการด้านโครงสร้างและการบริการพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีมาตรการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนา
องค์กร 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑ ปรับปรุงเว็บไซตเ์ทศบาลต าบล

เวียงพางค า 
-เพื่อน าเสนอข้อมูลและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
-เพื่อปรับปรุงให้หน้าเว็บดูทันสมัย
หน้าสนใจ 
-เพื่อให้ผู้ใช้ภายในหน่วยงาน
สามารถปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บได้
ด้วยตนเอง 

-พัฒนาระบบให้ผู้ใช้ที่ไมม่ี
ความรู้ด้านการจดัท าเว็บไซต์
สามารถแก้ไขและปรับปรุง 
น าเสนอข้อมูลส่วนงานของ
ตนเองผ่านทางเว็บเฟสได้ง่าย 

-ก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา เพื่อให้ทราบ
ขั้นตอนการท างานต่างๆ 
-ก าหนดข้อมูลน าเข้า ซึ่ง
ประกอบด้วยการก าหนด
ลักษณะการรับข้อมูล 
-ก าหนดวิธีการ
ประมวลผล เป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญในการแก้ปญัหา 
-ก าหนดผลลัพธ์เป็นการ
ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร
แสดงผล  
-การตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดและความ
ถูกต้องของผลลัพธ์  
-จัดอบรมแกผู่้ใช้ระบบ 
-ติดตามประเมินผลการ
ท างานของระบบและ
ปรับปรุงให้สามารถใช้
งานอยู่เสมอ 

-จ านวนระบบ 
สารสนเทศเพื่อ 
การปรับปรุงเว็บไซต ์
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ระบบอยู่ใน
ระดับด ี

-งานระบบสารสนเทศ,  
-งานประชาสัมพันธ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒ จัดท าระบบบริหารจัดการพัสดุ

ครุภณัฑ์เทศบาลต าบลเวียงพาง
ค า 

-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดเก็บทะเบยีนพัสดคุรุภณัฑ์ของ
เทศบาลฯ 
-เพื่อการจัดท าทะเบยีนคุมการใช้
งานพัสดุครภุัณฑ์ของเทศบาลฯ 

-พัฒนา/จัดหาระบบ
สารสนเทศบรหิารจดัการพสัดุ
ครุภณัฑ ์

-ศึกษาปัญหาก าหนด
ความต้องการ 
-วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจดัจ้าง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบให้แก่
ผู้ใช้งาน 
-ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
ระบบให้ระบบสามารใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จ านวนระบบ 
สารสนเทศ/รายงาน
เกี่ยวกับพัสดุครุภณัฑ ์
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ระบบยู่ในระดบั
ดี 

-งานระบบสารสนเทศ,  
-งานพัสดุ(กองคลัง) 

๓ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงพาง
ค า 

-เพื่อการจัดเก็บข้อมลูประวัติการ
ขอประกอบกิจการในพื้นที ่
-เพื่อจัดท าสถิติการขออนุญาต
ประกอบกิจการการในพ้ืนท่ี 
-เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-มีระบบสารสนเทศเกีย่วข้อง
กับการขออนุญาตประกอบ
กิจการของเทศบาลต าบลเวียง
พางค า 

-ศึกษาปัญหาก าหนด
ความต้องการ 
-วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจดัจ้าง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบให้แก่
ผู้ใช้งาน 
-ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
ระบบให้ระบบสามารใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จ านวนระบบ 
สารสนเทศ/รายงานผล
จากระบบขออนุญาต
ประกอบกิจการ 
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ระบบยู่ในระดบั
ดี 

-งานระบบสารสนเทศ,  
-งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๔ จัดท าระบบสารบรรณหนังสือ

รับ-ส่ง 
-การจัดเก็บข้อมลูหนังสือส่งไปยัง
หน่วยงานอ่ืนๆ 
-การจัดเก็บส าเนาหนังสือไว้เป็น
อิเล็กทรอนิกส ์

-มีระบบจดัเก็บข้อมลูหนังสือ
ส่ง 

-ศึกษาปัญหาก าหนด
ความต้องการ 
-วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจดัจ้าง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบให้แก่
ผู้ใช้งาน 
-ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
ระบบให้ระบบสามารใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จ านวนระบบ 
สารสนเทศ/รายงานผล
จากระบบหนังสือส่ง 
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ระบบยู่ในระดบั
ดี 

-งานระบบสารสนเทศ,  
-งานธุรการ 

๕ โครงการจดัซื้อซอฟแวร์ป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร ์

-เพื่อจัดหาซอฟแวร์ป้องกันไวรสัไว้
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์

-มีการป้องกันข้อมูลจากการ
ติดไวรัสภายในหน่วยงาน 

-ส ารวจความต้องการ
และจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้
ติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน
ไวรัส 

-ข้อมูลการท างานของทุก
ส่วนงานไม่มไีวรสั
คอมพิวเตอร ์

-งานระบบสารสนเทศ 

๖ โครงการจดัซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน 
ของเดิม 
 

-เพื่อจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ส านักงานท่ีทันสมัย มา 
ทดแทนเครื่องเก่าที่มีอาย ุ
การใช้งานมานาน 
-เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานICT เพิ่มขึ้น 

-มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ส านักงานท่ี 
ทันสมัย ที่ท าให้บุคลากร 
ในหน่วยงานมีความ 
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้งาน ICTเพิ่มขึ้น 

-ส ารวจจ านวนเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ส านักงานท่ีมีอายุการใช้
งานมานาน 
-เขียนโครงการ 
-จัดหาอุปกรณ ์
-ติดตั้ง 

-บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใช้
งานICT เพิ่มขึ้น 

-งานระบบสารสนเทศ,  
-งานพัสดุ(กองคลัง) 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -4 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๗ ระบบออฟฟิศอัตโนมตั ิ -การบริการจัดการเอกสารใน 

รูปแบบไฟล์ดิจติอล ท าให้ 
ประหยดัเวลาทั้งการจัดเกบ็และ 
สืบค้น 

-ลดเวลาในการทางานด้าน 
เอกสาร 

-แปลงเอกสารมาอยู่ใน 
รูปแบบไฟล์ดิจติอล 

-ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ข้อมูลอยู่ในระดับด ี

-งานระบบสารสนเทศ,  
-งานธุรการ 

๘ การปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูล 

-เพื่อพัฒนาข้อมูล 
สารสนเทศและระบบ 
ฐานข้อมูลของเทศบาล 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

-ระบบฐานข้อมูลของเทศบาล
ให้เป็นเอกภาพ 
-ฐานข้อมูลใช้อ้างอิงมีความ
น่าเชื่อถือ 
-บุคคลากรภายในเทศบาลฯ
และประชาชนร่วมทั้ง 
หน่วยงานต่างๆ สามารถ 
เข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่าง 
สะดวก 

-พัฒนาและปรับปรุง 
ระบบฐานข้อมลูเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 

-มีระบบฐานข้อมลูกลาง
ที่มีความเชื่อถือได ้
-ความพึงพอใจในการใช้
ข้อมูลยู่ในระดับด ี

-งานระบบสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพิ่มศักยภาพและพัฒนานวัตกรรม ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเข้ากับระบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑ จัดหาระบบสารสนเทศแผนที่

ภาษี 
-เพื่อเก็บข้อมูลแผนท่ีภาษีในพื้นที่
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

-ระบบฐานข้อมูลภาษ ี
-ระบบรายงานการช าระภาษ ี
-ระบบแผนทีภ่าษ ี
-ระบบจัดพิมพ์ใบเสรจ็ 

-ศึกษาปัญหาก าหนด
ความต้องการ 
-วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจดัจ้าง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบให้แก่
ผู้ใช้งาน 
-ปรับปรุง/บ ารุงรักษา
ระบบให้ระบบสามารใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จ านวนระบบแผนที่
ภาษี/จ านวนรายงาน 
-ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ข้อมูลอยู่ในระดับด ี

-งานระบบสารสนเทศ, 
-งานจัดเก็บรายได้ กอง
คลัง 
 

๒ ระบบเครือข่าย -สามารถใช้โปรแกรมและ 
ข้อมูลร่วมกันได ้
-เพื่อความประหยัดโดย 
การใช้อุปกรณ์ในระบบ 
เครือข่ายเดียวกัน 
-เพื่อความเช่ือถือได้ของ 
ระบบงาน เพราะจะมีการท า 
ส ารองข้อมูลไว ้
-ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง 
เมื่อต้องการแลกเปลีย่น 
ข้อมูลกัน ในที่ท่ีอยู่ห่างไกล 

- มีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใช้ทุกระบบงาน 

-ส ารวจความต้องการ  
-ศึกษาความเป็นไปได ้
-ออกแบบเครือข่าย 
-จัดหาอุปกรณ ์
-ติดตั้งระบบเครือข่าย 
-ทดสอบระบบการใช้งาน 
-อบรมแก่ผู้ใช้ 
-ดูแลปรับปรุงระบบให้ใช้
งานเป็นปกต ิ

- มีจ านวนครั้งในการ 
เสียของเครือข่ายน้อย 
ที่สุดหรือไม่มเีลย 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
-จ านวนระบบ 
สารสนเทศ เพื่อการ 
บริหารและตัดสินใจ 
-ระดับความส าเร็จ 
ของกระบวนการผ่าน 
ระบบเครือข่าย 

-งานระบบสารสนเทศ 
 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -6 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๓ ระบบรักษาความปลอดภัย 

อิเล็กทรอนิกส์(CCTV) 
-เพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
และเชื่อถือได้ในด้านต่างๆให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
-เพื่อความมั่นคงป้องกันปัญหายา
เสพติดให้กับประชาชน 

-ความมั่นคงปลอดภัย 
และเชื่อถือได ้

-ก าหนดนโยบายความ 
มั่นคงปลอดภยั 
- จัดสรรทรัพยากรอย่าง 
พอเพยีงสาหรับการ
ก าหนด 
- การลงมือปฏิบัติการ 
ด าเนินการ การเฝ้าระวัง
การทบทวน การบ ารุง 
รักษาและ การปรับปรุง
ระบบบรหิารจดัการ
ความมั่นคงปลอดภัย 
-ก าหนดเกณฑ์ในการ 
ยอมรับความเสีย่งและ
ระดับความสีย่งท่ียอมรับ
ได ้
-จัดให้มีการตรวจสอบ 
ภายในสาหรับระบบ
บริหารจดัการความ
มั่นคงปลอดภยั 
-ด าเนินการทบทวน
ระบบบรหิารจดัการ
ความมั่นคงปลอดภัย 

-มีมาตรการการ 
จัดการความมั่นคง 
ปลอดภัยในการ 
ตรวจสอบระบบต่างๆ 
-มีแผนในการบรหิาร 
ความเสีย่ง 

-งานระบบสารสนเทศ, 
-งานป้องกันบรรเทาสา
ธารภัย 
 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -7 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพิ่มทรัพยากร และช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑ โครงการจดัตั้งศูนย์อินเตอร์เนต็

ชุมชน 

 

-เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของเด็ก เยาวชนและชุมชน 
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป สามารถสืบค้น เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 
-เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ยกระดับคณุภาพการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งทางด้าน
ข้อมูลข่าสารและเทคโนโลย ี และ
เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ
ชุมชน/การค้นหาข้อมลูใหม่ๆเพื่อ
ก่อให้เกิดความรู้ที่จะสามารถ
พัฒนาชุมชน 
-ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับ
ชุมชน 
 

-ด าเนินการติดตั้งอินเตอร์เนต็
ต าบลภายในเขตเทศบาลฯให้
เป็นแหล่งค้นคว้าอย่างไร้
พรมแดนของประชาชน 
เยาวชน  นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

-จัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการการใช้
อินเตอร์เนต็ชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
-ส ารวจความหนาแน่น
ของประชาชนท่ีต้องการ
ใช้อินเตอร์เน็ต 
-ประสานงานแผนท่ีภาษ ี
( กองคลัง) ในการส ารวจ
พื้นที่เบื้องต้น 
-จัดท าโครงการเพื่อ
ขอรับการอนุมัต ิ
-ประสานหน่วยงาน
ด าเนินการตามระเบยีบ
การจัดซื้อจดัจ้าง 
-ด าเนินการขออนุมัติใน
การจัดท า  ติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ชุมชน  
-ด าเนินการให้บริการ
ประชาชนพร้อมจัดท า
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

- ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับด ี
 

-งานระบบสารสนเทศ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -8 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
2 แอพพลิเคชั่นขออนุญาต

ก่อสร้างเวียงพางค า 
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 
-เพื่อแจ้งผลการการอนุญาต
ก่อสร้างที่ได้อนุมัติแล้ว 
-เพื่อติดตามผลการอนุมตัิก่อสรา้ง 
 

-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อม
ให้บริการประชาชนท่ีต้องการ
รู้เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต
ก่อสร้าง 
-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อมแจ้งผล
การอนุญาตก่อสร้างให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคช่ัน 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-กองช่าง 

3 แอพพลิเคชั่นการรับช าระภาษี
เวียงพางค า 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช าระ
ภาษี 
-เพื่อแจ้งระยะเวลาก าหนดการ
ช าระภาษ ี
-เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับ
ราคาประเมินการช าระภาษ ี
-เพื่อให้ประชาชนสามารถช าระ
ภาษีผ่านระบบออนไลน ์
 

-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อม
ให้บริการประชาชนส าหรับ
การช าระผ่านระบบออนไลน ์

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคชั่น 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-กองคลัง 

 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -9 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
4 แอพพลิเคชั่นส านักงาน

ทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบล
เวียงพางค า 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานส านัก
ทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบล
เวียงพางค า 
 

-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อมให้
ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร 
 

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคชั่น 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-ส านักทเบียราษฎรฯ 
 
 

5 แอพพลิเคชั่นสุขสุขภาพด ี -เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย ข่าวสารโรคระบาด 
ในพื้นที่ ข่าวสารของการรักษา
สุขภาพ 

-แอพพลิเคชั่นท่ีให้ความรู้
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ได ้
 

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคชั่น 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-งานสาธารณะสุข 

 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -10 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
6 แอพพลิเคชั่นร้องเรียนร้องทุกข์

จากชุมชนเวียงพางค า 
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับของการ
ร้องเรียนร้องทุกข ์
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือ  
-เพื่อให้เป็นช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์แบบออนไลน ์
-เพื่อติดตามผลการให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆผ่านระบบออนไลน์ 
-เพื่อเป็นช่องทางแจ้งผลการให้
ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา 

-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อม
ให้บริการประชาชนท่ีต้องการ
รู้เรื่องเกี่ยวกับการกฎหมาย 
ข้อบังคับ 
-มีแอพพลิเคช่ันท่ีใช้รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน ์

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพือ่ขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคชั่น 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-งานนิติการ 

7 แอพพลิเคชั่นป้องกันสาธารณะ
ภัยเวียงพางค า 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน
สาธารณะต่างๆ 
-เพื่อแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยต่าง 
-เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับภัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้น 
-เพื่อติดตามผลการให้ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณะภัย
ต่างๆ 
 

-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อม
ให้บริการประชาชนท่ีต้องการ
ทราบรู้เรื่องเกี่ยวกับสาธารณะ
ภัยต่างๆ 
-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อมแจ้ง
เตือนการเกดิเหตุสาธารณะภัย 

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคชั่น 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-งานป้องกันฯ 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -11 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
8 แอพพลิเคชั่นข่าวสารเทศบาล

ต าบลเวยีงพางค า 
-เพื่อใหเ้ป็นช่องทางการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
 

-แอพพลิเคชั่นท่ีพร้อม
ให้บริการข่าวสารตา่งๆของ
เทศบาลต าบลเวยีงพางค าแก่
ประชาชนท่ีต้องการ  

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคชั่น 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-งานประชาสัมพันธ์ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและประชาชน ให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑ โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา
ความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงพาง
ค าและประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมายที่เกีย่วข้อง 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีแก่ประชาชน 
-เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการ
ใช้งานให้กับบุคคลากรภายใน
เทศบาล 

-บุคคลากรภายในเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้บริหาร และประชาชนท่ี
สนใจ 

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินกิจกรรม 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม 
-จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
 

-งานระบบสารสนเทศ 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -12 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒ โครงการจดัอบรมคอมพิวเตอร์

สู่ประชาคมอาเซียนแห่งการ
เรียนรู:้พัฒนาธุรกิจชุมชนด้วย
สื่อออนไลน ์

-เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจ
และกลุ่มองค์กรอาชีพในพื้นที่ได้มี
ความเข้าใจการท าธุรกิจบนสื่อ
ออนไลน ์
-เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจ
และกลุ่มองค์กรอาชีพให้รู้ช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย 
-เพื่อใหผู้้ประกอบการธุรกิจและ
กลุ่มองค์กรอาชีพได้ตะหนักรู้
วิธีการเข้าถึงสื่อออนไลน์และใช้
ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว 
 

การให้ความรูผู้้ประกอบการ
ธุรกิจและกลุ่มองค์กรอาชีพใน
พื้นที่ต าบลเวียงพางค า 
เป้าหมายด้านปรมิาณ     
- จ านวนประชาชน ๕๐ คน 
เป้าหมายด้านคณุภาพ    
- ประชาชนผู้ประกอบการ
และกลุม่องค์กรอาชีพในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเวยีงพางค าไดม้ี
ความรู้ในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนโดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารออนไลน ์
 

-เสนอโครงการฯ(ข้อมูล
และตดิต่อวิทยากร) 
-จัดเตรยีมข้อมลู(จัดท า
คู่มือ,ค่าตอบแทน
วิทยากร,ประชาสัมพันธ์
และประสาน
กลุ่มเป้าหมาย,จัดท า
แบบประเมินก่อนและ
หลัง) 
-ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ(จดัเตรียม
สถานท่ี,โครงการฯ ฯล) 
-สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
50 คน 

-งานระบบสารสนเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และน าสมัย เพื่อความเป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑ ปรับปรุงระบบการส ารองไฟ

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทศบาลฯ 

-จัดหาเครื่องส ารองไฟส าหรบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
เครือข่ายของเทศบาลฯ 

-มีเครื่องส ารองไฟส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์

-ส ารวจจ านวนเครื่อง
ส ารองไฟให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีการ
ติดตั่งเครื่องส ารองไฟ 
-ขออนุมัติจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟ 
-ด าเนินการจดัหา 
-ติดตั้งเครื่องส ารองไป 

-จ านวนเครื่องส ารองไฟ -งานระบบสารสนเทศ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -13 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒ จัดซื้อจัดหาครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่มีความจ าเป็นในการใช้
งาน 

-จัดหาอุปกรณ์ต่อพวง
คอมพิวเตอร ์

-มีอุปกรณ์น าเสนองานท่ีคมชัด -ส ารวจอุปกรณ์ต่อพวงที่
จ าเป็นต้องใช้ในงาน
ต่างๆจากส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
-ขออนุมัติจัดหาอุปกรณ ์
-ด าเนินการจดัหา 
-ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพวง 

-จ านวนอุปกรณ์ต่อพวง -งานระบบสารสนเทศ 

๓ ปรับปรุงบริหารจดัการการใช้
เครื่องพิมพ์ของเทศบาลฯ 

-การวางแผนการติดตั้งเครื่องพิมพ์
ส าหรับหน่วยงานภายในเทศบาล 
-ให้ทุกส่วนงานสามารถใช้
เครื่องพิมพ์ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้สามารถ
ใช้งานร่วมกันได ้

-ส ารวจความต้องการใช้
งานเครื่องพิมพ์ภายใน
เทศบาล 
-วางแผน ออกแบบผัง
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ 
-ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้
สามารถใช้งานร่วมกันได้
ในจุดเดียว 

-จ านวนจุดติดตั้ง
เครื่องพิมพ์ 
-ความพอใจของผู้ใช้อยู่
ในระดับพอใจ 
 

-งานระบบสารสนเทศ 

๔ ซ่อมแซมครภุณัฑ์คอมพิวเตอร/์
จ้างเหมาดูแลระบบเครือข่าย
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

-เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานท างานได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

-การดูแลใหเ้ครื่อง
คอมพิวเตอรส์ามารถท างาน
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างด ี

-ส ารวจจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่หมด
ระยะเวลาประกันสัญญา 
-เสนอให้มีการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
-ด าเนินการดูแลรักษา
เป็นเดือนละครั้ง 
-ตรวจสอบ/บันทึกสถิติ
การซ่อมบ ารุง 
-รายงานผลการ
ด าเนนิการ/จุดคุ้มทุน/ 
 

-จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ามารถ
ท างานได้เป็นปกตไิม่ท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานเสียข้อมลู
น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปีต่อ
เครื่อง 

-งานระบบสารสนเทศ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -14 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
๕ การดูแลระบบ File server -เพื่อให ้File server ของเทศบาล

ฯและของศูนย์เยาวชนต าบลเวียง
พางค าสามารถใช้งานได้เป็นปกต ิ
-เพื่อให้ข้อมูลจัดเก็บไดเ้ป็น
มาตรฐานและปลอดภัย 
-File server ระบบยืนยันตัวตน
ของเวียงพางค าสามารถท างานได้
อย่างสมบูรณ ์

-File server ของเทศบาลฯ
ท างานได้เป็นปกติ  

-ส ารวจสถิติการเข้าใช้
ข้อมูล 
-ตรวจสอบจ านวนสถิติ
การไม่ท างานของFile 
server 
-ติดต่อประสานงานการ
บ ารุงรักษากับบริษัท 
-จัดจ้างการดูแลรักษา 
-ติดตามประเมินผล 
-จัดท ารายงานผล
รายงานต่อผู้บังคับบญัชา
ตามห้วงเวลา 

-จ านวนสถิติการไม่
ท างานของ File Server 
น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อไป 

-งานระบบสารสนเทศ 

6 แอพพลิเคชั่นออฟฟิตไร้
กระดาษ 

-เพื่อใหส้ านักงานเป็นสังคมลดการ
ใช้กระดาษ 
-เพื่อรวบรวมหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานมาอยู่บนสมาร์ท
โฟน 
-เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกันในรับ
แบบการพูดคุยแลกเปลี่ยนเอกสาร
ระหว่างกัน 
 

-แอพพลิเคชั่นท่ีมาพร้อมกับ
การแลกเปลี่ยนเอกสาร
หนังสือรับ-ส่งประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายใน 
 

-ส ารวจความต้องการ 
-น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
-ด าเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
-บริการทดสอบการ
ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน 
-แก้ไขปรับปรุง
แอพพลิเคชั่น 
-สรุปผลการด าเนินการ 

-ความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้แอพพลิเคชั่น 
-จ านวนผู้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

-งานระบบสารสนเทศ 
-งานธุรการ 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๓ -15 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
7 พัฒนาปรับปรุงและทดแทน

ระบบการบริหารจัดการ 
เครือข่ายไรส้าย 

 

-ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
ช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรด้าน 
ICT ที่ทันสมัย 
-มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT ที่มีมาตรฐานและน าสมัย 
 

-มีระบบเครือข่ายไรส้าย 
ครอบคลมุการให้บริการ 
ภายในเทศบาลฯ 
-ได้รับสัญญาณดีในจุด
ให้บริการ 

 

-ส ารวจจ านวนจดุที่จะ
ให้บริการ 
-ส ารวจอุปกรณ์ที ่
จะต้องทดแทน 
-ออกแบบจุดติดตั้ง 
เพื่อให้ครอบคลุม 
-จัดหาอุปกรณ ์
-ติดตั้งระบบ 

 

-ระยะเวลาที่ไม ่
สามารถให้บริการ 
เครือข่ายได ้ไม่เกิน 87 
ช่ัวโมงต่อป ี
-ระยะเวลาที ่Access 
Point ไมส่ามารถ 
ให้บริการได้เฉลี่ยไม่เกิน 
10 % ต่อป ี
-มีระบบส ารองไฟฟ้า 

ส าหรับอุปกรณ ์
เครือข่ายหลัก 
(backbone) และ 
เซิร์ฟเวอร์หลัก ตลอด 
24 ช่ัวโมง 
-ค่าเฉลี่ยความพึง 
พอใจการใช้บริการ 
เครือข่ายอยู่ในระดับด ี

-งานระบบสารสนเทศ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๔ -1 
 

 ส่วนที่ ๔ 
จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศเทศบำลต ำบลเวียงพำงค ำ 

ปีงบประมำณ 2562-2567 
 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 
๑ พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
บริหาร การบริการ และการพัฒนา
องค์กร 

๑. ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลเวียง
พางค า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒. จัดท าระบบบรหิารจดัการพสัดุ
ครุภณัฑ์เทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๓. จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศการขอ
อนุญาตประกอบกิจการในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๔. จัดท าระบบสารบรรณหนังสือรบั-ส่ง ๒5,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๕. โครงการจัดซื้อซอฟแวร์ป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร ์

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนของเดิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

๗. ระบบออฟฟิศอัตโนมัต ิ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
๘. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บูรณาการเข้ากับระบบของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙. จัดหาระบบสารสนเทศแผนท่ีภาษี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐. ระบบเครือข่าย 6๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๑. ระบบรักษาความปลอดภัย 
อิเล็กทรอนิกส์(CCTV) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๔ -2 
 

 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 
๓ เพ่ิมทรัพยากร และช่องทางการเข้าถึง

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน 

๑๒. โครงการจดัตั้งศูนย์อินเตอร์เนต็
ชุมชน 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

13. แอพพลเิคชั่นขออนุญาตก่อสร้าง
เวียงพางค า 

 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

14. แอพพลเิคชั่นการรับช าระภาษี
เวียงพางค า 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

15. แอพพลเิคชั่นส านักงานทะเบยีน
ราษฎรเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

   400,000 400,000 400,000 

16. แอพพลเิคชั่นสุขสุขภาพด ี    200,000 200,000 200,000 
17. แอพพลเิคชั่นร้องเรียนร้องทุกข์
จากชุมชนเวียงพางค า 

  300,000 300,000 300,000 300,000 

18. แอพพลเิคชั่นป้องกันภัยเวียงพาง
ค า 

  200,000 200,000 200,000 200,000 

19. แอพพลเิคชั่นข่าวสารเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 

  100,000 100,000 100,000 100,000 

๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากร
ภายในและประชาชน ให้มีความรู้ 
ทักษะ ในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

20. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรเทศบาลต าบล
เวียงพางค าและประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมายที่เกีย่วข้อง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

21. โครงการจดัอบรมคอมพิวเตอร์สู่
ประชาคมอาเซียนแห่งการเรียนรู:้
พัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยสื่อออนไลน์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๔ -3 
 

 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 
๕ เสริมสร้างและบ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
มาตรฐาน และน าสมัย เพ่ือความเป็น
ผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22. ปรับปรุงระบบการส ารองไฟของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลฯ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

23. จดัซื้อจัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีความจ าเปน็ใน
การใช้งาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

24. ปรับปรุงบรหิารจดัการการใช้
เครื่องพิมพ์ของเทศบาลฯ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

25. ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์/
จ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายเทศบาล
ต าบลเวยีงพางค า 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

26. การดูแลระบบ File server ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ 
27. แอพพลเิคชั่นออฟฟิตไร้กระดาษ   300,000 300,000 300,000 300,000 
๒๘. พัฒนาปรับปรุงและทดแทน
ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายไร้
สาย 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หน้าท่ี ๕ -1 
 

ส่วนที่ ๕ 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

๕.๑ การติดตามประเมินผล  
๑) ให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลเวียงพางค า จัดท างาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้งบประมาณและ

ไม่ใช่งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้  
๒) การเพ่ิมเติม ปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๑) สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที ่เทศบาลต าบลเวียงพางค าก าหนด 
 ๓) การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯเทศบาลต าบลเวียงพางค าจะด าเนินการทุกๆ  ๒ ปี และหรือ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
๔) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในเทศบาลต าบลเวียงพางค า มีหน้าที่อ านวยการ ก ากับ

ดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยให้เป็นไปตาม
แผนฯ  

๕) หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลต าบลเวียงพางค า จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี เพ่ือเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า ผ่านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สานักงานปลัดเทศบาล 

๖) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดเทศบาล รวบรวมรายงานและจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีของเทศบาลต าบลเวียงพางค า เพ่ือเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลเวียงพางค า 

 



ภาคผนวก
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ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเวียงพำงค ำ 

ที่ 523/๒๕61 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เทศบำลต ำบลเวียงพำงค ำ 

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ เทศบาลต าบล        
เวียงพางค า ทั้งในด้านการควบคุมบังคับบัญชาและด้านการบริหารราชการทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
น าไปสู่การบูรณาการบังเกิดเอกภาพ  มีมาตรฐาน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ซ้ าซ้อน และประหยัด
งบประมาณของทางราชการ จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบล
เวียงพางค า จ านวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบล      
เวียงพางค า และคณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป
เทศบาลต าบลเวียงพางค า 

๒. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลเวียงพาค า ประกอบด้วย 
๒.๑ นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 
๒.๓ นายธนทรัพย์ เกเย็น รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 
๒.๔ นายสมพงษ์ วงค์ธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กรรมการ 
๒.๕ นายยศเชย ไชยเดช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กรรมการ 
๒.๖ นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง ประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.7 นายอ านวย ก๋าปัญญา รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.8 นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล เลขานุการสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๙ นางจันทกานต์ น้อยหมอ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑0 นายอภิรุต ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑1 นายสุค า วินัน สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑2 นายอัจฉยะ ธ ารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑3 นายสงวน ไชยสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑4 น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑5 ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 
๒.16 นางสาวณัฐดา จับใจนาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและผช.เลขานุการ 

 
/3. คณะกรรมการฯ... 
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๓. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป เทศบาล
ต าบลเวียงพาค า ประกอบด้วย 

๓.๑ ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
๓.๓ ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
๓.๔ นายสัมฤทธิรงค์  ภูมิยิ่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
๓.๕ นายสมศักดิ์ รวมสุข ผู้อ านวยงานกองการศึกษา กรรมการ 
๓.6 นางสาวพรพิมล ทรายสาลี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กรรมการ 
๓.7 นายวิทยา แรงจริง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ 
๓.8 นายสุริยา ใจกว้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
๓.9 นายปณัฐพงษ์ ขอนพิกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาววรารัตน์ ปัญญวัตธนัชพร นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวสายสุนีย์ ภิระ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
๓.๑๓ นายอัษฎาวุธ กรุณา นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ 
๓.๑๔ สิบเอกกฤษฎา จินาการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ 
๓.๑5  นายสมคิด ปัญญานาย นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
๓.๑6 นางสาวสุวิมล  ธนะสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
๓.๑7 นางสาวกิติยา ก้อนใจ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๓.๑8 นางสาวสกุณา สิงห์คะ  นักวิชาการคลัง กรรมการ 
๓.19 นายธงชัย  จ าปา  นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
๓.20 ส.อ.หญิง สุภาวดี  อุ่นเรือน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ 
๓.๒1 นายสัมพันธ์ พันหล้า เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
๓.๒2 นายไววิทย์  ติวัน  นายช่างโยธา กรรมการ 
๓.๒3 นางสาวณัฐดา จับใจนาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและ

เลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลเวียงพาค า มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๔.๑ ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และความรับผิดชอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ของเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
   ๔.๒ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
   ๔.๓ บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลเวียงพางค าและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ให้มี
การบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
/๔.๔ บูรณาการ... 

http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-08-2107-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-12-3205-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-01-3801-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-01-3301-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-01-3301-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-01-3103-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-01-3103-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-01-3102-001
http://www.wpkms.com/person/deEmployeeCompe.asp?ID=12-2-01-3102-001
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   ๔.๔ บูรณาการและให้ความเห็นชอบ งาน/แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารของส่วนราชการในเทศบาลต าบลเวียงพางค า  

๕. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

   ๕.๑ ก าหนดนโยบาย อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ในภาพรวมเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

   ๕.๒ บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปเทศบาลต าบล
เวียงพางค าในภาพรวม พร้อมทั้งแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ให้กับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

   ๕.๓ ก าหนดมาตรการการพัฒนาและการด าเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

   ๕.๔ ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไปของ
เทศบาลต าบลเวียงพางค า 

   ๕.๕ เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้คาแนะน า ค าปรึกษา และขอรับข้อมูลในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

   ๕.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท างานได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   ๕.๗ รายงานผลการด าเนินงาน ประธานกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเทศบาลต าบลเวียงพางค า ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
   ๕.๘ ให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า ให้การสนับสนุนการด าเนินการของ

คณะกรรมการ ฯ คณะอนุกรรมการ ฯ และคณะท างาน ฯ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
   
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 

 

                                               

           (นายฉัตรชัย  ชัยศิริ) 
    นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
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ประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
เรื่อง  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 – 2567) 

......................................................................... 

  ด้วยคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2562 – 2567) ซึ่งคณะกรรมการแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2562-2567  เทศบาลต าบลเวียงพางค า จึงขอประกาศใช้เป็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (พ.ศ. 2562 – 2567)  

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   

ประกาศ   ณ   วันที่  18   มิถุนายน   2562 

  

 

 

  

 

 
 

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
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