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สารบัญ 

หนา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
สวนท่ี ๑ บทนํา ๑-๑ 

ความเปนมา ๑-๑ 
วิสัยทัศน พันธกิจ ๑-๓ 
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ๑-๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร ๑-๔ 
โครงสรางองคกรปจจุบัน ๑-๔ 
สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ๑-๕ 
จุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ๑-๖ 

สวนท่ี ๒ แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒-๑ 
วิสัยทัศน พันธกิจ ๒-๑ 
ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ๒-๑ 
รายละเอียดยุทธศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศ ๒-๑ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒-๑ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๒-๒ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ๒-๓ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ๒-๓ 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๒-๔ 

สวนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการในแตละยุทธศาสตร ๓-๑ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ๓-๑ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๓-๕ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ๓-๗ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ๓-๘ 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๓-๙ 

สวนท่ี ๔ จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา ปงบประมาณ 2558-2561 

๔-๑ 

สวนท่ี ๕ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล ๕-๑ 
ภาคผนวก
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บทสรปุสําหรบัผูบรหิาร 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เปนสวนราชการภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถ่ิน ทําหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงินการคลัง 
ตลอดจนการบริการสาธารณะ เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑ เปนกรอบแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหนวยงาน และสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาใน 
สังกัด โดยมีการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ในปจจุบัน ความตองการของผูบริหาร และเจาหนาที่ในหนวยงาน และสวนภาคประชาชน รวมทั้งกรอบนโยบาย 
การพัฒนาระดับกรม กระทรวง และประเทศ เพื่อใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคลองเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ผลจากการศึกษาปจจัยภายในและภายนอกตางๆ นํามาสูการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และผลกระทบตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคําและกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตลอดจนแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเทศบาลฯ มีแนวทางการดําเนินงานที่ 
ชัดเจนและเกิดการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แผนการดําเนินงานตางๆดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคําไดรับการ 
นําเสนอและพิจารณาเพื่อใหการดําเนินการตางๆ ในแผนเปนไปในแนวทางที่ชัดเจน แผนแมบทเทคโนโลยี 
สารสนเทศนี้จึงเปนแนวทางของการดาเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงพางคําตอไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

สิงหาคม ๒๕๕๗
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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

๑.๑ ความเปนมา 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 เมื่อ 

พ.ศ.2526 โดยแยกจากตําบลแมสาย และไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ตาม 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เลม 113 
ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และตอมา ป 2550 ไดรับ 
การประกาศจัดตั้งเปล่ียนจากองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําเปนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 โดยมีประชากรในเขตเทศบาลที่มีสัญชาติไทยทั้งส้ิน 11,501 
คน จํานวนครัวเรือน 8,042 ครัวเรือน (ท่ีมา : ขอมูล จากสํานักงานทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557) 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เปนสวนราชการในสังกัด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
ที่มีบทบาทหนาที่สําคัญตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใชเทคนิค 
SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวาเทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ 
ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ 
ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตําบลเวียงพางคํา กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลอง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพฒันาตําบล นโยบายของ 
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนด 
แบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตาม 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนี้ 

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

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา 

16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
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(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

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

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของดงันี้ 
(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิง 

ปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
(3) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 

6. ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (มาตรา 

67(8))
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถ่ิน (มาตรา 17(18)) 

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏบัิติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 45(3)) 
(2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ 

จําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16))
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(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 
17(3))

(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ 
(มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลตําบลสามารถจะแกไขปญหาของเทศบาล 
ตําบลเวียงพางคําไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขต 
พื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการของเทศบาลตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารของ 
เทศบาลตําบลเปนสําคัญ 
๑.๒ วิสัยทัศน(Vision) 

เวียงพางคําเปนเมืองนาอยู กาวสูสากลอยางย่ังยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
๑.๓ พันธกิจ(Mission) 

เพื่อใหการบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว จึงกําหนดพนัธกิจการพฒันา 3 พันธกิจ คือ 
พันธกิจที่ 1 การสรางความเปนเมืองนาอยูอยางยัง่ยืนดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตหลัก ปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียง 
พันธกิจที่ 2 การเสริมสรางศัยกภาพความเปนเมืองเศรษฐกจิที่ม่ันคง 
พันธกิจที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะขององคกรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๔ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่จะดําเนินการในแผนยุทธศาสตร การ 

พัฒนานี้ไดกําหนดใหสอดคลองกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก มี 20 จุดมุงหมาย ดังนี้ 
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไดรับบริการดานการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหลงความรูที่ ทันสมัย 

และรูจักใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง 
3. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน ดํารงอยูสืบทอดตลอดไป 
4. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดานกีฬาของชุมชน เยาวชนไดรวมคิดรวมทํากิจกรรมที่เปน 

ประโยชนตอสวนรวม มีทักษะและการแสดงความสามารถ ดานกีฬา ดานดนตรีการสงเสริมอาชีพ และการใช 
เวลาวางใหเกิดประโยชน 

5. ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอยางที่ถึง มีคุณภาพ ชีวิตที่ 
ดีถวนหนา 

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความสงบเรียบรอยภายในชุมชน ปลอดภัย จาก 
ยาเสพติดและอบายมุข 

7. การคมนาคมขนสง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่และไดมาตรฐาน 

8. บานเมืองนาอยูและสวยงามเปนระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
9. ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ และสินคาผลิตภัณฑชุมชน มี มูลคาเพิ่ม 

ข้ึน เปนที่ตองการของตลาด 
10. สรางความเขมแข็งใหภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 
11. ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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12. มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและเปนที่รูจักแพรหลายสามารถดึงดูดใจนักทองเที่ยว สงผลใหรายได 
จากการทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

13. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดรับการดูแล รักษาอยางยั่งยืน 
14. ประชาชนมีจิตสํานึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
15. บานเมืองนาอยูปราศจากมลภาวะ และส่ิงปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
16. การบริหารดานการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายไดของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
17. ประชาชนไดรับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
18. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
19. การเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารผานกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
20. ประชาชนและหนวยงานทุกภาคสวน มีความเขาใจอันดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีสวน 

รวมในการบริหารและการพัฒนาทองถ่ินดวยจิตอาสา ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการรักษาความมนคงและความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเวียงพางคําน้ัน เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด 
รวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ให 
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคําจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัย 
ความรวมมือของชุมชนในพื้นที่ ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหา 
กันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร 
นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปน 
บุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ิน และยังใหจัดต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

๑.๖ โครงสรางองคกรปจจบัุน 
โครงสรางองคกรของเทศบาลตําบลเวียงพางคําแบงออกเปน หนวยตรวจสอบภายใน สํานักปลัดเทศบาล 

กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ดังรูป 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
ตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัดฯ กองคลัง(๑๓) กองชาง(๙) กองการศึกษา
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๑.๗. สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจบัุน 
สถานภาพดานไอซีทีภายในของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในปจจุบัน เมือ่พิจารณาเปนดานตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
- ดานอุปกรณ ซอฟตแวร และโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สรุปไดดังนี้ 

ชนิด-รายการ จํานวน 
เคร่ือง Notebook ๘ 
เคร่ือง Desktop ๑๘ 
เคร่ือง Server ๑ 
เคร่ือง Printer ๙ 
ระบบปฏิบัตกิาร 

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

๑๐ 
๑ 
๓ 
๗ 
๕ 
๑ 
๑ 

ซอฟตแวร ที่มีการใชงาน 
Ms Office 
graphic 
Browser 
โปรแกรมปองกันไวรัส McAfee 

- 

ระบบงานประยุกตตางๆ 
ระบบปฏิทินนัดหมาย ทต.เวียงพางคํา 
ระบบบริหารงานบุคคล ทต.เวียงพางคํา 
ระบบจัดการเผยแพรเอกสาร ทต.เวียงพางคํา 
ระบบประชาสัมพันธขาว ทต.เวียงพางคํา 
ระบบงานสารบรรณ ทต.เวียงพางคํา 
ระบบขออนุมัตงิานกอสราง ทต.เวียงพางคํา 
ระบบจองหองประชุม ทต.เวียงพางคํา 

- 

Access Point ๑๑ 
Modem ๒ 
Ethernet Switching ๒ 

- ดานบุคลากร เทศบาลตําบลเวียงพางคํามีบุคคลากรที่เกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีและการส่ือสาร มี 
จํานวน ๑ ตําแหนง คือ 

๑. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ทาน

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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- ดานระบบงาน ปจจุบันที่มีการใชงานอยูดังนี้ 

ระบบงาน การดําเนินการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคล(ทะเบียนประวัติ) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบสารบรรณ(หนังสือรับ) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบปฏิทินนัดหมาย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบจัดการเผยแพรเอกสาร เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบประชาสัมพันธขาว เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบจองหองประชุม เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบขออนุมัตงิานกอสราง เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบตรวจสอบฎีกา(งานตรวจสอบภายใน) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ระบบแผนที่ภาษี(TAX) เทศบาลตําบลเวียงพางคํา(จัดช้ือจัดจาง) 
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพฒันาเด็กเล็ก(CCIS) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อการศึกษาทองถ่ิน(SIS) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ระบบเลือกตัง้(ELE) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
การใชจายงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถ่ิน(E-PLAN) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ระบบบันทกึบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(E-LASS) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ระบบเบ้ียยังชีพ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ระบบฐานขอมลูกลาง(INFO) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ระบบบันทกึขอมลูอัตรากําลัง(CMSS) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ระบบการจัดซือ้จัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ระบบการฟงความคิดเห็นของประชาชน สํานักนายกรัฐมนตรี 

- ดานงบประมาณ เทศบาลตําบลเวียงพางคํามีงบประมาณเปนของตนเองรวมทั้งไดรับงบประมาณ 
สนับสนุนจากรัฐบาลดวย ดานความพรอมของงบประมาณ มีงบประมาณเปนของตนเอง 

- ดานการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีผูบริหารมาจากการเลือกตั้ง มีอิสระในการ 
บริหารงาน แตการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีหนวยงานดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง การ 
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาศัยความสนใจของบุคลในองคกร รวมทั้งคําแนะนําของบริษัทภายนอก ไมมี 
การกําหนดเปาหมายหรือแผนใดๆ 

๑.๘. จุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
สรุปจุดออนจุดแข็งการใชเทคโนโลยสีารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามปจจัยตางๆไดดังนี้ 

ปจจัย จุดแข็ง / ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานอุปกรณ ซอฟตแวร 
และเครือขายไอซีที 

๑. มีคอมพิวเตอร และอุปกรณ 
ใชงาน 
๒. มีซอฟตแวรพื้นฐานในการ 
ทํางานสํานักงาน 
๓. มีระบบสารสนเทศหลัก 

๑. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มีอยู 
ในงานสํานักงานพื้นฐานเทานั้น 
๒. คอมพิวเตอรที่มีอยูลาสมัย 
๓. ไมมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
รวมกันในองคกร

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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ไดแกระบบแผนที่ภาษีใช ๔. ขาดการบํารงุรักษาระบบ 
คอมพิวเตอร 
๕. ระบบสารสนเทศทีม่ีอยูยังถูก 
นํามาใชประโยชนไมเตม็ท่ี 
๖. ขาดระบบสารสนเทศอื่นๆทีจํ่าเปน 
ในการดําเนินงาน 

ปจจัยดานบุคลากร ๑. มีความกระตือรือรนในการ 
นําคอมพิวเตอรมาใชงาน 

๑. ขาดความรูความเขาใจ 
๒. ขาดการฝกอบรมอยางเปนระบบ 

ปจจัยดานงบประมาณ ๑. มีงบประมาณที่เปนรายได 
ขององคกรเอง 
๒. รัฐบาลสนบัสนุน 

๑. งบประมาณไมเพียงพอ 
๒. การลงทุนเนนที่ฮารดแวรเปนหลัก 
๓. การลงทุนมาจากการผลักดันของ 
บริษัท 

ปจจัยดานการบริหารจัดการ ๑. ผูบริหารองคกรเห็น 
ความสําคัญ 

๑. ขาดนโยบาย เปาหมาย และ 
แผนงาน 
๒. ขาดเจาหนาทีท่ี่มีความรูความ 
เขาใจในการประยกุตใชไอซีที 

ปจจัยดานการใชสารสนเทศ 
รวมกันในหนวยงานและ 
องคกร 

๑. มีระบบอินเตอรเน็ต ๑. ขาดการใชสารสนเทศรวมกันใน 
หนวยงาน 
๒. ขาดการใชสารสนเทศรวมกัน 
ระหวางเทศบาลและกรมสงเสริมการ 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๓. ระบบสารสนเทศทีม่ีอยูในเทศบาล 
ฯเปนระบบปด ยากตอการใชงาน 
รวมกัน 
๔. ไมมีการกําหนดมาตรฐานกลาง
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สวนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.1. วิสัยทัศน 
เทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนองคกรที่มุงมั่นพฒันาและประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศใหเกิดประโยชน 

ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานทองถ่ิน 

๒.2. พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอรใหมปีระสิทธิภาพและเขาถึงไดงาย 
2. พัฒนาระบบขอมูลใหทันสมัยถูกตอง นาเช่ือถือ 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศและภูมสิารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ 

ปฏิบัติงาน 
4. สนับสนุนการเขาถึงขอมลูสารสนเทศแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกองคกร 
5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหเกิดการเรียนรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนพฒันาศักยภาพและ 

ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลใหแกบุคลากรของหนวยงาน 

๒.3. ยุทธศาสตรการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการใชงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพฒันาองคกร 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ เพิ่มศักยภาพ และพัฒนานวัตกรรม ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเขา 

กับระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ใหมีความรู ทักษะ ในการ 

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มมีาตรฐาน และ 

นําสมัย เพื่อความเปนผูนําดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๔ รายละเอียดยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองคกร 
วัตถุประสงค 

เพื่อพฒันาและจัดหาระบบสารสนเทศในการสนบัสนุนการบริหารและการบริการของเทศบาลตําบลเวียง 
พางคํา สนับสนุนการบริหารจัดการขอมลู การวางแผน การตัดสินใจ การบริหารงานและการบริการ ดานบุคลากร 
ดานการเงิน ดานสารบรรณ ดานการขออนุญาตใหกับหนวยตางๆ ภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
ข้ันตอนการทํางานเพื่อใหมีการใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย 

1. เทศบาลฯมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชัดเจน
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2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไดมีการปรับเปล่ียนเพื่อลดข้ันตอนและเนนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ใช 
สําหรับการพฒันาหรือจัดหาระบบสารสนเทศ 

3. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัตงิาน การวางแผนตัดสินใจ การดําเนินนโยบายและแผนงาน/ 
โครงการตางๆของเทศบาลฯ 

4. มีมาตรฐานการเช่ือมตอและแลกเปล่ียนขอมลูของระบบสารสนเทศ 
5. มีระบบฐานขอมลูกลางท่ีมีความเช่ือถือได มีเสถียรภาพในการทํางาน และมีความมั่นคง โดยขอมูลที่ 

เก็บจะตองอางองิไดทันสมัย 
6. มีการเช่ือมตอและแลกเปล่ียนขอมูลกับระบบสารสนเทศของหนวยงานภายในและภายนอก 

ดัชนีชี้วัด 
1. มีนโยบายสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. มีข้ันตอนปฏิบัติงานสนับสนุนเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนในแตละ 

ระบบงาน 
3. จํานวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนาหรือจัดหา 
4. เอกสารขอกําหนดมาตรฐานการเช่ือมตอและแลกเปล่ียนขอมูลของระบบสารสนเทศ 
5. ระยะเวลาของการบํารุงรักษาและดูแลขอมลู 
6. จํานวนหนวยงานที่มีความรวมมือในการเช่ือมตอและแลกเปล่ียนขอมูล 

ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มศักยภาพ และพัฒนานวัตกรรม ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่บูรณาการเขากับ 
ระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
วัตถุประสงค 

เพิ่มศักยภาพและยกมาตรฐานการเรียนการสอน โดยการสงเสริมใหมีการบูรณาการประยุกตใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเขาถึงไดตามความเหมาะสมกับ 
ความตองการเฉพาะบุคคล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือหรือเปนสวนประกอบสําคัญ 
เปาหมาย 

1. มีระบบบริหารจัดการผานเครือขายแบบออนไลนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
2. มีการบูรณาการการใชระบบสารสนเทศเขากบัระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
๓. มีนวัตกรรมใหมที่สนบัสนุนการการทํางาน smart device 
๔. มีอุปกรณดานเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมและพอเพียงสําหรับการปฏิบัติงาน 
๕. มีการพัฒนาและจัดหาระบบขอมลู ซอฟตแวร รวมท้ังส่ืออุปกรณการส่ือสารอยางเพียงพอ เพื่อการ 

พัฒนาและขยายการใหบริการไปสูประชาชนระดับหมูบาน 
ดัชนีชี้วัด 

1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดผานเครือขายแบบออนไลน 
๒. มีโปรแกรมสนบัสนุนการทํางานผาน smart device 
๓. จํานวนอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทาํงานที่เพียงพอ 
๔. จํานวนระบบฐานขอมลู ซอฟตแวร และอุปกรณการสื่อสารสําหรบัหมูบาน
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ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
วัตถุประสงค 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการทํางานใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ใหมีประสิทธภิาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด บุคคลากรและประชาชนสามารถเขาถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ(ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร) 
ไดอยางทั่วถึงและสามารถเขาถึงส่ือและความรูไดอยางทั่วถึง 
เปาหมาย 

1. มีระบบคอมพิวเตอรสมรถนะสูงสนบัสนุนการทํางานแตละหนวยงายภายใน 
2. มีขนาดของชองสัญญาณของระบบเครือขายเพ่ือสนบัสนนุการทํางานแตหนวยงานภายใน 
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเผยแพรผลงานใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 

ดัชนีชี้วัด 
1. ระดับความเร็วของคอมพิวเตอรสมรถนะสูงทีส่นับสนุนการทํางาน 
2. ขนาดของชองสัญญาณของระบบเครือขายเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
3. จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการทํางานภายในหนวยงาน 
4. จํานวนคลังขอมลูเพือ่อํานวยความสะดวกในการสืบคนและการอางองิสําหรับประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและประชาชน ใหมีความรู ทักษะ ในการใชงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและ 
จริยธรรม แกบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และประชาชน ใหมีขีดความสามารถในสายงานของตน และพรอมรับการ 
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม พรอมสนับสนุน 
การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนและตอเนื่องตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาหมาย 

1. มีจํานวนประชาชนที่ไดรับความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นทุกป 
2. มีจานวนบุคลากรที่ไดรับความรูและทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นทกุป 
3. มีการประเมินสมรถนะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
4. มีแผนงานและโครงการที่ชัดเจนในดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในเพ่ือใหเปนผูรูเทคโนโลยี 

และผูรูสารสนเทศ 
ดัชนีชี้วัด 

1. จํานวนประชาชนที่ไดรับความรูและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับความรูและทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. จํานวนบุคลากรภายในที่ผานการประเมินสมรถนะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลฯ 
4. จํานวนโครงการการสงเสริมและพฒันาประชาชนและบุคลากรภายในเพื่อใหเปนผูมีความรูและทกัษะ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน และนํา 
สมัย เพื่อความเปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วัตถุประสงค 

เพื่อเสริมสรางความพรอมที่จะรองรับการดําเนินมาตรการในยุทธศาสตรตางๆที่เกี่ยวของกับการ 
ประยุกตใชระบบสารสนเทศของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา โดยคํานึงถึง ประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และ 
มีมาตรฐาน มีระบบเครือขายพื้นฐาน และระบบเคร่ืองแมขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย รองรับการทํางานของ 
เครือขายยุคใหม เปนผูนําดานเครือขาย มีระบบรักษาความปลอดภัย พรอมทั้งระบบการเฝาระวังที่มีมาตรฐาน 
สามารถใชบริการเครือขายทั้งระบบใชสายสัญญาณ และระบบไรสายแกบุคลากรและประชาชนไดครอบคลุมพื้นท่ี 
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องรองรับอุปกรณหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเคล่ือนที่ 
และไมเคล่ือนที่ 
เปาหมาย 

1. พัฒนา/ปรับปรุง/บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน 
การบริหาร การศึกษา และการบริการ 

2. มีการเช่ือมโยงเครือขายและอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมไปทุกพื้นที่ มีความเช่ือถือไดสูง สามารถรองรับ 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 

3. ระบบเครือขาย ฐานขอมูล ขอมูลและระบบสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยจากการโจมตีภายนอก 
และภายใน 

4. สงเสริม/พัฒนาการใชเทคโนโลยสีีเขียว (Green IT) 
ดัชนีชี้วัด 

1. จํานวนโครงการพัฒนา/ปรับปรุง/บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ขนาดพื้นที่ใหบริการเครือขายและอินเทอรเน็ตสถิตกิารใชงานเครือขาย 
3. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดานระบบเครือขาย ฐานขอมูล ขอมูลและระบบสารสนเทศ 
4. งบประมาณการลงทุน การดําเนินการดานโครงสรางและการบริการพื้นฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. มีมาตรการสงเสริมการใช เทคโนโลยสีีเขียว (Green IT)
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สวนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนา 
องคกร 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๑ ปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลตําบล 

เวียงพางคํา 
-เพ่ือนําเสนอขอมูลและปรับปรุง 
ขอมูลใหเปนปจจุบัน 
-เพ่ือปรับปรุงใหหนาเว็บดูทันสมัย 
หนาสนใจ 
-เพ่ือใหผูใชภายในหนวยงาน 
สามารถปรับปรุงขอมูลหนาเว็บได 
ดวยตนเอง 

-พัฒนาระบบใหผูใชท่ีไมมี 
ความรูดานการจัดทําเว็บเฟส 
สามารถแกไขและปรับปรุง 
นําเสนอขอมูลสวนงานของ 
ตนเองผานทางเว็บเฟสไดงาย 

-กําหนดขอบเขตของ 
ปญหา เพ่ือใหทราบ 
ข้ันตอนการทํางานตางๆ 
-กําหนดขอมูลนําเขา ซึ่ง 
ประกอบดวยการกําหนด 
ลักษณะการรับขอมูล 
-กําหนดวิธกีาร 
ประมวลผล เปนข้ันตอน 
ท่ีสําคัญในการแกปญหา 
-กําหนดผลลัพธเปนการ 
กํ า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร 
แสดงผล 
-การตรวจสอบ 
ขอผิดพลาดและความ 
ถูกตองของผลลัพธ 
-จัดอบรมแกผูใชระบบ 
-ติดตามประเมินผลการ 
ทํางานของระบบและ 
ปรับปรุงใหสามารถใช 
งานอยูเสมอ 

-จํานวนระบบ 
สารสนเทศเพ่ือ 
การปรับปรุงเว็บไซต 
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผูใชระบบยูในระดับ 
ดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานประชาสัมพันธ
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๒ จัดทําระบบบริหารจัดการพัสดุ 

ครุภัณฑเทศบาลตําบลเวียงพาง 
คํา 

-เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการ 
จัดเก็บทะเบียนพัสดุครุภัณฑของ 
เทศบาลฯ 
-เพ่ือการจัดทําทะเบียนคุมการใช 
งานพัสดุครุภัณฑของเทศบาลฯ 

-พัฒนา/จัดหาระบบ 
สารสนเทศบริหารจัดการพัสดุ 
ครุภัณฑ 

-ศึกษาปญหากําหนด 
ความตองการ 
-วิเคราะหและออกแบบ 
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจัดจาง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบใหแก 
ผูใชงาน 
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา 
ระบบใหระบบสามารใช 
งานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

-จํานวนระบบ 
สารสนเทศ/รายงาน 
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ 
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผูใชระบบยูในระดับ 
ดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานพัสดุ(กองคลัง) 

๓ จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 
การขออนญุาตประกอบกิจการ 
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงพาง 
คํา 

-เพ่ือการจัดเก็บขอมูลประวัติการ 
ขอประกอบกิจการในพ้ืนท่ี 
-เพ่ือจัดทําสถิติการขออนญุาต 
ประกอบกิจการการในพ้ืนท่ี 
-เพ่ือการติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงานท่ีเกี่ยวของ 

-มีระบบสารสนเทศเกี่ยวของ 
กับการขออนุญาตประกอบ 
กิจการของเทศบาลตําบลเวียง 
พางคํา 

-ศึกษาปญหากําหนด 
ความตองการ 
-วิเคราะหและออกแบบ 
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจัดจาง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบใหแก 
ผูใชงาน 
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา 
ระบบใหระบบสามารใช 
งานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

-จํานวนระบบ 
สารสนเทศ/รายงานผล 
จากระบบขออนุญาต 
ประกอบกิจการ 
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผูใชระบบยูในระดับ 
ดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานสุขาภิบาลและ 
อนามัยสิ่งแวดลอม
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๔ จัดทําระบบสารบรรณหนังสือ 

สง 
-การจัดเก็บขอมูลหนังสือสงไปยัง 
หนวยงานอืน่ๆ 
-การจัดเก็บสําเนาหนังสือไวเปน 
อิเล็กทรอนกิส 

-มีระบบจัดเก็บขอมูลหนังสือ 
สง 

-ศึกษาปญหากําหนด 
ความตองการ 
-วิเคราะหและออกแบบ 
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจัดจาง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบใหแก 
ผูใชงาน 
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา 
ระบบใหระบบสามารใช 
งานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

-จํานวนระบบ 
สารสนเทศ/รายงานผล 
จากระบบหนังสือสง 
-ระดับความพึงพอใจ 
ของผูใชระบบยูในระดับ 
ดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานธุรการ 

๕ โครงการจัดซื้อซอฟแวรปองกัน 
ไวรัสคอมพิวเตอร 

-เพ่ือจัดหาซอฟแวรปองกันไวรัสไว 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

-มีการปองกันขอมูลจากการ 
ติดไวรัสภายในหนวยงาน 

-สํารวจความตองการ 
และจํานวนเครื่อง 
คอมพิวเตอรท่ียังไมได 
ติดตั้งซอฟแวรปองกัน 
ไวรัส 

-ขอมูลการทํางานของทุก 
สวนงานไมมีไวรัส 
คอมพิวเตอร 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๖ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอรเพ่ือทดแทน 
ของเดิม 

-เพ่ือจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
สํานักงานท่ีทันสมัย มา 
ทดแทนเครื่องเกาท่ีมีอายุ 
การใชงานมานาน 
-เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
ใชงานICT เพ่ิมข้ึน 

-มีเครื่องคอมพิวเตอรและ 
อุปกรณสํานักงานท่ี 
ทันสมัย ท่ีทําใหบุคลากร 
ในหนวยงานมีความ 
เช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใชงาน ICTเพ่ิมข้ึน 

-สํารวจจาํนวนเครื่อง 
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
สํานักงานท่ีมีอายุการใช 
งานมานาน 
-เขียนโครงการ 
-จัดหาอุปกรณ 
-ติดตั้ง 

-บุคลากรภายใน 
หนวยงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการใช 
งานICT เพ่ิมข้ึน 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานพัสดุ(กองคลัง)
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๗ ระบบออฟฟศอัตโนมัติ -การบริการจัดการเอกสารใน 

รูปแบบไฟลดิจิตอล ทําให 
ประหยัดเวลาท้ังการจัดเก็บและ 
สืบคน 

-ลดเวลาในการทางานดาน 
เอกสาร 

-แปลงเอกสารมาอยูใน 
รูปแบบไฟลดิจิตอล 

-ความพึงพอใจของผูใช 
ขอมูลอยูในระดับดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานธุรการ 

๘ การปรับปรุงระบบ 
ฐานขอมูล 

-เพ่ือพัฒนาขอมูล 
สารสนเทศและระบบ 
ฐานขอมูลของเทศบาล 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

-ระบบฐานขอมูลของเทศบาล 
ใหเปนเอกภาพ 
-ฐานขอมูลใชอางอิงมีความ 
นาเช่ือถือ 
-บุคคลากรภายในเทศบาลฯ 
และประชาชนรวมท้ัง 
หนวยงานตางๆ สามารถ 
เขาถึงฐานขอมูลไดอยาง 
สะดวก 

-พัฒนาและปรับปรุง 
ระบบฐานขอมูลเทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา 

-มีระบบฐานขอมูลกลาง 
ท่ีมีความเช่ือถือได 
-ความพึงพอใจในการใช 
ขอมูลยูในระดับดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๓ -5 

ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มศักยภาพและพัฒนานวัตกรรม ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเขากับระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๑ จัดหาระบบสารสนเทศแผนท่ี 

ภาษี 
-เพ่ือเก็บขอมูลแผนท่ีภาษีในพ้ืนท่ี 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

-ระบบฐานขอมูลภาษี 
-ระบบรายงานการชําระภาษี 
-ระบบแผนท่ีภาษี 
-ระบบจัดพิมพใบเสร็จ 

-ศึกษาปญหากําหนด 
ความตองการ 
-วิเคราะหและออกแบบ 
ระบบงาน 
-พัฒนา/จัดหาจัดจาง 
-ทดสอบระบบโปรแกรม 
-อบรมระบบใหแก 
ผูใชงาน 
-ปรับปรุง/บํารุงรักษา 
ระบบใหระบบสามารใช 
งานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

-จํานวนระบบแผนท่ี 
ภาษี/จํานวนรายงาน 
-ความพึงพอใจของผูใช 
ขอมูลอยูในระดับดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานจัดเก็บรายได กอง 
คลัง 

๒ ระบบเครือขาย -สามารถใชโปรแกรมและ 
ขอมูลรวมกันได 
-เพ่ือความประหยัดโดย 
การใชอุปกรณในระบบ 
เครือขายเดียวกนั 
-เพ่ือความเช่ือถือไดของ 
ระบบงาน เพราะจะมีการทํา 
สํารองขอมูลไว 
-ประหยัดเวลา คาเดินทาง 
เมื่อตองการแลกเปลี่ยน 
ขอมูลกัน ในท่ีท่ีอยูหางไกล 

- มีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชทุกระบบงาน 

-ประชุมหารือ 
-สํารวจอุปกรณท่ี 
สามารถใชงานรวมกันได 
-จัดซื้อจัดจาง 
-แตงตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับงาน 
-ทดสอบระบบ 

- มีจํานวนครั้งในการ 
เสียของเครือขายนอย 
ท่ีสุดหรือไมมีเลย 
- ระดับความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการ 
-จํานวนระบบ 
สารสนเทศ เพ่ือการ 
บริหารและตัดสินใจ 
-ระดับความสําเร็จ 
ของกระบวนการผาน 
ระบบเครือขาย 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๓ -6 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๓ ระบบรักษาความปลอดภัย 

อิเล็กทรอนกิส(CCTV) 
-เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
และเช่ือถือไดในดานตางๆใหกับ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
-เพ่ือความมั่นคงปองกนัปญหายา 
เสพติดใหกับประชาชน 

-ความมัน่คงปลอดภัย 
และเช่ือถือได 

-กําหนดนโยบายความ 
มั่นคงปลอดภัย 
- จัดสรรทรัพยากรอยาง 
พอเพียงสาหรับการ 
กําหนด 
- การลงมือปฏิบัติการ 
ดําเนินการ การเฝาระวัง 
การทบทวน การบํารุง 
รักษาและ การปรับปรุง 
ระบบบริหารจัดการ 
ความมั่นคงปลอดภัย 
-กําหนดเกณฑในการ 
ยอมรับความเสี่ยงและ 
ระดับความส่ียงท่ียอมรับ 
ได 
-จัดใหมีการตรวจสอบ 
ภายในสาหรับระบบ 
บริหารจัดการความ 
มั่นคงปลอดภัย 
-ดําเนินการทบทวน 
ระบบบริหารจัดการ 
ความมั่นคงปลอดภัย 

-มีมาตรการการ 
จัดการความม่ันคง 
ปลอดภัยในการ 
ตรวจสอบระบบตางๆ 
-มีแผนในการบริหาร 
ความเสี่ยง 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ, 
-งานปองกันบรรเทาสา 
ธารภัย



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๓ -7 

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๑ โครงการจัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ต 

ชุมชน (ระบบ Wi-Fi ชุมชน) 
-เพ่ือใหเปนแหลงการเรียนรูดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารของเด็ก เยาวชนและชุมชน 
-เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน 
ท่ัวไป สามารถสืบคน เรียนรูได 
ดวยตนเองผานเครือขาย 
อินเตอรเน็ต 
-เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอด 
ชีวิต ยกระดับคุณภาพการ 
ใหบริการอินเตอรเน็ตท้ังทางดาน 
ขอมูลขาสารและเทคโนโลยี และ 
เพ่ือลดชองวางในการเขาถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-เพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูใหกับ 
ชุมชน/การคนหาขอมูลใหมๆเพ่ือ 
กอใหเกิดความรูท่ีจะสามารถ 
พัฒนาชุมชน 
-ขยายโอกาสทางธุรกิจใหกับ 
ชุมชน 

-ดําเนินการติดตั้งอินเตอรเน็ต 
ตําบลภายในเขตเทศบาลฯให 
เปนแหลงคนควาอยางไร 
พรมแดนของประชาชน 
เยาวชน นักทองเท่ียวในเขต 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

-จัดทําแบบสํารวจความ 
ตองการการใช 
อินเตอรเน็ตชุมชนของ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
-สํารวจความหนาแนน 
ของประชาชนท่ีตองการ 
ใชอินเตอรเน็ต 
-ประสานงานแผนท่ีภาษี 
( กองคลัง) ในการสํารวจ 
พ้ืนท่ีเบื้องตน 
-จัดทําโครงการเพ่ือ 
ขอรับการอนุมัติ 
-ประสานหนวยงาน 
ดําเนินการตามระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจาง 
-ดําเนินการขออนุมัติใน 
การจัดทํา ติดตั้ง 
อินเตอรเน็ตชุมชน 
-ดําเนินการใหบริการ 
ประชาชนพรอมจัดทํา 
แบบประเมินความพึง 
พอใจ 

- ระดับความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการอยูใน 
ระดับดี 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๓ -8 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและประชาชน ใหมีความรู ทักษะ ในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและ 
จริยธรรม 
ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 

๑ โครงการเสริมสรางและพัฒนา 
ความรูและทักษะการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
บุคลากรเทศบาลตําบลเวียงพาง 
คําและประชาชนใน 
กลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของ 

-เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการใชงาน 
เทคโนโลยีแกประชาชน 
-เพ่ือใหความรูและเพ่ิมทักษะการ 
ใชงานใหกับบุคคลากรภายใน 
เทศบาล 

-บุคคลากรภายในเทศบาล 
และสมาชิกสภาเทศบาล 
ผูบริหาร และประชาชนท่ี 
สนใจ 

-สํารวจความตองการ 
-นําเสนอโครงการเพ่ือขอ 
อนุมัติ 
-ดําเนินกจิกรรม 
-สรุปผลการดําเนินการ 

-ความพึงพอใจของผูเขา 
อบรม 
-จํานวนผูเขารับการ 
อบรม 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๒ โครงการจัดอบรมคอมพิวเตอร 
สูประชาคมอาเซียนแหงการ 
เรียนรู:พัฒนาธุรกิจชุมชนดวย 
สื่อออนไลน 

-เพ่ือใหความรูผูประกอบการธรุกิจ 
และกลุมองคกรอาชีพในพ้ืนท่ีไดมี 
ความเขาใจการทําธุรกิจบนส่ือ 
ออนไลน 
-เพ่ือใหความรูผูประกอบการธุรกิจ 
และกลุมองคกรอาชีพใหรูชองทาง 
การตลาดท่ีหลากหลาย 
-เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจและ 
กลุมองคกรอาชีพไดตะหนักรู 
วิธกีารเขาถึงสื่อออนไลนและใช 
ประโยชนจากส่ือออนไลนใหเปน 
ประโยชนแกตนเองและครอบครัว 

การใหความรูผูประกอบการ 
ธุรกิจและกลุมองคกรอาชีพใน 
พ้ืนท่ีตําบลเวียงพางคํา 
เปาหมายดานปริมาณ 
- จํานวนประชาชน ๕๐ คน 
เปาหมายดานคุณภาพ 
- ประชาชนผูประกอบการ 
และกลุมองคกรอาชีพในพ้ืนท่ี 
เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดมี 
ความรูในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ 
ชุมชนโดยใชชองทางการ 
สื่อสารออนไลน 

-เสนอโครงการฯ(ขอมูล 
และติดตอวิทยากร) 
-จัดเตรียมขอมูล(จัดทํา 
คูมือ,คาตอบแทน 
วิทยากร,ประชาสัมพันธ 
และประสาน 
กลุมเปาหมาย,จัดทํา 
แบบประเมินกอนและ 
หลัง) 
-ดําเนินกจิกรรมตาม 
โครงการ(จัดเตรียม 
สถานท่ี,โครงการฯ ฯล) 
-สรุปผลการดําเนิน 
โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผูเขารวมอบรม 
50 คน 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๓ -9 

ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน และนําสมัย เพื่อความเปนผูนําดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๑ ปรับปรุงระบบการสํารองไฟ 

ของเครือขายคอมพิวเตอร 
เทศบาลฯ 

-จัดหาเครื่องสํารองไฟสําหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีอยูใน 
เครือขายของเทศบาลฯ 

-มีเครื่องสํารองไฟสําหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอร 

-สํารวจจาํนวนเครื่อง 
สํารองไฟใหกับเครื่อง 
คอมพิวเตอรท่ียังไมมีการ 
ติดตั่งเครื่องสํารองไฟ 
-ขออนมุัติจัดหาเครื่อง 
สํารองไฟ 
-ดําเนินการจัดหา 
-ติดตั้งเครื่องสํารองไป 

-จํานวนเครื่องสํารองไฟ -งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๒ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ 
พวงท่ีมีความจําเปนในการใช 
งาน 

-จัดหาอุปกรณตอพวง 
คอมพิวเตอร 

-มีอุปกรณนําเสนองานท่ีคมชัด -สํารวจอุปกรณตอพวงท่ี 
จําเปนตองใชในงาน 
ตางๆจากสวนงานท่ี 
เกี่ยวของ 
-ขออนมุัติจัดหาอุปกรณ 
-ดําเนินการจัดหา 
-ติดตั้งอุปกรณตอพวง 

-จํานวนอุปกรณตอพวง -งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๓ ปรับปรุงบริหารจัดการการใช 
เครื่องพิมพของเทศบาลฯ 

-การวางแผนการติดตั้งเครื่องพิมพ 
สําหรับหนวยงานภายในเทศบาล 
-ใหทุกสวนงานสามารถใช 
เครื่องพิมพรวมกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

-ติดตั้งเครื่องพิมพใหสามารถ 
ใชงานรวมกันได 

-สํารวจความตองการใช 
งานเครื่องพิมพภายใน 
เทศบาล 
-วางแผน ออกแบบผัง 
การติดตั้งเครื่องพิมพ 
-ติดตั้งเครื่องพิมพให 
สามารถใชงานรวมกันได 
ในจุดเดียว 

-จํานวนจุดติดตั้ง 
เครื่องพิมพ 
-ความพอใจของผูใชอยู 
ในระดับพอใจ 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๓ -10 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๔ ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร/ 

จางเหมาดูแลระบบเครือขาย 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

-เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรของ 
เทศบาลสามารถใชงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือชวยใหผูใชงานทํางานไดอยาง 
มีประสิทธิผล 

-การดูแลใหเครื่อง 
คอมพิวเตอรสามารถทํางาน 
ตอบสนองความตองการของ 
ผูใชงานไดเปนอยางดี 

-สํารวจจาํนวนเครื่อง 
คอมพิวเตอรท่ีหมด 
ระยะเวลาประกันสัญญา 
-นําเสนอขอมูลแก 
ผูบริหาร 
-เสนอใหมีการซอมแซม 
บํารุงรักษา 
-ดําเนินการดูแลรักษา 
เปนเดือนละครั้ง 
-ตรวจสอบ/บันทึกสถิติ 
การซอมบํารุง 
-รายงานผลการ 
ดําเนินการ/จุดคุมทุน/ 
ความคุมคาการจางเหมา 
ดูแล 

-จํานวนเครื่อง 
คอมพิวเตอรสามารถ 
ทํางานไดเปนปกติไมทํา 
ใหผูปฏิบัติงานเสียขอมูล 
นอยกวา ๒ ครั้งตอปตอ 
เครื่อง 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๕ การดูแลระบบ File server -เพ่ือให File server ของเทศบาล 
ฯและของศูนยเยาวชนตําบลเวียง 
พางคําสามารถใชงานไดเปนปกติ 
-เพ่ือใหขอมูลจัดเก็บไดเปน 
มาตรฐานและปลอดภัย 
-File server ระบบยืนยันตัวตน 
ของเวียงพางคําสามารถทํางานได 
อยางสมบูรณ 

-File server ของเทศบาลฯ 
ทํางานไดเปนปกติ 

-สํารวจสถิติการเขาใช 
ขอมูล 
-ตรวจสอบจํานวนสถิติ 
การไมทํางานของFile 
server 
-ติดตอประสานงานการ 
บํารุงรักษากับบริษัท 
-จัดจางการดูแลรักษา 
-ติดตามประเมินผล 
-จัดทํารายงานผล 
รายงานตอผูบังคับบัญชา 
ตามหวงเวลา 

-จํานวนสถิติการไม 
ทํางานของ File Server 
นอยกวา ๕ ครั้งตอไป 

-งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๓ -11 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ 
๖ พัฒนาปรับปรุงและทดแทน 

ระบบการบริหารจัดการ 
เครือขายไรสาย 

ใหสามารถเขาถึงทรัพยากรและ 
ชองทางการเขาถึงทรัพยากรดาน 
ICT ที่ทันสมัย 
มีโครงสรางพื้นฐานดาน 
ICT ที่มีมาตรฐานและนําสมัย 

มีระบบเครือขายไรสาย 
ครอบคลุมการใหบริการ 
ภายในเทศบาลฯ 
ไดรับสัญญาณดีในจุด 
ใหบริการ 

สํารวจจํานวนจุดที่จะ 
ใหบริการ 
สํารวจอุปกรณที่ 
จะตองทดแทน 
ออกแบบจุดติดตั้ง 
เพื่อใหครอบคลุม 
จัดหาอุปกรณ 
ติดตั้งระบบ 

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



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๔ -1 

สวนที่ ๔ 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ปงบประมาณ 2558-2561 

ลําดับ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 
๑ พัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการใชงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร การ 
บริการ และการพฒันาองคกร 

๑. ปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลตําบลเวียง 
พางคํา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒. จัดทําระบบบริหารจัดการพัสดุ 
ครุภัณฑเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๓. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการขอ 
อนุญาตประกอบกิจการในพ้ืนท่ี 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๔. จัดทําระบบสารบรรณหนังสือสง ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๕. โครงการจัดซื้อซอฟแวรปองกนั 
ไวรัสคอมพิวเตอร 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
เพ่ือทดแทนของเดิม 

๗๐,๘๙๐ 

๗. ระบบออฟฟศอัตโนมัติ ๕๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ 
๘. การปรับปรุงระบบฐานขอมูล ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

๒ เพิ่มศักยภาพและพัฒนานวัตกรรม ดานการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการเขากับ 
ระบบของกรมสงเสริมการปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

๙. จัดหาระบบสารสนเทศแผนท่ีภาษี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐. ระบบเครือขาย ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๑. ระบบรักษาความปลอดภัย 
อิเล็กทรอนกิส(CCTV) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๔ -2 

ลําดับ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ 
๓ เพิ่มทรัพยากร และชองทางการเขาถึง 

ทรัพยากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

๑๒. โครงการจัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ต 
ชุมชน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๔ พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในและ 
ประชาชน ใหมีความรู ทักษะ ในการใชงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค มี 
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑๓. โครงการเสริมสรางและพัฒนา 
ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตําบล 
เวียงพางคําและประชาชนใน 
กลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการจัดอบรมคอมพิวเตอรสู 
ประชาคมอาเซียนแหงการเรียนรู: 
พัฒนาธุรกิจชุมชนดวยสื่อออนไลน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๕ เสริมสรางและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มมีาตรฐาน และ 
นําสมัย เพื่อความเปนผูนําดานการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๕ ปรับปรุงระบบการสํารองไฟของ 
เครือขายคอมพิวเตอรเทศบาลฯ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๖. จัดซื้อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอพวงท่ีมีความจําเปนใน 
การใชงาน 

๑๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๗. ปรับปรุงบริหารจัดการการใช 
เครื่องพิมพของเทศบาลฯ 

๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๑๘. ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร/ 
จางเหมาดูแลระบบเครือขายเทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๑๙. การดูแลระบบ File server ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๒๐. พัฒนาปรับปรุงและทดแทนระบบ 
การบริหารจัดการเครือขายไรสาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา หนาท่ี ๕ -1 

สวนที่ ๕ 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

๕.๑ การติดตามประเมินผล 
๑) ใหสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดทํางาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใชงบประมาณและ 

ไมใชงบประมาณ ใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตร ที่กําหนดไว 
๒) การเพิ่มเติม ปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการ ตามขอ ๑) สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม 

ของสถานการณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปล่ียนแปลง และเปนไปตามท่ี เทศบาลตําบลเวียงพางคํากําหนด 
๓) การทบทวน ปรับปรุง แผนแมบทฯเทศบาลตําบลเวียงพางคําจะดําเนินการทุกๆ ๒ ป และหรือ 

เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปล่ียนแปลงไป 
๔) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีหนาที่อํานวยการ กาํกบั 

ดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของหนวยใหเปนไปตาม 
แผนฯ 

๕) หัวหนาสวนราชการ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารประจําป เพื่อเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา ผานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สานักงานปลัดเทศบาล 

๖) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดเทศบาล รวบรวมรายงานและจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประจําปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพื่อเสนอตอนายกเทศมนตรี 
ตําบลเวียงพางคํา



ภาคผนวก



บันทึกขอความ 

สวนราชการ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  สํานักปลัดเทศบาล 
ท่ี ชร ๕๔๖๐๑ / วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง แจงเวียนคําส่ังแตงตัง้คณะกรรการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารฯ 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

สิ่งท่ีสงมาดวย - คําส่ัง แตงตั้งคณะกรรการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศฯ จํานวน ๑ ชุด 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จะดําเนินการดานการพัฒนาในสวนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการบูรณาการ บังเกิดเอกภาพ 
มีมาตรฐาน สามารถใชทรัพยากรรวมกันไมซํ้าซอน และประหยัดงบประมาณของทางราชการ 

จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา รายละเอียดปรากฏดังส่ิงที่สงมาดวยพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบลเวียงพาคํา 
๒.๑ นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 
๒.๓ นายธนทรัพย เกเย็น รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 
๒.๔ นายสมพงษ วงคธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กรรมการ 
๒.๕ นายยศเชย ไชยเดช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กรรมการ 
๒.๖ นายดํารงค พนาพิทักษทอง ประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๗ นายวิษณุ จันทรเทพ รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๘ นายสุพรรณ ติยะกวาง เลขานุการสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๙ นางจันทกานต นอยหมอ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๐ นายอํานวย กาปญญา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๑ นายอภิรุต ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๒ นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๓ นายสุคํา วินัน สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๔ นายสมศักดิ์ พรมมินทร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๕ นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๖ นายสงวน ไชยสมุทร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๗ น.ส.ศิริลักษณ โสภา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๘ นายอํานวย แกวตาติ๊บ กํานันตําบลเวียงพางคํา กรรมการ 
๒.๑๙ นายเสริมจิตต บุญยวง ประชาคมตําบลเวียงพางคํา กรรมการ 
๒.๒๐ นายอินทวน ช่ืองาม ประธานชุมชนถํ้าผาจม กรรมการ 
๒.๒๑ นายมารุต เกียรติวัตร ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๒ นายวิชัย พิมพอุบล ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๓ นายวาที หนานจาย ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๔ นายแสวง แสนยี่ ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๕ นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยากุล ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๖ นายจันทร ตาอุน ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๗ นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์ ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๘ นายณรงศักดิ์ นราธรพิพัฒน ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๒๙ นาวสาวณัฐปภัสส ยามูล ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๓๐ นายสมรัฐ แซตั้ง ประธานชุมชน กรรมการ 
๒.๓๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๒ นางสาวณัฐดา จับใจนาย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร กรรมการและผช.เลขานุการ



คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป 
๓.๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
๓.๓ วาที่ พ.ต.เทพพิทักษ สวางเต็ม ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
๓.๔ นางดารินทร ตารินทร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 
๓.๕ นางสาวสุทราทิพย บุญมี รรก.ผอ.กองการศึกษา กรรมการ 
๓.๖ นายปณัฐพงษ ขอนพิกุล เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพรพิมล ทรายสาลี หัวหนาฝายปกครอง กรรมการ 
๓.๘ นางสาวนภาวัลย บุญตัน หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ 
๓.๙ นางสาวรุงรัตน แกวแกน พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๓.๑๐ นางพัชรียา สิงหธนะ นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวสายสุนีย ภิระ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวรุงทิพย อายุโรจน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 
๓.๑๓ นายอัษฎาวุธ กรุณา นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ 
๓.๑๔ สิบเอกกฤษฎา จินาการ เจาพนักงานปองกันฯ กรรมการ 
๓.๑๕ นางทัศนีย แสงแกว จนท.บริหารงานทะเบียนฯ กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวสุมิตตรา คําผกา นักวิชาการประชาสัมพันธ กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์ เจาหนาที่วิเคราะหฯ กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาววิภาดา ลาภยศ บุคลากร กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวนงคเยาว เทพสิงห นักวิชาการคลัง กรรมการ 
๓.๒๐ นายธงชัย จําปา นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
๓.๒๒ ส.อ.หญิง สุภาวดี อุนเรือน นักวิชาการจัดเก็บรายได กรรมการ 
๓.๒๓ นายไพบูล ราชคม เจาหนาที่พัสดุ กรรมการ 
๓.๒๔ นายพัลลภ ภูริวรางคกูล วิศวกรโยธา กรรมการ 
๓.๒๕ นายสัมพันธ พันหลา เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
๓.๒๖ นายไววิทย ติวัน นายชางโยธา กรรมการ 
๓.๒๗ นางสาวณัฐดา จับใจนาย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๘ นางสาวหทัยทิพย กาใจคํา ผช.เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการและผช.เลขานุการ
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คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ที่ ...694../๒๕๕๗ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อใหการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา ทั้งในดานการควบคุมบังคับบัญชาและดานการบริหารราชการทั่วไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูการบูรณาการบังเกิดเอกภาพ มีมาตรฐาน สามารถใชทรัพยากรรวมกันไมซ้ําซอน และประหยัด 
งบประมาณของทางราชการ จึงใหดําเนินการ ดังนี้ 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา จํานวน ๒ คณะ ไดแก คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา และคณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๒. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบลเวียงพาคํา ประกอบดวย 
๒.๑ นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 
๒.๓ นายธนทรัพย เกเย็น รองนายกเทศมนตรีฯ กรรมการ 
๒.๔ นายสมพงษ วงคธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กรรมการ 
๒.๕ นายยศเชย ไชยเดช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กรรมการ 
๒.๖ นายดํารงค พนาพิทักษทอง ประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๗ นายวิษณุ จันทรเทพ รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๘ นายสุพรรณ ติยะกวาง เลขานุการสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๙ นางจันทกานต นอยหมอ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๐ นายอํานวย กาปญญา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๑ นายอภิรุต ลังกากาศ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๒ นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๓ นายสุคํา วินัน สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๔ นายสมศักดิ์ พรมมินทร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๕ นายอัจฉยะ ธํารงทัศนีย สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๖ นายสงวน ไชยสมุทร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๗ น.ส.ศิริลักษณ โสภา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
๒.๑๘ นายอํานวย แกวตาติ๊บ กํานันตําบลเวียงพางคํา กรรมการ 

/ ๒.๑๙ นายเสริมจิตต...
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๒.๑๙ นายเสริมจิตต บุญยวง ประชาคมตําบลเวียงพางคํา กรรมการ 
๒.๒๐ นายอินทวน ช่ืองาม ประธานชุมชนถํ้าผาจม กรรมการ 
๒.๒๑ นายมารุต เกียรติวัตร ประธานชุมชนดอยงาม กรรมการ 
๒.๒๒ นายวิชัย พิมพอุบล ประธานชุมชนเวียงพาน กรรมการ 
๒.๒๓ นายวาที หนานจาย ประธานชุมชนปายางใหม กรรมการ 
๒.๒๔ นายแสวง แสนยี่ ประธานชุมชนปาเหมือดรุงเจริญ กรรมการ 
๒.๒๕ นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยากุล ประธานชุมชนผาหมี กรรมการ 
๒.๒๖ นายจันทร ตาอุน ประธานชุมชนหวยน้ําริน กรรมการ 
๒.๒๗ นายสายยุทธ สัมพันธสิทธิ์ ประธานชุมชนปาเหมือดสันติสุข กรรมการ 
๒.๒๘ นายณรงศักดิ์ นราธรพิพัฒน ประธานชุมชนปาเหมือดรุงเจริญ กรรมการ 
๒.๒๙ นาวสาวณัฐปภัสส ยามูล ประธานชุมชนปายางผาแตก กรรมการ 
๒.๓๐ นายสมรัฐ แซตั้ง ประธานชุมชนผาแตกพัฒนา กรรมการ 
๒.๓๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๒ นางสาวณัฐดา จับใจนาย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร กรรมการและผช.เลขานุการ 

๓. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปเทศบาล 
ตําบลเวียงพาคํา ประกอบดวย 

๓.๑ รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 
๓.๓ วาที่ พ.ต.เทพพิทักษ สวางเต็ม ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
๓.๔ นางดารินทร ตารินทร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 
๓.๕ นางสาวสุทราทิพย บุญมี รรก.ผอ.กองการศึกษา กรรมการ 
๓.๖ นายปณัฐพงษ ขอนพิกุล เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพรพิมล ทรายสาลี หัวหนาฝายปกครอง กรรมการ 
๓.๘ นางสาวนภาวัลย บุญตัน หัวหนาฝายอํานวยการ กรรมการ 
๓.๙ นางสาวรุงรัตน แกวแกน พยาบาลวิชาชีพ กรรมการ 
๓.๑๐ นางพัชรียา สิงหธนะ นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวสายสุนีย ภิระ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวรุงทิพย อายุโรจน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 
๓.๑๓ นายอัษฎาวุธ กรุณา นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ 
๓.๑๔ สิบเอกกฤษฎา จินาการ เจาพนักงานปองกันฯ กรรมการ 
๓.๑๕ นางทัศนีย แสงแกว จนท.บริหารงานทะเบียนฯ กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวสุมิตตรา คําผกา นักวิชาการประชาสัมพันธ กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์ เจาหนาที่วิเคราะหฯ กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาววิภาดา ลาภยศ บุคลากร กรรมการ 

/ นางสาวนงคเยาว…
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๓.๑๙ นางสาวนงคเยาว เทพสิงห นักวิชาการคลัง กรรมการ 
๓.๒๐ นายธงชัย จําปา นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
๓.๒๒ ส.อ.หญิง สุภาวดี อุนเรือน นักวิชาการจัดเก็บรายได กรรมการ 
๓.๒๓ นายไพบูล ราชคม เจาหนาที่พัสดุ กรรมการ 
๓.๒๔ นายพัลลภ ภูริวรางคกูล วิศวกรโยธา กรรมการ 
๓.๒๕ นายสัมพันธ พันหลา เจาพนักงานธุรการ กรรมการ 
๓.๒๖ นายไววิทย ติวัน นายชางโยธา กรรมการ 
๓.๒๗ นางสาวณัฐดา จับใจนาย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๘ นางสาวหทัยทิพย กาใจคํา ผช.เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการและผช.เลขานุการ 

๔. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบลเวียงพาคํา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๔.๑ กําหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และความรับผิดชอบ ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การส่ือสาร ของเทศบาลเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
๔.๒ จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
๔.๓ บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลเวียงพางคําและ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ใหมี 
การบูรณาการ สามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล และปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๔ บูรณาการและใหความเห็นชอบ งาน/แผนงาน/โครงการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
ส่ือสารของสวนราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๕. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปเทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

๕.๑ กําหนดนโยบาย อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารเพือ่การบริหารราชการทั่วไปของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวมเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

๕.๒ บริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปเทศบาลตําบล 
เวียงพางคําในภาพรวม พรอมท้ังแบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป ใหกับสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 

๕.๓ กําหนดมาตรการการพัฒนาและการดําเนินการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อการบริหารราชการทั่วไป ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๕.๔ กําหนดมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปของ 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

๕.๕ เชิญผูแทนสวนราชการ หรือผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคาแนะนํา คําปรึกษา และขอรับขอมลูในเร่ือง 
ที่เกี่ยวของหรือขอมูลประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

๕.๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงาน ประธานกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ส่ือสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตามหวงเวลาที่เหมาะสม 
/ ๕.๘ ใหสวน...
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๕.๘ ใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ใหการสนับสนุนการดําเนินการของ 
คณะกรรมการ ฯ คณะอนุกรรมการ ฯ และคณะทํางาน ฯ ตามท่ีไดรับการรองขอ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

(นายฉัตรชัย  ชัยศิริ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา



ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

เรื่อง แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.2558 – 256๑) 

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

ดวยคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดจัดทํารางแผน 
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ. 2558 – 256๑) ซึ่งคณะกรรมการแผนแมบทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดมีมติเห็นชอบรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ฯ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทศบาล 
ตําบลเวียงพางคํา คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จึงขอประกาศใชเปนแผนแมบทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ. 2558 – 256๑) 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่ 27 สิงหาคม 2557 

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา


