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คำนำ
ในการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2559 - 2561 ของเทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นแผนงานที่นาเอานโยบายและหลักการสาคัญจาก
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT
2020), แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 –
2561, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2557 – 2560 และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 – 2560 ให้เป็น
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ วัตถุ ป ระสงค์ห ลั ก กลยุทธ์แ ละแผนปฏิบัติให้ กับองค์ กรภาครั ฐ ภาคเอกชน /
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้เป็นกรอบ และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 –
2561 ของเทศบาลตาบลไชยปราการ เพื่อปฏิบัติให้เกิดผลในภาพรวมของเทศบาลตาบลไชยปราการ
ต่อไป สร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยการพัฒนาสังคมและประชากรให้เป็น
สั ง คมของการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถใช้ ภู มิปั ญ ญามาพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นของตนให้ เ จริ ญ ก้ าวหน้ า และ
กลายเป็ นสั งคมที่พัฒนาแล้ว ในทุกด้าน เกิดความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน ทาให้
ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี ค วามสุ ข ทั่ ว กั น โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมที่ทันสมัยและปลอดภัย การนา ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการ
ของภาครัฐ การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
ปลอดภัย ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT และเพื่อให้สามารถแปรไปสู่
ภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ เทศบาลตาบลไชยปราการจึงได้กาหนดแผนงานหลัก
ได้แก่การพัฒนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การพัฒ นา
บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการบริ ห ารและการบริ ก ารของภาครั ฐ เพื่ อ ก้ า วสู่
e – Government ซึ่งมีความสาคัญสาหรับการริเริ่มการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญในการวางรากฐานที่จะทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
ตาบลไชยปราการต่อไปในอนาคต
คณะจัดทาแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สนใจจะได้รับประโยชน์และทิศทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชยปราการ ในการจัดทาครั้งนี้เป็นอย่างดี

จัดทาโดย
คณะทางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561
ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
1.1. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
กระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตาม
อานาจหน้าที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (9) หน้าที่
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมี ส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฝ่ า ยอ านวยการ ส านั ก ปลั ด เทศบาล ได้ จั ด ท าแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ของเทศบาลต าบลไชยปราการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2561 เป็น ฉบับแรก เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร มาช่ว ยเพิ่มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัด การภายในหน่ ว ยงานและส่ งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนิน งานของหน่ว ยงาน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงานภายในเทศบาลตาบลไชยปราการ ในปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมากขึ้น รวมทั้งจัดทาแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้อง กับแผนแม่บทฯ และกรอบ
นโยบายการพั ฒ นาในระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ กรม กระทรวง และประเทศเพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคลองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาระบบให้มี
การบูรณาการระบบงานต่างๆ ทั้งระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และระบบที่ต้องให้
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานราชการจัดทาขึ้น ให้สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และพัฒนาระบบให้เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น ให้แก่รัฐบาล
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล จึง ได้จัดทาแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 นี้ขึ้น โดยศึกษาวิเคราะห์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ เทศบาลตาบลไชยปราการ ในปัจจุบัน ความ
ต้องการของผู้บริหาร และเจาหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้งกรอบนโยบายระดับจังหวัด ระดับกรม
และระดับประเทศ จึงต้องพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนาปัจจัยดังกล่าวมา
วิเคราะห์และกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของเทศบาลตาบลไชยปราการ โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาล
ตาบลไชยปราการ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้
1.2. วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนแม่บทฯ
2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล
ตาบลไชยปราการ ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2561
2.2 เพื่อให้เทศบาลตาบลไชยปราการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับ
ภารกิจการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
เหมาะสมสอดคลองกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของระดับจังหวัด ระดับกรม
ระดับกระทรวง และระดับประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
ไชยปราการ
1.3. วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลไชยปราการ
มุ่งมั่นบริการประชาชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมี ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.4. พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตาบลไชยปราการ
1.4.1. พันธกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/เศรษฐกิจ
เป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
1.4.2. พันธกิจด้านการศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นท้องถิ่นที่มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
มีการใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาในด้านการศึกษา อบรมทั้งในและนอกระบบ
กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน โดยมีองค์กรชุมชน/หมู่บ้าน เป็นแกน
นาในการพัฒนา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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1.4.3. พันธกิจด้านสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข
มีระบบบริการสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีสุขภาพ
ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการ
รั ก ษาอนามั ย ชุ ม ชน และเมื อ งน่ า อยู่ ลดปั ญ หายาเสพติ ด มี ส วั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ให้ แ ก่
ประชาชน
1.4.4. พันธกิจด้านการเมืองการปกครอง
มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองการ
บริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผนและร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติท้องถิ่น มีการ
สนับสนุนระบบการปกครอง และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในทุกระดับ
1.4.5. พันธกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการอนุ รั กษ์และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่เหมาะสมมีการ
จัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาล
ตาบลไชยปราการ
1.5.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง
รวมถึงการจัดการจราจรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้า ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า การวางและปรับปรุงผังเมือง การควบคุมอาคาร
1.5.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อร่ ว มสร้ างกระแสเศรษฐกิจ พอเพี ยงอย่า งมี ทิศ ทาง ร่ว มกั นพั ฒ นา
กิจกรรม ตัวอย่าง ที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ
การขยายธุรกิจบนพื้นฐานและความพร้อมของชุมชน และส่งเสริม ให้เกิดการแข่งขันการประกอบ
ธุรกิจในระบบได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
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1.5.3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสริ มสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจจิ ตส านึก และความตระหนัก ในคุ ณค่ าของทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
1.5.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทาง
ศาสนาและการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานและการมี ส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
1.5.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส และ
การบริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นให้มี
ระดับคุณภาพชีวิต เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
1.5.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ กระตุ้ น จิ ต ส านึ ก ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในการมี ส่ ว นร่ ว ม ร่ ว มกั น
รับผิดชอบต่อปัญหาในสังคมและชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพ
ติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานศึกษา และสถานที่
ทางานอย่างเป็นระบบ
1.5.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต แบบประชาธิ ป ไตยในทุ ก ระดั บ ให้ กั บ ประชาชน
สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ โดยมุ่งเน้น
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การเผยแพร่ความรู้
ความเข้า ใจทางการเมือง การบริ หาร สิทธิห น้าที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนการพัฒนา การบริหารจัดการทางานที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน
โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ
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ตารางที่ 1 รายละเอียดตามแนวทาง การพัฒนาและโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ยุ ท ธ ศา สตร์ การ พั ฒ น าด้ า น 1.1 การสร้างเครือข่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญา

2.1 ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ และเพิ่ ม รายได้ ให้ แ ก่
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการ 3.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 การกาจัดและจัดการขยะมูลฝอย
สิ่งแวดล้อม
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการ 4.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ท้องถิ่น
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ สื บ ส า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 ส่ งเสริมและอนุรั กษ์ฟื้นฟูแหล่ งท่องเที่ยวที่ส าคัญทาง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์โบราณสถานที่มีค่า
5.
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาด้าน 5.1 ส่งเสริมสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์และการบริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
คุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด 6.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ระเบี ย บชุ มชน สั ง คม และการ
6.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนในปัญหายาเสพติดและสร้าง
รักษาความสงบเรียบร้อย
ความเข้มแข็งชุมชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

7. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการ 7.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร
7.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
1.6. โครงสร้าง อานาจหน้าที่
เทศบาลตาบลไชยปราการ ตั้งอยู่ในเขตอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางด้านทิศ
เหนื อ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระยะทางห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด ประมาณ 127

กิ โ ลเมตรห่ า งจาก

กรุ งเทพมหานครประมาณ 850 กิโ ลเมตร ทางด้ านทิศเหนือของอาเภอไชยปราการ มีเส้ นทาง
คมนาคมติดกับอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทางด้านทิศใต้มี
เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
เทศบาลตาบลไชยปราการ เปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาลไชยปราการตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และ
เทศบาลตาบลไชยปราการได้รับการปรับชั้นเทศบาลเป็นเทศบาล ชั้น 6 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2543 และปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเทศบาลขนาดกลาง เทศบาลตาบลไชยปราการมีบทบาทภารกิจในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ดังนี้
1. การพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
4. การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
6. การส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนะธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควบคุมการเลือกตั้งทุกระดับ
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการลงทุน
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ตามพระราชบั ญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496

และแก้ไ ขเพิ่มเติม ฉบั บที่ 13 พ.ศ. 2552

กาหนดให้เทศบาลตาบล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
มาตรา

50

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย

เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล ฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

การจัดทางบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ
มาตราที่ 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย

เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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(9) เทศพาณิชย์
นอกจากนั้ น เทศบาลต าบลไชยปราการ เป็ น องค์ ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ท าหน้ า ที่
ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมในราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดาเนินการ
กากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายในองค์กรเองและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นอาเภอ สถานีตารวจ โรงพยาบาล กานัน /ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชม เป็นไปอย่างคลองตัว
และมีป ระสิ ทธิภ าพ และจั ดตั้งกลุ่ มตรวจสอบภายในและกลุ่ มพั ฒ นาระบบบริห าร เพื่อทาหน้า ที่
ตรวจสอบการดาเนินงานภายในหน่วยงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
เอง ตามอานาจหน้าที่ และได้กาหนดให้แบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นเทศบาล
ขนาดกลางมีโครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลตาบลไชยปราการเป็น 1 สานัก 4 กอง
ได้แก่
- สานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
เทศบาลต าบลไชยปราการ มี รูป แบบการบริห ารการปกครองแบบสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ซึ่งมีคณะผู้ บริห าร จานวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยปราการ
จานวน 12 คน
เทศบาลตาบลไชยปราการ ได้มีการแบ่งงานภายในให้มีหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่น โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในเทศบาลตาบลไชยปราการ มีรายละเอียดตาม
รูปภาพที่ 1
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ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายนิติบัญญัติ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่ าง

ฝ่ ายอานวยการ

ฝ่ ายบริหารงานคลัง

ฝ่ ายการโยธา

กองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายบริหารงานสาธารณสุ ข

กองการศึกษา
ฝ่ ายบริหารการศึกษา

- งานธุรการ

- งานธุรการ

- งานธุรการ

- งานการเจ้ าหน้ าที่

- งานการเงินและบัญชี

- งานสาธารณูปโภค

- งานธุรการ

- งานบริหารและพัฒนา

- งานนิตกิ าร

- งานพัสดุและทรัพย์ สิน

- งานสุ ขาภิบาลและอนามัย

- งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน

ฝ่ ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์
- งานแผนทีภ
่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์ สิน

ฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้ าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม

การศึกษา
ฝ่ ายส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานส่ งเสริมประเพณี ศิลปวัมน
ธรรมและกิจการศาสนา
- งานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ

- งานพัฒนาชุ มชน
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ ายปกครอง
- งานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎร

สิ่งแวดล้ อม
ฝ่ ายพัฒนารายได้
- งานป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่ อ
- งานสั ตว์ แพทย์

รู ปที่ 1 โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการของเทศบาลตาบลไชยปราการ

- งานธุรการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)

ปัจจุบันเทศบาลตาบลไชยปราการ มีพนักงานเทศบาล และลูกจ้างรวมทั้งหมด 212 คน
แยกเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 34 คน ลูกจ้างประจา 7
คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 40 คน พนักงานจ้างทั่วไป 83 คน และลูกจ้างตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่าง ๆ ของเทศบาล 48 คน
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร
เทศบาลตาบลไชยปราการ ได้มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลรวมทั้งหมดมี 20 หมู่บ้าน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
สถิติ และข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเทศบาลตาบลไชยปราการ จานวน 13,072

คน แยกเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง (เขต 1) จานวน 6 706 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (เขต 2) จานวน 6 366 คน
(แหล่งที่มา : แผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตาบลไชยปราการ มิถุนายน 2558)
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบล
ไชยปราการ
ในการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไชย
ปราการ ต้องศึกษากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020), แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 – 2561, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557

–

2560

และแผนพัฒ นายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2557 – 2560 มาเป็นบรรทัดฐานในการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ
ไทย (ICT 2020)
ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020) ได้มีการวิเคราะหภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู ป
พ.ศ. 2563 และปจจัยที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศ วิกฤติความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร และวิกฤติด้านสิ่งแวดลอม ภาวะการมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต คานิยม
และความขัดแยงในสังคม รวมทั้งการกระจายอานาจการปกครอง และการปฏิรูประบบการศึกษารอบ
ที่สอง
จากนัยสาคัญด้านการกระจายอานาจการปกครองจากสวนกลางสูท้องถิ่น พบวามีการมอบ
อานาจแก่อปท. ดาเนินการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการ
คลัง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล รวมถึ งการ
ส่งเสริมการมีส่ ว นร่ วมของประชาชนในการบริห ารจัดการ อปท. ตามความเหมาะสม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทในการเป็นเครื่องมือสาคัญสนับสนุนการพัฒนาการทางานของรัฐ
ให้ มี ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มี การให้ ข้อ มูล ตัดสิ นใจของ อปท. ในประเด็ นตางๆ ได้ รัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูประบบราชการให้มีความ
ทันสมัย คลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษารอบ
ที่สอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง โดยกระจาย
อานาจในการจัดการศึกษาไปสู่ อปท. ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเข้ามามีบทบาทใน
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การปฏิรูป การศึกษาในหลายลั กษณะ เช่น การเพิ่มพูนขีดความสามารถให้ อปท. สามารถบริหาร
จั ด การการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ การใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ฝ กทั ก ษะ การพั ฒ นา
การศึกษาทางไกล และการเชื่อมโยงเครือขายข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเรียนการ
สอนและการวิจัย
2.1.1 วิสัยทัศนตามกรอบ ICT ๒๐๒๐
“ICT

เป็ น พลั ง ขับ เคลื่ อ นสํ าคั ญ ในการนํา พาคนไทย สู ความรู้แ ละปญญา

เศรษฐกิจไทยสู้การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค”

ที่มา : กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563
ของประเทศไทย ฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 22 มีนาคม 2554
รูปที่ 2 กรอบนโยบาย ICT 2020

2.1.2 ยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบาย ICT 2020
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศ
ไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการ
สื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็นบรอดแบนดให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2

พัฒ นาทุ นมนุษ ยที่มี ความสามารถในการสร้า งสรรคและใช้

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนารายได้ เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิด
การคาเสรี และประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถ
ให้ บ ริ การประชาชนและธุร กิจ ทุกภาคสวนได้อ ย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมี
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเขมแข็งของภาคการผลิต
ให้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและ
สั งคม โดยสร้ างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้า ถึง ทรัพยากรและบริการสาธารณะ ส าหรั บ
ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้ แก่ บริการ
ด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
จากกรอบนโยบาย ICT 2020 ขางตน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีส วนเกี่ยวข้องกับเทศบาล
ตาบลไชยปราการและการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2 กลยุทธและมาตรการภายใตกรอบนโยบาย ICT 2020
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลไชยปราการ
กลยุทธ

วัตถุประสงค/มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร
รูปแบบอื่น ที่เ ป็น บรอดแบนดให้มีความทัน สมัย มีการกระจายอย่า งทั่วถึง และมีค วามมั่น คง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้
ส่ ง เสริ ม และมี ก ารพั ฒ นาไปสู่ โ ครงสร้ า ง  ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ที่ได้ติดตั้งระบบเครือข่าย
พื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารยุคใหม่ที่
โทรัศน์วงจรปิด (CCTV Network) ในสถานที่
เป็ น ระบบอั จ ฉริ ย ะ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ
สาธารณะ จั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด เก็ บ คลั ง ภาพ
โครงข่ า ยอย่ า งไรตะเข็ บ และมึ ค วาม

วิ ดี โ อ (Archive)

ปลอดภัยสูง โดยภาครัฐประกันความมั่นคง

ดาเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน

ปลอดภัยของสาธารณะ (Public security

กระบวนการยุติธรรม (Law enforcement

& safety) ในการใช้โครงข่ายและระบบ

agencies) โดยให้ประสานกับหน่วยงานบังคับ

สารสนเทศ

ใช้กฎหมายเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขใน

เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ

การจัดเก็บตามความเหมาะสมในการใช้งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสร้างสรรคและใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
1) ส่งเสริมและสร้างโอกาศในการเข้าถึง  ให้มีการอบรมทักษะในการใช้ ICT รวมถึงการ
และใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้
พัฒ นาและประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างแรงงานใน
ให้กับ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึง
อนาคต ที่มีความรู้และทักษะในการใช้ประ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยควรให้

โยขน์จาก ICT (สร้าง Digital native ที่

ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อากาศและทางเลื อ กของ

เป็น Intensive ICT user)

เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามหลากหลาย
ภายใต้กฎหมาย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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กลยุทธ

วัตถุประสงค/มาตรการ

2) ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึง  ใช้ ป ระโยชน์ จ ากศู น ย์ ส ารสนเทศชุ ม ชน หรื อ
และใช้ ป ระโยชน์ จ าก ICT
ส าหรั บ
ศูนย์ ICT ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน ในชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

การเรียนรู้ และการด ารงชีพ ทั้ง นี้อาจมุ่งเน้ น
อบรมให้กลุ่มบุคลคลที่มีนัยสาคัญทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในชุมชน ก่อนเป็นอันดับแรกเช่น
กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร แม่บ้าน เป็นต้น ควรมี
การให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้น
ทีมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานดังกล่าวด้วย โอย
อาจร่ ว มมือ กับ ภาคเอกชน (PPP)

หรือ กั บ

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน
และธุรกิจทุกภาคสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
1.จั ด ตั้ ง และพั ฒ นาความเข มแข็ ง ของสภา  เพื่ อ เป็ น เว ที แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ติ ด ตาม
CIO ภาครัฐ ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย CIO ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
จากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งสวนกลางและสวน การพั ฒ นาบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในรู ป แบบที่
หลากหลาย และส่ งเสริม ให้ เกิดการทางานร่ว มกัน
ท้องถิ่น
ระหว่างหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส ตามแนวทาง “รัฐบาลเปิด ”
หรือ Open Government โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี Web ๒.๐ (หรือเทคโนโลยีที่
เป็น Web-based อื่นๆ ในอนาคต)เครือข่าย
สังคมออนไลน และวิทยาการบริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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กลยุทธ

วัตถุประสงค/มาตรการ
 ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทาง “ รัฐบาลเปิด” ที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การมี
ส่วนร่วม และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให้ความสาคัญ
กับการเปิดเผย ข้อมูลของภาครัฐต่อสาธารณะ ใน
รูปแบบเปิด (Open Government Data) ให้
ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและ
นาไปใช้ได้
 พัฒนาบริการที่ประชาชน/ผูรับบริการสามารถ
เข้าถึงได้ จากทุกที่ ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์
 ส่งเสริมการใช้เครือขายสังคมออนไลน (Social
Media) เพื่อเป็นเวทีในการเข้าถึง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และ/
หรือ ผูรับบริการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practices) จากสวนกลางสูสวนภูมิภาค
หรือในทางกลับกัน
 จัดให้มีระบบความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความนาเชื่อถือในการใช้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของภาครัฐ

ส่งเสริมการออกแบบระบบที่เน้นผลลัพธเชิง
บริการที่ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
(Reusable)

 ส่งเสริมการออกแบบระบบตามสถาปตยกรรม
Service Oriented Architecture (SOA) ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบงานบริการ จนถึงระบบ
ซอฟต์แวร์ที่รวม Use Interface, Software
Components และอื่นๆ พัฒนาเป็นระบบบริการที่
รองรับการทางานบริการประชาชนโดยมีการสร้าง
ทักษะด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสถาปตยกรรม
ซอฟตแวรให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)

กลยุทธ

วัตถุประสงค/มาตรการ

พัฒนาบุคลากรของภาครัฐในแนวทางที่  กรณี บุคลากร ICT มีทักษะที่ต้องการจะมี 2ประเภท
สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะในการออกแบบและเข้าใจสถาปัตยกรรม ICT
และทักษะในการจัดหาระบบ ICT ตามแนวทางใหมที่เน้น
บริการ
ในเรื่องการใช้บริการ ICT จาก ภายนอก เช่น การจัดหา
บริการ Cloud Computing ให้เหมาะสมกับระบบตางๆ
ที่ออกแบบไวขององคกร โดยหน่วยงานเป็นผูใช้บริการไม่
จาเป็นต้องทาการพัฒนาระบบงานตางๆ
 กรณีขาราชการ และพนักงานทั่วไป จาเป็นต้องพัฒนา
ทักษะความรู้การใช้ ICT พื้นฐานอย่างฉลาด และมี
วิจารณญาณ ควบคูกับทักษะความรู้เฉพาะที่สอดคลองกับ
ความต้องการของตาแหน่งงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการทางานร่วมกับภาคประชาชน
สังคม และสมรรถนะในการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล
จากรอบตัว เพื่อมาช่วยพัฒนาบริการให้แก่ประชาชน
เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับ  จัดสรรทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่จาเป็นต่อการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภูมิภาคและ อปท. เพื่อให้สามารถ
จัดบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระดับ ให้กับหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของชุมชนให้ อปท. มีสวนรับผิดชอบในการ
ท้องถิ่นแก่ประชาชน
จัดหางบประมาณในการพัฒนาบริการ ICT สาหรับใช้ใน
กิจการของท้องถิ่นและจัดให้ มีบุคลากร ที่ดูแลงานด้าน
ICT เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกลางในการเรียนรู้
มาตรฐานตางๆ รวมทั้งการบริหารทรัพยากร (ทั้ง
 ให้ อปท. จัดให้มีกลไกในการกาหนดแนวทางในการใช้
ICT ของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดกลไกในการกากับดูแล
ตนเอง
 พัฒนาและ/หรือใช้ประโยชน์ต่อยอดจากศูนย
สารสนเทศชุมชน หรือศูนย ICT ชุมชน เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริกาอิเล็กทรอนิกส
ของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)

กลยุทธ
พัฒนาหรือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศแห่งชาติของ
ประเทศไทย (National Spatial Data
Infrastructure : NSDI) ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค/มาตรการ
 เพื่อให้สวนราชการ ภาคธุรกิจ หรือประชาชนที่มี
ความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิง
พื้นที่ที่มีเอกภาพ ถูกต้อง ทันสมัย ร่วมกันได้ (รวมถึง
ข้อมูลแผนที่ฐาน หรือ Base Map) ผ่านระบบอินเทอร
เน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ของทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
สร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ สาหรับประชาชน
ทุกกลุ่มฯ
จัดให้มีบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ

 ให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทาและเปิดเผยข้อมูลใน
อย่างแพร่หลาย และสอดคลองกับความ รูปแบบที่หลากหลายรวมถึงข้อมูลรูปแบบของสื่อ
ต้องการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย เพื่ออานวยความสะดวกให้
ประชาชนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ
ของประชาชน
 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาคและสวนกลาง นา ICT มาปรับปรุงการให้บริการ
ทางสังคมที่อยูในความรับผิดชอบ มีทางเลือกที่
หลากหลายในการใช้บริการของภาครัฐและจัดให้มีบริการ
ที่สามารถเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์เข้าถึงอินเทอรเน็ตแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile Internet Device) เพิ่มมากขึ้น
 ให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทาและเปิดเผยข้อมูลใน
รูปแบบที่หลากหลายรวมถึงข้อมูลรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย เพื่ออานวยความสะดวกให้
ประชาชนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ
 พัฒนาช่องทางหรือกลไกทางอิเล็กทรอนิกสให้
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งข้อคิดเห็นและมี
ปฏิสัมพันธกับภาครัฐ และ/หรือระหว่างประชาชนด้วยกัน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ

18
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กลยุทธ

วัตถุประสงค/มาตรการ
 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาคและสวนกลาง นา ICT มาปรับปรุงการให้บริการ
ทางสังคมที่อยูในความรับผิดชอบ มีทางเลือกที่
หลากหลายในการใช้บริการของภาครัฐและจัดให้มีบริการ
ที่สามารถเข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์เข้าถึงอินเทอรเน็ตแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile Internet Device) เพิ่มมากขึ้น

ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้
ออนไลนและการรวมกลุ่มทางสังคมที่
เข้มแข็ง

 ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีการจัดทาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอม
สนับสนุนการนา ICT มาใช้ในมาตรการ  ลดสัดส่วนการใช้กระดาษในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลด
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้กระดาษทั้งในการทางานภายในหนวงานของรัฐ
เพื่อลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการ และในการติดต่อธุรกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนโดย
ส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อทดแทนการใช้
พัฒนาอย่างยั่งยืน
กระดาษในการทาธุรกรรมทุกประเภท ยกเวนที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2544, 2550 ตราเป็นข้อยกเวนไว
 รณรงคการจัดระบบการทางานที่มีความยืดหยุ่นของ
เวลาและสถานที่ทางาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ทางานที่
ใดก็ได้ ในลักษณะ Mobilework/Telework ผ่านระบบ
ICT ทีห่ น่วยงานจัดหาหรือสนับสนุนให้ตามความ
เหมาะสม
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2.2.

แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ 3) ของประเทศไทย

พ.ศ. 2557 – 2561
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับ ที่ 3)

ของประเทศไทยระยะ

พ.ศ. 2557 - 2561 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการนาแนวคิดของกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 หรือ
ICT2020 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 มาใช้
เป็นแนวทางหลัก และนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
ระยะ พ.ศ. 2549 – 2556 มาต่อยอด โดยนาส่วนประกอบที่สาคัญต่างๆมาใช้ในการจัดทาแผนแม่บทฯ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากเดิมและเพื่อ ให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาด้าน ICT ของ
ประเทศ
หลักการสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ได้ยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายหลักของประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะกรอบ
นโยบาย ICT 2020 และบวกกับปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งได้จากการระดม
ความคิดเห็น ใน Focus Group ทั้ง ๘ ด้าน จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนา โดยใช้แนวคิดกระแสหลัก
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ที่ต้องคานึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบด้านที่สาคัญได้แก่ มิติ
สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติ สิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่
มุ่งพัฒนาประเทศไทยอย่างชาญฉลาด ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ใน 4 ด้าน ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์หลักในแผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 3) ประกอบด้วย
 การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ให้ เ ป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นา ICT ของประเทศ
(Participatory People)
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
 การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญฉลาด (Smart Government)
 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และภาคธุรกิจที่รุ่งเรืองสดใส (Vibrant Industry &
Business)
2.2.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2561
“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง
เท่าเทียม และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น ” (Shape-up Smart Thailand toward
Digital Economy)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)

ภาครัฐผสานภาคเอกชนขับเคลื่อนพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อย่าง
ฉลาด (Smart) ให้เข้าถึงชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง
ส่งเสริมให้ธุรกิจ สดใส (Vibrant) เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า
(Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา ทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้ทัดเทียมภูมิภาคสากล สร้าง
โอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมี ส่วนร่วม (Participatory) พร้อมเข้าสู่ประชาคมในภูมิภาคสากล เพื่อ
ความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มี ส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้
ประโยชน์ จากบริการ ICT (Participatory People)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและ
ภูมิภาคสากล (Smart Government)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เติบโตสดใส มีขีด
ความสามารถและศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ในตลาดระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ สากล โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
(Vibrant Industry & Business)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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แผนแม่
บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559
– 2561)
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ตารางที่ 3 กลยุทธ มาตรการ และแผนงานหลัก ตามแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลไชยปราการหรือการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ

มาตรการ

แผนงานหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษยให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรคเชิงนวัตกรรม มีส วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน
จากบริการ ICT (Participatory People)
 พัฒนาบุคลากรสายอาชีพ ICT ให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับประเทศที่สอด
คลองกับระดับภูมิภาคและระดับสากล
 พั ฒ นาให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้นับแต่ระดับพื้นฐาน เช่น การ
ค้นหาข้อมูล และการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service)
เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ
ครัวเรือนและด้านความอยูดีมีสุข
 สนับสนุนการให้บริการอินเทอรเน็ตในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ผู สูงอายุ และผู พิการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลอย่า ง
เสมอภาค

 ผลักดันให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาและ
แรงงานและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ(กพร. ปช.)
 สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชนจากศูนยการเรียนรู้ ICT ชุมชน
อย่างเต็มประสิท ธิภาพในการช่ว ยพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
9
 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา (Content ) และเครื่องมือที่ใช้จัดทา
เนื้อหาเป็นภาษาไทยที่มีประโยชน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการเข้าถึง
เนื้อหาเหลานั้นได้ในหลายรูปแบบ

 การส่งเสริมและยกระดับศูนยการเรียนรู้ ICT ชุมชน
และศูนยอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน ให้เป็นช่องทางและ
กลไกในการส่งเสริมทักษะแนวคิดสร้างสรรคเชิงนวัตกรรม
ในระดั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ (กระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกระทรวง มหาดไทย เป็นตน)

................................................................................................................................................................................................................................
9 ความหมายของ เนื้อหา (Content) ให้ไปดู “ความหมายของคา เฉพาะ” หน้า ภาคผนวก ก 6

แผนแม่
บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559
– 2561)

กลยุทธ

มาตรการ
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แผนงานหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มคา (Optimal Infrastructure)
 สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย เพื่อให้สามารถ  จัดทาเนื้อหาหรือแปลงรูปแบบเนื้อหาเป็นเอกสาร หรือ ดิจิทัลคอน
รองรับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่อย่างต่อเนื่องและทันต่อ เทนต (Digital Content) แบบออนไลน เชน Wikipedia โดยหน่วยงาน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ของรัฐทุกหน่วยงาน
 พัฒนารูปแบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาหรับผู้ด้อยโอกาส
ผูสูงอายุ และผูพิการ เชน ทางเว็บไซต และทางอุปกรณ์พกพา เป็นตน
 ศึกษาความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้ง
ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการจัดสรรแบนดวิธในแตละพื้นที่ที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า
 ส่งเสริมการนามาตรฐานระดับสากลเข้ามาใช้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยการสร้างความเข้าใจและตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ที่เหมาะสม
มาใช้
 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กัประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการมีและการ

 การขยายจุดให้บริการและปรับปรุงคุณภาพ Free
WiFi ในที่สาธารณะ โดยไม่คิดค่าบริการในพื้นที่บริการ
นักท่องเที่ยวสวนสาธารณะ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานี
รถไฟฟา สถานี ขนส่ง และสถานที่อื่ น ๆ ตามความ
เหมาะสม ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559
– 2561)
แผนแม่
บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)

กลยุทธ

มาตรการ
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แผนงานหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และคุมคา (Optimal Infrastructure) (ต่อ)
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสม สาหรับชุมชนและ
ท้องถิ่นห่างไกล ในรูปแบบ Universal Access Obligation (USO) เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าของสังคมดิจิทัล(Digital Divide)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ โดยการมีส วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
สากล (Smart Government)
 ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชนผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกสที่มีความมั่นคงปลอดภัย พรอมกับสนับสนุน
ให้มีการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
 เปิดเผยข้อมูลที่แตละหน่วยงานของรัฐมีอยู่อย่างเต็มที่
เพื่อให้ภาคธุรกิจหรือประชาชนสามารถนาข้อมูลดังกลาว
ไปใช้ประโยชน ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลให้อยูภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 พั ฒ นาหรื อ ต่ อ ยอดการบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Service) ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ของประชาชน
ภายใตความเป็ น เอกภาพของระบบทะเบี ย นหลั ก ของประเทศได้ แ ก่
ทะเบียนประชาชน ทะเบียนอุตสาหกรรม ทะเบียนการศึกษา ทะเบียน
สาธารณสุข และทะเบียนแรงงาน
 เพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการผ่านช่องทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในรู ป แบบที่ ล ากหลายเหมาะสมกั บ ผู ใช้ บ ริ ก าร
ประกอบด้วยเคานเตอรบริการ อุปกรณ์เคลื่อนที่ /พกพารวมทั้งสื่อและ
เครือข่ายสังคม ตามความเหมาะสม

 การประเมิ น ระดั บ วุ ฒิ ภ าวะ (Maturity) ของ
e-Service ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และหน่วย
งานระดับกรมของทุกกระทรวง เชน e-Government,
GIS Cyber Security และ ICT กับสิ่งแวดล้อมเป็นตน
 การพัฒนาหรือต่อยอดบริการของหน่วยงานของรัฐ
ในรูปแบบของการประมวลผลแบบ Cloud โดยเริ่มต้น
จากภาคส่ ว นหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศ ได้ แ ก่
Education Cloud, Agriculture Cloud,

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ

แผนแม่
บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบันที่ 1 (พ.ศ.2559
– 2561)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ โดยการมีส วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
สากล (Smart Government) (ต่อ)
 สนับสนุนการใช้ประโยชนของข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ  ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งบู ร ณาการข้ อ มู ล และบริ ก าร
มี อ ยู เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการด าเนิ น ภารกิ จ ของ ระหว่างกัน พิจารณาดาเนินการภายใต้ กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
8
หน่วยงานของรัฐและการดาเนินธุรกิจของเอกชน
อิเล็กทรอนิกสแห่งชาติ (TH e-GIF ) หรือแนวทาง มาตรฐาน และ
เทคโนโลยีขั้นสูงอื่นที่เหมาะสมที่สอดคลองหรือสามารถปรับให้สอดคลัองกัน
กับ TH e-GIF ในการบูรณาการ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสสาหรับประชาชนเป็นหลัก
 ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้ผลิตภัณฑ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
และส่งเสริมการนา ICT มาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เชน การ
ประชุมผ่านระบบ VDO Conference และการบริหารจัดการให้ข้าราชการ
และพนักงานของรัฐสามารถทางานจากบ้านได้ เป็นต้น
 ประเมิ น ความพร้ อ มด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Readiness) โดยอิ ง
กับรูปแบบการประเมินระดับวุฒิภาวะ (Maturity Model) ในการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับ ICT ในด้านต่างๆ ของหน่วยงานและของประเทศ ทั้งในด้าน eGovernment, GIS, Cyber Security และ ICT กับสิ่งแวดลอม

................................................................................................................................................................................................................................
8 ความหมายของ TH e-GiF ให้ไปดู “ความหมายของคา เฉพาะ” หน้า ภาคผนวก ก 6
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จะเห็นได้ว า กลยุทธและมาตรการที่กาหนดใน แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 นี้ เป็นกรอบ
แนวทางเชิงนโยบายที่แสดงทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ภาครัฐในอนาคต ซึ่งจะเน้นประชาชนเป็นศูนยกลาง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการ ระบบ
สารสนเทศ กฎระเบียบที่เอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค และโปร่งใส รวมทั้งมีการ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงองคความรู้ต่างๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 นี้ ช่วย
ให้ เทศบาลตาบลไชยปราการตระหนักถึงแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ภาครัฐ และบทบาทหนาที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในองคกร และ
การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน ด้วย
2.3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2557 – 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็ น กรอบในการพั ฒ นาด้ า น ICT ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 – 2556 โดยคานึงถึงแนวทางการพัฒนาตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การตอบสนองในภาพรวมของแผนระดับชาติทั่วไปและด้าน ICT ซึ่งปจจุบันเป็นช่วงทายของแผน
แม่บทฯ ดังกล่าว จากการศึกษาแผนแม่บท ICT ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 –
2560 มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.3.1. วิสัยทัศนตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
“เป็นองคกรหลักในการส่งเสริมสนับสนุน ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”
2.3.2. ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแบงเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมและทันสมัย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้
อย่างมั่นคง ปลอดภัย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะบุ ค ลากรด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2560 ได้มีการกาหนดมาตรการและแผนงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เทศบาลตาบลไชยปราการ มีความรับผิดชอบในมาตรการสาคัญ
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 กลยุทธและมาตรการภายใตแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2560
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลไชยปราการ
กลยุทธ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ
ส่งเสริ มและพัฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่อ  พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ ให้ องค์กรปกครองส่ ว น
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอย่าง ท้องถิ่นได้ใช้ระบบสารสนเทศบูรณาการร่วมกันได้ เพื่อให้
ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของระบบและการทางาน
มีคุณภาพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ การวาง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประเมิ น ผลขององค กร
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ อปท.
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan), ระบบบันทึกบัญชี
ไม่ให้อปท. ทางานซ้าซ้อน นอกจากนั้นยัง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (e-LAAS), ระบบ
เป็ น การลดขั้ น ตอนในการท างานและลด
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ , ระบบ
การใช้เอกสาร
สารสนเทศศูน ยข้ อมู ล เลื อ กตั้ ง , ระบบควบคุ ม
ตรวจสอบการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค กร
ปกครองสวนท้องถิ่น, ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระบบสารสนเทศการ
ตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย
1)

พัฒ นาระบบเครื อ ข่า ยให้ ส ามารถ  ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา ดูแ ล ปรั บปรุ งระบบเครื อ ข่า ยให้
สามารถรองรั บ การใช้ ง านภายในเทศบาล และ
รองรับการใช้งานของระบบภายในองค์
รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร ได้
และรองรั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่างองค์กรได้

2) พัฒนาศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์  ส่งเสริม พัฒนา ดูแล ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
สามารถรองรับการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้ า และมี
ขององค์ ก รให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า และมี ค วาม
พร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยี  ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ ใ นการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศและการสื่ อ สารของผู ใช้ ง าน สารสนเทศที่ สถ. จัดทาขึ้นให้แก่ อปท.
ระบบ

โดยสรุป การดาเนินงานด้าน ICT ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลไชยปราการ ที่สอด
คลองกับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2560 สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครือขายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการประชาชน
3) การพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT ให้กับบุคลากรภายใน อปท. ผลการศึกษา
ทบทวนปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี้ จะนามาใช้ในการวิเคราะห SWOT และจัดทาแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตาบลไชยปราการ พ.ศ. 2557 – 2560
2.4. แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 – 2560
2.4.1 วิสัยทัศนตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่
นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง
(City of Life and Prosperity)
2.4.2 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ บ งเป็ น 5
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
แผนพัฒ นาจั งหวัดเชีย งใหม่ 4

ปี (พ.ศ. 2557-2560) ได้มีการกาหนดมาตรการและ

แผนงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ โดย เทศบาล
ตาบลไชยปราการ มีความรับผิดชอบในมาตรการสาคัญ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 กลยุทธและมาตรการภายใตแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 –
2560 ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลไชยปราการ
กลยุทธ

วัตถุประสงค/มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน

สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และเรียนรู้
ตลอดชีวิต



ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่นๆ ที่เป็นตตัว
ช่วยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดี
ขึ้นและเท่าเทียมกัน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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กลยุทธ

วัตถุประสงค/มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน
มั่นคงปลอดภัย

 มุ่ ง บู ร ณาการหน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงและ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่ว มมือทุกภาคส่ ว นเพื่อ
แก้ไขปัญหา

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
การให้บุคคลกรได้พัฒนาและต่อยอดกับองค์  พัฒ นาความสามารถบุ คลากรมุ่ งเน้ นจริ ยธรรม
ความรู้ด้าน ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ
ความรู้เดิมอย่างสม่าเสมอ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี  พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ก้ า วทั น
อยู่เสมอ
เทคโนโลยี ข ององค์ ใ ห้ ร องรั บ การให้ บ ริ ก ารแก่
ประชานและบุคลากรในองค์กรได้
2.5 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไชยปราการ
ได้นากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020), แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 – 2561, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2560 และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 –
2560 มาเป็นแนวทางในการการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของเทศบาลตาบลไชยปราการในปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลจากการสารวจด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth Interview) เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับการใช้ระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลตาบลไชยปราการ กับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบ ผู้อานวยการกองฯ และหัวหน้าสานักปลัด
โดยไม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคาถามและลาดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการ
พูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) และจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้งาน
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สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร
และด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้
2.5.1 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชยปราการ
เทศบาลตาบลไชยปราการ มีการพัฒ นาด้านระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในของเทศบาลตาบลไชยปราการในการติดต่อกับระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และการให้บริการการใช้ Internet ให้กับประชาชนทั่วไป อย่างต่อเนื่อง
โดยมี ระบบสารสนเทศหลักปัจจุบัน 2 ระบบ ได้แก่
(1) ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาลตาบลไชยปราการ ในอดีตยังไม่มีระบบสารสนเทศ
ภายในองค์ ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวเอกสารทางราชการหาย หรือหาไม่เจอ เพื่อเป็นการป้องกัน จึงได้
จัดทาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มจัดทาในปีงบประมาณ 2559
(2)ระบบสารสนเทศภายนอกองค์กร คือ ระบบสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่
(2.1) ระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
(2.2) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
(2.3) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
(2.4) ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2.5) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ele)
(2.6) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
(2.7) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)
(2.8) ระบบโปรแกรมจัดทาผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
(2.9) โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)
(2.10) ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จากการศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศต่างๆ ข้างต้น พบว่า ระบบสารสนเทศ
ของเทศบาลตาบลไชยปราการ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ที่ทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ อปท. ส่วนระบบสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชย
ปราการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งมีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เป็น
ผู้ออกแบบ พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศตามภารกิจหน้าที่ของตน ทาให้ระบบสารสนเทศมีความ
หลากหลายในการสนั บ สนุ น การปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ห รื อผู้ ที่เกี่ ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ระบบ
สารสนเทศส่วนใหญ่มีความเป็นเอกเทศ ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ จึงจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและช่วยลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
ด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศและให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศของกรมส่ ง เสริ ม ปกครองท้ อ งถิ่ น
เทศบาลตาบลไชยปราการได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กาหนดในกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020), แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 –
2560นอกจากนี้ เทศบาลตาบลไชยปราการจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานในการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ ง จะช่ ว ยประหยั ด งบประมาณในการพั ฒ นาระบบ และท าให้ ร ะบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นในอนาคตมีความหยั่งยืน
2.5.2

สรุปผลการวิเคราะห์ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเทศบาล

ตาบลไชยปราการ
จากการพิจ ารณาปัจจัยด้านอุปกรณ์คอมพิว เตอร์ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
พบว่า เครื่ องคอมพิว เตอร์ ลู กข่ายที่ใช้งานภายในส านักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ โรงเรียน
เทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ โรงฆ่าสั ตว์ และศูนย์กายภาพ มีความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่หลากหลายตั้งแต่ร ะดับ Single Core, Dual Core และ Quad Core โดยส่วนใหญ่มี
หน่วยประมวลผลระดับ Dual Core มีประสิทธิภาพในการใช้งานระดับปานกลางสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในปัจจุบันได้ อย่างไรก็
ตาม เทศบาลตาบลไชยปราการจาเป็ นต้องมีการทบทวนและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีอยู่เป็นระยะ(ตามมาตรฐานอายุการใช้งานของกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร) เพื่ อ ให้ บุค ลากรมี อุป กรณ์ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพในการใช้ ง าน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคลองตัว รวดเร็ว และถูกต้อง
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ด้ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย พบว่ า เทศบาลต าบลไชยปราการ มี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในความรับผิดชอบเป็นระบบ Linux ซึ่งมาพร้อมกับอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลไชยปราการ ที่สร้างเสร็จเมื่อ 17 ธันวาคม 2552 จนถึง ปัจจุบัน ประมาณ 6 ปี เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบเครือข่าย (Network System) เป็นส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของหน่วยงานต่างๆ ภายในสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ ในเทศบัญญัติ งบประมาณปี
พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ Server ใหม่ ตามหลักเกณฑ์นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นไปตาม
มาตรฐานและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ประกาศใช้
เป็นราคากลาง ดังนั้น ในปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา โดยใช้
โปรแกรมที่สามารถบริหารจัดการ Internet ภายในองค์กรได้ดีขึ้น และมีการจัดเก็บ Log File ได้ ซึ่ง
ต่างจากระบบ Linux เดิมที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้
ในปัจจุบัน ระบบ Network ของหน่วยงานมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน
โครงข่ายสัญญาณของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยใช้สองคู่สาย คู่สายวงจรเชาหลัก (Leased
Line) และอีกคู่สายจะเป็น FTTx ความเร็ว 10/7 Mbps. เป็น Link Back up เข้า Load balance
โดยใช้ งานระบบเครื อข่ายสื่ อสารเชื่อมโยงกับ การสื่ อ สารระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ ผ่ านสั ญญาณ
อิน เทอร์ เน็ ต

ส่ ว นการต่อสั ญญาณ Internet

กับระบบ CCTV ได้ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายสัญญาณของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) โดยใช้คู่สายวงจร
หลัก Fiber Optic (Hi-net) ที่มีค่า IP Fix 4 IP เพื่อต่อกับ ระบบ CCTV โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้มีการ
ชนกันระหว่าง IP และ ระบบ CCTV มีการดึงสัญญาณ Internet ใช้มากกว่าการใช้งานในสานักงาน
เนื่องจากระบบสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชยปราการ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่
พัฒนาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง
จาเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอรเน็ตเพื่อ เข้าใช้งาน และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องมี
สมรรถนะเพียงพอในการรองรับการใช้งานของหน่วยงานภายในที่นับวันจะถวีความต้องการมากขึ้น
ภาระงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยพิ จ ารณาลั ก ษณะการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย เพื่ อ เข้ า ไปใช้ ง านระบบ
สารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ จะพิจารณาลักษณะการใช้งานระบบสารสนเทศ จะเห็นว่า
แต่ละหน่วยงานจะมีช่วงเวลาการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศแตกต่างกัน เทศบาลตาบลไชยปราการ
สามารถพัฒนาระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุ้มค่า และเหมาะสมกับองค์กร ในการ
จัดสรรการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายให้ มีประสิทธิภ าพสูงสุด เพื่อ ให้การใช้งานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
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2.5.3 ด้านข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
การบริ ห ารจั ดการข้ อมูล ส่ ว นท้องถิ่นและภายในขององค์กร ประกอบด้ว ยข้ อมู ล
สาคัญ ดังนี้
(1) กลุ่มข้อมูลเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นและการบริหารงานภายนอกของเทศบาล
ตาบลไชยปราการ เป็นกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการประกอบเพื่อขอรับพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ได้แก่
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ข้อมูลสถานบริการ
สาธารณสุขสถานีอนามัย ข้อมูลด้านกีฬานันทนาการ ข้อมูลของชุมชน ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อมูลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้อมูลด้านสิ่งแวดลอม
(2) กลุ่มข้อมูลเพื่อการบริห ารงานท้องถิ่นและการบริหารงานภายในของเทศบาล
ตาบลไชยปราการ
(2.1) กลุ่มข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลไชยปราการ ได้แก่ ข้อมูลสภาพทั่วไป
เช่น ชื่อ สถานที่ตั้งประเภท พื้นที่ ค่าพิกัด รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร
และข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(2.2) กลุ่มข้อมูลการเงินและบัญชีของเทศบาลตาบลไชยปราการ ได้ แก่ ข้อมูล
ด้านงบประมาณ ข้อมูลในการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย ข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษี
ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชน ข้อมูลด้านบัญชี ข้อมูลรายงานงบการเงิ น และสรุปบัญชีประจาปี
งบประมาณเป็นต้น
(2.3) กลุ่มข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อมูลการแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นต้น
(2.4) กลุ่มข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น) ได้แก่
ข้อมูลกรอบอัตรากาลัง ข้อมูลประวัติบุคลากรทั้งในส่วนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นการ
โยกยายบุคลากร ข้อมูลประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ข้อมูลการลา ขาด สายข้อมูลเงินเดือนและ
การเลื่อนขั้น รวมทั้งข้อมูล
(2.5) กลุ่มข้อมูลด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการและการประเมินผล ได้แก่
ข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อมูลสถานการณดาเนินงาน
ข้อมูลการเบิกจ่ายและประเมินผลโครงการ
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(2.6) กลุ่มข้อมูลสารบรรณ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารบรรณ
การรับ-ส่งเอกสาร หนังสือเวียน สาเนาหนังสือราชการ
(2.7) กลุ่มข้อมูลพัสดุ สถานที่และยานพาหนะของเทศบาลตาบลไชยปราการ
(3) กลุ่มข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
(3.1) กลุ่มข้อมูลกฎหมาย ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถ.
เช่นพระราชบัญญัติพระราชกาหนด กฎกระทรวงระเบียบฯ คาสั่ง สถ. เป็นต้น
(3.2) กลุ่มข้อมูลงบประมาณ แผนงาน โครงการของ สถ. ประกอบด้วยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนงานและงบประมาณของ สถ. เช่น คาของบประมาณ ข้อมูลงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลแผนงาน
(3.3) กลุ่ ม ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์กรมในด้านต่างๆ และเผยแพร่ ให้สาธารณะได้รับทราบ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ อานาจหน้าที่โครงสร้างการแบ่ งส่วนราชการ ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา เป็นต้น
2.5.4 สถานภาพด้านบุคลากรและการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลไชยปราการ
เมื่อพิจารณาด้านบุคลากรของเทศบาลตาบลไชยปราการ พบว่าบุคลากร ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กรมบั ญ ชี ก ลาง ฯลฯ เป็ น ต้ น ส่ ว นใหญ่ มี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐ
จัดทาขึ้น โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวย สานักปลัดเทศบาล จะเป็นผู้ควบคุม กากับและ
ดูแล ระบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคลากร ทาให้เจ้าหน้าที่ที่
เข้ามาบรรจุใหม่ไม่ค่อยมีความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบต่างๆ ทาให้การบันทึก
ข้อมูลในระบบขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามกรอบ ICT 2020 มีการกาหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้มีทักษะ ความรู้ในการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะความรู้เฉพาะที่สอดคลอง
กับความต้องการของตาแหน่งงาน จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญในการส่งเสริม ให้มีการพัฒนาด้าน
บุคลากรในทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุน
ที่เพียงพอในการจัดอบรมบุคลากรด้วย
ในด้านการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากระบบสารสนเทศ
หลักของเทศบาลตาบลไชยปราการ จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่นและกรมบัญชีกลางเป็นหลัก หลายครั้งที่ระบบเครือข่ายไม่เอื่ออานวยต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่จัดทาขึ้น ทาให้เทศบาตาบลไชยปราการต้องพัฒนาระบบเครือข่าย
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่จั ดทาขึ้น
และบางครั้งปัญหาของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เกิดจากระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
แต่ อ าจเกิ ด จากการจารจรข้ อ มู ล ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เต็ ม
นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาด้านอื่นๆ อีก เช่น การเตรียมความพรอมด้าน ทรัพยากร และงบประมาณ
ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แต่การดูแลควบคุม ทั้งงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมบารุงของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถควบคุมเพียงหน่วยงานเดียวได้ เพราะนโยบายในการบริหารงานได้มี
การมอบอานาจสิทธิ์ให้กอง ฝ่าย งาน เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนการบริหารจัดการเครือข่าย รวมทั้งบุคลากรในการดูแลระบบ
สารสนเทศหรือเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามในการใช้งานระบบ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และคุ้มค่ามากที่สุด
2.6. ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย SWOT
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชยปราการ
จะมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชย
ปราการ โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาพแวดล้อมขององค์กรตามรูปแบบการวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT หรือ SWOT Analysis จะเป็นการประเมินสถานการณขององค์กร
และพิจารณาสถานภาพปัจจุบันและสภาวะแวดล้อมหรือตัวแปรภายในองค์ กรทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
และสภาวะแวดล้อมหรือตัวแปรภายนอกองค์กรที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชยปราการ สามารถสรุปปัจจัยภายในและภายนอกได้ 4 ด้าน
ดังนี้
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S (Strengths) จุดแข็งหรือจุดเด่น
มาจากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้าน
บุคลากร ระบบงานเครื่องมืออุปกรณ์ โครงสร้าง
องค์กร เป็นต้น

W (Weaknesses)จุดด้อยหรือจุดอ่อน
มาจากปัจจัยภายในเป็นปัญหาหรือข้อบกพรอง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของ
องค์กร

SWOT Analysis
O (Opportunities) โอกาส
มาจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร

T (Threats) อุปสรรค
มาจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่หน่วยงานไม่อาจ
ควบคุมได้

จุดแข็ง (Strengths)
S1 เป็นหน่วยงานบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นและหน่วยงานส่วนกลางอื่นๆ รวมถึงงบประมาณของเทศบาลตาบลไชยปราการ ให้กับ
ประชาชนได้ทั่วถึง จานวน 20 หมู่บ้าน
S2 ผู้บริหารมีนโยบายและแนวคิดในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล
ท้องถิ่น
S3 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในการติดต่อระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลางอื่นๆ
S4 มีฮาร์ดแวร์และระบบสื่อสารที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
S5 มีการจัดฝึกอบรมด้าน IT และจรรยาบรรณ ให้กับบุคลากรภายในองค์กร อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไปและ
บุคลากรภายนอกองค์กรได้
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 ระบบสารสนเทศมีความเป็นเอกเทศ ข้อมูลสารสนเทศมีความซ้าซ้อน ทาให้การใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลือง และบ้างข้อมูลยังเป็นเอกสารอยู่จึงยากต่อการจัดเก็บและค้นหา
W2 ระบบสารสนเทศรองรับยังไม่สามารถใช้งานพร้อมกันของบุคลากรภายในองค์กรได้
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W3 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะงานที่ตนเองรับผิดชอบ
W4 งบประมาณด้านไอทีไม่ได้รับตามแผน
W5 เจ้าหน้าที่เทคนิค/ดูแลระบบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิคให้แก่การใช้งานระบบของบุคลากรภายใน
W6 ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ในหน่วยงาน
W7 ขาดมาตรฐานข้อมูลและการออกแบบระบบเชิง SOA1
W8 เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ
W9 ระเบียบในการของบประมาณด้านไอทีเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือเทศบัญญัติหรือแผน
ต้องผ่านขั้นตอนในการขออนุมัติหลายขั้นตอน ทาให้การพัฒนาระบบไอทีเป็นไปด้วยความล่าช้า และ
พอได้รับอนุมัติทาให้อุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถจัดหาได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทาให้เสียเวลาในการ
ขอจัดหาใหม่ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการเบิกจ่ายไม่เอื่ออานวยต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ก้าวกระโดดไปไกล
W10 ในการใช้งานของบุคลากรภายใน ในการใช้ระบบไอที ทีมีปริมาณมากบวกกับ
งบประมาณในการใช้บริการเครือข่ายสัญญาณกับผู้ให้บริการไม่เพียงพอกับปริมาณที่ใช้งาน
W11 จะมีปัญหาในการซ่อมแซมบารุงรักษาสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (CAT 5E2) เพราะ
ฝั่งไว้ในตึกอาคาร ทาให้ตรวจสอบได้ยากและซ่อมบารุงยาก ทาให้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสายสัญญาณ
นั้นเสียตรงจุดไหน
โอกาส (Opportunities)
O1 ทาให้เทศบาลตาบลไชยปราการต้องจัดหางบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบ IT อย่าง
ต่อเนื่อง
O2 นโยบายระดับประเทศ เน้นการพัฒนา e-Government และการให้บริการด้าน
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน
O3 แผนฯ ICT ของชาติ สนับสนุนเครือข่าย GIN3 และการพัฒนาด้าน Infrastructure4

.............................................................................................................................................................................
1 ความหมายของ SOA ให้ไปดู “ความหมายของคา เฉพาะ” หน้า ภาคผนวก ก 1
2 ความหมายของ CAT 5E ให้ไปดู “ความหมายของคา เฉพาะ” หน้าภาคผนวก ก 2
3 และ 4 ความหมายของ GIN และInfrastructure ให้ไปดู “ความหมายของคาเฉพาะ” หน้าภาคผนวก ก 3
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O4 นโยบายระดับประเทศ สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากรภาครัฐ ทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
O5 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Cloud Computing5 และBig Data6 ที่จะสนับสนุน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตได้
O6 ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึง IT ได้ง่ายโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
Tablet
อุปสรรค (Threats)
T1 ความเสี่ยงจากการเกิด Cyber Attack7
T2 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระบบที่พัฒนากับอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่
T3 นโยบายการจากัดอัตรากาลังของภาครัฐ
T4 ประชาชนขาดความตระหนักในความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และจริยธรรมในการใช้ระบบอิเตอร์เน็ตในการติดต่อกับเทศบาลตาบลไชยปราการโดยผ่านระบบ
สารสนเทศ

.............................................................................................................................................................................
5 ความหมายของ Cloud Compting ให้ไปดู “ความหมายของคาเฉพาะ” หน้าภาคผนวก ก 3
6 ความหมายของ Big Data ให้ไปดู “ความหมายของคาเฉพาะ” หน้าภาคผนวก ก 4

7 ความหมายของ Cyber Attack ให้ไปดู “ความหมายของคา เฉพาะ” หน้าภาคผนวก ก 5
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ส่วนที่ 3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไชยปราการ
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบล
ไชยปราการ
บทนี้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไชยปราการ ซึ่งอาศัยข้อมูล
การวิเคราะห์สถานภาพความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้จากการสัมภาษณ์
และระดมความคิดเห็นโดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยเทคนิค SWOT เป็นแนวทาง
ในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประเทศ กระทรวง กรม และจังหวัด
3.1.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไชยปราการ
“เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ขององค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า”
3.1.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไชยปราการ
(1) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการให้บริการประชาชนของ
เทศบาลตาบลไชยปราการ
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร
(3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานให้มีความมั่นคง ปลอดภัยสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางด้าน ICT แก่บุคลากรของเทศบาลตาบล
ไชยปราการ ให้สามารถนาองค์ความรู้มาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
(5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางด้าน ICT แก่ประชาชน ให้
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.3 ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไชย
ปราการ
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ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เทศบาลต าบลไชยปราการ
พ.ศ. 2559 –2561 สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ส่ งเสริมและสนับสนุนข้อมูล ให้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะ แก่บุคลากรภายในองค์กรและประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2. เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
จากยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้างต้น มีการกาหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์
ดังนี้
ตารางที่ 6 เป้าหมายและกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
เทศบาลตาบลไชยปราการ พ.ศ. 2559 –2561
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล มีมาตรฐาน

กลยุ ท ธ์ ที่ 1.1 ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ

ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน

(2) เพื่อให้ฐานข้อมูลท้องถิ่นมีความเป็นเอกภาพ

ถูกต้อง และทันสมัย

สิ่งปลูกสร้าง จานวนประชากร ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ บุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ เป็น
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เป้าหมาย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
(1) มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงาน กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายใน
(2) พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ให้ได้มาตรฐาน
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล และอานวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์

กลยุทธ์ที่ 3.1 : แผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ของเทศบาลตาบลไชยปราการให้สามารถ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมี

กลยุทธ์ที่ 3.2 : แผนการพัฒนาการบริหารจัดการ

ความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับ

กลยุ ท ธ์ ที่ 3.3

การใช้งานภายใน สถ. และ อปท. ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประสิทธิภาพ

การสื่ อ ในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย และ

(3) เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ

ป้องกันปัญหายาเสพติด

: แผนการพั ฒ นาและเพิ่ ม

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะ แก่บุคลากรภายในองค์และประชาชน ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) เพื่อให้ผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการ

กลยุทธ์ที่ 4.1 : แผนงานพัฒนาศักยภาพและ

และพนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถใช้เทคโนโลยี

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และมี

สาหรับบุคลากรของหน่วยงาน

ประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะ แก่บุคลากรภายในองค์และประชาชน ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ)
(2) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 4.2 : แผนงานพัฒนาศักยภาพและ
ของประชาชน ให้สามารถใช้เทคโนโลยี

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีจรรยาบรรณใน

ของบุ ค ลากร งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฝ่ า ย

การใช้งาน

อานวยการ สานักปลัด
กลยุ ท ธที่ 4.3 : แผนงานพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับประชาชน เด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานระดับท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษี
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จานวนประชากร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ เป็น
โครงการ 1-1 : โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการบริห ารงานเทศบาล
(เงิน เดือน ค่าตอบแทน ค่า สารธารณูปโภค รายจ่ ายงบกลาง) รายละเอีย ดของโครงการอยู่ ที่
แผนพัฒนา 3 ปี
โครงการ 1-2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน(กองการศึกษา สานักปลัด
คลัง สาธารณสุขฯ และกองช่าง) รายละเอียดของโครงการอยู่ที่แผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายใน
โครงการ 2-1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ 2-2 : โครงการการชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
โครงการ 2-3 : โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
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โครงการ 2-4 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 3.1 : แผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โครงการ 3-1 : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ 3.2 : แผนการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 3-2 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 3.3 : แผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันปัญหายาเสพติด
โครงการ 3-3 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Analog
พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด เพิ่มเติมครั้งที่ 2
โครงการ 3-4 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด ภายนอกอาคาร
สานักงาน เพิ่มเติมจากจุดเดิม
โครงการ 3-5 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด ภายในอาคาร
สานักงานและอาคารป้องกันฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 97)
โครงการ 3-6 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด ภายนอกและ
ภายใน อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
โครงการ 3-7 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด ภายนอกและ
ภายใน อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ (ระดับอนุบาล)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร, ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : แผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาหรับบุคลากรของหน่วยงาน
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โครงการ 4-1

: โครงการอบรม พระราชบั ญ ญั ติ ว าดวยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet สาหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงานของเทศบาลตาบลไชยปราการ
โครงการ 4-2

: โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(E-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.2 : แผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัด
โครงการ 4-3 : โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น รายละเอียดโครงการอยู่ใน
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561
กลยุทธที่ 4.3 : แผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาหรับประชาชน เด็กและเยาวชน
โครงการ 4-4 : โครงการอบรพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และจริ ย ธรรมการใช้ Internet

ส าหรั บเยาวชนและประชาชทั่ว ไปในเขตเทศบาล

ตาบลไชยปราการ
โครงการ 4-5 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
สาหรับประชาชน
3.3.

ความสอดคลองของยุทธศาสตร์
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบล

ไชยปราการ กับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องสัมพันธ์กันกับ แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 – 2561) ของเทศบาลตาบลไชยปราการ นอกจากนั้นยังต้องตามนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงต้องสัมพันธ์กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561
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ความหมายของคาเฉพาะ
1. SOA : Service-oriented architecture
Service-oriented architecture SOA ซึ่งก็คือ การสร้างและพัฒนา ซอฟต์แวร์โดยใช้
แนวคิด ของ โครงสร้ างของธุร กิจ สมั ยใหม่ ซึ่ งมาจากแนวคิด ที่ไ ด้รั บอิ ทธิพ ลมาจาก แนวคิด แบบ
"รูปแบบ เป็นผลมาจาก การใช้งาน" (form follows function)
SOA คือ ชุดของซอฟต์แวร์หนึ่งๆ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานโดยจะ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ระหว่างเฟส ของการพัฒนาระบบ (systems development) กับ การควบรวมการ
ประมวลผล (integration in computing) ระบบใดๆ ที่ถูกออกแบบบนพื้นฐานของ SOA นั้น จะ
ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่เป็นตัวควบรวมการให้บริการ ซึ่งสามารถถูกนามาใช้
ได้กับระบบต่างๆที่หลากหลาย หรือ ระบบที่ถูกแบ่งแยกออกตาม หน่ว ยงานองค์กร หรือ ธุรกิจที่
แตกต่างกัน
SOA ยังเป็นผู้จัดหาการให้บริการต่างๆให้กับผู้บริโภค เช่น web-based applications ที่
ให้บริการในรูปแบบของ SOA-based services ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน หรือ แผนกต่างๆที่ถูก
แบ่งแยกภายในองค์กร สามารถนา SOA service มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยระบบจะควบรวมการ
ปฏิบัติแม้แต่ภาษาในการพัฒนาโปรแกรมที่แตกต่างกันแต่ละแผนก ดังนั้น หน่วยงานย่อยต่างๆ จึงถูก
เรียกว่า Client จะได้รับผลประโยชน์ในการใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างสะดวก และ เป็นที่เข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น XML จึงเข้ามามีบทบาท เป็นตัวทาหน้าที่เป็น interface ให้กับ ระบบ SOA service
SOA ทาหน้าที่ รวบรวม แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ถูกพัฒนาในภาษาที่ต่างกัน ที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน
ด้วยวิธีการ Web-based environment และสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้กับแพลทฟอร์มที่
หลากหลายด้วย ในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน แทนที่จะใช้ API ในระบบ SOA ออกแบบหน้าจอ
interfaceที่ทางานด้วย Protocols และ functionality ประเด็นสาคัญคือ การใช้งานของระบบ SOA
นั้นจะร้องขอ "loose coupling of services" ด้วย Operating systems และ เทคโนโลยีอื่นที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของแอปพลิเคชันเหล่านั้น SOA แบ่งฟังก์ชันออกเป็น หน่วยหรือ units หรือ
การให้บริการ service อย่างชัดเจน ซึ่งผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงได้ทางเครือข่ายในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ใช้
สามารถใช้งาน ในการเพิ่มเติม หรือ นาข้อมูลกลับมาใช้ ในแอปพลิเคชันนั้นๆ
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การให้ บ ริ การ และการสื่ อสารกันระหว่างผู้ ใช้ ด้ว ยวิธีก าร ส่ งต่อ ข้อมูล ในลั กษณะที่ถู ก
กาหนด และ สามารถใช้งานร่วมกันได้ ในลักษณะความร่วมมือในกิจกรรมการให้บริการหนึ่งๆหรือ
มากกว่าก็ได้
SOA

เห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนในรู ป แบบหนึ่ ง ของการท างานในลั ก ษณะ distributed

computing และ modular programming ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ mashups, SaaS, และ
Cloud Computing เหล่านี้เป็น ลูกหลานที่เกิดจากแนวคิดของ SOA
2. สาย LAN หรือ สาย UTP คือ
UTP ย่อมาจาก UNSHIELD TWISTED PAIR ซึ่งถ้าแปลตรงตัวความหมายของมันก็คือ สาย
ตีเกลียวที่ไม่มีตัวป้องกัน เรามาทาความรู้จักกับสาย UTP CABLE กันเลยดีกว่าครับ UTP CABLE ที่ใช้
ในระบบคอมพิวเตอร์คือ COAXIAL CABLE, UTP CAT5, UTP CAT5e CABLE, UTP CAT6 CABLE
และ UTP CAT7 CABLE ซึ่งขีดความสามารถในการใช้งานก็จะแตกต่างกัน
1. COAXIAL CABLE คือ สายทองแดงที่นามาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วที่ต่า
MAXIMUM ของ SPEED จะอยู่ที่ 10Mbps ส่วนมากใช้ในระบบ BUS
2. UTP CAT5 คือสายทองแดงตีเลียวที่ใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วปานกลาง
MAXIMUM ของ SPEED อยู่ที่ 100Mbps ใช้ในระบบ RING, STAR และแบบผสม
3. UTP CAT5e CABLE คือสายทองแดงตีเกลี่ยวที่นามาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วสูง
MAXIMUM ของ SPEED อยู่ที่ 1Gbps
4.UTP CAT6 CABLE คือสายทองแดงตีเกลียวที่นามาใช้ในระบบ LAN ที่มี MAXIMUM
ของ SPEED อยู่ที่ 10Gbps BANWIDTH อยู่ที่ 250MHz
5. UTP CAT7 CABLE คือสายทองแดงตีเกลี่ยวที่นามาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วสูง
MAXIMUM ของ SPEED อยู่ที่ 10Gbps BANWIDTH อยู่ที่600 MHz เหล่านี้คือสายที่นามาใช้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันที่นิยมใช้และนามาใช้กันมากที่สุดก็คือ สาย CAT5e และ CAT6
เพราะในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้ SWITCH ที่มีความเร็วอยู่ที่ 10/100/1000 Mbps ยังไม่มีใครที่
ใช้ เกิ น ไปกว่า นี้ อย่ า งเช่ น ส่ ว นใหญ่ ในภาคอุต สาหกรรมโรงงานและสถานที่ บริ การทั่ว ๆ ไปยัง ใช้
10/100 Mbps และที่ใช้ 1 Gbps ก็จะเป็ฯหน่วยงานที่ต้องการความเร็วที่สูงและต้องการใช้
Aplication ที่เยอะ และความเที่ยงตรงสูงนั่นเอง เนื่องจาก File ที่ใช้งานจะมีขนาดใหญ่
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3. ระบบเครือข่า ยสื่อ สารข้อ มูลเชื่อ มโยงหน่วยงานภาครัฐ Government Information
Network : GIN
GIN เป็น บริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐ ที่เ ชื่อมโยงหน่ว ยงานภาครัฐ เข้า
ด้ว ยกัน เพื่อ สนับ สนุน ระบบบริก ารประชาชนให้ใ ช้ง านได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพตลอดเวลาและ
ต่อ เนื่อ ง ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศประสิท ธิภ าพสูง ในการพัฒ นาระบบบริห ารจัด การและระบบ
บริก ารภาครัฐ ที ่มั ่น คงปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัด งบประมาณ โดยส านัก งานรัฐ บาล
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (องค์ก ารมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเ อ เป็น ผู้พัฒ นาและดาเนิน งานด้ว ยระบบ
เครือข่าย IPv6 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่ วประเทศอย่างทั่วถึง
4. Infrastructure หมายถึง
IT infrastructure คือ ระบบสารสนเทศที่ประกอกด้วยชุดของคอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งและ
อุปกรณ์โทรคมนาคม สนั บสนุน โดยบุคลากรและขั้นตอนงานที่ชัดเจนในการประมวลผลข้อมูลให้
กลายเป็น สารสนเทศที่มีประโยชน์
5. Cloud Computing
คือ บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กาลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์
ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนใน
การสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน
ประเภทของบริการ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Service Models)
บริการ Cloud Computing มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ เราขอพูดถึงรูปแบบหลักๆ 3
แบบได้แก่
Software as a Service (SaaS)
เป็ น การที่ ใ ช้ ห รื อ เช่ า ใช้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ห รื อ แอพพลิ เ คชั่ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต โดย
ประมวลผลบนระบบของผู้ให้บ ริการ ทาให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์ แวร์ เ อง ไม่ ต้อ งพะวงเรื่ องค่ า ใช้จ่ า ยในการดูแ ลระบบ เพราะซอฟต์ แ วร์ จ ะถูก เรี ย กใช้ ง าน
ผ่าน Cloud จากที่ไหนก็ได้
ซึ่งบริการ Software as a Service ที่ใกล้ตัวเรามากทื่สุดก็คือ GMail นั่นเอง
นอกจากนั้นก็เช่น Google Docs หรือ Google Apps ที่เป็นรูปแบบของการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บ
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บราวเซอร์ สามารถใช้งานเอกสาร คานวณ และสร้าง Presentation โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บน
เครื่ อ งเลย แถมใช้ ง านบนเครื่ อ งไหนก็ ไ ด้ ที่ ไ หนก็ ไ ด้ แชร์ ง านร่ ว มกั น กั บ ผู้ อื่ น ก็ ส ะดวก ซึ่ ง การ
ประมวลผลจะทาบน Server ของ Google ทาให้เราไม่ต้องการเครื่องที่มีกาลังประมวลผลสูงหรือพื้นที่
เก็บข้อมูลมากๆในการทางาน Chromebook ราคาประหยัดซักเครื่องก็ทางานได้แล้ว มหาวิทยาลัยทั้ง
ในไทยและต่างประเทศหลายแห่งในปัจจุบัน ก็ยกเลิกการตั้ง Mail Server สาหรับใช้งาน e-mail ของ
บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยลัยกันเองแล้ว แต่หันมาใช้บริการอย่าง Google Apps แทน เป็น
การลดต้นทุน, ภาระในการดูแล, และความยุ่งยากไปได้มาก
Platform as a Service (PaaS)
สาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนั้น หากเราต้องการพัฒนาเวบแอพพลิเคชั่นที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน ซึ่งรันบนเซิร์ฟเวอร์ หรือ Mobile application ที่มีการประมวลผลทางานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
เราก็ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย และสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อทดสอบและรันซอฟต์แวร์
และแอพพลิเคชั่น เช่น ติดตั้งระบบฐานข้อมูล , Web server, Runtime, Software Library,
Frameworks ต่างๆ เป็นต้น จากนั้นก็อาจยังต้องเขียนโค้ดอีกจานวนมาก
แต่ถ้าเราใช้บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ไว้ให้เราต่อยอดได้
เลย พื้นฐานทั้ง Hardware, Software, และชุดคาสั่ง ที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้เราต่อยอดนี้เรียกว่า
Platform ซึ่งก็จะทาให้ล ดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมาก ตัวอย่าง เช่น
Google App Engine, Microsoft Azure ที่หลายๆบริษัทนามาใช้เพื่อลดต้นทุนและเป็นตัวช่วยในการ
ทางาน
Application ดังๆหลายตัวเช่น Snapchat ก็เลือกเช่าใช้บริการ PaaS อย่าง Google
App Engine ทาให้สามารถพัฒนาแอพที่ให้บริการคนจานวนมหาศาลได้ โดยใช้เวลาพัฒนาไม่นาน
ด้วยทีมงานแค่ไม่กี่คน
Infrastructure as a Service (IaaS)
เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ข้อดีคือองค์กรไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้
เอง, ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรในทุกรูปแบบ, สามารถขยายได้ง่า ย
ขยายได้ทีละนิดตามความเติบโตขององค์กรก็ได้ และที่สาคัญ ลดความยุ่งยากในการดูแล เพราะหน้าที่
ในการดูแล จะอยู่ที่ผู้ให้บริการ
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ตัวอย่างเช่น บริการ Cloud storage อย่าง DropBox ซึ่งให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูล
นั่นเอง แต่นอกจากนี้ก็ยังมีบริการให้เช่ากาลังประมวลผล, บริการให้เช่า เซิร์ฟเวอร์เสมือน เพื่อใช้ลง
และรันแอพพลิเคชั่นใดๆตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็น Web Application หรือ Software เฉพาะ
ด้านขององค์กร เป็นต้น
ตัวอย่างบริการอื่นๆในกลุ่มนี้ก็เช่น Google Compute Engine, Amazon Web
Services, Microsoft Azure

Cloud Service Models
7. Big Data คือ
คือ การที่มีข้อมูลปริมาณมากๆ มากแค่ไหน อย่างน้อย ก็จะคุยกันในระดับ Tera Byte (TB)
หรือ ระดับ Peta Byte (PB) ซึ่งก็คือ 1000 TB นั่นเอง โดยในระบบ Internet ในยุคที่ Social Media
ที่เฟื่องฟู มีส ารสนเทศเกิดขึ้น จานวนมาก ทุกๆ คนสามารถที่จะพร้อมผลิ ตข้อมูล มีกิจกรรมต่างๆ
มากมาย พร้อมทั้ง อุปกรณ์ (Device) ที่มีจานวนมากและยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงอีกด้วย ทั้ง
Smart Device ที่รองรับการเข้าถึง การใช้งาน ข้อมูลจานวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย
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8. โครงการสนับสนุน การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตาม
มาตรฐาน TH e-GIF Electronic Correspondence Management Services (e-CMS
version 2.0 on Cloud)
e-CMS version 2.0 on Cloud เป็นโครงการที่ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
ขยายผลการแลกเปลี ่ย นข้อ มูล ระหว่า งระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องหน่ว ยงานภาครัฐ
เพื่อ ให้ทุก หน่ว ยงานของรัฐ ใช้เ ป็น มาตรฐานร่ว มกัน ทาให้ส ามารถเชื่อ มโยงและแลกเปลี ่ย น
ข้อ มูล ระหว่า งหน่ว ยงานได้ รวมถึง เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามนโยบายเร่ง ด่ว นของรัฐ บาลตามแนวทาง
ของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8. เร่งรัดการบูรณาการ
และการแลกเปลี่ย นข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ร ะหว่า งหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สั มฤทธิ์ผลด้วยความรวดเร็ว
สานัก งานรัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเ อ ได้ดาเนิน การ
ขยายผลการแลกเปลี่ย นข้อ มูล ระหว่า งระบบสารบรรณฯ ควบคู่ไ ปกับ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพใน
การแลกเปลี ่ย นข้อ มูล จนปัจ จุบ ัน ได้พ ัฒ นาไปสู ่ม าตรฐาน e-CMS

(Electronic

Correspondence Management Services) version 2.0 on Cloud มีห น่ว ยงานที่ส ามารถ
รับ ส่งข้อมูล ระหว่างระบบสารบรรณฯ บนเทคโนโลยี e-CMS version 2.0 on Cloud ได้แล้ว
อย่างมีประสิทธิภ าพ และยังคงขยายผลออกไปสู่หน่ว ยงานภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง
9. เนื้อหา (Content)
เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยดาเนินการตั้งแต่การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ การ
เรียงลาดับเนื้อหาสาระ พร้อมทั้งการกาหนดเวลาเรียนที่เหมะสม
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รายละเอียดของโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานระดับท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย, ภาษีที่ดิน, สิ่งปลูก
สร้าง, จานวนประชากร, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, บุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ เป็น
โครงการ 1-1 : โครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการบริห ารงานเทศบาล
(เงิน เดือน, ค่าตอบแทน, ค่า สารธารณูปโภค, รายจ่ ายงบกลาง) รายละเอีย ดของโครงการอยู่ ที่
แผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 100
โครงการ 1-2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน(กองการศึกษา, สานักปลัด,
คลัง, สาธารณสุขฯ และกองช่าง) รายละเอียดของโครงการอยู่ที่แผนพัฒนา 3 ปี ตั้งแต่หน้า 100 เป็น
ต้นไป โดยแบ่งเป็นสานัก และกอง เพื่อการบริหารจัดการง่ายและรวดเร็ว
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของ 2 โครงการ ดังนี้
(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

2561

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง
(Sufficient) และคุมคา (Optimal
Infrastructure)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบ

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

สารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

2557 – 2560

ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายใน
โครงการ 2-1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1) หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้ จั ด ท ากรอบกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020), แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561, กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัด ทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2560 และเทศบาลตาบลไชยปราการได้จัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตาบลไชยปราการ พ.ศ. 2559 – 2561
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่ดังกล่าว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัด ซึ่ง
เป็นหน่วยที่มีดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลตาบลไชยปราการ เทศบาล
ตาบลไชยปราการ มี 1 สานัก 4 กอง อีก 1 โรงเรียนในสังกัน ได้แก่สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กอง
การศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ มีจานวน
บุคลากร ตั้งแต่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างรวมทั้งหมด 212

คน แยกเป็นพนักงานเทศบาล

สามัญ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 34 คน ลูกจ้างประจา 7 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 40 คน พนักงานจ้างทั่วไป 83 คน และลูกจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ ของ
เทศบาล 48 คน(ที่มา แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 – 2560) เทศบาลตาบลไชยปราการมีเอกสาร
รับเข้า – ส่งออกหนังสือเวียน บันทึกขอความ ระเบียบ คาสั่งและเอกสารอื่นๆ ที่สื่อสารกันทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงานในแตละวันเปนจานวนมาก ในกรณีนี้เปนเอกสารของหนวยงานจัดทาขึ้นถา
จัดส่งภายในหนวยงานก็จะทาการสงไปแตละฝายโดยการทาสาเนาหลายๆ ชุด ถาจัดสงภายนอกหนวย
งานก็จะทาการเก็บสาเนาเอกสารไวในแฟมเอกสาร ซึ่งเปนการดาเนินการที่ซับซอนหลายขั้นตอน สวน
เอกสารที่มาจากหนวยงานภายนอกจะแบงออกเปน 2 สวนไดแก จากหนวยงานตนสังกัด คือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเปนทั้งการจัดสงที่เปนเอกสารและการสงแบบสารสนเทศสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจากหนวยงานอื่นๆ ที่จัดสงมาเปนเอกสาร ทางไปรษณียหรือโทรสาร ฝาย
สารบรรณ งานธุรการ ก็จะทาการลงทะเบียนรับ จากนั้นจะแยกแยะ จาแนกและสงตอเอกสารหลาย
ฉบับก็ต้องทาการคัดลอกสาเนากอนการสงตอใหแตละฝายโดยเฉพาะการสงกระจายเพื่อการรับรู หรือ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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แจ้งเพื่อทราบฝายงานสารบรรณจะตองสงหนังสือหรือเอกสารไปยั งฝายตางๆก็จะตองใชเวลาในการ
เดินหนังสือในการสงตอไปยังแตละฝายอาจจะไมถึงมือผู รับ อาจเกิดการสูญหายของเอกสารและใน
การทาสาเนาเอกสารหลายๆชุดยังเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ในขณะเดียวกันหนวยงานก็
ต้องเก็บเอกสารเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐานทางราชการซึ่งเอกสารเหลานี้ไดเพิ่มมากขึ้นทุกวันทาใหการ
ค้นหาเอกสารทาไดยากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีป ญหาการใชเอกสารรวมกันภายในหนวยงาน การควบคุม
การเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารรวมทั้งการควบคุมความปลอดภัยของเอกสารที่เปนความลับ
จากป ญหาดั ง กล าวข างต น จึ ง เป นเหตุ ใ ห มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใชในหนวยงาน ซึ่งเปนระบบที่มีความสามารถในการรับ –ส่งเอกสาร การรวบรวม
เอกสารตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานของภายในหนวยงาน โดยมีการควบคุมดูแลและจัดเอกสารภายใน
ระบบ เริ่มตั้งแตการนาเอกสารเขามาเก็บในระบบ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสาร การ
เก็บบันทึกรายละเอียดของเอกสารตลอดจนการสืบคนหรือติดตามเอกสารไดอยางรวดเร็วสามารถ
ทราบถึ ง สถานะของเอกสาร ปองกั น เอกสารสู ญ หายระหว างด าเนิ น การและการควบคุ ม ความ
ปลอดภัยของเอกสารโดยมีการกาหนดสิทธิในการใช้งาน
งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จะประสบผลสาเร็จได้ต้องอาศัยการดาเนินการรวม
กันทั้งระบบ ตั้งแตจุดเกิดของเอกสารหนังสือ จุดรับเอกสารหนังสือ ต้องแปลงเอกสารให้เป็นดิจิตอล
และจัดเขาสูระบบ สาหรับผูใชเอกสารจะเปนผูขอรับเอกสารแบบเดิมที่มีคนนา เอกสารมาส่งไม่ได้แล้ว
จะต้องเป็นผู้เรียกเขาไปในเซิรฟเวอรเพื่อรับเอกสารมาเองการทางานภายในองค์กรจึงตองเปลี่ยนมาเป
นแบบเชิงรุกคือ วิ่งเขาหาขอมูลขาวสารคือการเรียกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ เพื่ออ่านนาเอกสารมาใชหรือ
คัดลอกมาดาเนินการตอ
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
3) กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของเทศบาลตาบลไชยปราการที่เกี่ยวข้อง
4) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ของ งบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6) งบประมาณ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ บริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน
ไทย (ICT 2020)

และธุรกิจทุกภาคสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อ
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป็ น
มิตรกับสิ่งแวดลอม

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริการอิเล็ กทรอนิกส
2561

ของภาครั ฐ โดยการมี ส วนร่ ว มของชุ ม ชนและ
ท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความ
มั่นคงปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
สากล (Smart Government)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
2557 – 2560
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2557 – 2560

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลไชยปราการ

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ ไม่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีฯ เพราะ
ไม่มีการเสียงบประมาณ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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9) วิธีการดาเนินงาน
1. ออกแบบระบบจากศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และกระบวนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณของงานธุรการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ โดยใช้แนวคิด วงจรชีวิต
ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครงร่างหรือ
แนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทาความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)
3. ออกแบบฐานข้อมูล (Database)
4. พัฒนาระบบโดยแนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
5. นาระบบที่พัฒนาขึ้นให้บุคลากรได้ทดลองใช้
6. นาข้อมูลมาเป็นข้อกาหนดในการสร้างแบบสอบถามเพื่อถามความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ
7. นาข้อคาถามที่ได้จากข้อ 6 มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

ออกแบบระบบจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ฯ และการ

ปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2560 - 2561

สัมภาษณ์เชิงลึก
2.

ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล

3.

ออกแบบฐานข้อมูล (Database)

4.

พัฒนาระบบโดยแนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่น

5.

นาระบบที่พัฒนาขึ้นให้บุคลากรได้ทดลองใช้

6.

สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบฯ

7.

วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข

หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ไดระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณของ
เทศบาลตาบลไชยปราการ
2. ไดระบบงานสารบรรณที่ชวยลดคาใชจายในการเผยแพรและจัดเก็บเอกสาร
3. สามารถคนหาและติดตามเอกสารไดอยางรวดเร็ว
4. สามารถเผยแพรเอกสารไดอยางรวดเร็ว
5. สามารถควบคุมเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพิ่มความปลอดภัยในการใชงานเอกสาร
12) ตัวชี้วัด
1. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
2. ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจของระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล
ตาบลไชยปราการไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ 2-2 : โครงการการชาระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
1) หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการลงนามบันทึกความร่ว มมือ เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2550 ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) ร่วมมือในการ
ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง และให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่ งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
เทศบาลตาบลไชยปราการ จึงได้ดาเนินการรับชาระภาษีท้องถิ่น ผ่านธนาคารกรุงไทย
จากัด(มหาชน) ขึ้น เพื่ออานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการมาชาระภาษี ซึ่งเป็น
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลไชยปราการ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ชาระภาษี
2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลไชยปราการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลไชยปราการ
3) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีต่างๆ ให้แก่เทศบาลตาบลไชยปราการ จานวน 20 หมู่บ้าน และผู้เสีย
ภาษีที่มีที่อยู่นอกเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ
4) สถานที่ดาเนินการ ธนาคารกรุงไทย ที่ทา MOU ร่วมกับเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายนของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ
ของปีงบประมาณนั้นๆ
6) งบประมาณ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง จัดเก็บรายได้
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการ

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

บริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน

ไทย (ICT 2020)

และธุรกิจทุกภาคสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง
ความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการสาธารณะ สาหรับประชาชนทุกกลุ่มฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อ
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป็ น
มิตรกับสิ่งแวดลอม

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 –

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส

2561

ของภาครัฐ โดยการมีสวนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความ
มั่นคงปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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สากล (Smart Government)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย

2557 – 2560
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2557 – 2560

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9) วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทาแบบฟอร์มชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) ส่งให้แก่ผู้ชาระภาษีที่มี
ความประสงค์จะชาระภาษีผ่านธนาคาร
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.

จั ด ท าแบบฟอร์ ม ช าระเงิ น ผ่ า นธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด

ปีงบประมาณรายจ่าย
ตั้งแต่ 1ม.ค. ถึง 30 เม.ย

(มหาชน) ส่งให้แก่ผู้ชาระภาษีที่มีความประสงค์จะชาระภาษี
ผ่านธนาคาร
3.

ประชาสัมพันธ์โครงการ

11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างๆ ได้รับความสะดวกจากการให้บริการชาระภาษีผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)
.

2. การจัดเก็บภาษีต่างๆ ของเทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นไปตามประมาณการรายรับ

ที่ตั้งไว้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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3. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลไชยปราการ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
12) ตัวชี้วัด
1. เทศบาลตาบลไชยปราการสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
โครงการ 2-3 : โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
1) หลักการและเหตุผล
เว็บไซต์เป็นเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความสาคัญในโลกยุค
ปัจจุบัน องค์กรภาครัฐได้นาเว็บไซต์มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มช่องทางในการดาเนินภารกิจต่างๆ
ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร(Information), การให้บริการภาครัฐ(Front Office), ประวัติความเป็นมา,
โครงสร้างองค์กร, อานาจหน้าที่, สถานที่ติดต่อ,ข่าวกิจกรรม, ข่าวประมาณราคากลาง, ข่าวประกวด
ราคา, ข่าวสอบราคา, ข่าวประกาศ, การรายงานผลการดาเนินงานของเทศบาล ฯลฯ ปัจจุบันเนื้อหา
ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการให้ประชาชนได้รับทราบตามมาตรา 7 และ9 นอกจากนั้นยังต้องทาเว็บไซต์ให้ได้อย่างน้อย 2
ภาษาขึ้น ไป เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น เพื่อรองรับ การเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน AEC ในปี พ.ศ.2558 นี้ และรวมถึงการจัดวางระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการให้ง่ายต่อการค้นหา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ทันต่อเหตุการณ์
เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลไชยปราการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ต่ า ง ๆ ของเทศบาลต าบลไชยปราการ และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวก และพึงพอใจของ
ของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์จะเป็นช่องทางสื่อสารสาคัญที่จะ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงในลักษณะการสื่อสารสองทาง และยังเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการบริ ห ารงานของรั ฐ และให้ บ ริ ก ารประชาชน มุ่ ง สู่ สั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้
(Knowledge-based Society) และยังเป็นพื้นที่ในการรักทราบข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น กระทั่งการเสนอแนะในการดาเนินงานด้านต่างๆ จากบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป
เพื่อให้เว็บไซต์สามารถเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้
และสื่อสารภารกิจตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลไชยปราการ จึงต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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การ และตอบสนองความต้ อ งการขององค์ ก รด้ ว ยมาตรฐานสากลและเป็ น เอกลั ก ษณ์ และการ
ให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง ทาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิบั ติ งานขององค์ ก รเพิ่ ม มากขึ้น สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตรงวัตถุประสงค์และเป้าหมายมากขึ้น
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน, โครงการ/กิจกรรม
2.เพื่อพัฒนารูปแบบและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการให้ทันสมัย
3.เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรภายในองค์กร
และประชาชนทั่วไป
3) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
4) สถานที่ดาเนินการ เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลไชยปราการ www.chaiprakarn.go.th
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดื อ น ของ งบประมาณรายจ่ า ยเทศบั ญ ญั ติ ของ
ปีงบประมาณนั้นๆ
6) งบประมาณ ไม่มีการเสียงบประมาณ
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล

ไชยปราการ
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ บริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน
ไทย (ICT 2020)

และธุรกิจทุกภาคสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง
ความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการสาธารณะ สาหรับประชาชนทุกกลุ่มฯ

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
2561

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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(Sufficient) และคุ้มคา (Optimal
Infrastructure)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 1

บูรณาการข้อมู ล และระบบ

ของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. สารสนเทศเพื่ อการให้ บริ การข้อ มูล สารสนเทศ
2557 – 2560

ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2557 – 2560

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลไชยปราการ

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ ไม่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีฯ เพราะ
ไม่มีการเสียงบประมาณ
9) วิธีการดาเนินงาน
1. ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ
1.

รายการ

ปีงบประมาณรายจ่าย

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถนาข่าวสารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้
12) ตัวชี้วัด
1. ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลไชยปราการเป็นปัจจุบัน
2. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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โครงการ 2-4 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ
1) หลักการและเหตุผล
การที่องค์กรจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงาน
จาเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงจั ดเป็น ปัจ จัย ที่ส าคัญอย่ างหนึ่ งในการบริห ารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้ จัดหาและใช้ทรัพยากร
บริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้ นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มี
ความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญต่อการ
พั ฒ นาองค์ ก าร การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ ถื อ ว่ า เป็ น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร พร้อม
ทั้งดาเนินการธารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยมี
ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การกาหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน
การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน
สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่
จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กร และ
พร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้ ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ที่กว้างครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรและเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการ
บริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ การดูแลบารุงรักษา จนกระทั่ง
บุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในแต่ละหน้าที่นั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือสมาชิก
ในองค์การต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.2534
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2541 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาออกของคณะผู้บริห ารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
การขอประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ พ.ศ.2538 ประกาศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
การงานเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลไชยปราการ ซึ่งรวมทั้งผู้ บริหารท้องถิ่น
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนั กงานทั่วไป ได้แก่การสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ การรับโอนย้าย การแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น การดาเนินการทางวินัย การจัดทาทะเบี ยนประวัติของ
ข้าราชการและลูกจ้าง การขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การลาออกจากราชการ การขอบาเหน็จ บานาญ
ยังต้องศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบโครงสร้างอัตรากาลังขององค์กร
การจั ดทามาตรฐานหรื อหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการบริห ารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น โดยจาแนกตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนด รวมทั้งการให้คาแนะนา
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรของเทศบาลตาบลไชยปราการทุกระดับ
เทศบาลตาบลไชยปราการมีจานวนบุคลากรทั้งหมด 235 คน (งานการงานเจ้าหน้าที่ สานัก
ปลัดเทศบาล, 2559:ไม่ปรากฏเลขหน้า) จาแนกเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นจานวน 5 คน สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน 12 คน พนักงานเทศบาลจานวน 41 คน ลูกจ้างประจาเทศบาล จานวน 7 คน ลูกจ้างตาม
ภารกิจจานวน 47 คน ลูกจ้างทั่วไปจานวน 65 คน ลูกจ้างรายวันจานวน 58 คน และได้มีการแบ่ง
โครงสร้างในการบริหารงาน 1 สานัก 4 กอง อีก 1 โรงเรียน ดังนี้ สานักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กอง
การศึกษา, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เป็นต้น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ความไม่ชัดเจนในการประเมิน เทศบาลตาบล
ไชยปราการไม่ได้มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) บุคลากรเพื่อใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการในการบริหารงานบุคคลนั้นจะ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินตั้งแต่ระดับ พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจาเทศบาล,
ลูกจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างทั่วไปเป็นของตัวเองแต่มีการเก็บข้อมูลของบุคลากรเป็นเอกสาร และได้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ใช้ระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาขึ้น ซึ่งก็ไม่ได้ครอบคลุมตั้งแต่
ลูกจ้างตามภารกิจและลูกจ้างทั่วไป ส่วนลูกจ้างรายวันเป็นการจ้างแบบเหมาบริการจึงไม่ได้นามาเข้า
ระบบบริการสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานตาม กพ.7 เท่านั้นและ
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บุ ค คลเหล่ า นี้ นั้ น ในปั จ จุ บั น เข้ า ถึ ง ได้ ย าก เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ยั ง เก็ บ เป็ น
แฟ้มข้อมูลที่เป็นเอกสารอยู่ ส่วนข้อมูลที่ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรของกรม
ส่งเสริมฯ จัดทาขึ้น ผู้บริหารไม่สามารถเรียกดูได้ ทาให้เห็นว่าระบบบริหารจั ดการทรัพยากรบุคคลมี
ความซ้าซ้อน และมีความผิดพลาดของข้อมูลอยู่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงเล็งเห็นถึงความจาเป็น
ที่จ ะพัฒ นาระบบบริ การส าหรั บ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชย
ปราการ โดยการนาข้อมูลด้านบุคลากรเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของงานเจ้ าหน้าที่ สานัก
ปลัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ฐานข้อมูล แต่เนื่องจากความต้องการใน
การใช้ข้อมูล ของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน และขาดการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
บุคลากร รายงานที่นาเสนอบนเอกสารนั้น จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละหน่วยงาน รวมไป
ถึง ผู้ บ ริ ห ารที่ ต้อ งการรายงานในรู ป แบบพร้อ มวิ เ คราะห์ เพื่ อ การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานของ
บุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ ซึ่งต้องมีการร้องขอข้อมูลเข้ามายังการงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ดาเนินการออกรายงานข้อมูล จึงทาให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกตามความต้องการ และทาให้
เสียเวลาแก่ผู้ที่ต้องการข้อมูล
จากความสาคัญและปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัด เห็นความสาคัญของการคิดพัฒนาบริการสาหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเรียกใช้งานข้อมูล ที่สามารถเอื้ออานวยต่อการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นเครื่องมือ
สนับสนุ นการตัดสิน ใจการบริห ารงานบุคคลสาหรับผู้บริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อ วิเ คราะห์ ออกแบบ และการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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2. เพื่อประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
3) กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของเทศบาลตาบลไชยปราการ ตั้งแต่ระดับ ข้าราชการจนถึงลูกจ้าง

รายวัน
4) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ของ งบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
6) งบประมาณ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อ

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมที่ เ ป็ น

ไทย (ICT 2020)

มิตรกับสิ่งแวดลอม

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

2561

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง
(Sufficient) และคุ้มคา (Optimal
Infrastructure)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบ

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

สารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

2557 – 2560

ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2557 – 2560

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ

15

รายละเอียดของโครงการ ภาคผนวก ข

หมายเหตุ ไม่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีฯ เพราะ
ไม่มีการเสียงบประมาณ
9) วิธีการดาเนินงาน
1. ออกแบบระบบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีการเก็บข้อมูลจากกับงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิทั้งนี้จะใช้วิธีการตั้งคาแบบปลายเปิดที่มีลักษณะเป็น
บทสัมภาษณ์แบบมีคาถามที่แน่นอน เพื่ อศึกษา ออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ โดยใช้แนวคิด วงจรชีวิต
ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครงร่างหรือ
แนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทาความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)
3. ออกแบบฐานข้อมูล (Database)
4. พัฒนาระบบโดยแนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
5. นาระบบที่พัฒนาขึ้นให้บุคลากรได้ทดลองใช้
6. นาข้อมูลมาเป็นข้อกาหนดในการสร้างแบบสอบถามเพื่อถามความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ
7. นาข้อคาถามที่ได้จากข้อ 6 มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

ออกแบบระบบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

2.

ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล

3.

ออกแบบฐานข้อมูล (Database)

4.

พัฒนาระบบโดยแนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่น

5.

นาระบบที่พัฒนาขึ้นให้บุคลากรได้ทดลองใช้

6.

สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบฯ

7.

วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข

ปีงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2560 - 2561

หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ
ผลของการพัฒนาระบบในครั้งนี้ทาให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชีย งใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดียิ่งขึ้น
2. ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่นาไปใช้
2.1 สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2.2 เป็นแนวทางที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้นาไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12) ตัวชี้วัด
1. ผู้ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น มีความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
2. ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลไชยปราการไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 3.1 : แผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โครงการ 3-1 : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น โลกได้ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น ยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ระบบสารสนเทศมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
โดยเฉพาะด้านการบริการให้แก่ประชาชน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดผลในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังต้อง
พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559

– 2561 ของเทศบาลตาบลไชยปราการ ให้ มีความยั่งยืนและ

สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
ของแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลไชยปราการ จาเป็นต้องพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาระบบเชิง
การบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เทศบาลตาบลไชยปราการ ซึ่ งประกอบด้วยการบูรณาการ
ตามแนวคิดแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลไชยปราการ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 เพื่อเป็นกรอบ
ในการดาเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นจากเดิมที่ไม่มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบบริหารและระบบบริก าร โดย
คานึง ถึง แนวทางการพั ฒ นาทั้งในเชิ งประเด็ น เชิงพื้ นที่ และในเชิงความสามารถและเชี่ย วชาญ
รวมทั้งการพิจารณาถึง นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการเน้นในส่วนใด ทั้งนี้ เป้าประสงค์ที่
ต้องการจะให้ส อดคล้อ งกับ วิสัย ทัศ น์ ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลไชยปราการ
ซึ่งในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานในหน่วยงานเทศบาลตาบลไชยปราการ มีอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี ทาให้บางเครื่องไม่รองรับระบบของส่วนกลางระดับกรม เช่น โปรแกรมแผนที่ภาษี
เป็นต้น และปริมาณของเครื่องไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ต้องการใช้งาน ทาให้บางครั้งมีการแย่งกันใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเล่นเกมดนตรี จากโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้ระบุปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยประมาณการจากอัตราส่วนจานวนคนต่อคอมพิวเตอร์
สาหรับในหน่วยงาน ได้แก่ กอง, ฝ่าย, งาน, โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น ที่ต้องให้บริการข้อมูลและ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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การทางานประจา ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศควรจะกาหนดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ
1 เครื่องโดยทุกเครื่องจะต้องสามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายได้โดยการจัดหาคอมพิวเตอร์ใน
ส่ว นที่มีความจ าเป็น และขาดแคลนก่อนจึงจะทยอยจัดหาทดแทนในส่ ว นที่มีประสิ ทธิภ าพต่าโดย
กาหนดให้อายุการใช้งานของเครื่องอยู่ที่ 5 ปีซึ่งปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ใช้งานเกิด 5 ปี แม้ว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะทาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นและจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น และยังมีหลายหน่วยงานของเทศบาลตาบลไชยปราการ ยังคงมี
ความเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง
3) กลุ่มเป้าหมาย

สานักปลัดเทศบาล และทุกกอง ฝ่าย งาน ที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตาบล

ไชยปราการ
4) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ของ งบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ ของ
ปีงบประมาณ
6) งบประมาณ งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักปลัดเทศบาล และทุกกอง ฝ่าย งาน ที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาล
ตาบลไชยปราการ
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อ

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป็ น

ไทย (ICT 2020)

มิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย

2557 – 2560
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2557 – 2560

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ ตั้งแต่หน้า 100 เป็นต้นไปโดย ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จะแบ่งตาม สานัก และกอง
9) วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ ระดับจังหวัด
2. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3. ในแต่ละปีสรุปปริมาณและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใน ปีถัดไป
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.

สรุ ป ปริ ม าณและประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ ง

ปีงบประมาณรายจ่าย

คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่รองรับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจากภาครัฐและภาคเอกชนได้
2. ช่วยให้การทางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12) ตัวชี้วัด
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้บุคลากร ในทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รองรับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อจากภาครัฐและภาคเอกชน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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กลยุทธ์ที่ 3.2 : แผนการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 3-2 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) หลักและเหตุผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดาเนินโครงการซ่อมบารุงระบบ Network, โครงการพัฒนา
ระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2558 (กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายตาม
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550), โครงการอบรม
พระราชบัญญัติว่าดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet
สาหรับ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตาบลไชยปราการ และโครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลไชยปราการ พ.ศ. 2558 เป็น
ต้น ยังต้องดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชยปราการ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตาบลไชยปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
– 2561 ให้มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบล ไชยปราการ จาเป็นต้องพิจารณา
ถึงแนวทางการพัฒนาระบบเชิงการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เทศบาลตาบลไชยปราการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการบูรณาการตามแนวคิดแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลไชยปราการ และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 - 2560 เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นจากเดิมที่ไม่มีแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ
บริหารและระบบบริก าร โดยคานึง ถึง แนวทางการพัฒนาทั้งในเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ และในเชิง
ความสามารถและเชี่ยวชาญ รวมทั้งการพิจารณาถึงนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการเน้นใน
ส่วนใด ทั้งนี้ เป้าประสงค์ที่ต้องการจะให้ส อดคล้อ งกับ วิสัย ทัศ น์ ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลไชยปราการ
นอกจากนั้นยังรวมถึงการบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย หรือ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เครือข่าย และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แบบความเร็วสูงตามความเหมาะสมในองค์กร เพื่อให้บริการ Internet แก่
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในองค์ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และรองรับการดาเนินการต่างๆเช่น การ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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บันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชการ การแจ้งหรือร้องเรียงถึงหน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์กร โดยที่ทางองค์กรต้องมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายระบบเครือข่ายภายใน
องค์กร (Local Area Network)จะเกิดขึ้นในอนาคตและรองรับการให้บริการ Internet ให้กับ
ประชาชนมากกว่าหนึ่งเครื่อง ตลอดจนภายในองค์กรสามารถทาเป็นระบบเครือข่ายภายใน ใน
ภารกิจอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน, การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของทุก
หน่วยงานในองค์กร(เช่น ระบบทะเบียนราษฏร์, ระบบจัดเก็บสาระบททางราชการ,จัดเก็บภาษี, แผนที่
ทางด้าน GISในงานช่าง งานป้องกัน งานสาธารณสุขฯ งานแผนที่ภาษี ฯลฯ) , การประมวลผลข้อมูล
จากเครื่องลูกและเครื่องแม่ได้, การใช้ Printer ร่วมกัน , การดึงข้อมูลพื้นฐานจากเครื่อง Server ได้,
การสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองกร, การให้บริการในแบบ Counter Service
ให้แก่ประชาชน และผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการดูแลข้อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เพื่อให้เห็นขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับแผนงานและโครงการ
จึงต้องทาการสังเคราะห์ให้เห็นภาพการพัฒนาในรูปแบบกิจกรรมและความต้องการที่ต้องปรับปรุ ง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์
1.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานในหน่วยงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
ประมาณการจากอัตราส่วนจานวนคนต่อคอมพิวเตอร์สาหรับในหน่วยงาน ได้แก่ กอง, ฝ่าย, งาน,
โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น ที่ต้องให้บริการข้อมูลและการทางานประจา ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
สารสนเทศควรจะกาหนดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่องโดยทุกเครื่องจะต้องสามารถ
ต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายได้โดยการจัดหาคอมพิวเตอร์ในส่วนที่มีความจาเป็นและขาดแคลนก่อน
จึงจะทยอยจัดหาทดแทนในส่วนที่มีประสิทธิภาพต่าโดยกาหนดให้อายุการใช้งานของเครื่องอยู่ที่ 5 ปี
ซึ่งปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ใช้งานเกิด 5 ปี แม้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะทาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น และยังมีหลาย
หน่วยงานของเทศบาลตาบลไชยปราการ ยังคงมีความเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
1.1.2. เครื่องคอมพิว เตอร์ สาหรั บ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมส่ ว นกล าง และ
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆมีความต้องการระบบสารองไฟฟ้าซึ่งจาเป็นต้องสามารถจ่ายไฟฟ้า
ทดแทนได้อย่างน้อย 15 นาที Full Load มีพัดลมระบายอากาศมีระบบล็อคที่ดีส ามารถเชื่อมต่อ เข้า
กับระบบเครือข่ายได้ทั้งแบบไร้สายและมีสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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1.1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ชุด Multimedia สาหรับใช้ในงานที่มีการใช้ผลิตสื่อ
ประสม
1.1.4.เครื่ อ งคอมพิ ว เ ต อ ร์ โ น๊ ต บุ ๊ ค ห รื อ ค อม พิ ว เ ตอ ร์ แ บ บเ ค ลื ่ อ นที ่ เ ป็ น
เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ที่จาเป็นสาหรับงานภาคสนามที่ต้องมีการย้ายที่ไปมาอยู่เรื่อยๆ สาหรับ การประชุม
ซึ่ งเหมาะกั บ ผู้ บ ริ ห าร และกลุ่ ม งานที่ ต้ อ งมี ก ารออกงานภาคสนาม ซึ ่ ง ควร ก าหนดให้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ประจาเป็นเครื่องประเภทนี้ โดยไม่ต้องมีเครื่องประจาโต๊ะทางาน
1.2. อุปกรณ์ต่อพ่วง
1.2.1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer, เลเซอร์/ชนิด LED, แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) หรือ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)เฉพาะบุคคล : สาหรับติดตั้งที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์เฉพาะบุคคลที่จาเป็นต้องใช้ printer ส่วนตัว เช่น หัวหน้างาน, ลักษณะงานที่มีการใช้งาน
เอกสารปริมาณ เป็นต้น
1.2.2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สาหรับกลุ่มงาน (Workgroup Laser Printer) : สาหรับติดตั้ง
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในสานักงาน หรือ Print Server เพื่อใช้งานทั่วไป ที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่าง
PC อย่างน้อย 10 ตัวขึ้นไปต่อหนึ่งกลุ่มการใช้งาน
1.2.3. เครื่องฉายภาพ LCD Projector จาเป็นต้องมีประจาอย่างน้อย 1 เครื่อง เพื่อ
รองรับกรณีเครื่องที่ใช้งานหลักชารุด ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไป 1 เครื่อง เพราะได้ทา
การจัดซื้อไว้ที่ห้องประชุมสภา
1.2.4.

เครื่องสารองไฟ UPS ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อป้องกัน

คอมพิวเตอร์เสียหายจากไฟกระชาก, ไฟตก, ฟ้าผ่า ฯลฯ เป็นต้น
1.2.7 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น ปลั๊กไฟต่อพ่วง, สาย UTP, สายทด ฯลฯ เป็นต้น
2. ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Local Area Network)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล ได้พิจารณาจากปัจจัยการ
ใช้งาน และความสามารถในการเชื่อมโยงให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึกถึงเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีความยืดหยุ่น รวมถึงการรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบเครือข่าย
2.1.1.ปัจจัยด้านการใช้งานให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงและทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความเข้ากันได้
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2.1.3.ปัจ จัย ด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้ยืดหยุ่นและรองรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
2.1.4.ปัจจัยด้านความมั่นคงให้แยกส่ว นที่เป็นสาธารณะออกจากส่วนที่เป็นระบบ
ภายในองค์กรของเทศบาลตาบลไชยปราการ
2.1.5.

ปัจจัยด้านงบประมาณให้ลงทุนอย่างเหมาะสมกับการใช้งานไม่ลงทุนกับ

อุปกรณ์อย่างสิ้นเปลืองแต่ก็ไม่ขาดแคลน สามารถเชื่อมต่อออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
2.2. ปัจจัยปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Local Area Network)
2.2.1

ปัจจัยด้านการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงอย่างมี

ประสิทธิภาพ
2.2.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มาทดแทนต้องสามารถใช้เข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่
หรือระบบเดิมได้
2.2.3

ปัจจัยด้านงบประมาณให้ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในองค์กร อย่าง

เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ปรับปรุงระบบเกินความจาเป็น และสามารถเชื่อมต่อออกสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้
2.3. อุปกรณ์ของระบบเครื่องข่ายภายในองค์กร (Local Area Network)
2.3.1. การรับ-ส่งสัญญาณ แบบมีสาย ได้แก่ สาย UTP CAT 5, Fiber optic เป็น
ต้น
2.3.2. การรับ-ส่งสัญญาณ แบบไร้สาย ได้แก่ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (wireless),
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ 5 ย่าน เป็นต้น
2.3.3. ค่าเช่าระบบจัดเก็บLog File หรืออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events)
ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices
ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง
น้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
2.3.4. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Firewall) เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful
Inspection firewall แบบ Appliance
2.3.5. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion
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Prevention System)สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Signature
matching, Protocol / Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application
anomalies, Overflow, Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning,
Spy ware, Packet Analysis, DOS, DDOS
2.3.6. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3. ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ประกอบไปด้วย
3.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server หรือ Server Network)เป็น
คอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการด้านต่างๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่
ในเครือข่าย หรือกล่าวได้ว่า Server เป็นแม่ข่ายหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ย่อย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบ่งตามลักษณะหน้าที่ ได้ดังนี้
3.1.1 File Server คือเครื่องที่ให้บริการแบ่งปั้นข้อมูล (Share) แก่เครื่องอื่นๆ ให้มี
สิทธิ์การใช้แฟ้มข้อมูล (File) เช่น ฐานข้อมูลบนเครือข่าย (Database)
3.1.2 Web Server คือเครื่องที่ให้บริการ Web แก่เครื่องที่ร้องขอด้วย Protocol
HTTP หมายความว่า เป็นเครื่องที่เก็บเว็บไซต ์(Website) สาหรับเก็บโฮมเพจและเว็บเพ็จที่หน่วยงาน
จัดทาขึ้น
3.1.3 Proxy Server คือเครื่องที่ให้บริหารเป็นตัวแทนไปรับเว็บแทนลูกข่าย และ
สะสมเว็บนั้นไว้ใน Cache ของตัวเอง สารองไว้เผื่อลูกข่ายร้องขอเว็บเดิมอีกครั้ง จะได้ไม่ต้องออกไป
เอามาอีก ทาให้ลูกข่ายเครื่องอื่นๆ สามารถเข้าถึงเว็บที่เคยเปิดมาแล้วเร็วขึ้น และลด Traffic ของ
WAN ลงได้
3.1.4 Mail Server คือเครื่องที่หน้าที่เป็นไปรษณีย์ ทาหน้าที่รับจดหมาย (POP3)
เก็บจดหมาย (Mailbox) และส่งจดหมาย(SMTP) คอยบริการให้กับผู้ใช้ที่ได้รับลงทะเบียนใช้บริการ
3.1.5 Internet Server คือเครื่องที่ทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและ
ควบคุมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
3.1.6 Print Server คือเครื่องทีใ่ ห้บริการเกี่ยวกับการพิมพ์ โดยทุกเครื่องในเครือข่าย
สามารถส่งงานของตนไปพิมพ์ที่เครื่องทาหน้าที่เป็น Print Server
3.1.7 DNS Server คือเครื่องที่ให้บริการเกี่ยวกับ Domain Name Server ซึ่งเป็น
เครื่องที่ใช้สาหรับการอ้างอิงหมายเลข IP กับชื่อที่เราทาการจดทะเบียน
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3.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client or Workstation)เครื่องคอมพิวเตอรลูกข่าย
เป็นคอมพิวเตอร์ที่นามาต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่าย เพื่อทาหน้าที่เป็นสถานนีงาน ซึ่งถูกใช้โดย
บุคคลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ในระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะทา การประมวลผลส่วน
ใหญ่จะกระทาที่สถานีงาน และใช้ทรัพยากรที่เก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ชนิดของระบบเครือข่ายระบบเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.2.1. Client/Server หมายถึง ระบบเครือข่ายที่กาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่
หนึ่งเครื่องขึ้นไป ทาหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีหน้าที่หลักในการแบ่งทรัพยากร
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) โดยทั่วไปเครื่อง Server มักมีสิทธิ์และหน้าที่พิเศษกว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆ คือ สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรแก่เครื่องคอมพิว เตอร์ลูกข่าย
ตามที่กาหนดได้
3.2.2.Peer to peer หมายถึง ระบบเครือข่ายที่กาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องทาหน้าที่เป็นทั้ง Client และ Server พร้อมๆ กัน กล่าวคือเครื่องทุกเครื่องมีสิทธิ์หน้าที่เท่า
เทียมกัน
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระบบเครือข่ายแบบ Client/Server กับ Peer to Peer
ระบบเครือข่ายแบบ
ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer
Client/Server
- ติดตั้งยาก มีขั้นตอนและเทคนิค
การติดตั้ง
- ติดตั้งง่าย
มาก
- ไม่จาเป็นต้องมีผู้ดูแล เพราะผู้ใช้เครื่องจะดูแล
การดูแลระบบ - ผู้ดูแลระบบต้องมีความชานาญสูง
เครื่องของตนเอง
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายสูง
- ค่าใช้จ่ายต่า
ความปลอดภัย - ระบบความปลอดภัยสูง
- ระบบความปลอดภัยต่า
- ใช้กับองค์กรขนาดกลางถึงขนาด
จานวนเครือข่าย
- ใช้กับองค์กรขนาดเล็ก
ใหญ่
3.3. อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.3.1. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) เป็น
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ
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3.3.2. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) เป็น
อุปกรณ์ทาหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะ
3.3.3. อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) เป็นอุปกรณ์
ที่ทาหน้ าที่จั ดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทางานในระบบ SAN
(Storage Area Network) ได้
4. ความต้องการเปลี่ยนการเช่าบริการ Hosting เป็น ระบบ Cloud
4.1.

การเช่าบริการHosting(กรณีที่ยังไม่มี เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับเป็น

Web Server)
Hosting คือ การเก็บข้อมูล โดยฝากไว้กับ เครื่อง server ที่ให้บริการ upload
ข้อมูล โดยผ่านทาง อินเตอร์เน็ต โดย ข้อมูล นั้นก็คือ ข้อมูลต่างๆ ของ web site ซึ่ง user สามารถ
เข้ามาชม website ของผู้ที่ฝากไว้ใน เครื่อง server แต่เมื่อมีการ Up Load ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ระบบการเช่าบริการบน Hosting ประสิทธภาพของระบบการเช่นบริการก็ไม่เพียงพอ และจากแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 – 2560 ได้พัฒนาระบบการเช่าบริการระบบ Cloud แล้ว และแผนแม่บทเทคโนโลยีสาร
เทศและการสื่อสาร ของเทศบาลตาบลไชยปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 อยู่
ในช่วงศึกษาและพัฒนาระบบเครือข่าย Private Cloud เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
4.2. การเช่าบริการระบบ Cloud (กรณีที่ยังไม่มี เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับ
เป็น Web Server)
Cloud Computing ทางดานฮารดแวรและเครือขาย ใหความสาคัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ มเมฆ
ซึง่ เปนการบริหารจัดการ การประมวลผลขอมูล ผานเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) และบริการ
เว็บเซอรวิสโดยคอมพิวเตอรที่ทาการประมวลผลอาจอยู ในพื้นที่เดียวกันหรือตางที่กัน ผู ใชเพียงสงค
วามตองการไปยังระบบ Cloud Computing ระบบจะจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้โดยผู ใชไมจาเปนตองทราบว่าระบบมีการทางานอย่างไรหรือประกอบด้วยทรัพยากร
ใดบ้าง ผู้ให้บริการ Cloud Computing สามารถแบงปนจัดสรรทรัพยากร ทั้งระบบปฏิบัติการ ฮาร
ดแวร อุปกรณหรือเครือขายตามความเหมาะสมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ระบบไม่มีขอจากัดในเรื่อง
สมรรถนะ และขีดความสามารถของการประมวลผลจากระบบตางๆ การติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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แอพพลิเคชั่นใหมๆรวมทั้งการสารองขอมูล การเรียกคืนขอมูลสามารถทาไดรวดเร็วภายใต Virtual
Machine เดียวกัน และยังสามารถกาหนดระดับความปลอดภัยของแตละระบบได ตัวอยางของ
Cloud Computing ที่เปนที่รูจัก เชน การใหบริการของยูทูบ (Youtube) โดยที่ผูใชสามารถเก็บวิดีโอ
ออนไลนได โดยไมตองมีความรู ในการสรางระบบวิดีโอออนไลน หรือในระบบเครือขายสังคม ออน
ไลนตางๆ เปนตน รูปแบบการประมวลผลของ Cloud แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ
(1) Public Cloud เปนการใหบริการและใชทรัพยากรแบบสาธารณะ มีเครื่อง
คอมพิวเตอรจานวนมากติดตั้งอยู หลายที่ โดยใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต เว็บแอพพลิเคชั่น หรือ
เว็บเซอรวิส
(2) Private Cloud ผูใชบริการจะเปนผูบริหารจัดการระบบเอง โดยจาลอง Cloud
Computingขึ้นมาในเครือขายสวนตัว โดยมีการแบงปนทรัพยากรรวมกันภายใน ผูใหบริการจะมีหน
าที่ติดตั้งระบบและดูแลรักษาให
(3) Hybrid Cloud ประกอบดวยผูใหบริการแบบ Public และ Private สวนใหญ
จะเนนไปทางระบบ Enterprise หรือใชในรัฐวิสาหกิจ
Cloud Computing เปนเทคโนโลยีที่ไดรับความสนใจอยางกว้างขวาง เนื่องจากมีข
อดีตอหนวยงานหลายประการ เชน การลดตนทุนการจัดซื้อและบารุงรักษาฮารดแวร ซึ่งรวมถึงคาใชจ
ายดานสาธารณูปโภค ค่าลิขสิทธิ์ ค่าจ้างพนักงาน สามารถลดหรือขยายขนาดความตองการใชงานได
ตามตองการ หนวยงานมีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารองขอมูลที่ดี มีเครือขายความเร็ว
สูงภายใตความดูแลของผู เชี่ยวชาญไวใชงาน ทั้งนี้ ในสวนของภาครัฐ มีการจัดตั้งสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (สรอ.) เพื่อใหบริการ Cloud Computing ใหกับหนวยงานภาครัฐ โดยมีจุดมุ งหมาย
คือ ลดปญหาดานการใชงานประมาณซ้าซ้อน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ IT แก
ภาครัฐ ปจจุบัน สรอ. ใหบริการทั้งดานเครือขาย บุคลากรในการชวยเหลือสนับสนุน รวมถึงการ
บริหารโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขาย และจัดเตรียมแพลทฟอรมไวรองรับการใชงานหลาย
แพลทฟอรม ทั้งยังให้บริการโดยไมคิดคาใชจายแกหนวยงาน สาหรับรูปแบบของ Cloud Computing
ที่เหมาะสมสาหรับเทศบาลตาบลไชยปราการ นั้น จะมีการนาเสนอภายหลังการวิเคราะหสถานภาพ
ความตองการ และความจาเปนในการใชงานของ เทศบาลตาบลไชยปราการ แลว
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5. ความต้องการเช่าบริการ Domain Name และ Internet
5.1. การเช่าบริการDomain Name
Domain Name คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตชื่อที่ใช้ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีใครในโลกใช้เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อใดแล้วเราจะไปจดชื่อซ้า
ไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบ
อินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น IC-MyHost.com และ ic-myhost.com ถือว่า
เป็นชื่อเดียวกัน ในปัจจุบันได้มีการจดชื่อโดเมนถึงกว่า 30 ล้านชื่อทั่วโลก และชื่อโดเมนก็มักจะถูก
นามาใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าของ Website ต่างๆ ด้วย
ฉะนั้น เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลไชยปราการ ชื่อ www.chaiprakarn.go.th
5.2. การเช่าบริการ สัญญาณ Internet
Internet

หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง

เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโท
คอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิอีเมล เว็บบอร์ด และ
สามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้
เครื อข่ ายคอมพิว เตอร์ (computer

network) หมายถึง เครือข่ายการสื่ อสาร

โทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จานวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การ
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย (โหนดเครือข่าย) จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือ
สื่อไร้สาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันดีคือ อินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการ Internet (Internet service provider: ISP) หมายถึง บริษัทที่
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในการให้บริการ การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่าย
คอมพิว เตอร์ของบริษัท เข้ากับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่ว โลก ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้ บริการ
อินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา กับ บริษัทผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป ประเภทหลังนี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ ISP หลาย ๆ
แห่งจะมีบริการเพิ่มเติม เช่น บัญชีอีเมล เว็บเบราว์เซอร์ และเนื้อที่สร้างเว็บไซต์ เช่น บริษัท ล็อกซ์
เล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส หรือ บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
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ส่วนวิธีที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ ISP ทาได้โดยการใช้สายโทรศัพท์ (การเรียกผ่าน
สายโทรศัพท์) หรือ การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ (สายเคเบิล หรือ DSL) และ Fiber optic
หน่วยงานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต แบบออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. การให้บริการ Internet ServiceProvider เป็นบริการแบบรายวัน, รายเดือน,
รายปี โดยการเชื่อมต่อกับ ISP ได้แก่ Csloxinfo,ISSP,Ji-Net,KSC,Maxnet( TT&T ) เป็นต้น
2. การให้บริการ Internet Service Customer เป็นการให้บริการเช่ารายเดือน
โดยการเชื่อต่อกับบรอดแบนด์ ได้แก่ Ji-Net,TOT,TT&T, Cat, 3BB ฯลฯเป็นต้น
6. การซ่อมบารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การซ่อมบ ารุ งครุ ภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์และอุ ปกรณ์ต่อพ่ ว ง เป็นการซ่อมบารุงครุภัณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งทุ ก รายการ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น การ
บารุงรักษาให้ครุภัณฑ์สามารถใช้ได้นานขึ้น
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อ
สารเดิมที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงระบบงานสารสนเทศของเทศบาลตาบลไชยปราการ ให้สามารถตอบสนอง
การใช้งานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และจัดการทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์ของ
เทศบาลต าบลไชยปราการ ให้ ส ามารถใช้ง านได้อย่ างต่อเนื่ อง ด้ว ยระบบการจัดการที่ ดี ทาให้
สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น ทาให้ระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการให้บริการทั้งหน่วยงาน
ภายในและการให้บริการประชาชน
4. เพื่อสามารถลดค่าใช้จ่า ยในการบริห าร รวมถึง การซ่อ มบารุง ระบบคอมพิว เตอร์ได้
ในระยะยาว ( 5-10 ปี ) และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง
5. มีแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิว เตอร์ให้ กับบุคลากรของเทศบาล
ตาบลไชยปราการ ได้อย่างเหมาะสม
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3) เป้าหมาย
1. ใช้เทคโนโลยีกับการทางานทั้งในด้านบริหาร และการดาเนินงานของเทศบาลตาบลไชย
ปราการ
2. การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเผยแพร่กระจายข้อมูลและข่าวสารออกไปสู่ประชาชน
3. การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการข้อมูลและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
4. การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
4) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาตามงบประมาณรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ.2559 – 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ปรับลดตามงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติในแต่ละ
ปีงบประมาณ)
7) หน่วยงานรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลด

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง

ไทย (ICT 2020)

ความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการสาธารณะ สาหรับประชาชนทุกกลุ่มฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป็ น
มิตรกับสิ่งแวดลอม

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

2561

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง
(Sufficient) และคุ้มคา (Optimal
Infrastructure)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย

2557 – 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2557 – 2560

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ หน้า 100 ข้อ 3

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9) วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการพัฒนาระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดทาโครงกิจกรรมต่างๆ ที่จะทาในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติงบประมาณในการดาเนินงาน
4. ดาเนินการหาร้าน หรือบริษัทเข้ามาดาเนินการ
5. ตรวจสอบการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมดาเนินการแก้ไข
ตารางดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
1 จัดทาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 จัดทาโครงการกิจกรรมต่างๆ ฯ
2 เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติงบประมาณในการ
ดาเนินงาน
3 ดาเนินการหาร้าน หรือบริษัทเข้ามาดาเนินการ
4 ตรวจสอบการใช้งานตามวัสถุประสงค์ของโครงการ
พร้อมดาเนินการแก้ไข

ประจาปีงบประมาณ

หมายเหตุ แผนการดาเนินการ สามารถปรับลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุมัติดาเนินการ

10) ผลที่คาดว่าจะได้
1.

ระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ

เทศบาลตาบลไชยปราการ จะเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความปลอดภัย
สูง เพื่อรองรับงานให้บริการประชาชน และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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2.

การบริการประชาชนจะมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของ

เทศบาลตาบลไชยปราการ ด้ว ยการเข้าได้ห ลายช่องทาง การใช้บริการผ่ าน Internet

จะเข้า

www.chaiprakarn.go.th เป็น First stop services web portal ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
และผ่านต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตาบลไชยปราการ ด้วยเครือข่ายความเร็วสูงที่มีความ
ปลอดภัย และเชื่อถือได้
3. ความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มีความรวดเร็ว ทาให้สามารถ
บัญชาการ ประสานงาน และการตรวจสอบหน่วยงาน
4. ในภาพรวม จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทั้งระบบ และการลงทุนที่คุ้มค่าที่
จะไม่ลงทุนซ้าซ้อน หรือการลงทุนที่ไม่เกิดผล
12) ตัวชี้วัด
1.

เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการท างานให้ บุค ลากร ในทั น ต่อ การพัฒ นาด้ านเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐด้วยกัน หรือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 3.3 : แผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันปัญหายาเสพติด
โครงการ 3-3 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Analog
พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด เพิ่มเติมครั้งที่ 2
1) หลักและเหตุผล
จากที่ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบ Analog ทั้งภายในและภายนอก
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตาบลไชยปราการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมายังมีจุดบอดของมุมมอง
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบ Analog ของโรงฆ่าสัตว์ จึงทาให้ยังมีจุด ล่อแหลมต่อ
การเกิดอาชญากรรม อบายมุขและ

ยาเสพติดได้ และการเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์วิดีโอที่มีขนาดไฟล์

ใหญ่บนเครื่อง NVR (Network Video Recorder) ที่มีความสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์วิดีโอได้เพียง
30 วัน ซึ่งการเก็บข้อมูลควรได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นั้น
เทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้ตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความสาคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “โครงการจัดซื้อระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบ Analog พร้อมติดตั้งทั้งระบบ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด ระยะที่ 2” โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ Analog
ภายในและภายนอกของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตาบลไชยปราการ เพื่อให้ประชาชนที่มาเข้ารับใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของเทศบาลตาบลไชยปราการทุกคน เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรม และปัญหาของ
ยาเสพติด และยังเป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม
อีกด้วย
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
2. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนที่มาใช้บริการ
3. เพื่อเป็น การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและประชาชนที่มาใช้บริ การ ในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
4. เพื่อเป็นการนาข้อมูลภาพหรือวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการติดตาม
แก้ไขเหตุ ร้ าย และการเฝ้ าระวังการกระทาความผิ ด ตรวจจับการกระทาความผิ ด และสามารถ
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีทางกฏหมายได้
3) เป้าหมาย
1. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Analog
2. เครื่องบันทึกภาพจะติดตั้ง ณ ห้องทางานของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตาบลไชยปราการ
3. มีระบบบันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อดึงไฟล์วิดีโอผ่านระบบ Internet เก็บเป็นแบล็กอัพ หรือ
ข้อมูลสารอง
4) สถานที่ดาเนินการ ทั้งภายใน และภายนอกของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาตามงบประมาณรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ.2559 – 2561
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ปรับลดตามงบประมาณรายจ่ายเทศ
บัญญัติในแต่ละปีงบประมาณ)
7) หน่วยงานรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

เป็ น อิ น เทอร เน็ ต ความเร็ ว สู ง หรื อ การสื่ อ สาร

ไทย (ICT 2020)

รูปแบบอื่นที่เป็นบรอดแบนดให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆ ได้

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
2557 – 2560

และความสงบสุขของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

9) วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Analog
2. ขออนุมัติจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Analog พร้อมติดตั้งทั้งระบบ
ภายในและภายนอกของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตาบลไชยปราการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ ระดับจังหวัด
4. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
5. สรุปผลประสิทธิภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Analog
ตารางดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
1 จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ
Analog
2 ขออนุมัติจัดซื้อฯ

ประจาปีงบประมาณ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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3

ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ
ระดับจังหวัด
4 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
5 สรุปผลประสิทธิภาพของระบบฯ
หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
10) ผลที่คาดว่าจะได้
1. เพิ่มขีดความสามารถของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตาบลไชยปราการ ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของเทศบาลตาบลไชยปราการเกิดความ
มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด
12) ตัวชี้วัด
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร และประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
สถานที่ราชการ
2. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด
โครงการ 3-4 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
พร้ อ มติ ด ตั้ ง ทั้ ง ระบบเพื่ อ ป้ อ งกั น อาชญากรรและป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด ภายนอกอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ ระยะที่สอง เพิ่มเติมจากจุดเดิม
1) หลักและเหตุผล
จากการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบ IP Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบ
เพื่อป้องกันอาชญากรรมและป้องกันปัญหายาเสพติด ระยะแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น
ระยะแรก ไปแล้ว 10 จุด ด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินโครงการจึงต้องค่อยๆ เป็น
ค่อยๆ ไป โดยเลือกจุดที่สาคัญไปก่อนแล้วค่อยหาจุดบอร์ดที่จะติดตั้งในระยะที่สองต่อ เนื่องจาก
เทศบาลตาบลไชยปราการมีประชาชนมาใช้บริการที่สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการเป็นจานวน
มาก และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกายของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เทศบาลตาบล
ไชยปราการมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้านให้แก่ประชาชน เช่นกีฬาต่อต้านยาเสพ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ติด ซึ่งบางครั้งกิจกรรมดังกล่าวต้องต่อเนื่องจนถึงเวลากลางคืน เป็นต้น รวมถึงบริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลไชยปราการมีเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา(ที่มาข้อมูล: งานพัสดุ กองคลัง) ซึ่งเป็น
ส านั ก งานราชการที่ ก ว้ า งใหญ่ มี ท างเข้ า ออกอยู่ 4 จุ ด ได้ แ ก่ ทางเข้ า ออก ถนนเลขที่ 107,
ทางเข้าออกทิศเหนือข้างห้องน้ า 20 ห้ อง, ทางเข้าออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้านข้างโรงเรีย น
เทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ ที่ติดลาน้าฝาง และทางเข้าออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ ร้านตุ้ม
คา แต่ละจุดไม่มีประตูปิดกัน แม้เวลากลางคืนเทศบาลตาบลไชยปราการจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เวร แต่เมื่อ
เทียบกับลักษณะพื้นที่และเนื้อที่บริเวณสานักงาน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง อาจทาให้
เกิดอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
เทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้ตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความสาคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “โครงการจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบ IP Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบ เพื่อป้องกันอาชญากรรม
และป้องกันปัญหายาเสพติด ระยะที่สอง” โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVแบบ IP
Camera บริเวณภายนอกสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ เพื่อให้ประชาชนที่มาเข้ารับใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่ พนัก งาน ของเทศบาลตาบลไชยปราการทุกคน เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรม และปัญหาของ
ยาเสพติด และยังเป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม
อีกด้วย
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
2. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนที่มาใช้บริการ
3. เพื่อเป็น การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและประชาชนที่มาใช้บริ การ ในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
4. เพื่อเป็นการนาข้อมูลภาพหรือวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในการติดตาม
แก้ไขเหตุร้ าย และการเฝ้ าระวังการกระทาความผิ ด ตรวจจับการกระทาความผิ ด และสามารถ
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีทางกฏหมายได้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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3) เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพและลดจานวนจุดบอดของมุมมองของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบ
IP Camera บริเวณภายนอกอาคารสานักงานเทศบาลไชยปราการได้
4) สถานที่ดาเนินการ ติดตั้งบริเวณภายนอกอาคารสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาตามงบประมาณรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ.2559 – 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 1,000,000 .- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (ปรับลดตามงบประมาณรายจ่ายเทศ
บัญญัติในแต่ละปีงบประมาณ)
7) หน่วยงานรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

เป็ น อิ น เทอร เน็ ต ความเร็ ว สู ง หรื อ การสื่ อ สาร

ไทย (ICT 2020)

รูปแบบอื่นที่เป็นบรอดแบนดให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆ ได้

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
2557 – 2560

และความสงบสุขของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

9) วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
2. ขออนุมัติจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera พร้อมติดตั้งทั้ง
ระบบ ภายนอกของอาคารสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ ระดับจังหวัด
4. จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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5. สรุปผลประสิทธิภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
ตารางดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ
1 จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera
2 ขออนุมัติจัดซื้อฯ
-3 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ
ระดับจังหวัด
4 จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
5 สรุปผลประสิทธิภาพของระบบฯ
หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
10) ผลที่คาดว่าจะได้
1. เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลตาบลไชยปราการ ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของเทศบาลตาบลไชยปราการเกิดความ
มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องการปัญหายาเสพติด
12) ตัวชี้วัด
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร และประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
สถานที่ราชการ
2. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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โครงการ 3-5 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด ภายในอาคารสานักงาน
และอาคารป้องกันฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 97)
1) หลักและเหตุผล
จากการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera

พร้อมติดตั้งทั้ง

ระบบ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและป้องกันปัญหายาเสพติด บริเวณภายนอกอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลไชยปราการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นระยะแรก ไปแล้ว 10 จุด ด้วยงบประมาณที่
ไม่เพียงพอต่อการดาเนินโครงการจึงต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป โดยเลือกจุดที่สาคัญไปก่อนแล้วค่อยหา
จุดบอร์ ดที่จะติดตั้ งในระยะที่สองต่อ แต่ยังไม่ได้ติดตั้งกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera ภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ เนื่องจากเทศบาลตาบลไชยปราการมี
ประชาชนมาใชบริการที่สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการเป็นจานวนมาก และยังเป็นสถานที่
พักผ่อนและออกกาลังกายของเจ้า หน้าที่และประชาชนทั่วไป เทศบาลตาบลไชยปราการมีกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้านให้ แก่ประชาชน เช่น กีฬาต่อต้านยาเสพติด ซึ่งบางครั้ง
กิจกรรมดังกล่าวต้องต่อเนื่องจนถึงเวลากลางคืน เป็นต้น รวมถึงบริเวณสานักงานเทศบาลตาบลไชย
ปราการมีเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา (ที่มาของข้อมูล : งานพัสดุ กองคลัง) ซึ่งเป็นสานักงาน
ราชการที่กว้างใหญ่ มีทางเข้าออกอยู่ 4 จุด ได้แก่ทางเข้าออก ถนนเลขที่ 107, ทางเข้าออกทิศ
เหนือข้างห้องน้า 20 ห้อง, ทางเข้าออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้านข้างโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาล
ตาบลไชยปราการ ที่ติดลาน้าฝาง และทางเข้าออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ ร้านตุ้มคา แต่ละจุดไม่มี
ประตูปิดกันน แม้เวลากลางคืนเทศบาลตาบลไชยปราการจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เวร แต่เมื่อเทียบกับ
ลักษณะพื้นที่และเนื้ อที่บ ริเวณส านักงาน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่ างทั่วถึง อาจทาให้ เกิด
อาชญากรรมอบายมุขและสิ่งเสพติด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
เทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้ตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความสาคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “โครงการจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบ IP Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบ เพื่อป้องกันอาชญากรรม
และป้องกันปัญหายาเสพติด” โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVแบบ IP Camera
บริเวณภายในอาคารสานั กงานเทศบาลตาบล

ไชยปราการ เพื่อให้ประชาชนที่มาเข้ารับใช้

บริการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของเทศบาลตาบลไชยปราการทุกคน เกิดความมั่นใจในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรม และปัญหา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ของยาเสพติด และยังเป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน
ร่วมอีกด้วย
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
2. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนที่มาใช้บริการ
3. เพื่อเป็น การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและประชาชนที่มาใช้บริ การ ในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
4. เพื่อเป็นการนาข้อมูลภาพหรือวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในการติดตาม
แก้ไขเหตุร้ าย และการเฝ้ าระวังการกระทาความผิ ด ตรวจจับการกระทาความผิ ด และสามารถ
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีทางกฏหมายได้
3) เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของทางราชการ
4) สถานที่ดาเนินการ ติดตั้งบริเวณภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาตามงบประมาณรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ.2559 – 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 1,000,000 .- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (ปรับลดตามงบประมาณรายจ่ายเทศ
บัญญัติในแต่ละปีงบประมาณ)
7) หน่วยงานรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

เป็ น อิ น เทอร เน็ ต ความเร็ ว สู ง หรื อ การสื่ อ สาร

ไทย (ICT 2020)

รูปแบบอื่นที่เป็นบรอดแบนดให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ค วามมั่ น คง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆ ได้
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
2557 – 2560

และความสงบสุขของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

9) วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
2. ขออนุมัติจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera พร้อมติดตั้งทั้ง
ระบบ ภายในอาคารสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ ระดับจังหวัด
4. จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
5. สรุปผลประสิทธิภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
ตารางดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
1 จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera
2 ขออนุมัติจัดซื้อฯ
-3 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ
ระดับจังหวัด
4 จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
5 สรุปผลประสิทธิภาพของระบบฯ

ประจาปีงบประมาณ

หมายเหตุ แผนการดาเนินการ สามารถปรับลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุมัติดาเนินการ

10) ผลที่คาดว่าจะได้
1. เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลตาบลไชยปราการ ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของเทศบาลตาบลไชยปราการเกิดความ
มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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2. เป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องการปัญหายาเสพติด
12) ตัวชี้วัด
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร และประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
สถานที่ราชการ
2. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด
โครงการ 3-7 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด ภายนอกและภายใน
อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
1) หลักและเหตุผล
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ (ระดับประถม) ตั้งอยู่ที่ 702 หมู่ 2 ต.ปงตา
อ.ไชยปราการ อยู่ บ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั บ ที่ ตั้ ง อาคารส านั ก งานเทศบาลต าบลไชยปราการ มี ลั ก ษณะ
สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่มีกาแพงล้อมรอบอาคารของโรงเรียนกับสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ และ
มีทางเข้าออกอยู่ 4 จุด ได้แก่ ทางเข้าออก ถนนเลขที่ 107, ทางเข้าออกทิศเหนือข้างห้องน้า 20 ห้อง,
ทางเข้าออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้านข้างโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ ที่ติดลาน้า
ฝาง และทางเข้าออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ ร้านตุ้มคา แต่ละจุดไม่มีประตูปิดกัน ทาให้การควบคุม
และกากับดูแล ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้จะมีคุณครูคอยสอดส่องดู แลแล้วก็ตาม และในเวลากลางคืน
เทศบาลตาบลไชยปราการจะมีเ จ้ า หน้า ที่อ ยู่เ วร แต่เ มื่ อเทีย บกั บลั กษณะพื้ นที่ และเนื้อ ที่บ ริเ วณ
โรงเรี ย นฯ และส านั กงานฯ และเทศบาลตาบลไชยปราการมีประชาชนมาใช้บริการที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลไชยปราการเป็ น จ านวนมาก และยั ง เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นและออกก าลั ง กายของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เทศบาลตาบลไชยปราการมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกๆ
ด้านให้แก่ประชาชน เช่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด ซึ่งบางครั้งกิจกรรมดังกล่าวต้องต่อเนื่องจนถึงเวลา
กลางคืน เป็นต้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยทั้งชีวิตของพนักงาน,
นักเรียน, คุณครู และทรัพย์สินของทางราชการ ได้อย่างทั่วถึง อาจทาให้เกิดอาชญากรรม อบายมุข
และสิ่งเสพติด ได้
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ (ระดับประถม) เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จึงได้ตระหนักและเล็ งเห็นถึงความสาคัญในการแก้ไขและป้องกัน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบ IP
Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและป้องกันปัญหายาเสพติด ” โดยการ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVแบบ IP Camera บริเวณภายนอกและภายนอกอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ (ระดับประถม) เพื่อให้นักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน
และคุณครู ที่มาเรียนหนังสือ ณ ที่แห่งนี้ เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรม และปัญหาของยาเสพติด และยังเป็นการ
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมอีกด้วย
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ,
คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มาใช้สถานที่นี้
2. เพื่อประโยชน์ของ คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
3. เพื่อเป็น การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและ คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม
และป้องกันปัญหายาเสพติด
4. เพื่อเป็นการนาข้อมูลภาพหรือวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในการติดตาม
แก้ไขเหตุร้ าย และการเฝ้ าระวังการกระทาความผิ ด ตรวจจับการกระทาความผิ ด และสามารถ
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีทางกฏหมายได้
3) เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของทางราชการ, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และผู้ปกครอง
4) สถานที่ดาเนินการ ติดตั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชย
ปราการ (ระดับประถมศึกษา)
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาตามงบประมาณรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ.2559 – 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 1,000,000 .- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (ปรับลดตามงบประมาณรายจ่ายเทศ
บัญญัติในแต่ละปีงบประมาณ)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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7) หน่วยงานรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

เป็ น อิ น เทอร เน็ ต ความเร็ ว สู ง หรื อ การสื่ อ สาร

ไทย (ICT 2020)

รูปแบบอื่นที่เป็นบรอดแบนดให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆ ได้

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
2557 – 2560

และความสงบสุขของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

9) วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
2. ขออนุมัติจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera พร้อมติดตั้งทั้ง
ระบบ บริ เ วณภายในและภายนอกอาคารโรงเรี ย นเทศบาล 1 เทศบาลต าบลไชยปราการ
(ระดับประถม)
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ ระดับจังหวัด
4. จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
5. สรุปผลประสิทธิภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
ตารางดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
1 จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP
Camera
2 ขออนุมัติจัดซื้อฯ
-3 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ
ระดับจังหวัด

ประจาปีงบประมาณ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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4
5

จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลประสิทธิภาพของระบบฯ

หมายเหตุ แผนการดาเนินการ สามารถปรับลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุมัติดาเนินการ

10) ผลที่คาดว่าจะได้
1. เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และผู้ปกครอง ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. เป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องการปัญหายาเสพติด
12) ตัวชี้วัด
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางราชการ, บุคลากรทางการ
ศึกษา, นักเรียน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ
2. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด ภายในโรงเรียน
ได้
โครงการ 3-8 : โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
พร้อมติดตั้งทั้งระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรและป้องกันปัญหายาเสพติด ภายนอกและภายใน
อาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ (ระดับอนุบาล)
1) หลักและเหตุผล
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ (ระดับอนุบาล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปางควาย
ต.ปงตา อ.ไชยปราการ มีลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีกาแพงล้อมรอบอาคารของโรงเรียนกับวัดปาง
ควาย อยู่ห่างจากสานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการและโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชย
ปราการ (ระดับ ประถม) เป็ น ระยะทาง 1.9 กิโ ลเมตร ทาให้ การควบคุมและกากับดูแล ความ
ปลอดภัยให้กับบุ คลากรทางการศึกษา และนักเรียน เมื่อถึงเวลากลางคือจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ประจา ณ จุดนี้ อาจทาให้เกิดอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด ได้
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ (ระดับอนุบาล) เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการแก้ไขและป้องกัน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)แบบ IP
Camera พร้อมติดตั้งทั้งระบบ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและป้องกันปัญหายาเสพติด ” โดยการ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVแบบ IP Camera บริเวณภายนอกและภายนอกอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ (ระดับอนุบาล) เพื่อให้นักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน
และคุ ณ ครู ที่ ม าใช้ ส ถานที่ แ ห่ ง นี้ เกิ ด ความมั่ นใจในมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน ควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรม และปัญหาของยาเสพติด และยังเป็นการ
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมอีกด้วย
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ,
คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มาใช้สถานที่นี้
2. เพื่อประโยชน์ของ คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ
3. เพื่อเป็น การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและ คุณครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม
และป้องกันปัญหายาเสพติด
4. เพื่อเป็นการนาข้อมูลภาพหรือวิดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในการติดตาม
แก้ไขเหตุร้ าย และการเฝ้ าระวังการกระทาความผิ ด ตรวจจับการกระทาความผิ ด และสามารถ
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีทางกฏหมายได้
3) เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัย ในการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของทางราชการ, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และผู้ปกครอง
4) สถานที่ดาเนินการ ติดตั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชย
ปราการ (ระดับอนุบาล)
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาตามงบประมาณรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ.2559 – 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 1,000,000 .- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (ปรับลดตามงบประมาณรายจ่ายเทศ
บัญญัติในแต่ละปีงบประมาณ)
7) หน่วยงานรับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่

สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ

เป็นอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร

ไทย (ICT 2020)

รูปแบบอื่นที่เป็นบรอดแบนดให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆ ได้

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
2557 – 2560

และความสงบสุขของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

9) วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
2. ขออนุมัติจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera พร้อมติดตั้งทั้ง
ระบบ บริเวณภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ (ระดับ
อนุบาล)
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ ระดับจังหวัด
4. จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
5. สรุปผลประสิทธิภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
ตารางดาเนินงาน
ลาดับ
กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ
1 จัดทาโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera
2 ขออนุมัติจัดซื้อฯ
-3 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กับคณะกรรมการจัดหาฯ ระดับ
จังหวัด
4 จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดสอบราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์
5 สรุปผลประสิทธิภาพของระบบฯ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
10) ผลที่คาดว่าจะได้
1. เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และผู้ปกครอง ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2. เป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องการปัญหายาเสพติด
12) ตัวชี้วัด
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางราชการ, บุคลากรทางการ
ศึกษา, นักเรียน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตาบลไชยปราการ
2. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และป้องกันปัญหายาเสพติด ภายในโรงเรียน
ได้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร, ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : แผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับบุคลากรของหน่วยงาน
โครงการ 4-1

: โครงการอบรม พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ดวยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และจริ ยธรรมการใช้ Internet

ส าหรั บ ผู้ บริ หาร, สมาชิกสภา,

ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตาบลไชยปราการ
1) หลักการและเหตุผล
ในปจจุ บันการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสไดเขามามี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยในปัจจุบันอย่างรวดเร็วและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แตในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรก็มีแนวโนมขยายวง
กว้าง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน รวมไปถึงข้อมูลที่มี
ลักษณะการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงถือเป็นเรื่องสาคัญ ที่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์จาเป็ นต้องช่วยกัน
สอดส่องดูแลจากสิ่งไม่พึงประสงค์ จากภัยหรืออาชญากรรมทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและ
รวดเร็ว
ซึ่ ง สั ง คมไทยยั ง ขาดความรู้ แ ละตระหนั ก ในการป้ อ งกั น ตนเองจากภั ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต และเป็นเหตุผลที่จะช่วยสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันภัยอัน ตรายที่มากับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะผู้ใช้งานระบบถือเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุด ของ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบของภัยคุกคามออนไลน์
เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแลสังคมให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่พึงประสงค์ รวมถึงการปลูกฝังจิตใต้สานึกในการ
ต่อต้านเนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นอันตราย ตลอดจนการยกย่องส่งเสริมวัฒนธรรมออนไลน์ที่ดี จึงเป็น
สิ่งที่ควรดาเนินการเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภัยที่ถาวรยั่งยืนให้กับสังคมไทย ดังนั้น ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรนับเป็นพยานหลักฐานสาคัญ ในการดาเนินคดีอันเป็นประโยชน์อยางยิ่งต่อการสืบสวน
สอบสวน เพื่ อ น าตั ว ผู ก ระท าความผิ ด มาลงโทษตาม พรบ.ว่ า ดวยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ด้วยเหตุนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล ได้จัดอบรมให้
ความรู้และความเข้าใจใน พรบ.ว่าดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และมี
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ความจาเป็นต้องปลูกฝังจิตใต้สานึก ถึงจริยธรรมในการใช้ Internet

เพื่อปกป้องให้สังคมไทยเกิด

ความตระหนักในการรับรู้และใช้งานข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
และเป็นสร้างเครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม โดยช่วยกัน
สอดส่องดูแลภัยอันตรายและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึง
ความมั่นคงของชาติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ช้าราชการและพนักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ มี
ความรู้และเข้าใจในตัวบทกฎหมาย ของ พระราชบัญญัติ ว่าดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550
2. เพื่อให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ช้าราชการและพนักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ ใช้
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม มีจริยธรรมและศีลธรรมอันดีในการใช้ข้อมูล ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการกระทาผิดต่อจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
ตลอดจนเข้าใจและระวังอาชญากรรมต่างๆ บนโลกไซเบอร์ในชาติไทยได้
3. เพื่อให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ช้าราชการและพนักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ เป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ให้กับชุมชนและสังคม ให้สามารถใช้ข้อมูล
อินเทอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมอันดีในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติได้
3) กลุม่ เป้าหมาย
1. ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ช้าราชการและพนักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ จานวน 70
คน
2. ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงาน อปท. อื่นๆ ในเขตอาเภอไชยปราการ
มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้น
จากการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าฝึกอบรม และการทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังการเข้า
ฝึกอบรม
4) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ของ งบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2561
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6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ ในการสร างสรรค และใช สารสนเทศอย่ า งมี
ไทย (ICT 2020)

ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึง
พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาทุ น มนุษ ย์ ใ ห้ เ ข้า ถึ ง และ
2561

รู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชี พอย่ างพอเพี ยงด้ ว ยแนวคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ชิ ง
นวั ต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากบริการ ICT

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของกรมส่งเสริ ม การปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. บุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 – 2560
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
2557 – 2560

และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ ย นแปลง และลดความเหลื่ อ มล้ าทาง
สังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลไชยปราการ

ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หมายเหตุ ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี เพราะในการ
เบิกงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติให้เบิกตาม
รายการจ่ า ย ตามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยการจั ด
อบรม
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9) วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรม พระราชบัญญัติว่าดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet สาหรับ โครงการอบรม พระราชบัญญัติว่าดวยการกระทา
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet สาหรับ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา,
ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตาบลไชยปราการ
2. แจ้งเวียนให้ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตาไชยปราการ
เข้าร่วมอบรม
3. จัดอบรมโครงการฯ
4. สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ
5. ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

ขออนุมัติจัดทาโครงการฯ

2.

ประชาสัมพันธ์ฯ

3.

จัดอบรมโครงการฯ

4

สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ

5

ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ พนักงานของเทศบาล
ตาไชยปราการ ให้มีความรู้และความเข้าใจมีความรู้และเข้าใจในตัวบทกฎหมาย ของ พระราชบัญญัติ
ว่าดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
2. ทาให้ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ช้าราชการและพนั กงานเทศบาลตาบลไชยปราการ มี
จริยธรรมการใช้ Internet อย่างถูกต้อง
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3. ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ช้าราชการและพนักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ สามารถให้
ความรู้แก่ผู้อื่นหรือประชาชนได้
12) ตัวชี้วัด
1. จัดให้มีการอบรมต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหลักสูตรทั้งหมด
2. ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ช้าราชการและพนักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ มีความรู้
ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้น จากการ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าฝึกอบรม และการทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังการเข้าฝึกอบรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60
โครงการ 4-2 : โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(E-LAAS)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) หลักการและเหตุผล
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น มี น โยบายจะพั ฒ นาการบริ ห ารการคลั ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อรองรั บ e-government

ของภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดาเนินงานการรับและจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นปัจจุบันระบบบัญชีคอมพิวเตอร์จึงเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดทาระบบงบประมาณ การจัดเก็บรายได้การวางฎีกาเบิกจ่าย รวมถึงการบันทึกบัญชี และประมวล
ข้อมูลโดยแสดงฐานะการคลังเป็นรายวันรายเดือน รายไตรมาส รายปี ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพ
ภายในการทางานด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุ ดที่ มท. 0808.4/ว 1515 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การ
จั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี การบัน ทึ ก บั ญชี แ ละจั ด ท ารายงานการเงิ น ด้ว ยระบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การ
บันทึกบัญชีและการจัดทารายงานการเงิน ที่กาหนดด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(Electronic Local Adminnistrative Accounting Systems: e-laas ) ซึ่งได้วาง
แนวทางขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ถูกกาหนดให้เป็นจังหวัด
นาร่อง ในการดาเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากระบบ e-laas เข้าสู่ระบบ GFMIS เพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นหน่วยงานที่ต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
การจัดทาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-laas ) ให้เสร็จสมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน เทศบาลตาบลไชยปราการ จึง ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-laas) เพื่อให้การดาเนินงานตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการด้านการคลัง เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถประมวล
ข้อมูลการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ
6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เทศบาลตาบลไชยปราการ สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดเก็บ
รายได้ การเบิกจ่าย รวมไปถึงระบบบัญชีเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็น
แนวทางเดียวกัน
2. เพื่อให้เทศบาลตาบลไชยปราการ มีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ และให้เกิดความ
น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางเงินเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
4. เพื่อให้เทศบาลตาบลไชยปราการ ได้ดาเนินการปฏิบัติตามโครงการจัดทาระบบบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การบริหารจัดการด้านการคลัง และเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ และบริหารการจัดการใน
หน้ าที่ตระหนั กถึงความซื่อสั ตย์ สุ จริต โปร่งใส เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม เกิด ความคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ
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3) กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ จานวน 60 คน ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองทุกกอง/ หัวหน้าสานักปลัด / หัวหน้าฝ่าย / งาน
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกกอง
3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
5. เจ้าหน้าที่พัสดุทุกกอง
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ
7. พนักงานจ้างทั่วไป
4) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ. 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลตาบลไชยปราการ
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ ในการสร างสรรค และใช สารสนเทศอย่ า งมี
ไทย (ICT 2020)

ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึง
พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาทุน มนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง และ
2561

รู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชี พอย่ า งพอเพี ย งด้ว ยแนวคิ ดสร้ างสรรค์ เ ชิ ง
นวั ต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากบริการ ICT

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของกรมส่งเสริ มการปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. บุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2557 – 2560
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
2557 – 2560

และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ ย นแปลง และลดความเหลื่ อ มล้ าทาง
สังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลไชยปราการ หน้า 102 ข้อ 13

ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9) วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรม พระราชบัญญัติว่าดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet สาหรับ โครงการอบรม พระราชบัญญัติ ว่าดวยการกระทา
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลไชยปราการ
2. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการเข้าร่วมอบรม
โครงการฯ
3. จัดอบรมโครงการฯ
4. สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ
5. ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

ขออนุมัติจัดทาโครงการฯ

2.

ประชาสัมพันธ์ฯ

3.

จัดอบรมโครงการฯ

4

สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ

5

ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทศบาลตาบลไชยปราการ สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
การเบิกจ่ายรวมไปถึงระบบบัญชี เข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นแนวทาง
เดียวกัน
2.

เทศบาลตาบลไชยปราการ มีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ และเกิด
ความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน
3. ผู้บริหารสามารถติดตามรายรับรายจ่ายของเทศบาลตาบลไชยปราการได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง
12) ตัวชี้วัด
1. จัดให้มีการอบรมต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหลักสูตรทั้งหมด
2.

บุ คลากรของเทศบาลต าบลไชยปราการที่เ ข้า รับ การอบรมได้รั บความรู้ เกี่ ยวกั บ

งบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายรวมไปถึงระบบบัญชี และการทดสอบเพื่อวัดความรู้หลัง
การเข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
กลยุทธที่ 4.3 : แผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับประชาชน
โครงการ 4-4

: โครงการอบรมพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet สาหรับเยาวชนและประชาชทั่วไปในเขต
เทศบาลตาบลไชยปราการ
1) หลักการและเหตุผล
ในปจจุ บันการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสไดเขามามี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยในปัจจุบันอย่างรวดเร็วและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แตในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรก็มีแนวโนมขยายวง
กว้าง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน รวมไปถึงข้อมูลที่มี
ลักษณะการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงถือเป็นเรื่องสาคัญ ที่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์จาเป็นต้องช่วยกัน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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สอดส่องดูแลจากสิ่งไม่พึงประสงค์ จากภัยหรืออาชญากรรมทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและ
รวดเร็ว
ซึ่ ง สั ง คมไทยยั ง ขาดความรู้ แ ละตระหนั ก ในการป้ อ งกั น ตนเองจากภั ย บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต และเป็นเหตุผลที่จะช่วยสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันภัยอันตรายที่มากับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะผู้ใช้งานระบบถือเป็นจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุด ของ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบของภัยคุกคามออนไลน์
เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแลสังคมให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่พึงประสงค์ รวมถึงการปลูกฝังจิตใต้สานึกในการ
ต่อต้านเนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นอันตราย ตลอดจนการยกย่องส่งเสริมวัฒนธรรมออนไลน์ที่ดี จึงเป็น
สิ่งที่ควรดาเนินการเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภัยที่ถาวรยั่งยืนให้กับสังคมไทย ดังนั้น ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรนับเป็นพยานหลักฐานสาคัญ ในการดาเนินคดีอันเป็นประโยชน์อยางยิ่งต่อการสืบสวน
สอบสวน เพื่ อ น าตั ว ผู ก ระท าความผิ ด มาลงโทษตาม พรบ.ว่ า ดวยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ด้วยเหตุนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล ได้จัดอบรมให้
ความรู้และความเข้าใจใน พรบ.ว่าดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และมี
ความจาเป็นต้องปลูกฝังจิตใต้สานึก ถึงจริยธรรมในการใช้ Internet

เพื่อปกป้องให้สังคมไทยเกิด

ความตระหนักในการรับรู้และใช้งานข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
และเป็นสร้างเครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม โดยช่วยกัน
สอดส่องดูแลภัยอันตรายและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึง
ความมั่นคงของชาติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ มีความรู้และเข้าใจในตัว
บทกฎหมาย ของ พระราชบัญญัติว่าดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ ใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ในทางที่เหมาะสม มีจ ริ ยธรรมและศีล ธรรมอันดีในการใช้ข้อมูล ให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการกระทาผิดต่อจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ตลอดจน
เข้าใจและระวังอาชญากรรมต่างๆ บนโลกไซเบอร์ในชาติไทยได้
3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ให้กับชุมชนและสังคม ให้สามารถใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในทางที่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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เหมาะสม มี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรมอั น ดี ใ นการใช้ ข้ อ มู ล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติได้
3) กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ จานวน 100 คน
4) สถานที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ ในการสร างสรรค และใช สารสนเทศอย่ า งมี
ไทย (ICT 2020)

ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึง
พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาทุน มนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง และ
2561

รู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชี พอย่ า งพอเพี ย งด้ว ยแนวคิ ดสร้ างสรรค์ เ ชิ ง
นวั ต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากบริการ ICT

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของกรมส่งเสริ มการปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. บุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 – 2560
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
2557 – 2560

และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ ย นแปลง และลดความเหลื่ อ มล้ าทาง
สังคม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลไชยปราการ หน้า 72 ข้อ 36

ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

9) วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรม พระราชบัญญัติว่าดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet สาหรับ โครงการอบรม พระราชบัญญัติ ว่าดวยการกระทา
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และจริยธรรมการใช้ Internet เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลไชยปราการ
2. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการเข้าร่วมอบรม
โครงการฯ
3. จัดอบรมโครงการฯ
4. สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ
5. ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

ขออนุมัติจัดทาโครงการฯ

2.

ประชาสัมพันธ์ฯ

3.

จัดอบรมโครงการฯ

4

สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ

5

ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาไชยปราการ ให้มี
ความรู้และความเข้าใจมีความรู้และเข้าใจในตัวบทกฎหมาย ของ พระราชบัญญัติว่าดวยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
2. ทาให้ เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ มีจริยธรรมการใช้
Internet อย่างถูกต้อง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยปราการ

61

รายละเอียดของโครงการ ภาคผนวก ข

3. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ สามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นหรือ
ประชาชนได้
12) ตัวชี้วัด
1. จัดให้มีการอบรมต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหลักสูตรทั้งหมด
2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ

มีความรู้ ความเข้าใจใน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้น จากการทดสอบเพื่อวัด
ความรู้พื้นฐานก่อนเข้าฝึกอบรม และการทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังการเข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60
โครงการ 4-5 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
สาหรับประชาชน
1) หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเช่น การ
สื่อสาร ธุรกิจการค้า การศึกษา และ อินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ประเทศไทย ได้นาเข้ามาใช้
เพื่อพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารการเมือง ธุรกิจการค้า หรือแม้กระทั่ง
การศึกษา เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ การเสนอจัดให้มีโครงการ
เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุนชนและพัฒนา มีจานวน 8 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ หนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ อินเทอร์เน็ตตาบล ผังเมือง/ชุมชน/หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข/สุขภาพชุมชน สมุนไพร/อาหารเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว
และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม โดยนาอินเทอร์เน็ตเข้ามาศึกษาด้าน e-commerce และ eeducation ของโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงการ " อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น "ขึ้นเพื่อจัด อบรมให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้แก่
ประชาชนทั่ว ,ผู้ที่สนใจ ในเขตทศบาลตาบลไชยปราการ ซึ่งให้ความรู้ในเรื่องด้านการ ใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ขั้นพื้นฐาน เป็นการ เพิ่มระดับความรู้ให้แก่ประชาชนทั่ว ,ผู้ที่สนใจ ในเขตทศบาล
ตาบลไชยปราการ
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2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนทั่ว ,ผูท้ ี่สนใจ ในเขตทศบาลตาบลไชยปราการ ได้รจู้ ักการใช้
คอมพิวเตอร์ขนั้ พืน้ ฐานได้
2. เพื่อให้ประชาชนทั่ว ,ผูท้ ี่สนใจ ในเขตทศบาลตาบลไชยปราการ ใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานได้
3. เพื่อให้ประชาชนทั่ว ,ผู้ที่สนใจ ในเขตทศบาลตาบลไชยปราการ สามารถนาความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานคอมพิวเตอร์ได้
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดโครงการในการอบรม
5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นในเรื่อง Internet
3) กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ จานวน 20 คน
4) สถานที่ดาเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตาบลไชยปราการ
5) ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ของงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ งบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2561
6) งบประมาณ ใช้งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
7) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
8) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ ในการสร างสรรค และใช สารสนเทศอย่ า งมี
ไทย (ICT 2020)

ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึง
พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

(ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาทุน มนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง และ
2561

รู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชี พอย่ า งพอเพี ย งด้ว ยแนวคิ ดสร้ างสรรค์ เ ชิ ง
นวั ต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากบริการ ICT
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ของกรมส่งเสริ มการปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. บุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 – 2560
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
2557 – 2560

และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ ย นแปลง และลดความเหลื่ อ มล้ าทาง
สังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตาบลไชยปราการ หน้า 86 ข้อ 13

ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

9) วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
สาหรับประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการเข้าร่วมอบรม
โครงการฯ
3. จัดอบรมโครงการฯ
4. สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ
5. ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป
10) แผนการดาเนินการ
ลาดับ

รายการ

1.

ขออนุมัติจัดทาโครงการฯ

2.

ประชาสัมพันธ์ฯ

3.

จัดอบรมโครงการฯ

4

สรุปผลการจัดอบรมโครงการฯ

5

ปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนการจัดอบรมฯ ปีถัดไป

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ แผนการด าเนิ น การ สามารถปรั บ ลดตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาอนุ มั ติ
ดาเนินการ
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11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาไชยปราการ ให้ ใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เบื้องต้นอย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. ทาให้ เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ ใช้ Internet อย่าง
ถูกต้อง
3. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ สามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นหรือ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
4. เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นในเรื่อง Internet
12) ตัวชี้วัด
1. จัดให้มีการอบรมต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหลักสูตรทั้งหมด
2. เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไชยปราการ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เพิ่มขึ้น จากการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าฝึกอบรม
และการทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังการเข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2559 – 2561
ของเทศบาลตาบลไชยปราการ

0

ภาคผนวก ค

1

ภาคผนวก ค

2

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง
ประกาศใช้ แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2559 – 2561
ของเทศบาลตาบลไชยปราการ
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