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ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
เรื่อง  ให้ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลต าบลเวียงเทิง  

(พ.ศ.2563-2566) 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 ด้วยเทศบาลตําบลเวียงเทิง ได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2563 – 
2566) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีทิศทางเพ่ือการ
พัฒนาที่มีศักยภาพเอ้ือประโยชน์เสริมเทศบาลตําบลเวียงเทิง ในการดําเนินงานให้เป็นเมืองที่ทันสมัยทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามกรอบนโยบายรัฐบาลในการดําเนินการ Thailand 4.0 ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการพัฒนาจังหวัดเชียงรายร่วมกันทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการให้
บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเทิง 
 เพ่ือให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร เทศบาลตําบลเวียงเทิง (พ.ศ.2563 – 
2566) เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและประชาชน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
 

 

(นายสิงห์ทอง  หนุนนําสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิง 

 

 
 

 

 

 



1 
 

 

ค าน า 

 

  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ.2554 -2563 ( ICT2020) 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2554 โดยการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยตามกรอบของนโยบายและแผนแม่บทที่ได้มีมาก่อนหน้า และการศึกษาบริบท
และ แนวโน้มทึ่คาดว่าจะเกิดในช่วงระยะเวลา 10 ปี จนถึง พ.ศ.2563 นําสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ “ICT เป็น
พลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจของไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
สังคมไทยสู่ความเสมอภาค” กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทยในปี พ.ศ.2563 จะมี
การพัฒนาอย่างฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และปัญญา ให้
โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นําไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน (Smart Thailand 2020) 

  เทศบาลตําบลเวียงเทิง ได้กําหนดแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ.2563 -2566 เพื่อถ่ายทอดนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ สอดประสานกับแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง
เทิง เป็นกรอบให้หน่วยงานของเทศบาลสามารถให้ศักยภาพและประโยชน์จากแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชนสืบไป 

 

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

6 มกราคม 2563 
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ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล  ที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐและรวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน รวมทั้งการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การทํางานตามภารกิจ เกิด
บูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบไดอันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นั้น  
  ปจจุบันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองคกร แตเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
มากกวา 8,000 แหง ตั้งอยูทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท แตละแหงมีความแตกตาง ดานสภาพแวดลอม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผล
ใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางไรทิศทาง ขาดกลยุทธ และเปาหมายที่ชัดเจน ไมสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางองคกรไมสอดคลองกันทําให
ยากตอการเชื่อมประสาน เพ่ือใหเกิดการใชขอมูลรวมกันในอนาคต  

  เทศบาลตําบลเวียงเทิง จึงได้กําหนดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2563-2566) เพ่ือวางแผนแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหองค์กรสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การบริหารงานใหเปนไปอยางมีเอกภาพ คุณภาพและเหมาะสม รวมทั้งใหเกิดความสอดคลองในการพัฒนา
ตามขอจํากัดและสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลเวียงเทิงและสามารถเชื่อม ประสานสารสนเทศกับ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ไดในอนาคต 

ประวัติเทศบาล 
 เมื่อครั้งกระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล  มีชื่อว่า  “สุขาภิบาลเวียงเทิง”  อําเภอ

เทิง  จังหวัดเชียงราย  ลงวันที่ 10  ธันวาคม  2499  และประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  48 ตอนที่ 
4  ลงวันที่  7  มกราคม  2500  จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตําบล  เมื่อวันที่  25  
พฤษภาคม  2542 และได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ณ วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.2553  ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  127  ตอนพิเศษ145 ง 
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1. ที่ตั้ง 
เทศบาลตําบลเวียงเทิง ตั้งอยู่ในเขตตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามพิกัด พี.บี.257778  

มีเนื้อที่อาณาเขตประมาณ 12.70 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ําอิง มีเขตการปกครอง
ประกอบด้วยพื้นที่ 5 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย            

หมู่ที่ 1    บ้านเวียงเทิง 
หมู่ที่ 2    บ้านตั้งข้าว 
หมู่ที่ 14  บ้านพระเกิด 
หมู่ที่ 15  บ้านเวียงใต้ 
หมู่ที่ 20  บ้านจอมจ้อ 

เขตเทศบาลอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงจังหวัด 
หมายเลข 1020 สายเชียงราย – เทิง ประมาณ 64 กิโลเมตร  มีระยะทางห่างจากเมืองหลวง 
(กรุงเทพมหานคร) เป็นระยะทางประมาณ 891 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านร่องริว หมู่ 12 จากหลักเขตท่ี 1 ถึงหลักเขตที่ 2 
ทิศใต ้  ติดต่อกับแม่น้ําลาว จากหลักเขตท่ี 7 ถึงหลักเขตที่ 8 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านใหม่ หมู่ 10 จากหลักเขตท่ี 3 ถึงหลักเขตที่4 หลักเขตที่ 5 และ 6 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับดอยม่อนอิงและพ้ืนที่ไร่นาของเขตเทศบาลตําบลงิ้ว จากหลักเขตที่ 9 ถึง

   หลักเขตที1่0  

(แผนที่อาณาเขตเทศบาลตําบลเวียงเทิง) 
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2. สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

 เป็นลักษณะที่ราบลุ่มแม่น้ําอิงและแม่น้ําลาว พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน 
เป็นแหล่งชุมชน พ้ืนที่รอบนอกจะเป็นสวนไร่นาของชาวบ้าน และพ้ืนที่ว่าง ประกอบด้วยที่ราชพัสดุ เดิมพ้ืนที่
เขตเทศบาลจะใช้ประกอบการเกษตรกรรมสลับที่อยู่อาศัย  ปัจจุบันได้ลดจํานวนลงเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองกึ่ง
ชนบท 
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

จ าแนกตามช่วงอายุในแบบสอบถาม จปฐ. 
ช่วงอายุ เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม(คน) 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 7 7 14 
1 ปีเต็ม - 2 ป ี 30 23 53 
3 ปีเต็ม - 5 ป ี 82 72 154 
6ปีเต็ม-11ปี 178 152 330 

12ปีเต็ม-14ปี 86 95 181 
15 ปีเต็ม - 17 ป ี 99 113 212 
18 ปีเต็ม - 25 ป ี 316 364 680 
26 ปีเต็ม - 49 ป ี 1,235 1,338 2,573 

50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 816 889 1,705 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 776 774 1,550 

รวม 3,625 3,827 7,452 
 
ลักษณะชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเทิง จะเกาะตัวกันบริเวณทางหลวง

จังหวัดหมายเลข 1020 สายเชียงราย – อ.เทิง – อ.เชียงของ และ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1020  สาย 
อ.เทิง – อ.เชียงคํา จ.พะเยา โดยมีการปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นที่พักอาศัยกระจายอยู่ตามตรอก ซอย ต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาล เกาะกลุ่มประกอบกันเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท มีการช่วยเหลือและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
สมาชิกในครอบครัวมีจํานวนน้อยลงจากอดีต เนื่องมาจากการแบ่งครอบครัวจากสังคมดั้งเดิมที่เป็นครอบครัว
ใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย การเกษตรกรรมและรับจ้าง  

การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ จะปลูกข้าว (ข้าวเหนียว,ข้าวเจ้า) ทําไร่ข้าวโพด ปลูกถั่ว 
เพาะเห็ดฟาง สวนผลไม้และประมงน้ําจืด ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะต่าง
คนต่างทํา การรวมกลุ่มยังไม่เหนียวแน่นพอ แรงงานที่ใช้ในการเกษตรมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัว และอาจ
มีการจ้างแรงงานบ้าง การพึง่พาอาศัยกัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว หว่านกล้า ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ
คือ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวโพด เห็ด ถั่ว และผลไม้ตามลําดับ มูลค่าผลผลิตยังไม่เป็นที่พอใจของเกษตรกร มี
การผูกขาดจากพ่อค้าคนกลาง และปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ํา 
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มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จํานวน 1 แห่ง 
มีสหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จํากัด   จํานวน 1 แห่ง 

 
 การอุตสาหกรรม 
 การประกอบกิจการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว การใช้แรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น โรงงานทําก๋วยเตี๋ยว โรงกลึง โรงพิมพ์ โรงงานวัสดุก่อสร้าง 
 
การพาณิชยกรรม/การบริการ 
การพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย และการประกอบกิจการขนาดเล็ก การบริการมี

โรงแรม/รีสอร์ท จํานวน 5 แห่ง มีสถานบันเทิง  จํานวน  2  แห่ง 
 
การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่จะเป็นโบราณสถาน เช่น วัดอํามาตย์ วัดพระนาคแก้ว และ

บริเวณรอบนอกเขตเทศบาล ได้แก่ วัดพระธาตุจอมจ้อ วัดเสาหิน ในเขตเทศบาลจะเป็นทางผ่านของ
นักท่องเที่ยวที่นิยมไปท่องเที่ยว ณ ภูชี้ฟ้า จะมีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาในช่วงฤดูหนาวเป็นจํานวนมาก หาก
เทศบาลจะพัฒนาให้เป็นจุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว 
พักผ่อนในเขตเทศบาล อาทิ การจัดลานค้าชุมชน , สวนสุขภาพและลานกีฬา 

 
      
การปศุสัตว์ 
 การปศุสัตว์ของประชาชนในเขตเทศบาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นปศุสัตว์ในครอบครัว เช่น การเลี้ยงสุกร 

โค  กระบือ เป็ด ไก่ ปลา ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหลังจากการว่างงานจากงานหลัก มีการจําหน่าย
และบริโภคภายในครอบครัว พื้นที่การปศุสัตว์จะอยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชน มูลค่าผลผลิตทางการปศุ
สัตว์ขึ้นอยู่กับตลาดการรับซื้อและภาวะเศรษฐกิจ มูลค่าผลผลิตการปศุสัตว์เป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของ
ชุมชนได้ 

 
4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม/ขนส่ง 
  การคมนาคม-ขนส่งในเขตเทศบาลตําบลเวียงเทิง ใช้การคมนาคมขนส่งทางบก มีทางหลวง

จังหวัดหมายเลข 1020 (สายเชียงราย-เทิง) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021(สายเทิง-เชียงของ) เป็น
เส้นทางหลักในการติดต่อระหว่างอําเภอเทิง-อําเภอเชียงของ-อําเภอเชียงคํา-จังหวัดพะเยา ส่วนในเขตเทศบาล 
ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบางส่วนเป็นถนนแอสฟัลติกส์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล 
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  การจราจร 
  การจัดระบบจราจรในเขตเทศบาล ได้ขอความร่วมมือและสนับสนุนกับสถานีตํารวจภูธร

อําเภอเทิง เกี่ยวกับการจัดระบบระเบียบการจราจรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทําป้ายสัญญาณจราจร อุปกรณ์การจราจรต่าง ๆ บนท้องถนนในเขตเทศบาล ตลอดจนการรณรงค์การใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุ ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายของประชาชน  
ถนนจราจรสายหลัก คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1020 (เชียงราย-เทิง-เชียงของ)  หมายเลข 1021(เทิง-
เชียงคํา จ.พะเยา) 

การไฟฟ้า 
           ระบบการจําหน่ายและการบริการไฟฟ้า มีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเทิง เป็น

ผู้รับผิดชอบครอบคลุมทั้งอําเภอเทิง สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทั่วเขตเทศบาล ซึ่งสามารถจําแนก
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าได้ดังนี้ 

-  หมู่1    ผู้ใช้ไฟจํานวน 797  ราย 
-  หมู่2    ผู้ใช้ไฟจํานวน 293  ราย 
-  หมู่14  ผู้ใช้ไฟจํานวน 276  ราย 
-  หมู่15  ผู้ใช้ไฟจํานวน 376  ราย 
-  หมู่20  ผู้ใช้ไฟจํานวน 245  ราย 
รวมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  จํานวน 1,987  ราย 

 
 

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรน้ํา 
  - แม่น้ําอิง 
  - แม่น้ําลาว 

   ใช้อุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การประมง การคมนาคม การประปา 
 ทรัพยากรธรณ ี
  -  มีทรัพยากรธรณีที่นํามาใช้ประโยชน์ได้อาทิ หินดินทรายซึ่งขุดลอกมาจากแม่น้ําอิงลาว 
การประปา 

 ระบบการจําหน่ายและการบริการประปา มีสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอเทิง เป็น
ผู้รับผิดชอบ สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ประปาในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง  

การใช้ที่ดิน 
ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลมีรายละเอียดดังนี้  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย เกาะกลุ่มหนาแน่น

ตามเส้นทางหลวงจังหวัดสาย 1020 และทางหลวงจังหวัดสาย 1021 ทั้งสองข้างถนน ด้านหน้าจะเป็น
อาคารพาณิชย์ จากนั้นจะกระจายอยู่ตามซอยต่าง ๆ  
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ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีศูนย์กลางพาณิชยกรรมกระจุกอยู่ประมาณตอนกลางของชุมชน ซึ่งจะ
สลับด้วยร้านค้า สถานที่ราชการ ธนาคาร ตลาด บริเวณแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1020 และแนวทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 1021 เริ่มจากหน้าที่ว่าการอําเภอเทิงเป็นต้นไป 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม จะกระจายกันอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น ร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ โรงพิมพ์ โรงกลึง  

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนน้อย 
ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด  โรงพยาบาล จะมีกระจายอยู่ทั้งในเขตและนอกเขต

เทศบาล 
ปัจจุบัน ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ จะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นสังคมชุมชนเมือง ซึ่ง

เทศบาลจะได้ดําเนินการวางแผนพัฒนาด้านการผังเมืองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและการรองรับการขยายตัวของชุมชน
เมืองในอนาคต 
6  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 ในพ้ืนที่เขตเทศบาล ได้รับบริการการสื่อสารและโทรคมนาคมจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
- การไปรษณีย์โทรเลข มีสํานักงานไปรษณีย์โทรเลขอําเภอเทิง จํานวน 1 แห่ง 
- โทรศัพท ์ มีบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น  จํากัด จํานวน 1 แห่ง  
   โทรศัพท์สาธารณะ  จํานวน  40  แห่ง 
- สถานีวิทยุ – โทรทัศน์ เขตเทศบาลสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ จํานวน 7 

   สถานี คือ ช่อง 3,5,7,9,11,TBSและ UBC 
 - มีเสียงตามสายของหมู่บ้าน  จํานวน  7  แห่ง 
-ข่ายวิทยุสื่อสาร ใช้เครือข่ายหลักของอําเภอเทิง (ข่ายราชสีห์) , เครือข่ายรองของเทศบาล  คือ  

เครือข่ายคงคา 
-มีเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก (ส่วนตัว) จํานวน 25 เครื่อง 
- บริการสื่อสารของเอกชน มีร้านบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต จํานวน 3 แห่ง 

7.  การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
ในพ้ืนที่เทศบาลมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา(โรงเรียนเวียงเทิง)  จํานวน1 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา

(โรงเรียนเทิงวิทยาคม) จํานวน 1 แห่งและวิทยาลัย จํานวน 1 แห่ง (วิทยาลัยการอาชีพเทิง) 
ศาสนา 
 ประชาชนในเขตเทศบาลมีการนับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม แต่ส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาพุทธ 
  -  ศาสนสถาน  มีจํานวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย 
  1 )  วัดอํามาตย์   
  2 )  วัดพระนาคแก้ว 
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 3 )  วัดพระเกิดคงคาราม 
4 )  วัดพระธาตุจอมจ้อ 
5 )  วัดพระธาตุจอมใจ 
6 )  วัดศรีมหาโพธิ์ 
 -  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

  1 )  ประเพณีสงกรานต์ 
  2 )  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  3 )  ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี 
  4 )  ประเพณีลอยกระทง 
  5 )  ตักบาตรขึ้นปีใหม ่
  6 )  ตักบาตรเทโว 
  7 )  ตานก๋วยสลาก 
  8 ) แข่งเรือ 
  9 ) บายสีสู่ขวัญ 
  10) สะเดาะเคราะห์ 

8.  การสาธารณสุข 
  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานพยาบาลดังนี้ 
  1 )  สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน  2  แห่ง 
  2 )   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน  1  แห่ง  
  3 )  โรงพยาบาลประจําอําเภอ  จํานวน  1  แห่ง  
  4 )  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จํานวน  4  แห่ง 

9.  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 

 การให้การสงเคราะห์ประชาชน ได้รับการสงเคราะห์จากสํานักงานเทศบาล , สํานักงาน
ประชาสงเคราะห์อําเภอ , กิ่งกาชาดอําเภอ และส่วนราชการอ่ืน ๆ  

 มีสวนสุขภาพ และลานกีฬาไว้สําหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จํานวน 2 แห่ง บริเวณด้านหลัง
สํานักงานเทศบาลและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเทิง  มีสมาชิกทั้งสิ้น  จํานวน  300 คน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในเรื่องสวัสดิการ การเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชน จํานวน 5  หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนมา

ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน กับเทศบาลให้ประสบผลสําเร็จ 
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ส่วนที่  2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. วิสัยทัศน์ 
 “เทศบาลตําบลเวียงเทิง เป็นเมืองน่าอยู่ คนมีสุข มีการเรียนรู้และพัฒนา บริหารจัดการก้าวหน้า 
รักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เทศบาลตําบลเวียงเทิง จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบรรลุภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยที่
ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและร่วมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นําสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการที่ดี 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลตําบล
เวียงเทิง 
 2. เพื่อให้มีการวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงบริหารและการบริการ ตามภารกิจขององค์กร โดยมี แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดได้อย่างชัดเจน 
 3. เพื่อให้การวางแผนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์ งบประมาณ 
และบุคลากร เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร 
 4. เพ่ือให้มีการวิเคราะห์และการวางงานเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการบริหารจัดการที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เทศบาลตําบลเวียงเทิงในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมาย 

 1. สนับสนุนแนววิธีสตาร์ทอัพ และขับเคลื่อน Smart Thailand 2020 
  - ส่งเสริมการนําแนวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนววิธีสตาร์ทอัพ มา 
  ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภายใน ในทุกๆด้าน 
 2. สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 
  - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ  
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งการเชื่อมโยงระบบภายในและ
ภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  - จัดให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยมาขับเคลื่อนกระบวนการ
  ปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจของเทศบาล และคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทาง
  ในการพัฒนาระบบงาน 
 4. สนับสนุนการบริหารจัดการ 
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบภูมิสารสนเทศ และระบบ 
  สารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร 
  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บรายได้ ตามกรอบภาระหน้าที่ของเทศบาล 
  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดทํางบประมาณและการเงิน 
  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
  - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือภารกิจเฉพาะ  
  - พัฒนาประยุกต์ใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการบริการประชาชน 
 5. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศร่วมกัน 
  - วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน ลด
  ความซ้ําซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  - วิเคราะห์ทดแทนเทคโนโลยีอุปกรณ์เครือข่าย ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) และ
  ชุดคําสั่งโปรแกรม (ซอฟแวร์) 
 6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้รอบรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามกรอบและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  - วางแผนส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานในทุกระดับได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
  จากเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะการใช้งานในกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. สํารวจข้อมูลเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร รวมทั้งการ
ติดตั้งชุดคําสั่งโปรแกรม การใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กร และสรุปจุดอ่อน จุด
แข็ง ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดต่าง ๆ ในการใช้งานและพัฒนาระบบ 
 2. วางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ออกแบบภาพรวมระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและจําเป็น 
 3. วางแผนปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ และแผนการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 
 4. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
กําหนดดัชนีชี้วัดผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาในภาพรวม 
 
5.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. มีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้
ตามเป้าหมายเชิงบริหาร บริการ ตามกรอบภารกิจขององค์กร ทั้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานที่กําหนดได้อย่างชัดเจน 
 2. การวางแผนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านอุปกรณ์ งบประมาณและบุคลากร มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร 
 3. มีการวิเคราะห์และการวางแผนการใช้เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร ให้เป็นประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันกับส่วนราชการอ่ืนในทุกระดับ รวมทั้งองค์กรภายนอกได้
อย่างเหมาะสม 
 4. มีกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการบริหารจัดการ
องค์กร 
 5. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลตําบลเวียงเทิง พ.ศ.2563-2566 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนดําเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล 
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ส่วนที่ 3 

สถานภาพและสภาพแวดล้อม ICT ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
 

 

1. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

            
  
 1.1 ระบบเครือข่ายภายใน 
 เทศบาลตําบลเวียงเทิง มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของเทศบาลตําบลเวียงเทิง ด้วยเครือข่าย
ระบบ (LAN) ทําให้บุคลากรของเทศบาลตําบลเวียงเทิง สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง 
 1.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 เทศบาลตําบลเวียงเทิง ได้ดําเนินการออกแบบ วางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานผ่านระบบ 
Internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่อําเภอเทิง 
 1.3 สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 เทศบาลตําบลเวียงเทิง ได้เปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สายแก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง เพ่ือการค้นคว้าข้อมูลของประชาชน ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงาน
บริการต่างๆ ในภารกิจของเทศบาล เช่น ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล อาคารชั้น 1 บริการงานด้านการ
คลัง กองการศึกษา และอาคารชั้นสอง ให้บริการงานกองช่าง กองสาธารณสุข ห้องประชุมเทศบาล อาคาร
สํานักงานขนส่ง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิงและศู นย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง ทั้งนี้ยังมีสถานที่สําหรับให้บริการสาธารณะสําหรับประชาชนอีกหลายพ้ืนที่ ที่
จะต้องดําเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป 
 1.4 สถานภาพด้านฐานข้อมูล 
 เทศบาลตําบลเวียงเทิง ได้จัดทําฐานข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลเวียงเทิง เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ,  และข้อมูลพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สสส.) TCNAP  
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 1.5 สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่เป็น
ประจํา และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาตามโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
 
2. สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
 2.1 คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
 เทศบาลตําบลเวียงเทิง มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สํานัก 4 กอง และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฎดังนี้ 

หน่วยงานภายใน 
ประเภทคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 

โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 
สํานักปลัดเทศบาล  
- สํานักงาน 
- สถานีขนส่ง 
- งานป้องกนั 

 
5 
- 
- 

 
7 
1 
3 

 
12 
1 
3 

กองคลัง 1 7 8 
กองช่าง 1 5 6 
กองการศึกษา 
- สํานักงาน 
- โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเทิง 

 
1 
3 
- 

 
2 

11 
4 

 
3 

14 
4 

กองสาธารณสุข 3 2 5 
รวมทั้งสิ้น 14 42 56 

  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานครู พนักงานจ้าง จํานวน 63 คน คํานวณได้  0.88  คน/เครื่อง หรือ ประมาณ  คน/
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในองค์กร เจ้าหน้าที่แต่ละงานแต่ละตําแหน่งจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งในงานตามตําแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมายในหลายๆด้าน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น 
 2.2 ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์/อินเตอร์เนต/สื่อออนไลน์) 
 เทศบาลตําบลเวียงเทิง มีระบบสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้ 

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด 
สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเทิง 053-795321 

053-669041 
053-795085 

-ติดต่อภายใน/ภายนอก 
-โทรสาร 
-อินเตอร์เน็ต 
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สถานีขนส่งเทศบาลตําบลเวียงเทิง 053-795232 -ติดต่อภายใน/ภายนอก/อินเตอร์เน็ต 
โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเทิง 053-795602 -ติดต่อภายใน/ภายนอก/อินเตอร์เน็ต 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-795199 -ติดต่อภายใน/ภายนอก/อินเตอร์เน็ต 
เวปไซต์ website www.wiangthoeng.go.th  
อีเมล์ E-mail Wiangthoeng795@gmail.com  
 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เทศบาลตําบลเวียงเทิง ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับภารกิจงานจากหน่วยงานหลัก เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
กระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับ
การใช้งานระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพในระดับท่ียอมรับได้ อาท ิเช่น 
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล E-Plan 
 - ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Lass 
 - ระบบการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP 
 - ระบบการจัดเก็บภาษี /แผนที่ภาษี LTAX 
 - ระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น LHR 
 - ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ E-Office 
 - ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น SIS 
 - ระบบรายงานผลและการประเมินตนเอง SAR 
 - ระบบข้อมูลพื้นฐานตําบล TCNAP   เป็นต้น 

 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาการเรียนรู้และ
ศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์
ผลงาน และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม อาทิ เช่น 
 - พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ 
 - การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 - ใช้ระบบการสื่อสารแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-office/E-mail) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
 - ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
และบุคลภายนอก ได้สื่อสารกับองค์กร ได้หลากหลายช่องทาง 
 - ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ วิเคราะห์ ประมวลผล กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ  
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สรุปการวิเคราะห์ SWOT 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลเวียงเทิงในภาพรวม 

 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

 มีคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
 บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
 บุคลากรด้าน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนา ประยุกต์

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับพัฒนาองค์กร 
 การสํารองข้อมูลเป็นระบบ  
 มีระบบฐานข้อมลูกลาง 
 

 

 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
การใช้งานระบบสารสนเทศท่ีด ี

 บุคลากรทีร่ับผดิชอบในส่วนของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารยังขาดความรูด้้านเทคนิคในเชิงลึก    
ขาดความรู้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 กระบวนการและระบบงานสารสนเทศยังไม่ครอบคลมุ
ตามหลักการบริหารจดัการเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ 

 การรักษาความปลอดภัยและการสํารองข้อมูลยัง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน 

 ข้อมูลยังมีมาตรฐานไม่ครบทุกส่วน 
 สถานท่ีมีพื้นท่ีจํากัดทั้งในส่วนของห้องควบคุม

คอมพิวเตอร์และบรเิวณโดยรอบ  ตลอดจนสถานท่ีตั้งมี
ความเสีย่งสูง 

โอกาส(Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

 เป็นองค์กรที่ไดร้ับการยอมรับในดา้นการเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลสําหรับสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจของผู้บริหารรัฐบาล 

 

 กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ และกระบวนการทางราชการทํา
ให้การปฏิบัติงานล่าช้า ขาดความคล่องตัว และไม่
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 นโยบายของรัฐที่ไม่เพิ่มจํานวนข้าราชการทําให้ไม่
สามารถดึงดูดบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อรองรบัต่อความต้องการด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสม  

 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้อายุในการใช้
งานสั้นลง 

 การรุกรานระบบเครือข่ายมีมากข้ึน 
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ส่วนที่ 4 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 จากการวิเคราะห์ SWOT ของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง สามารถน ามาออกแบบยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน
  อย่างมีธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ ตามภารกิจของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง แก่สาธารณะ 
  มาตรการ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมี 
  ธรรมาภิบาล ตามภารกิจของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบและเครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามภารกิจของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง อย่างมีธรรมาภิบาล ให้เป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   
รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางและสูงของ เทศบาลต าบลเวียงเทิง     
  มาตรการ ๒.๑ : การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนงานส่วนกลาง 
  มาตรการ ๒.๒ : การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ 
  มาตรการ ๒.๓ : การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการสนับสนุนพันธกิจหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างมาตรฐานข้อมูล 
   เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   มาตรการ ๓.๑ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
   มาตรการ ๓.๒ : การพัฒนามาตรฐานข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ : เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในระดับที่
ยอมรับได ้
   มาตรการ ๔.๑ : การพัฒนาเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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    มาตรการ ๔.๒ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    เป้าประสงค์ : พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงาน และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 
    มาตรการ ๕.๑ : การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 
    มาตรการ ๕.๒ : การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
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ส่วนที่ 5  
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 

5.1 การบริหารจัดการ 

 เพ่ือให้แผนแม่บท ICT ของเทศบาลตําบลเวียงเทิง บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ด้านการ
บริหารจัดการจึงต้องดําเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2. ให้ส่วนราชการทุกส่วน ดําเนินการจัดทําแผนแม่บท ICT ให้สอดรับกับแผนแม่บทนี้และสอดรับ
กับแผนแม่บท ICT ระดับจังหวัด 

3. ให้ทุกส่วนราชการ ให้จัดทําแผนปฏิบัติการ ICT 
4. กําหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเทศบาล และกําหนดเป้าหมายให้เป็นส่วน

หนึ่งของสัมฤทธิผลของเทศบาล และใช้เป็นแนวทางจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
5. ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับหน่วยงาน 

 
5.2 การติดตามประเมินผล 

 ในการประเมินความสําเร็จของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตําบลเวียง
เทิง พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕66 ได้กําหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลสําเร็จใน ๒ ระดับ ได้แก่ 
 1) ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนในภาพรวม    
  -  ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง ต่อการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง  กําหนดค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 2)  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน 
การให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ ตามภารกิจของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง แก่สาธารณะ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าถึงหรือผู้เข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลตําบลเวียงเทิง กําหนดค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามภารกิจของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  เป้าประสงค์ พัฒนาระบบและเครื่องมือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตามภารกิจของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง อย่างมีธรรมาภิบาล ให้เป็นไปอย่างอย่างคุ้มค่าและมี
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ประสิทธิภาพ   รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลางและสูงของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง ที่มี
ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนการสนับสนุนของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง ที่มี
ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละความครบถ้วนของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลเวียงเทิง (ตามกรอบ
อัตรากําลัง) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒.๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างมาตรฐานข้อมูล 
  เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตามาตรฐานข้อมูล 
statXML  กําหนดค่าเป้าหมายอ้างอิงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
 ๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพใน
ระดับท่ียอมรับได ้
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความครบถ้วนของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลเวียงเทิง (ตามกรอบ
อัตรากําลัง)มีจุดเครือข่ายใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ เทศบาลตําบลเวียงเทิง และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความครบถ้วนของห้องประชุม เทศบาลตําบลเวียงเทิง ที่มีจุด
เครือข่ายให้บริการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ เทศบาลตําบลเวียงเทิง และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กําหนดค่า
เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
  ตัวชี้ วัด : ร้อยละความต่อเนื่องของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต กําหนด 
ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
  เป้าประสงค์ พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงาน และดํารงชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 
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  ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากร เทศบาลตําบลเวียงเทิง ที่มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากร เทศบาลตําบลเวียงเทิง ที่สอบผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารและการสื่อสารสําหรับบุคลากรภาครัฐตามหลักสูตรที่ สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผล :  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ระดับหน่วยงาน 
รอบระยะเวลาการประเมิน :    เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
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โครงการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ ตามภารกิจของเทศบาล แก่สาธารณะ 
การตอบสนองยุทธศาสตร์ ICT ประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารและบริการ
 ภาครัฐ   

โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี

หมายเหต ุ63 64 65 66 

๑.๑  โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์
เทศบาลตาํบลเวยีงเทิง  

www.wiangthoeng.go.th 

- เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั √ √ √ √ ๑.๑.๑ จํานวน link ที่เช่ือมโยงจาก
เว็บครอบคลมุระบบข้อมูล
สารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
ของระบบท้ังหมดในปีแรกที่
ดําเนินการ 
๑.๑.๒ ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ใช้งานระบบเว็บท่าใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๕ 

 

63 : 10,000 
64 : 10,000 
65 : 10,000 
66 : 10,000 
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โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี

หมายเหต ุ63 64 65 66 

๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านด้าน E-service  

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้าน E-service ให้
สามารถรองรับภารกิจของ อปท. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั √ √ √ √ ๑.๒.๑ ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้าน E-service  อยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : 5,000 
65 : 10,000 
66 : 10,000 
 

๑.๓ โครงการพัฒนาระบบถาม-ตอบ 
(FAQs) 

- เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การปรับปรงุ
งานของเทศบาลตําบลเวียงเทิง 

- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ระบบ FAQs ในการหาคําตอบ
เกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

สํานักปลดั 

√ √ √ √ ๑.๓.๑ ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้งานระบบในระดับดี
และดมีากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี

หมายเหต ุ63 64 65 66 

๑.๔ โครงการจ้างเหมาบริการและจัดทํา
ระบบศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข ์

     ระบบศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
ของเทศบาลตําบลเวียงเทิง 

 

 

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราว
ร้องทุกข ์

-  เพือ่ให้บริการรับเรื่องราว 

ร้องทุกข์ของรัฐบาลสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

สํานักปลดั 

√ √ √ √ ๑.๔.๑ ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ใช้ระบบรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ อยู่ในระดับดีและดมีาก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 

63 : 15,000 
64 : 15,000 
65 : 15,000 
66 : 15,000 
 

๑.๕ โครงการจดัจ้างพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์การรับฟังความเห็นของ
ประชาชน 

 

 

 

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัย 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นต่อ
การดําเนินโครงการของภาครัฐท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาชน 

- เพื่อรวบรวมความคดิเห็นของ
ประชาชนไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและการ
ดําเนินโครงการภาครัฐ 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

สํานักปลดั 

√ √ √ √ ๑.๕.๑ ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีใช้ระบบในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
อยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

๑.๕.๒ ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีใช้ระบบในการแสดง
ความคิดเห็น อยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 

63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : ไม่ใช้งบประมาณ 
65 : ไม่ใช้งบประมาณ 
66 : ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามภารกิจของ เทศบาลต าบลเวียงเทิงให้มี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาระบบและเครื่องมือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจของ เทศบาลตําบลเวียงเทิง อย่างมีธรรมาภิบาล ให้เป็นไปอย่าง
 อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ
 ของผู้บริหาร 
การตอบสนองยุทธศาสตร์ ICT ประเทศไทย :  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารและบริการ
  ภาครัฐ   

โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี

หมายเหต ุ63 64 65 66 

๒.๑ โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

- เพื่อให้การรวบรวมและการ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสเ์ป็น
ระบบ 

- เพื่อให้การเข้าถึงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานธุรการ  

 

√ √ √ √ ๒.๑.๑ ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี
และดมีากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 

63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : ไม่ใช้งบประมาณ 
65 : ไม่ใช้งบประมาณ 
66 : ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๒.๒ โครงการพัฒนาระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting System: 
eMS) 

- เพื่อให้การประชุมสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

งานธุรการ √ √ √ √ ๒.๒.๑ ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี
และดมีากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : ไม่ใช้งบประมาณ 
65 : 30,000 
66 : 30,000 
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โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี

หมายเหต ุ63 64 65 66 

๒.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานสารสนเทศ  (Open 
Standard) 

 

 

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ให้ทันสมัย
สอดคล้องรองรับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน และลักษณะงานท่ี
เปลี่ยนแปลง 

สํานักปลดั √ √ √ √ ๒.3.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี
และดมีากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 

63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : ไม่ใช้งบประมาณ 
65 : 30,000 
66 : 30,000 
 

2.4  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์
และระบบรายงานผลการดาํเนินงานของ
หน่วยงาน 

 ทุกสํานกั/กอง √ √ √ √  63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : ไม่ใช้งบประมาณ 
65 : ไม่ใช้งบประมาณ 
66 : ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศในส่วนท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารจดัการข้อมลูตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวช้ีวัดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- เพือ่ให้การบริหารจัดการข้อมลู
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มี
ประสิทธิภาพ 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

สํานักปลดั 

√ √ √ √ ๒.5.๑ ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายนอกท่ีใช้งานระบบอยู่
ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๕ 

 

63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : ไม่ใช้งบประมาณ 
65 : ไม่ใช้งบประมาณ 
66 : ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างมาตรฐานข้อมูล 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
           จากข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การตอบสนองยุทธศาสตร์ ICT ประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารและบริการ
 ภาครัฐ  

โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี

หมายเหต ุ63 64 65 66 

๓.๑ โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานข้อมลู เพื่อการบรูณาการ
ระบบงานสารสนเทศ และการ
แลกเปลีย่นภายในและภายนอก  

-  เทศบาลมีมาตรฐานข้อมลู
สําหรับการแลกเปลีย่นภายในและ
ภายนอก 

สํานักปลดั   √ √ ๓.๑.๑ มมีาตรฐานข้อมูลสําหรบัการ
แลกเปลีย่นภายในและภายนอก 

63 : - 
64 : - 
65 : 50,000 
66 : 50,000 

๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบรูณาการ
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่าง
องค์กร 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างๆ ถูกต้องและ 
ครบถ้วนและสามารถนําข้อมลูที่
ได้รับไปใช้งานหรือนําเข้าสู่
ระบบงานของเทศบาลได้ทันที 
- มีการ รับ-ส่งข้อมูลระหว่าง
เทศบาลกับหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ ในรูปแบบ 
 - นําข้อมูลส่งไปยังระบบ
ฐานข้อมูลกลางได ้

สํานักปลดั √ √ √ √ ๓.๒.๑ มรีะบบสารสนเทศเพื่อการ
รวบรวมและสามารถเชื่อมโยงรับ-ส่ง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกไดเ้ปน็
มาตรฐานเดียวกันและสามารถ
นําไปใช้งานได ้

 

 

63 : ไม่ใช้งบประมาณ 
64 : ไม่ใช้งบประมาณ 
65 : ไม่ใช้งบประมาณ 
66 : ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ :  เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานได้อย่างมี
 เสถียรภาพและประสิทธิภาพในระดับท่ียอมรับได้ 
การตอบสนองยุทธศาสตร์ ICT ประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี
หมายเหต ุ63 64 65 66 

๔ .๑ โครงการปรับปรุ งศูนย์ ข้ อมู ล
ข่าวสาร 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับ
การทํางานตามมาตรฐาน 

สํานักปลดั √ √ √ √ ๔.๑.๑ สิ่งแวดล้อมของศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารได้ตามมาตรฐานกําหนด 

63 : 150,000 
64 : 10,000 
65 : 50,000 
66 : 50,000 

4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาล 

- เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความ
ปลอดภัยสามารถป้องกันการบุก
รุกจากผูไ้ม่ประสงคด์ี อีกทั้งยัง
สามารถค้นหาตัวผู้กระท าผิดเพื่อ
ด าเนินคดตีามกฎหมายได ้

สํานัก/กอง √ √ √ √ ๔.2.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ในระดับดีและดมีากไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

63 : 150,000 
64 : 10,000 
65 : 50,000 
66 : 50,000 

4.3 โครงการจดัหาทดแทนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน รวมทั้งซอฟต์แวร์ ของ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ สปน. มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
รองรับภารกจิความรับผดิชอบ 

สํานัก/กอง √ √   ๔.3.1 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มี
อายุการใช้งานมาก 

63 : 59,300 
64 : 107,000 
65 : - 
66 : - 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์ผลงาน และ
 ดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
การตอบสนองยุทธศาสตร์ ICT ประเทศไทย :  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการ 
                                                                       สร้างสรรค์ผลผลิตและการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

โครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ ดัชนีช้ีวัด งบประมาณ (บาท)/ป ี
หมายเหต ุ63 64 65 66 

๕.๑ แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ เทศบาล
ตําบลเวยีงเทิง ปี ๒๕61 –๒๕63 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ของ 
เทศบาล ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การใช้งาน ICT ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

สํานักปลดั √ √ √ √ ๕.๑.๑ ร้อยละของบุคลากร เทศบาล ที่มี
ทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติงาน กําหนดค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

อ้างอิงแผนพัฒนาบุคล
กรด้านเทคโนโลยี  
ปี ๒๕61 –๒๕63 

๕.๒ โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ (KM System) 

- เป็นศูนย์กลางความรู้และแหล่งเรียนรู้
ด้านต่างๆ ของ เทศบาล 
- ลดความผิดพลาดแบบซ้ําเดิมทีเ่คย
เกิดขึ้นใน เทศบาล 
 

สํานัก/กอง √ √ √ √ ๕.๒.๑ จํานวนบุคลากร/ประชาชนที่ใช้งาน
ระบบการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของสมาชิกที่ลงทะเบียน 
๕.๒.๒ จํานวนกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒ กลุ่มต่อป ี
 

 

๕.๓ โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง 

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการและการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านัก/กอง √ √ √ √ ๕.๓.๑ ลดระยะเวลาในการปฏิบัตงิานเพื่อ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและประชาชนมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ที่  453   /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ประจ าปี 2563 -2566) 
************************** 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตําบลเวียงเทิง 
พ.ศ.2563 -2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศ
ทางการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเทิง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เทศบาลตําบลเวียงเทิง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของเทศบาลตําบลเวียงเทิง ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิง  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเทิง   กรรมการ 
3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการกองช่าง    กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข   กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
9. นักประชาสัมพันธ์    ผช.เลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการฯ มีจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล
ตําบลเวียงเทิง พ.ศ.2563-2566 ติดตามและประเมินผล เสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ทัน
สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามห้วงระยะเวลาของแผนแม่บท 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่  23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

(นายสิงห์ทอง  หนุนนําสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิง 


