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งานเทคโนโลยสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

i แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ เปน
แผนงานท่ีถายทอดนโยบายและหลักการสําคัญจาก “แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาเซียน ๒^_๕ (ASEAN ICT Masterpla ๒^_๕),  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
__ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙),  แผนพัฒนาดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ” ใหเปน
วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงคหลัก กลยุทธและแผนปฏิบัติใหกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน/
ผูประกอบการท่ีเก่ียวของ นําไปใชเปนกรอบเพ่ือปฏิบัติใหเกิดผลในภาพรวมของเทศบาลตําบลไชย
ปราการตอไป   เพ่ือสรางความเขมแข็งในการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒนดวยการพัฒนาสังคมและ
ประชากรใหเปนสังคมของการเรียนรู   ท่ีสามารถใชภูมิปญญามาพัฒนาทองถ่ินของตนใหเจริญ 
กาวหนา และกลายเปนสังคมท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน   เกิดความม่ันคงและความเจริญกาวหนาท่ียั่งยืน  
ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขท่ัวกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีทันสมัยและปลอดภัย   การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของ
ภาครัฐ   การใช ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และการใชส่ือเทคโนโลยีไดอยาง
ปลอดภัย สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT และเพ่ือใหสามารถแปรไปสู
ภาคปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได เทศบาลตําบลไชยปราการจึงไดกําหนดแผนงานหลัก 
ไดแกการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การสงเสริมการใชเทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารและการบริการของภาครัฐ เพ่ือกาวสู                   
e – Government ซ่ึงมีความสําคัญสําหรับการริเร่ิมการพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ซ่ึง
จะเปนปจจัยสําคัญในการวางรากฐานท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดตอไป
ในอนาคต 
 
 
 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล 

 เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 กันยาย 2561 

 
 



 

งานเทคโนโลยสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

ii แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

สารบัญ 
 

คํานํา ................................................................................................................................................... i 

สารบัญ ............................................................................................................................................... ii 

บทท่ี 1 .............................................................................................................................................. 1 

บทนํา ................................................................................................................................................ 1 

1.1 เหตุผลและความจําเปน ......................................................................................................... 1 

1.2 วัตถุประสงค .......................................................................................................................... 2 

1.3 วิสัยทัศนการพัฒนาดานดิจิทัศของเทศบาลตําบลไชยปราการ ................................................ 2 

1.4. พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการ .................. 2 

1.5 ข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล .............................................................................. 3 

บทท่ี 2 .............................................................................................................................................. 4 

สภาพท่ัวไป ........................................................................................................................................ 4 

2.1 ขอมูลทั่วไป ............................................................................................................................ 4 

2.2 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน ...................................................................................... 7 

2.3 วิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการ
 .................................................................................................................................................... 11 

2.4 ผลการวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย SWOT ............... 14 

บทท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน ................................................................................... 18 

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา .......................................................................................................... 18 

3.2 แผนงาน ............................................................................................................................... 18 

บทท่ี 4 ............................................................................................................................................ 20 

การติดตามประเมินผล ..................................................................................................................... 20 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 22 

 
 
 
 



 

งานเทคโนโลยสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 เหตุผลและความจําเปน 
 

เทศบาลตําบลไชยปราการ เปนสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(สถ.) กระทรวงมหาดไทย  ทําหนาท่ีในการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหบรรลุ
ตามอํานาจหนาท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552  มาตรา 50 
(9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการ และสืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 น ณ หองประชุม 501  ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล เร่ือง ขอความเห็นชอบตอ (ร
าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 
2559 - 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ทก) เสนอ ดังนี้ 

“ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ _ ป ของหนวยงานแทนการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม และใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน 
๒๕`_ ท่ีใหทุกกระทรวง ทบวง และหนวยงานอิสระจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปน
ระบบโดยจัดทําแผน _ ป และปรับทุกปตามความเหมาะสม และใหเสนอแผนของหนวยงานควบคูไป
กับการของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจายประจําปทุกป” น้ัน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล  ไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะ 4 ป  (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการเพ่ือเปนกรอบแนวทางใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
หนวยงานและสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงานภายในเทศบาลตําบลไชยปราการ  ในปจจุบัน  
ความตองการของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในหนวยงานมากข้ึน รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
ใหสอดคลอง กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกรอบนโยบายการพัฒนาในระดับ
จังหวัด  ระดับกรม กระทรวง และประเทศเพ่ือใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล
องเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี ยังตองพัฒนาระบบใหมีการบูรณาการระบบงานตางๆ ท้ัง
ระบบท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน และระบบท่ีตองใหขอมูลพ้ืนฐานใหแกระบบ
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2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหนวยงานราชการจัดทําข้ึน ใหสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลกัน และ
พัฒนาระบบใหเปนศูนยใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ิน  ใหแกรัฐบาล หนวยงานภาครัฐ   
ภาคเอกชน และประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานัก
ปลัดเทศบาล  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบล
ไชยปราการ น้ีข้ึน โดยศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 
เทศบาลตําบลไชยปราการ ในปจจุบัน ความตองการของผูบริหาร และเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 
รวมท้ังกรอบนโยบายระดับจังหวัด  ระดับกรม  และระดับประเทศ    จึงตองพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือนําปจจัยดังกลาวมาวิเคราะหและกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และ
แผนงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการ  โดย
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป(พ.ศ.2562 - 2565)  ของเทศบาลตําบลไชยปราการ มีรายละเอียด 
สรุปได ดังนี้ 

 
1.2 วัตถุประสงค 
 
 1. เพ่ือเปนกรอบแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาล
ตําบลไชยปราการ  ประจําปงบประมาณ 2562 - 2565 

2. เพ่ือใหมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริการประชาชน 
3. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบท่ีทันสมัย เช่ือมตอกับระบบภายนอกไดอยาง

รวดเร็ว 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากร/เครือขาย/แกนนํา ใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเชี่ยวชาญ 
5. เพ่ือจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร 
 

1.3 วิสัยทัศนการพัฒนาดานดิจิทัศของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
 
 “มุงมั่� ริการและลดความเหล่ือมลํ้าระหวางห�วยงา�ภาครัฐและประชาช� สงเสริม
คุณภาพชีวิตและพัฒ�าทองถ่ิ� ดวยเทคโ�โลยีสารส�เทศและการสื่อสาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ” 
 
1.4. พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
 
      (1) สงเสริมการใช ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ 
  (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องคกร 
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  (3) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานใหมีความม่ันคง ปลอดภัยสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4) พัฒนาศักยภาพการเรียนรูและทักษะทางดาน ICT แกบุคลากรของเทศบาลตําบล     
ไชยปราการ ใหสามารถนําองคความรูมาใช เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย 
  (5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและทักษะทางดาน ICT แกประชาชน ให
สามารถนําองคความรูท่ีไดมาปรับใชชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนและมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.5 ข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลแผน นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน 
1) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย      

ระยะ 3 ป (พ.ศ.2559-2561) และแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ 

2) กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

3) รวบรวม ศึกษาสถานการณและสภาพปญหา ท้ังสถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ัง
ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร ดานขอมูลระบบเครือขาย รวมถึง
แนวโนมของเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในปจจุบันและอนาคต 

4) ประชุมคณะทํางานแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565)  
5) เผยแพรแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางไปสูการปฏิบัติ 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไป 

 
2.1 ขอมูลท่ัวไป 
 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดรับการจัดต้ังโดยเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลไชย
ปราการ ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2542 และเทศบาลตําบลไชยปราการไดรับการปรับช้ันเทศบาล ช้ัน 6 เม่ือวันท่ี 22 
กันยายน 2543 และ ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ มีพื้นที่รวม 49.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางสวน
ของ 3 ตําบล 20 หมูบาน ของอําเภอไชยปราการ คือ 
 1.  ตําบลปงตํา  มี 8 หมูบาน  ไดแก 
  1.1  บานปงตํา   หมู 1 
  1.2  บานทา   หมู 2  
  1.3  บานปางควาย   หมู 3 
  1.4  บานมิตรอรัญ   หมู 4 
  1.5  บานปารวก   หมู 5 
  1.6  บานหวยมวง   หมู 6 
  1.7  บานหวยบง   หมู 7 
  1.8  บานทุงยาว   หมู 8 
 2.  ตําบลศรีดงเย็น  มี 9 หมูบาน ไดแก 
  2.1  บานแมข ิ   หมู 1 
  2.2  บานแมขิหลายฝาง  หมู 2 
  2.3   บานศรีดงเย็น  หมู 3 
  2.4  บานอินทาราม  หมู 4 
  2.5  บานอาย   หมู 5 
  2.6  บานทรายขาว   หมู 7 
  2.7  บานดงปาสัก   หมู 9 
  2.8 บานเชียงหมั้น   หมู 15 
  2.9  บานดง   หมู 17 
 3.  ตําบลหนองบัว มี 3 หมูบาน ไดแก 
  3.1  บานเดน   หมู 1 
  3.2  บานหวยไผ   หมู 2 
  3.3  บานหนองบัว   หมู 3 
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมดของเทศบาลตําบลไชยปราการ 

(ท่ีมา : http://www.chaiprakarn.go.th/DataPeople/DpPlan.php, 2560.) 
 ขอมูลจํานวนประชากรในเขตเทศบาล ณ เดือน กรกฎาคม 2561 มีจํานวนท้ังส้ิน 
16,026คน แยกเปนชาย 7,672 คน หญิง 8,354 คน รวม 6,509 ครัวเรือน (แหลงท่ีมา : สํานัก
ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลไชยปราการ) 
 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลแมขา  อําเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

 เทศบาลตําบลไชยปราการ ต้ังอยูในเขตอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม อยูทางดานทิศ
เหนือ ของจังหวัดเชียงใหม ระยะทางหางจากตัวจังหวัดประมาณ 127 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 850 กิโลเมตร ทางดานทิศเหนือของอําเภอไชยปราการมีเสนทางคมนาคมติดกับอําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทางดานทิศใตมีเสนทางคมนาคมติดตอกับ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร   
  
 ดานการศึกษา 
 1.  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3        จํานวน 8 แหง 
 2.  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม         จํานวน 1 แหง 
  แมฮองสอนเขต 34             
 3.  ศูนยบริการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  จํานวน 1 แหง 
 4.  สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน  จํานวน 4 แหง 
 5.  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 2 แหง 
 6.  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ      จํานวน 1 แหง 
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 7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง ไดแก 
  7.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปารวก 
  7.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงปาสัก 
  7.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันตนเปา (บานอาย) 
  7.4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยบง 
 8.  มีที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน                 จํานวน 20 แหง 
  
 ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน) 
 1.  คมนาคมและขนสง เสนทางถนนสายหลัก คือ ถนนโซตนา (ถนนเชียงใหม - ฝาง) 
ทางหลวงหมายเลข 107 เปนถนนเชื่อมตอไปยัง อําเภอฝาง และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 2.  การไฟฟา ใชบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สวนไฟฟา
สาธารณะ (ไฟถนน) ครอบคลุมพ้ืนที่รอยละ 90 ของพ้ืนที่ 
 3.  การประปา สวนภูมิภาคอําเภอไชยปราการ จํานวน 1 แหง สวนประปาของหมูบาน  
จํานวน 9 แหง 
 4.  การส่ือสารการคมนาคม มีไปรษณียโทรเลขอําเภอไชยปราการ ต้ังทําการอยูในเขตเทศบาล
ตําบลไชยปราการและมีชุมสายโทรศัพท  
  
 ดานศาสนา 
 1.  วัดในเขตเทศบาลฯ   จํานวน  15  แหง 
 2.  โบสถคาทอลิก   จํานวน    1  แหง 
  
 ดานสาธารณสุขมูลฐาน 
 1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 3 แหง ไดแก 
  1.1  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงตํา 
  1.2  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงปาสัก 
  1.3  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไผ 
 2.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพรองธาร ถึงแมวาอยูนอกเขตเทศบาลฯ แตประชาชนบางสวนใน
เขตเทศบาลฯ สามารถเขารักการรักษาได 
 3.  โรงพยาบาลไชยปราการ เปนโรงพยาบาลประจําอําเภอไชยปราการ  
 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรน้ํา 
  แหลงนํ้าท่ีสําคัญ ถือเปนสายเลือดสําคัญของอําเภอไชยปราการ และอําเภอใกลเคียงท่ี
ใชในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม คือ แมนํ้าฝางท่ีไหลผานในเขตเทศบาลตลอดป ซ่ึงประชาชนได
นํามาใชประโยชนในการทําไร ทําสวน นอกจากน้ียังมีลําหวยตางๆ เชน ลําหวยปงตํา ลําหวยแมวะ ลําหวย
ขาน ลําหวยทรายขาว ลําหวยเตย เปนตน 
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  ทรัพยากรปาไม 
  เน่ืองจากในเขตเทศบาลเปนเขตชุมชนเมือง  สภาพโดยท่ัวไปจะเปนปาโปรงตนไมขึ้นอยู
กระจัดกระจาย  โดยชุมชนจะเปนผูรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมจึงไดปลูกปาชุมชนข้ึน  ไดแก ฝาย
ปงตํา  ฝายหวยบง  ฝายเชียงหม้ัน  เปนตน  เพราะพ้ืนท่ีของเทศบาลจะไมมีสภาพปาไมหลงเหลืออยู  
เน่ืองจากพ้ืนที่เหลานี้ทั้งหลายเปนพื้นที่พักอาศัยกระจายอยูท่ัวไปในเขตเทศบาล 
 
  สภาพส่ิงแวดลอม 
  สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปขณะน้ีของเทศบาลตําบลไชยปราการ  ไมมีปญหาในเร่ืองการ
ท้ิงขยะเพราะไดมีสถานที่ในการท้ิงรวมกับเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
  ดานเศรษฐกิจ 
  ทองถ่ินไชยปราการ เปนชุมชนท่ีกอต้ังข้ึนจากการท่ีมีภูมิประเทศเปนท่ีราบมีลํานํ้าฝาง
ไหลผานมีความอุดมสมบูรณของนํ้า  และพ้ืนท่ีเหมาะแกการเกษตร  ประชากรสวนใหญนับถือ 
ศาสนาพุทธ มีอาชีพหลักเกษตรกร อาชีพรอง รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
ไดแก ขาว ขาวโพด ล้ินจี่ ลําไย สม กระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง และมีการเล้ียงสัตว 
  การพาณิชย ภายในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
หนวยงาน และสถานบริการ  ดังนี้ 
  1.  อาคารพาณิชย   ประมาณ   168  แหง 
  2. อาคารท่ีพักอาศัย  ประมาณ         5,927 แหง 
  3.  โรงงานอุตสาหกรรม  ประมาณ     1 แหง 
  4.  ตลาดสด(ขนาดใหญ)  ประมาณ      1 แหง 
  5.  ธนาคาร   จํานวน             6  แหง 
  6.  สวนราชการ   จํานวน        27   แหง 
  7.  สถานศึกษา   จํานวน         9   แหง 
  8.  สหกรณการเกษตร จํากัด จํานวน             3   แหง 
  9.  ตลาดนัด   จํานวน             2   แหง   
  10. โรงแรม(หองพัก)  จํานวน         12   แหง 
  11. โรงฆาสัตว   จํานวน             1   แหง 
  12. โรงแวกซ   จํานวน             1     แหง 
 การทองเท่ียว 
 แหลงทองเท่ียว  - ฝายปงตํา, อางเก็บน้ําหวยบง, ฝายเชียงหมั้น 
     - การทอผาปกาเกอะญอ บานหวยบง 
     - วัด (วัดพระเจาพรมมหาราช) ซ่ึงอยูนอกเขตเทศบาล 
 
2.2 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ  เปล่ียนฐานะมาจากสุขาภิบาลไชยปราการตามพระราชบัญญัติ
เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  เม่ือวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542  และ
เทศบาลตําบลไชยปราการไดรับการปรับช้ันเทศบาลเปนเทศบาล  ช้ัน  6  เม่ือวันท่ี  22  กันยายน  
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2543  และปจจุบันเปล่ียนเปนเทศบาลขนาดกลาง  เทศบาลตําบลไชยปราการมีบทบาทภารกิจใน
การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน ดังนี้ 
  1. การพัฒนา และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
  2. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
  3. การพัฒนาดานการศึกษา  การกีฬา และนันทนาการ 
  4. การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  5. การสงเสริมชุมชนเขมแข็ง 
  6. การสงเสริมดานศิลปะ วัฒนะธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  7. การสงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ควบคุมการเลือกตั้งทุกระดับ 
  8. การสงเสริมการทองเท่ียว และการลงทุน 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
กําหนดใหเทศบาลตําบล มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี ้
  (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 
  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูล ฝอย
และส่ิงปฏิกูล 
  (4) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
  (5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
  (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
  (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  (9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาลการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัต ิ
 มาตราท่ี 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี ้
  (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (2) ใหมีโรงฆาสัตว 
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  (3) ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
  (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  (8) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 
  (9) เทศพาณิชย 
 นอกจากน้ัน เทศบาลตําบลไชยปราการ เปนองคการปกครองทองถ่ินท่ีทําหนา ท่ี
ประสานงานและปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนของกรมในราชการสวนภูมิภาค เพ่ือใหการดําเนินการ
กํากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังหนวยงานภายในองคกรเองและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ไมวาจะเปนอําเภอ, สถานีตํารวจ, โรงพยาบาล, กํานัน/ผูใหญบาน และชุมชม เปนไปอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ และจัดต้ังกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในหนวยงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล
เอง  ตามอํานาจหนาท่ี และไดกําหนดใหแบงสวนราชการของเทศบาลตําบลไชยปราการ เปนเทศบาล
ขนาดกลางมีโครงสรางสวนการบริหารงานของเทศบาลตําบลไชยปราการเปน  1 สํานัก  4 กอง  
ไดแก 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
- กองการศึกษา 

 เทศบาลตําบลไชยปราการ  มีรูปแบบการบริหารการปกครองแบบสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี  ซ่ึงมีคณะผูบริหาร  จํานวน  5  คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ 
จํานวน  12  คน 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดมีการแบงงานภายในใหมีหนวยงานในการสงเสริมและพัฒนา
ทองถ่ิน โครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายในเทศบาลตําบลไชยปราการ มีรายละเอียดตาม
รูปภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานเทคโนโลยสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

10 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหาร 

ฝายนิติบัญญัติ 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

กองชาง กองคลัง กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา 

ฝายอํานวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานวิเคราะหนโยบายและ
แผน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายปกครอง 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียนราษฎร 

ฝายปองกันและบรรเทาฯ 
- งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 

 

ฝายการโยธา 
- งานธุรการ 
- งานสาธารณูปโภค 
ฝายแบบแผนและกอสราง 

- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปตยกรรม 

 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดลอม 

ฝายบริการสาธารณสุข 
- งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 
- งานสัตวแพทย 

 

ฝายบริหารการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมประเพณี 
ศิลปวัมนธรรมและกิจการ
ศาสนา 
- งานการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนเทศบาล 1 ไชย
ปราการ 

 

ฝายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 
- งานผลประโยชน 
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

 

ควบคมภายใน 

รูปที่ 2 โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
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 ปจจุบันเทศบาลตําบลไชยปราการ  มีพนักงานเทศบาล และลูกจางรวมท้ังหมด  212  คน 
แยกเปนพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  34  คน ลูกจางประจํา  7  
คน พนักงานจางตามภารกิจ  40  คน  พนักงานจางท่ัวไป  83  คน  และลูกจางตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพตาง ๆ ของเทศบาล  48  คน 
 
2.3 วิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
 2.3.1) ระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรภายในองคกร   
  เทศบาลตําบลไชยปราการมีการเช่ือมระบบเครือขายภายในของอาคารดวยระบบ
เครือขายมีสายครบทุก สํานัก/กองและมีเครือขายไรสายใหบริการ จํานวน 8 จุด และแบบใชสาย
จํานวน 48 จุด(รวมท้ังสองอาคาร) โดยมีการวางระบบตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.
2540 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 จึงทําใหหลังจากไดจัดซ้ืออุปกรณ Server เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ัน สามารถ
บริหารจัดการเก่ียวกับจัดเก็บขอมูลผูใชงาน Log File ไดมีประสิทธิภาพดีข้ึน แตก็ไมไดหยุดท่ีจะ
พัฒนาหรือสรรหาระบบบริหารจัดการการใชงานของผูใช รวมความม่ังคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
(ICT Security) เพ่ือใหขอมูลของผูใชงานและระบบสารสนเทศภายในองคกรมีความปลอดภัยจากการ
ถูกโจมตี ทําใหบุคลากรของเทศบาลตําบลไชยปราการ สามารถใชประโยชนจากระบบเครือขายได
อยางท่ัวถึงและปลอดภัย  เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดสงเสริมและสนับสนุนให สํานัก/กอง ตางๆ ใน 
เทศบาลตําบลไชยปราการ นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น  แตจํานวนเคร่ือง 
คอมพิวเตอรสําหรับใชงานยังมีจํานวนไมเพียงพอ และกวา 50 % เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรลาสมัย ไม
รองรับระบบสารสนเทศท่ีทางสวนระดับกรม/กระทรวงไดออกระบบสารสนเทศ 
  แตถึงกันน้ันอุปกรณกรกระจายสัญญาณมีสภาพท่ีเกาและลาสมัยไมรองรับเทคโนโลยี
ใหมๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเร็ว จึงตองมีการจัดหาอุปกรณกระจายสัญญาณมาทดแทนตัวเดิมท่ีไม
สามารถใชงานไดและสามารถใชงานรวมกับอุปกรณเดิมท่ีสามารถใชงานไดใหเกิดความคุมคาและทํา
ใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และปรับปรุงระบบสายสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีมีสภาพการใชงาน
มานานและท่ีมีการติดต้ังในผนังอาคาร ซ่ึงทําใหยากตอการซอมแซมและปรับปรุง ควรใหมีการเดิน
สายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหมภายนอกอาคารและควรเปนสายสัญญาณท่ีทนตอความช้ืนและแมลง
สัตวกัดตอยได 
 2.3.2) สถานภาพดานวงจรอินเทอรเน็ต 
  วงจรอินเตอรเน็ตของหนวยงานมีการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตผานโครงขาย
สัญญาณของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใชสองคูสาย  คูสายวงจรเชาหลัก (Leased Line) และ
อีกคูสายจะเปน FTTx ความเร็ว 10/7 Mbps. เปน Link Back up เขา Load balance โดยใชงาน
ระบบเครือขายส่ือสารเช่ือมโยงกับการส่ือสารระหวางหนวยงานภาครัฐผานสัญญาณอินเทอรเน็ต     
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สวนการตอสัญญาณ Internet กับระบบ CCTV  ไดใชการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตผานโครงขาย
สัญญาณของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยใชคูสายวงจรหลัก Fiber Optic (Hi-net) 
ท่ีมีคา IP Fix 4 IP เพ่ือตอกับ ระบบ CCTV โดยเฉพาะ   เพ่ือไมใหมีการชนกันระหวาง IP และ ระบบ 
CCTV มีการดึงสัญญาณ Internet ใชมากกวาการใชงานในสํานักงาน   
 2.3.3) สถานภาพดานระบบสารสนเทศ 
  เทศบาลตําบลไชยปราการมีระบบสารสนเทศท่ีใชงานในปจจุบัน เพ่ือเช่ือมตอกับกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานภายนอก ดังนี้ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

1. ระบบศูนยขอมูลการเลือกต้ัง http://ele.thailocaladmin.go.th 
2. โครงการลดการใชพลังงานในภาคราชการ  http://e-report.energy.go.th 
3. ระบบโปรแกรมประกันสังคม SSO Media 
4. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
5. การจัดทําคูมือประชาชนผานเว็บ กพร. 
6. ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการ http://www.dla.go.th 
7. ระบบขอมูลบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
8. ระบบรายงานคูมือประชาชน กพร. 
9. ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 
10. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (e-PLAN ) 
11. ระบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
12. โปรแกรม welfare ใชบันทึกและคนหาขอมูลผูสูงอายุและผูพิการ 
13. โปรแกรม Tranfrom เปนโปรแกรมการจายเงินผูสูงอายุและผูพิการธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
14. โปรแกรม  ExcelGR เป น โปรแกรมการจ าย เ งิน ผู สู ง อา ยุและ ผู พิ กา ร

ธนาคารกรุงไทย 
15. ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ 
16. ระบบสารสนเทศขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) 

 
  กองการศึกษา  

1. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน (sis) 
2. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ccis) 
3. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
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4. การรายงานการใชจายงบประมาณและปรับปรุงฐานขอมูลของ อปท. ท่ีมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (e-Report) 

  กองคลัง 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (e-PLAN) 
2. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
3. ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
4. โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000) 

  กองชาง 
1. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
3. ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 

  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
2. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
3. ฐานขอมูลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม 
4. ฐานขอมูลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

 
 2.3.4. สถานภาพดานบุคลากรและการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
  เม่ือพิจารณาดานบุคลากรของเทศบาลตําบลไชยปราการ  พบวาบุคลากร ผูใชงานระบบ
สารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, กรมบัญชีกลาง ฯลฯ เปนตน สวนใหญมี
ความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีทางหนวยงานภาครัฐ
จัดทําขึ้น  โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝายอํานวย สํานักปลัดเทศบาล จะเปนผูควบคุม  กํากับและ
ดูแล ระบบระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโยกยายบุคลากร ทําใหเจาหนาท่ีท่ี
เขามาบรรจุใหมไมคอยมีความรูดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการใชงานระบบตางๆ ทําใหการบันทึก
ขอมูลในระบบขาดความตอเน่ือง ท้ังน้ี ตามกรอบ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ป (พ.ศ.2559-2561) และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564  มีการกําหนดนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ใหมีทักษะ ความรูในการใช ICT อยางมีวิจารณญาณ มีทักษะความรูเฉพาะท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตําแหนงงาน จึงเปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญในการสงเสริมใหมีการพัฒนาดานบุคลากรใน
ทุกระดับใหมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตองอาศัยงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ
ในการจัดอบรมบุคลากรดวย  

 ในดานการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากระบบ
สารสนเทศหลักของเทศบาลตําบลไชยปราการ  จะใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถ่ินและกรมบัญชีกลางเปนหลัก   หลายคร้ังท่ีระบบเครือขายไมเอ่ืออํานวยตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐท่ีจัดทําข้ึน  ทําใหเทศบาตําบลไชยปราการตองพัฒนา
ระบบเครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
ภาครัฐท่ีจัดทําข้ึน และบางคร้ังปญหาของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดเกิดจากระบบ
เครือขายของหนวยงาน  แตอาจเกิดจากการจารจรขอมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงานภาครัฐเต็ม   นอกจากน้ันยังตองพัฒนาดานอ่ืนๆ อีก เชน การเตรียมความพรอมดาน  
ทรัพยากร และงบประมาณ ในการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย แตการดูแลควบคุม ท้ังงบประมาณ
เก่ียวกับการซอมบํารุงของเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมสามารถควบคุมเพียงหนวยงานเดียวได  เพราะ
นโยบายในการบริหารงานไดมีการมอบอํานาจสิทธ์ิใหกอง ฝาย งาน เปนผูรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
บริหารและการเบิกจายงบประมาณ เปนดวยความสะดวกและรวดเร็ว  สวนการบริหารจัดการ
เครือขาย  รวมท้ังบุคลากรในการดูแลระบบสารสนเทศหรือเจาหนาท่ีในการตอบขอซักถามในการใช
งานระบบ และทรัพยากรท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ เหมาะสม และคุมคามากท่ีสุด 

 
2.4 ผลการวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดวย SWOT 
 
 ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลไชยปราการ จะมี
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
โดยอาศัยการวิเคราะหสถานภาพหรือสภาพแวดลอมขององคกรตามรูปแบบการวิเคราะหโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT หรือ SWOT Analysis จะเปนการประเมินสถานการณขององคกร
และพิจารณาสถานภาพปจจุบันและสภาวะแวดลอมหรือตัวแปรภายในองคกรท้ังจุดแข็งและจุดออน 
และสภาวะแวดลอมหรือตัวแปรภายนอกองคกรท่ีเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลไชยปราการ สามารถสรุปปจจัยภายในและภายนอกได 4 
ดาน ดังนี้ 
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 จุดแข็ง (Strengths) 
  S1 เปนหนวยงานบริหารงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมปกครอง
ทองถ่ินและหนวยงานสวนกลางอ่ืนๆ รวมถึงงบประมาณของเทศบาลตําบลไชยปราการ ใหกับ
ประชาชนไดท่ัวถึง จํานวน 20 หมูบาน 
  S2 ผูบริหารไดใหความสําคัญและความจําเปนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองคกร   
  S3 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในการติดตอระบบ
สารสนเทศของกรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน และหนวยงานสวนกลางอ่ืนๆ  
  S4 มีฮารดแวรและระบบส่ือสารท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  S5 มีการจัดฝกอบรมดาน IT และจรรยาบรรณ ใหกับบุคลากรภายในองคกร อยาง
ตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการฝกอบรมใหกับประชาชนท่ัวไปและ
บุคลากรภายนอกองคกรได 
  S6 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและต้ังใจในการทํางานตามภาระ
งาน 

 จุดออน (Weaknesses) 
  W1 ระบบสารสนเทศมีความเปนเอกเทศ ขอมูลสารสนเทศมีความซ้ําซอน ทําใหการใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง และบางขอมูลยังเปนเอกสารอยูจึงยากตอการจัดเก็บและคนหา 
  W2 ระบบสารสนเทศรองรับยังไมสามารถใชงานพรอมกันของบุคลากรภายในองคกรได 
  W3 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

S (Strengths)  จุดแข็งหรือจุดเดน
มาจากปจจัยภายในเปนขอดีที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดาน
บุคลากร ระบบงานเคร่ืองมืออุปกรณ โครงสราง

องคกร เปนตน

W (Weaknesses)จุดดอยหรือจุดออน 
มาจากปจจัยภายในเปนปญหาหรือขอบกพรอง

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของ
องคกร

O (Opportunities) โอกาส
มาจากปจจัยภายนอก เปนผลจาก

สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอ้ือ
ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร

T (Threats)  อุปสรรค
มาจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีหนวยงานไมอาจ

ควบคุมได

SWOT 
Analysis 
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  W4 งบประมาณดานไอทีไมไดรับตามแผน 
  W5 เจาหนาที่เทคนิค/ดูแลระบบ ไมเพียงพอในการใหบริการ และแกไขปญหาทาง
เทคนิคใหแกการใชงานระบบของบุคลากรภายใน 
  W6 ขาดการบูรณาการองคความรูในหนวยงาน 
  W7 ขาดมาตรฐานขอมูลและการออกแบบระบบเชิง SOA1  
  W8 เจาหนาที่ผูบันทึกขอมูลขาดความรู ความเขาใจในการใชงานระบบและความ
ชํานาญท้ังในดานระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ 
  W9 ระเบียบในการของบประมาณดานไอทีเพ่ิมเติมท่ีอยูนอกเหนือเทศบัญญัติหรือแผน 
ตองผานข้ันตอนในการขออนุมัติหลายขั้นตอน ทําใหการพัฒนาระบบไอทีเปนไปดวยความลาชา และ
พอไดรับอนุมัติทําใหอุปกรณบางชนิดไมสามารถจัดหาไดตามท่ีตั้งเปาหมายไว  ทําใหเสียเวลาในการ
ขอจัดหาใหม กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการเบิกจายไมเอ่ืออํานวยตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีกาวกระโดดไปไกล 
  W10 ในการใชงานของบุคลากรภายใน ในการใชระบบไอที ทีมีปริมาณมากบวกกับ
งบประมาณในการใชบริการเครือขายสัญญาณกับผูใหบริการไมเพียงพอกับปริมาณท่ีใชงาน  
  W11 จะมีปญหาในการซอมแซมบํารุงรักษาสายสัญญาณอินเตอรเน็ต (CAT 5E2) 
เพราะฝงไวในตึกอาคาร  ทําใหตรวจสอบไดยากและซอมบํารุงยาก ทําใหไมสามารถรูไดเลยวา
สายสัญญาณนั้นเสียตรงจุดไหน  
  W12 เคร่ืองคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขายยังมีประสิทธิภาพและมีปริมาณไม
เพียงพอท่ัวถึง 

 โอกาส (Opportunities) 
  O1 ทําใหเทศบาลตําบลไชยปราการตองจัดหางบประมาณ เพ่ือพัฒนาระบบ IT อยาง
ตอเนื่อง 
  O2 นโยบายระดับประเทศ เนนการพัฒนา e-Government และการใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสแกประชาชน 
  O3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ สนับสนุนเครือขาย GIN และการ
พัฒนาดาน Infrastructure ทําใหมีการเขาถึงแหลงขอมูลและการประยุกตใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

  O4 นโยบายระดับประเทศ สนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
บุคลากรภาครัฐ ท้ังกลุมเจาหนาที่ IT และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
  O5 ความกาวหนาของเทคโนโลยี Cloud Computing และBig Data ท่ีจะสนับสนุน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตได 
  O6 ประชาชนมีชองทางการเขาถึง IT ไดงายโดยเฉพาะการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ และ 
Tablet และประชาชนมีความต่ืนตัวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ิมข้ึน 
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  O7 การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

 อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) 
  T1 ความเส่ียงจากการเกิด Cyber Attack 

  T2 เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ความไมสัมพันธกันระหวางระบบที่พัฒนากับ
อุปกรณฮารดแวร/ซอฟตแวรรุนใหม 
  T3 นโยบายการจํากัดอัตรากําลังของภาครัฐ 
     T4 ประชาชนขาดความตระหนักในความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
และจริยธรรมในการใชระบบอิเตอรเน็ตในการติดตอกับเทศบาลตําบลไชยปราการโดยผานระบบ
สารสนเทศ 
  T5 การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  T6 การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายและระบบสารสนเทศจากภายนอกองคกรและการกอ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
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บทท่ี 3  
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

         เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  อยางเปนรูปธรรมภายใตเง่ือนไขท่ีเปนจุดแข็ง  จุดออน โอกาส  และภัยคุกคามของการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัล เทศบาลตําบลไชยปราการ ได
กําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการ 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการบริการประชาชน และการใชประโยชนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ยุทธศาสตรที ่2 ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตรที ่3 ดานการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคกร  
 

3.2 แผนงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการบริการประชาชน และการใชประโยชนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการคนหาขอมูล เตรียมพรอมการบริการประชาชนในดานตางๆ เชน งานทะเบียน
ราษฎร  

- ปรับปรุงหนาเว็บไซตประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลไชยปราการ 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนในรูปแบบเทศบาลอิเล็กทรอนิคส 
- เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสมตอการใชงานและใหบริการ 
- ปรับปรุงระบบเครือขายภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 
- พัฒนาระบบ social media 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบท่ีทันสมัย 
เช่ือมตอกับระบบภายนอกไดอยางรวดเร็ว 

- สงเสริมการจัดทําระบบปองกันภัยชุมชน (กลองวงจรปด) 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาบุคลากร/เครือขาย/แกนนําของเทศบาล ให
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเชี่ยวชาญ และมีความสามารถเฉพาะดาน 
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- พัฒนาความรู/ฝกอบรมใหกับบุคลากร/เครือขาย/แกนนํา ของเทศบาลตําบลไชย
ปราการ 

- พัฒนาบุคลากรผู ดูแลระบบใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคกร  
- สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม 
- สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 
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บทท่ี 4 
การติดตามประเมินผล 

 พิจารณาจากความมีประสิทธิภาพของการใชระบบสารสนเทศ บุคลากรของเทศบาล ผูบริหาร 
ผูรับบริการ มีทัศนคติท่ีดีและมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
ไดรับการยอมรับและนําเทคโนโลยีท่ีไดจากโครงการไปประยุกตใช รวมถึงการขยายผลการพัฒนาทํา
ใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ  

ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดท่ีใชวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตําบลไชยปราการ ในภาพรวม 
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที ่1  

ดานการบริการประชาชน และ
การใชประโยชนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ประชาชนมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80 

2.บุคลากรมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80 

 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ยุทธศาสตรที ่2  

ด านการ พัฒนา เทคโน โล ยี
สารสนเทศใหมีระบบท่ีทันสมัย 
เช่ือมตอกับระบบภายนอกได
อยางรวดเร็ว 

 

มี เ ทค โน โ ล ยี ส า รสน เทศ ท่ี
ทันสมัยเพียงพอ และตรงกับ
ความตองการของผูใชบริการ 

 

มีชองทางเช่ือมตอกับภายนอก
อยางนอย 1 ชองทาง 

ยุทธศาสตรที ่3  

ด า น ก า ร พั ฒนา บุ ค ล า ก ร /
เครือขาย/แกนนําของเทศบาล 
 

 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผูใชงานสารสนเทศ 

ใหความรูความเขาใจดวยการ
อบรมแก บุคลากร แกนนํา  
เ ค รื อ ข า ย  อ ย า ง น อ ย   1 
หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที ่4  

ดานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศในองคกร  

 

มี เ ค ร่ื อ ง มื อห รื อ อุปกรณ ท่ี
ทันสมัยและพรอมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 

ผูปฏิบัติงานสามารถปรับปรุง
ข อ มู ล ไ ด ร ว ด เ ร็ ว แล ะ เป น
ปจจุบัน 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังเทศบาลตําบลไชยปราการ 
ท่ี  1370 /2561 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562-2565) 
---------------------------------------------------- 

             เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
เปนไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอเทศบาลตําบลไชยปราการ สอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จึงขอยกเลิกคําส่ัง
เทศบาลตาํบลไชยปราการ ท่ี 1174/2558 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเทศบาลตําบลไชยปราการ แตงตั้งคณะทํางานจดัทําแผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562-2565)ของ
เทศบาลตาํบลไชยปราการ  ดังตอไปน้ี  

1 นายสุชาติ บัวคํา นายกเทศมนตรีตําบลไชย
ปราการ        

ประธาน
คณะกรรมการ 

2 นายสิงหคํา   อริวรรณา รองนายกเทศมนตรีตําบลไชย
ปราการ   

รองประธาน
กรรมการ 

3 นางสาวฐิตารีย โอฬา ปลัดเทศบาล คณะกรรมการ 
4 นางศศิพร ขุนเงิน รองปลัดเทศบาล  คณะกรรมการ 
5 นายสุรพล พรหมชนะ ผูอํานวยการกองชาง คณะกรรมการ 
6 นางทิพพาพร พุทธวงศ ผูอํานวยการกองคลัง คณะกรรมการ 
7 นายหฤษฎ ไชยสิทธิ์ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ คณะกรรมการ 
8 นายเอกนรินทร รัตนะ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 

รักษาราชการแทน ผอ.กอง
การศึกษา 

คณะกรรมการ 

9 นายธีระยุทธ อมรรัตน
พิบูลย 

หัวหนาฝายปกครอง  
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานัก
ปลัด 

เลขานุการ/
คณะกรรมการ 

10 นางสาวนิธิรัตน บัวคํา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญ
การ 

ผูชวยเลขาฯ/
คณะกรรมการ 

โดยมีหนาที่ ดังนี้ 
          1.จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป ของเทศบาลตําบลไชยปราการ (พ.ศ.2562 - 
2565) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
            2. พิจารณาแผนงาน โครงการงบประมาณในแตละปงบประมาณ   

 



 

งานเทคโนโลยสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

24 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ท้ังนี ้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
ส่ัง ณ วันท่ี  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

(นายสุชาติ บัวคํา) 
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ 

 



e-mail : admin@chaiprakarn.go.th
website: www.chaiprakarn.go.th
facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI


