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คานา
เทศบาลตาบลไม้ยา มีความตระหนักต่อความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่จะใช้สื่อสารได้ดีกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายในตาบล แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ของประชาชนในตาบลไม้ยา และบุคคลทั่วไป
การจั ด ท าแผนแม่ บ ท 5 ปี ด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของเทศบาล ต าบลไม้ ย า
มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการกาหนดกรอบ และทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตาบล
ไม้ยา ได้ดาเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล
ตาบลไม้ ย า ผู้ น าชุ มชน และผู้ มีส่ ว นได้เสี ยกั บเทศบาลต าบลไม้ ยา ในการร่ว มกัน กาหนดทิศทาง ในการ
วิเคราะห์จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุป สรรค ได้ร่วมกัน กาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและแนว
ทางการดาเนินงาน ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นทิศทาง กรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเทศบาลตาบลไม้ย า จะน าแผนยุ ทธศาสตร์ที่ กาหนดขึ้น ไปแสวงหากระบวนการมีส่ วนร่วมในเวทีการ
กาหนดแผนปฏิบัติการต่อไป อันจะเป็นเครื่องมือนาไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
การจั ด ทาแผนแม่บ ท 5 ปี ด้ านการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเทศบาลต าบลไม้ย า ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในครัง้ นี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
ตาบลไม้ยา และผู้นาชุมชนทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือกันจัดทาแผนแม่บทฯ จนประสบความสาเร็จตามความมุ่งหมาย
ทุกประการ

นายเอนก ไกลถิ่น
นายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
1.1 ความเป็นมาของการจัดทาแผนแม่บท
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตาบลไม้ยาฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงหลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า
มาปรับใช้ในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตาบลไม้ยา เพื่อสนับสนุนแนวทางการดาเนินงาน เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วนราชการ ภายใต้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลไม้ยา
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเปูาหมายของเทศบาลตาบลไม้ยา
ในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตาบลไม้ยา พ.ศ. 2558 – 2562
เป็นการจัดทาภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบต่างๆ ดังนี้
1) นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อสภานิ ติบัญ ญัติ แห่ ง ชาติ เมื่อวั นศุ กร์ที่ 12
กันยายน 2557 ดังนี้
นโยบายด้ า นที่ 1 การปกปู อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ จะใช้ ม าตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่ นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความ
ผูกพัน ภักดีของคนอีกเป็ น จ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอั นเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายด้านที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ให้
ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การ
บริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความ
ไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้น
ความร่วมมือเพื่อปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการ
ฉวยโอกาสก่อความรุน แรงแทรกซ้อน เพื่อ ซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ ฝุาย
บ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหา
ได้
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พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อ มในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ เสริมสร้างความความสั มพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
บนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่ น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของ
คนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้น
บริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่ จาเป็นและเพิ่มความ
เข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ
การดู แลในบ้ าน สถานพัก ฟื้น และโรงพยาบาล ที่เ ป็นความร่ว มมือ ของภาครั ฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
เตรียมความพร้ อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
จั ด ระเบี ย บสั ง คม สร้ า งมาตรฐานด้ านคุณ ธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบ าลให้ แ ก่ เ จ้า หน้ าที่ ของรั ฐ และ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุก ล้าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ ที่อยู่ในพื้น ที่ที่ไม่ได้รุก ล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พื้นที่ปุาที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
นโยบายด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อ
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สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ
ในพื้นที่ ลดความเหลื่ อมล้ า และพัฒ นากาลั งคนให้ เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหาร
จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น สาคัญทะนุบารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนั บ สนุ นให้ องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบายด้ า นที่ 5 การยกระดับ คุ ณภาพบริก ารด้านสาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชนโดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนา
ระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพใน
ระดับ เขตแทนการกระจุ กตัว อยู่ ที่ส่ ว นกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
นโยบายด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น
3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะ
ยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น กาหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการ
ใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและ กระตุ้นการบริโภค
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ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
นโยบายด้ า นที่ 7 การส่ งเสริ ม บทบาทและการใช้โ อกาสในประชาคมอาเซี ย น เร่ง พั ฒ นาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการ
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการ
พัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรั บ
การเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดย
ระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่ สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
นโยบายด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จ ากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเปูาหมายให้ไม่
ต่ากว่า 1% ของรายได้ป ระชาชาติและมีสั ดส่ว นรัฐ ต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่ จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงือ่ นไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
นโยบายด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ อนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์
ปุา โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ ในระยะต่อไป
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริ ที่ให้ประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น กาหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพใน
ทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความ
ซ้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการ
ผลิ ต และบริ โ ภค ในพื้ น ที่ ใ ดที่ ส ามารถจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยการแปรรู ป เป็ น พลั ง งานก็ จ ะสนั บ สนุ น ให้
ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรม
ที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพั ฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายด้ า นที่ 10 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการปู อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
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ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มี อานาจหน้าที่ ซ้าซ้อน
หรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมา
ใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็ น
ศูนย์กลาง และการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด้านการดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจาเป็น และ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
นโยบายด้ า นที่ 11 การปรั บ ปรุ งกฎหมายและกระบวนการยุติ ธ รรม ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตก
ลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และ
ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดทากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้น ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ
เร่งรัดการดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือ
ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้กับการ
ปูองกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดด้านค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ
2) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 เห็นชอบ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.
2544 – 2553 ของประเทศไทย” โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อที่จะทาให้
ประเทศไทยมีค วามแข็ งแกร่ ง และพร้ อมที่จ ะรั บ การท าทายการแข่ ง ขัน ในระบบเศรษฐกิ จใหม่ ที่ เรี ยกว่ า
“เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” โดยเน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การลงทุนในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ที่เหมาะสมและทันการ การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้ง
ในระบบเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพื่อเลื่อนสถานภาพจาก
ประเทศผู้ตามให้ไปสู่กลุ่มของประเทศที่มีศักยภาพเป็นผู้นา
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- เพิ่มความรู้ของจานวนแรงงานของประเทศจากร้อยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดให้เป็นร้อยละ 30
ตามสถิติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
- พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้เป็น
พื้นฐานให้มีมูลค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
3) การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 หมวด 1
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และ หมวด 3 การสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กาหนดให้ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
4) คาแถลงนโยบายของนายเอนก ไกลถิ่น นายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลไม้ยา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2556 เมื่อวันศุกร์ ที่
4 มกราคม 2556 ในประเด็นที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด (กล้องCCTV) ตามจุดเสี่ยงและทางร่วมทางแยกทุกจุด เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์ IT ประจาตาบล
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทาแผนแม่บท
1.2.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของเทศบาล
ตาบลไม้ยาให้มีทิศทางเดียวกัน
1.2.2 เพื่อให้บุคลากรได้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการบริการอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
1.2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาเทศบาลตาบลไม้ยา ให้ไปสู่เปูาหมายที่ กาหนด โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการดาเนินการเสริมสร้าง การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การบริการและการลงทุน
1.3 วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลไม้ยา จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบรรลุ
ภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในตาบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศบาลตาบลไม้ยา โดยให้
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นสังคมแห่ง
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ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และตรงตามวิสัยทัศน์ ของตาบลไม้ยา คือ “ถิ่นอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิต
ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณีวัฒนธรรม”
1.4 พันธกิจ
นา ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลไม้ยา ทั้งทางด้านการบริการประชาชนและ
การบริหารงานโดยเน้น
1.4.1 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
1.4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลไม้ยา
1.4.3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของเทศบาลตาบลไม้ยา
1.4.4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการบริการประชาชนและการบริหารจัดการของเทศบาล
ตาบลไม้ยา
1.5 เป้าประสงค์
1.5.1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
1.5.2 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตาบลไม้ยา ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
1.5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทัน
ต่อเหตุการณ์
1.5.4 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
1.5.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตาบลไม้ยา
ต าบลไม้ ย าจั ด ตั้ ง สภาต าบลขึ้ น เพื่ อ เป็ น การบริ ห ารและปกครองต าบลไม้ ย า ขึ้ น ตามค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 222/249 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2499 ณ หมู่ที่ 2 ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตาบล โดย พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
จัดตั้งที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านไม้ยา
หมู่ที่ 2 ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ยา ได้เปิดทาการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 – 2551 รวมเป็นเวลานานถึง 12 ปี
กระทั่งได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้เป็น เทศบาลตาบล
ไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา
ปัจจุ บัน เทศบาลตาบลไม้ยา ได้เปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 และประกาศเทศบาลตาบลไม้ยา เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาลและระดับตาแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เป็นต้นมา
ภาพที่ 1 แผนที่ตาบลไม้ยา
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2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 ที่ตงั้ การปกครอง พื้นที่ และจานวนประชากร
สานักงานเทศบาลตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอพญา
เม็งราย อยู่ห่างจากตัวอาเภอพญาเม็งราย ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 131 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 81,875 ไร่
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านหนองเสา ตาบลเม็งราย อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านตุ้มใต้ , บ้านห้วยตุ้มลานนา ตาบลงิ้ว อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านสันทรายงาม ตาบลสันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านสันม่วงคา ตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ตาบลไม้ยา มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ 18 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 10,799 คน แยกเป็น
ชาย จานวน 5,421 คน หญิง จานวน 5,378 คน และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,538 ครัวเรือน
ตารางที่ 1 หมู่บ้าน/จานวนประชากร/จานวนครัวเรือน
จานวนประชากร
จานวน
หมู่ที่
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเดื่อ
362
331
693
282
หมู่ที่ 2 บ้านไม้ยา
397
385
782
256
หมู่ที่ 3 บ้านร่องกอก
383
375
758
260
หมู่ที่ 4 บ้านสันสะอาด
363
357
720
252
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยก้างราษฎร์
189
173
362
124
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยก้างรัฐ
326
294
620
202
หมู่ที่ 7 บ้านไม้ยาสันโค้ง
294
337
631
205
หมู่ที่ 8 บ้านสันโค้ง
315
323
638
211
หมู่ที่ 9 บ้านไม้ยาคูเวียง
228
221
449
147
หมู่ที่ 10 บ้านศรีชุม
211
205
416
132
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยก้างนาล้อม
387
371
758
214
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยก้างตลาด
325
351
676
215
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยก้างใหม่
323
330
653
188
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน
314
325
639
210
หมู่ที่ 15 บ้านไม้ยากลาง
223
223
446
122
หมู่ที่ 16 บ้านไม้ยามิตรภาพ
214
199
413
147
หมู่ที่ 17 บ้านห้วยก้างกลาง
298
317
615
195
หมู่ที่ 18 บ้านไม้ยาบุนนาค
269
261
530
176
รวม
5,421
5,378
10,799
3,538
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ มกราคม 2558
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2.1.2 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคม การจราจร (ทางสายหลัก)
 ทางสายแผ่นดินหมายเลข ชร.1174 อาเภอเทิง – อาเภอพญาเม็งราย
 ทางหลวงชนบท หมายเลข ชร.4017 ตาบลไม้ยา- ตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย
 ทางหลวงชนบท หมายเลข ชร 4015 ตาบลไม้ยา – อาเภอเทิง
การคมนาคม การจราจร (ทางสายสารอง)
 ทางหลวงชนบท หมายเลข ชร.4017 ตาบลไม้ยา – ตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย
 ทางหลวงชนบทหมายเลข ชร. 2015 ตาบลไม้ยา – ตาบลสันทรายงาม อาเภอเทิง
ตาบลไม้ยา – ตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย
 ถนนเชื่อมระหว่างตาบล ตาบลไม้ยา – ตาบลงิ้ว อาเภอเทิง
ตาบลไม้ยา – ตาบลสันทรายงาม อาเภอเทิง
ตาบลไม้ยา – ตาบลเม็งราย อาเภอเทิง
 ถนน ตรอก ในหมู่บ้านชุมชน มีประมาณ 400 ตรอก / ซอย ร้อยละ 70 เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 30 เป็นถนนลูกรัง
2.1.3 การประปา
 มีครัวเรือนใช้น้าอุปโภคบริโภคโดยบ่อน้าตื้นประมาณ 3,000 บ่อ
 มีบ่อบาดาล 20 บ่อ
 มีระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 18 หมู่บ้าน
2.1.4 การไฟฟ้า
- ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช้ร้อยละ 95 ของจานวนครัวเรือน
- ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะจานวน 110 จุด
(ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลตาบลไม้ยา ณ มกราคม 2558)
2.1.5 ศาสนา
- ศาสนาพุทธ มีประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด มีวัดใน
พระพุทธศาสนา จานวน 11 แห่ง ในเขตพื้นที่
1.วัดห้วยเดื่อ หมู่ 1
2.วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ 1
3.วัดไม้ยาใหม่ หมู่ 3
4.วัดสันสะอาด หมู่ 4
5.วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว หมู่ 7
6.วัดพระธาตุกู่หิน หมู่ 8
7.วัดไชยมงคล หมู่ 12
8.วัดพระธาตุปูล้าน หมู่ 14
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9.วัดไม้ยาเก่า หมู่ 15
10.วัดห้วยก้าง หมู่ 17
11.วัดไม้ยาคูเวียงสันติคีรี หมู่ 18
- ศาสนาอื่น ๆ ศาสนาคริสต์และอิสลาม มีประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด
2.1.6 การศึกษา
- สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลไม้ยา โรงเรียน จานวน 7 แห่ง
1.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ(ระดับประถมศึกษา1-6)
2.โรงเรียนบ้านร่องกอก(ระดับประถมศึกษา1-6)
3.โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์/*โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์ (สาขาสันสันสะอาด)
(ระดับประถมศึกษา1-6)
4.โรงเรียนห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์(ระดับประถมศึกษา1-6)
5.โรงเรียนไม้ยามิตรภาพ 168(ระดับประถมศึกษา1-6)
6.โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม(ระดับมัธยมศึกษา1-6)
7.โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา(ระดับก่อนประถม/ประถมศึกษา1-6)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 11 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยา หมู่ 2
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องกอก หมู่ 3
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันสะอาด หมู่ 4
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ 5
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 9
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ 11
8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างตลาด หมู่ 12
9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13
10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 14
11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ 16
(ที่มา : ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลไม้ยา ณ มกราคม 2558)
2.1.7 แหล่งนันทนาการ/แหล่งพักผ่อน
1. จุดชมวิวตาบลไม้ยา
4. อ่างเก็บน้าห้วยไม้ยา
2. น้าตกห้วยตาด
5. วัดพระธาตุปูล้าน
3. อ่างเก็บน้าห้วยก้าง
6. วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
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2.1.8 โบราณสถาน
1. พระธาตุปูล้าน

2. พระธาตุม่อนหินแก้ว

3. พระธาตุหมอกมุงเมือง

2.1.9 การสื่อสาร
- ที่ทาการไปรษณีย์ 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 4 แห่ง
- โทรศัพท์มือถือร้อยละ 99 ของครัวเรือนทั้งหมด
- ระบบอินเตอร์เน็ตร้อยละ 80 ของครัวเรือน
2.1.10 การสาธารณะสุข
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข จานวน 2 แห่ง ขนาด - เตียง
- ศูนย์บริการสาธารณะสุข
จานวน - แห่ง
- คลินิกเอกชน/สถานพยาบาล
จานวน 1 แห่ง
(ที่มา : ข้อมูลจาก เทศบาลตาบลไม้ยา ณ มกราคม 2558)
2.1.11 สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2556 จากการสารวจทั้งหมด 2,559 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 30,000 บาท/คน/ปี จานวน 2,559 ครัวเรือน รายได้ประชากรผ่านเกณฑ์ 9,221 คน
2.1.12 พื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตรมี 46,967 ไร่ เป็นที่ทานาร้อยละ 43.39 พื้นที่ทาสวน/ทาไร่ ร้อยละ 22
พืชผลการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลาไย ยาพารา มันสาปะหลัง ฯลฯ พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด
ลาไย ยาพารา มันสาปะหลัง
2.1.13 ปศุสัตว์
ตารางที่ 2 จานวนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
ชื่อสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
จานวน
โคเนื้อ
โคนม
กระบือ
สุกร
ไก่
อื่นๆ(เป็ด)
1,681
22
227
2,667
1,387
41
รวม
1,681
22
227
2,667
1,387
41
(ที่มา : ข้อมูลจากส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตาบลไม้ยา ณ ธันวาคม 2557)
2.1.14 การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว 6 แห่ง
1. อ่างเก็บน้าห้วยก้าง
2. อ่างเก็บน้าห้วยไม้ยา

4. น้าตกห้วยตาด
5. จุดชมวิวตาบลไม้ยา
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3. วัดพระธาตุปูล้าน
6. วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
2.1.15 การพาณิชย์
1. ธนาคาร
จานวน
1
แห่ง
2. สถานที่จาหน่ายอาหาร
จานวน
7
แห่ง
3. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
จานวน
3
แห่ง
4. โรงสี
จานวน
13
แห่ง
5. ตลาดสด
จานวน
3
แห่ง
6. ร้านค้าทั่วไป
จานวน
57
แห่ง
7. สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิงและแก็ส จานวน
21
แห่ง
8. โรงสุรากลั่น
จานวน
4
แห่ง
9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลไม้ยา
จานวน
28
กลุ่ม
(ที่มา : ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลไม้ยา ณ พฤษภาคม 2557)
2.1.16 ข้อมูลด้านอื่นๆ
1. ข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์ที่ดินของตาบลไม้ยา
เทศบาลตาบลไม้ยา มีพื้นที่ทั้งหมด 131 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 85,000 ไร่
มีการใช้ที่ดินแบ่งประเภทดังนี้
- พื้นที่ทาการเกษตร 46,967 ไร่
- พื้นที่ประมง 1,230 ไร่
- พื้นที่ปุาไม้/ปุาชุมชน 14,896 ไร่
- พื้นที่สาธารณะ 2,334 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย 2,038 ไร่
- พื้นที่อื่นๆ 4,494 ไร่
(ที่มา : ข้อมูลจากงานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตาบลไม้ยา ณ พฤษภาคม 2557)
2. การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ กาจัดขยะใช้วิธีฝัง กลบ เผา โดยประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน
ดาเนินการเองในแต่ละครัวเรือน ซึ่งเทศบาลจัดสถานที่ทิ้งขยะ ที่ฝังกลบขยะในพื้นที่จานวน 2 แห่ง ปริมาณ
ขยะในเขตเทศบาลตาบลไม้ยา ปริมาณ 1 ตัน/วัน
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2558 - 2562]
เทศบาลตาบลไม้ยา
2.1.17 ข้อมูลแหล่งน้าตาบลไม้ยา
ตารางที่ 3 ข้อมูลแหล่งน้าตาบลไม้ยา
ลาดับที่

ชื่อแหล่งน้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

อ่างเก็บน้าห้วยบง
ฝายกั้นน้าห้วยเดื่อ
อ่างเก็บน้าห้วยเดื่อ
สระน้าโรงเรียน
ลาน้าห้วยไม้ยา
สระศาลเจ้า
สระร่องแมด
สระหนองติ้ว
ลาน้าห้วยร่องกอก
สระน้าร่องกอก
ลาน้าห้วยโปุง
สระน้าเอนกประสงค์
หนองปลาขาว
หนองบัว
สระประมงบ้านสันสะอาด
อ่างเก็บน้าห้วยผึ้ง
ลาน้าห้วยกลาง
อ่างเก็บน้าไม้ยา
ลาน้าห้วยเคียน
ห้วยสัก
ห้วยเคียนแง่ขวา
หนองน้าโปุงยาง
อ่างเก็บน้าห้วยก้าง
ลาน้าห้วยวังเก๊าฮวก
ลาน้าห้วยก้าง
หนองแงะ
สระน้าสาธารณะวัดไม้ยาคูเวียง

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 ห้วยเดื่อ
1 ห้วยเดื่อ
1 ห้วยเดื่อ
1 ห้วยเดื่อ
2 ไม้ยา
2 ไม้ยา
2 ไม้ยา
2 ไม้ยา
3 ร่องกอก
3 ร่องกอก
4 สันสะอาด
4 สันสะอาด
4 สันสะอาด
4 สันสะอาด
4 สันสะอาด
5 ห้วยก้างราษฎร์
5 ห้วยก้างราษฎร์
7 ไม้ยาสันโค้ง
8 สันโค้ง
8 สันโค้ง
8 สันโค้ง
9 สันโค้ง
10,14 ศรีชุม, หก.ปูล้าน
11 ห้วยก้างนาล้อม
14 ห้วยก้างปูล้าน
16 ไม้ยามิตรภาพ
18 ไม้ยาบุนนาค
รวม

ประเภทแหล่งน้า
อ่างเก็บน้า หนองบึง ทานบปลา
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

พื้นที่
(ไร่)
25
7
10
1
11.25
0.1
3
4
2
10
5
6
5
3
20
4
5
80
16
3
9
4
400
11
4
4
2
654.35

(ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลตาบลไม้ยา ณ มกราคม 2558)
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2558 - 2562]
เทศบาลตาบลไม้ยา
2.1.18 ศักยภาพ อื่นๆ
1. กลุ่มอาชีพ
จานวน
37
กลุ่ม
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน
28
กลุ่ม
2. กลุ่มออมทรัพย์
จานวน
8
กลุ่ม
3. กองทุนหมู่บ้าน
จานวน
18
หมู่บ้าน
4. ลูกเสือชาวบ้าน
จานวน
1
รุ่น
700 คน
5. สมาชิก อปพร.
จานวน
3
รุ่น
240 คน
(ที่มา : ข้อมูลจากงานข้อมูลเทศบาลตาบลไม้ยา ณ พฤษภาคม 2557)
2.1.19 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลตาบลไม้ยา
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลตาบลไม้ยา กาหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท0810.2/ว5830 ลงวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน2556 เรื่ อ ง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์( Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน บน 2 ประกอบด้วย
เชีย งราย พะเยา แพร่ และน่ าน ควรเน้ นพัฒนาให้ เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์
พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตาบลไม้ยา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
- ฝุายบริหาร
จานวน 5 คน
- ฝุายสมาชิกสภาฯ
จานวน 12 คน
- พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
จานวน 78 คน
ตารางที่ 4 จานวนบุคลากรฝ่ายบริหาร
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายเอนก ไกลถิ่น
2
นายสี อิ่นคา
3
นายเพียร แก้วนวน
4
นายพีรพงษ์ วงค์เรือง
5
นายบุญเลย ไกลถิ่น

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
รองนายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
รองนายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2558 - 2562]
เทศบาลตาบลไม้ยา
ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรฝุายสมาชิกสภา
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายอานวย สมปาน
2
นายบรรจง จอมศิลา
3
นายพัฒนพงษ์ อิ่นคา
4
นายยุทธนา ธนะสาร
5
นายศรีจันทร์ ไกลถิ่น
6
นายณรงค์ชัย ม่วงคา
7
นายสมพงษ์ งามใส
8
นางจันทร์เพ็ญ ไกลถิ่น
9
นายแก้ว จันต๊ะวงศ์
10
นายสมิง เป็กธนู
11
นางธัญญลักษณ์ ปริกเพชร
12
นายสง่า อิ่นคา

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
รองประธานสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลไม้ยา

เทศบาลตาบลไม้ยา ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการภายในองค์กรออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ คือ
- สานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
โดยมีอัตรากาลังของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
ตารางที่ 6 อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตาบลไม้ยา
พนักงานเทศบาล ระดับ

หน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รวม

8
1
1
2

7
1
1
2

6
4
2
1
7

5
1
1
1
3

4
1
2
3

3
3
1
8
12

2
1
1
1
3

1
-

พนักงานจ้าง
/จ้างเหมา

รวม
(คน)

6/23
4/4/6/3
20/26

40
10
8
20
78

หน้า | 16

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2558 - 2562]
เทศบาลตาบลไม้ยา
ตารางที่ 7 ระดับการศึกษาของบุคลากร
หน่วยงาน
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สานักปลัดเทศบาล
26
10
กองคลัง
2
5
กองช่าง
2
6
กองการศึกษา
3
15
รวม
33
36

สูงกว่าปริญญาตรี
4
3
2
9

รวม (คน)
40
10
8
20
78

2.2.2 สถานะทางการคลังของเทศบาลตาบลไม้ยา
เทศบาลตาบลไม้ยา มีแหล่งที่มาของรายรับและรายจ่ายหลายประเภท ดังนี้
- ด้านรายรับ เทศบาลตาบลไม้ยา มีรายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ เทศบาล
ตาบลไม้ยา และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้
ตารางที่ 8 สถิติรายรับจริงของเทศบาลตาบลไม้ยา ปีงบประมาณ 2553 -2557
เงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น
ระบุวัตถุประสงค์
2553
17,550,432.52
17,860,207.00
35,410,639.52
2554
16,064,646.03
17,858,987.00
33,923,633.03
2555
10,757,404.51
16,457,047.00 38,554,471.31 73,768,922.82
2556
23,129,449.33
17,469,745.00 15,451,505.20 56,050,699.53
2557
21,031,827.18
18,972,818.00 15,261,249.00 55,265,894.18
- ด้านรายจ่าย เทศบาลตาบลไม้ยา มีรายจ่าย ดังนี้
ตารางที่ 9 สถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลตาบลไม้ยา ปีงบประมาณ 2553 -2557
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557

งบกลาง
5,679,935.00
4,542,719.00
2,955,659.00
3,251,809.00
3,515,214.00

งบบุคลากร
4,716,603.00
6,008,621.66
6,630,995.00
8,359,586.00
8,778,631.00

งบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
7,594,963.63 4,553,950.00 1,280,801.00
7,968,473.71 5,901,979.00 1,680,200.00
8,556,258.03 6,149,781.71 2,268,656.50
8,777,228.44 8,224,219.04 1,386,273.00
8,584,411.78 7,880,595.31 2,893,694.58

งบอุดหนุน
2,755,200.00
2,936,200.00
2,771,000.00
2,734,300.00
3,330,338.99
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2558 - 2562]
เทศบาลตาบลไม้ยา
2.2.3 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
เทศบาลตาบลไม้ยา มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางที่ 10 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ลาดับที่
รายการ
จานวน
1
คอมพิวเตอร์สานักงาน
51 เครื่อง
2
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
4 เครื่อง
3
เครื่องปริ้นเตอร์
36 เครื่อง
4
ระบบอินเตอร์เน็ต
3 คู่สาย
5
หมายเลขโทรศัพท์
2 คู่สาย
6
เครื่องโทรสาร
1 เครื่อง
7
เครื่องถ่ายเอกสาร
2 เครื่อง
8
รถยนต์ส่วนกลาง
3 คัน
9
รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย
1 คัน
10
รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
1 คัน
11
รถจักรยานยนต์
1 คัน
12
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
1 ตัว
13
เครื่องมัลติมิเดีย (โปรเจคเตอร์)
1 ชุด
14
เครื่องเสียงพร้อมระบบในห้องประชุมใหญ่
1 ชุด
15
ลาโพงขยายเสียงแบบพกพา
1 ชุด
16
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
4 เครื่อง
17
เครื่องบดย่อยปุ๋ยเอนกประสงค์
3 เครื่อง
18
เครื่องพ่นหมอกควัน
2 เครื่อง
19
ตู้เชื่อมไฟฟูา
2 เครื่อง
20
เครื่องปั๊มลม
1 เครื่อง
21
ถังดับเพลิง
11 ถัง
22
ตู้นิรภัย
1 ตู้
23
วิทยุสื่อสาร
61 เครื่อง
24
วิทยุสื่อสารติดรถยนต์
1 เครื่อง
25
เครื่องจีพีเอส
1 เครื่อง
26
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
2 เครื่อง
27
เต๊นท์
5 หลัง
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2558 - 2562]
เทศบาลตาบลไม้ยา
2.3 สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network)
เทศบาลตาบลไม้ยา มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ
ระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN ทาให้บุคลากรของเทศบาลตาบลไม้ยาและประชาชน
ผู้ใช้บริการ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง
เทศบาลตาบลไม้ ย า ได้ส่ ง เสริ ม และสนับสนุนให้ พนักงาน ในเทศบาลตาบลไม้ย า นาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2) สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เทศบาลตาบลไม้ยา ได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับเครือข่ายระบบ Internet
ด้วยระบบวงจรเช่า บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) ที่ความเร็ว 20 Mbps จานวน 3 คู่สาย
3) สถานภาพด้านฐานข้อมูล
เทศบาลตาบลไม้ยา ได้จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยมอบหมายให้บุคลากรในเทศบาลตาบลไม้ยา
เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
4) สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลตาบลไม้ยา ได้สนับสนุนให้บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
2.4 สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
1) จุดแข็ง(Strengths)
- นโยบายระดับชาติให้ความสาคัญต่อการพัฒนา และการใช้ ICT
- ผู้บริหารของเทศบาลตาบลไม้ยา ให้การสนับสนุนด้วยดี
- ระบบ ICT ที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง
2) จุดอ่อน(Weaknesses)
- การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน
- ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญ ทั้งในด้านระบบเครือข่าย และระบบ
การจัดการสารสนเทศ
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ยังมีประสิทธิภาพและปริมาณไม่เพียงพอทั่วถึง
- ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ค่อนข้างน้อย
3) โอกาส(Opportunities)
- รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดชอบระดับชาติ
- ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่นให้สามารถ
บรรลุภารกิจของเทศบาลตาบลไม้ยาได้ในที่สุด
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- การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น
- ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพิ่มขึ้น
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามลาดับ
4) ภัยคุกคาม(Threats)
- ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
- โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง
- ศักยภาพการแข่งขันด้าน ICT ของไทยยังต่า ต้องพึ่งพาต่างชาติจานวนมาก
- ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้ ICT
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม
3.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
กลไกหลักในการเชื่อมประสานการขับเคลื่อนนโยบาย / ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง ได้แก่
1) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ ห ลุ ด พ้ น จากท้ อ งถิ่ น ที่ มี ร ายได้ ป านกลาง
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้
- สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
- วางระบบการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลง/ เชื่อมโยง
โอกาส
- บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2) การลดความเหลื่อมล้า ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้
- พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็งเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคม
และขับเคลื่อนนโยบายของท้องถิ่นและรัฐบาล
- สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม / การอ้านวยความเป็นธรรม / การจัดระเบียบสังคมและการ
พัฒนากฎหมายตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็นหลักดังนี้
- พัฒนาและส่งเสริมความเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติ
- รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม
4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้วย
ประเด็นหลักดังนี้
- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการในการ
ขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น / อาเภอ / จังหวัด
- พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด
รัฐวิสาหกิจ กรม และกระทรวง
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการกาหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่
- พัฒนาระบบ / เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบั ติงาน / งบประมาณอย่างมี
ธรรมาภิบาล
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3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่าง
เป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตาบลไม้ยา พ.ศ. 2558 – 2562 ได้
กาหนดยุทธ์ศาสตร์ในการดาเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.2.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวของเทศบาลตาบลไม้ยา โดยจัดให้มีการพัฒนา website ของเทศบาลตาบลไม้ยา เพื่อที่จะ
สามารถให้บริการประชาชนได้ต่อไป
เป้าหมาย
1) ประชาชนในตาบลไม้ยา สามารถเข้าถึงและใช้ ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับการบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2) ทุกสานัก/กอง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการแก่
ประชาชน
แผนงาน/กิจกรรม
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน
2) การพัฒนา website ของเทศบาลตาบลไม้ยา เพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน
3.2.2 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร และการบริการ โดยความร่วมมือจากสานัก/กอง ในเทศบาลตาบลไม้ยา สร้างศูนย์ปฏิบัติการ
สารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับ อาเภอและระดับจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม
การใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและให้การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับการ
บริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ
เป้าหมาย
1) การบริหารจัดการมีระบบข้อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับและทุก สานัก/กอง ในเทศบาลตาบล
ไม้ยา
2) การบริหารจัดการของทุก สานัก/กอง มีคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อการวางแผนการ
ประเมินผลและการตัดสินใจ
3) จัดศูนย์ IT ประจาตาบล เพือ่ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับทุกส่วนงาน
4) การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เป็นระบบบริหารงานกลาง ได้แก่ ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบบริ หารงานทะเบี ยน ระบบงานสารบรรณ ระบบบริห ารงานพัส ดุ ระบบบริหารงาน
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งบประมาณและการเงิน รวมทั้งพัฒ นาระบบงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานและ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5) การบริหารงาน ICT ของเทศบาลตาบลไม้ยา มีผู้รับผิดชอบในทุกสานัก/กอง
6) ทุกสานัก/กอง ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอน และลดจานวนการใช้กระดาษ
7) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร
- พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อการบริหาร และการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ
- ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตามเพื่อประเมินผล
- อบรมบุคลกรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาและจัดหามาใช้
งาน
2) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการจัดการ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสานัก/กอง จัดทาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
- จัดให้มีการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบเปิด
- จั ดให้ มีการพัฒ นาระบบการบริหารงานในสานักงาน ลดขั้นตอนและลดกระดาษในทุก
สานัก/กอง
- ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานในสานัก/กอง
3) แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาการบริหารและการบริการ
- จัดตั้งศูนย์ IT ประจาตาบล
- ส่งเสริมให้ทุกสานัก/กอง ใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- จั ดให้ มีผู้ รั บ ผิ ดชอบด้านข้อมู ล สารสนเทศ และให้ บริการข้อมูล สารสนเทศ ผ่ านระบบ
Intranet และ Internet แก่ ส านัก /กอง ภายในเทศบาลต าบลไม้ ย า รวมทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์งานตามบทบาทหน้าที่
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก สานัก/กอง ภายในเทศบาลตาบลไม้ยา ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ ด้าน ICT ตาม
แนวทางที่เทศบาลตาบลไม้ยากาหนดไว้
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เป้าหมาย
1) ทุกสานัก/กอง มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ
- ฝึกอบรมผู้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ดาเนินกิจกรรมทางด้าน
ICT ของเทศบาลตาบลไม้ยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พั ฒ นาบุ ค ลากร ICT ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และต้ อ งเพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ดา้ น ICT มากขึ้นโดยลาดับ
2) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ICT
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่ วนราชการในตาบล อาเภอ และภาคเอกชน เพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากรทางด้าน ICT และประสบการณ์ร่วมกันได้
3.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่ายร่วมกัน
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดาเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายโดยร่วมมือ
กับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1) เทศบาลตาบลไม้ยา มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายภายใน
ของเทศบาลตาบลไม้ยา
2) เทศบาลตาบลไม้ยา มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ
3) เทศบาลตาบลไม้ยา มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4) เทศบาลตาบลไม้ยา มีระบบเครือข่ายภายใน ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ สามารถเชื่อมต่อได้
ทุกส่วนงาน
5) เทศบาลตาบลไม้ยา มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักระดับกระทรวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไม่ต่ากว่า 2 Megabit
6) มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ และบริการ internet แก่ประชาชน
7) เทศบาลตาบลไม้ยา สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้พัฒนาขึ้น
แผนงาน/กิจกรรม
1) แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์
- จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license
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- สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ส านั ก /กอง ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาโดยคนไทย หรื อ ซอฟต์ แ วร์ Open
source
2) แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในด้านการให้บริการและด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม
- จัดหาระบบเครือข่าย Gigabit สาหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทุกสานัก/กอง
ในสังกัด ให้เป็นเครือข่ายเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
- ซ่อมแซมเครื่องคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้ สามารถนากลับมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชน เพื่ อ ระดมสรรพก าลั ง ในการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ICT
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ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2558 , 2559 และ แผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตาบลไม้ยา (พ.ศ.2559-2561) ได้จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
4.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตารางที่ 11 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ
2558 2559 2560 2561 2562 รับผิดชอบ
1 ค่าเช่าพื้นที่สาหรั บจั ดทาและ 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 สานักปลัด
ปรับปรุงเว็บไซต์
2 ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง 92,000
สานักปลัด
คอมพิวเตอร์ (Log File)
3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
900,000
สานักปลัด
รวม
97,500 905,500 5,500 5,500 5,500
4.2 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
ตารางที่ 12 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ
2558
2559 2560 2561 2562 รับผิดชอบ
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
90,000 100,000 50,000 50,000 50,000 สานักปลัด/
กองคลัง/
กองการศึกษา
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อ
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สานักปลัด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
รวม
100,000 110,000 60,000 60,000 60,000
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4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ตารางที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ปีงบประมาณ
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ
2558
2559
2560 2561
1 การอบรมหลักสูตร
10,000 10,000 10,000
คอมพิวเตอร์
2

โครงการจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร์และครูปฐมวัย
รวม

10,000

-

100,000

-

10,000 110,000

-

หน่วยงานที่
2562 รับผิดชอบ
สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กองการศึกษา
สานักปลัด/
กองการศึกษา
-

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
ตารางที่ 14 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
ปีงบประมาณ
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ
2558
2559
2560
2561 2562
1 ค่าวัสดุโฆษณาและ
70,000 15,000
เผยแพร่
2 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
40,000
ดิจิตอล
3 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง 20,000 100,000
ครุภัณฑ์
4 ค่าบริการโทรศัพท์
50,000
5 ค่าบริการสื่อสารและ
30,000 200,000
โทรคมนาคม
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
200,000
7 ค่าโฆษณาและเผยแพร่
70,000 80,000
8 โครงการปรับปรุงระบบ
150,000 150,000 150,000
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าว
9 โครงการพัฒนา กศน.
20,000 20,000 20,000
ตาบลไม้ยาเป็นแหล่ง
เรียนรู้คุณภาพประจา
ตาบล
รวม
440,000 605,000 170,000 170,000
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา
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ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
5.1 การบริหารจัดการ
เพื่อให้แผนแม่บท ICT ของเทศบาลตาบลไม้ยา บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ ด้านการบริหาร
จัดการจึงต้องดาเนินการดังนี้
1) สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
2) กาหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลไม้ยา และกาหนด
เปูาหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ซึ่งเทศบาลตาบลไม้ยา จะใช้เป็นกรอบการขอตั้งงบประมาณ
3) ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ให้เทศบาลตาบลไม้ยา แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเพื่อ ดาเนินงานด้าน ICT ให้บังเกิด
ความสาเร็จตามเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
- คณะกรรมการพัฒนาและบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการพัฒนาและบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
5) ให้คณะกรรมการแต่ละสานัก/กอง รายงานผลความสาเร็จในการดาเนินการใช้ ICT ตามภารกิจที่
รับผิดชอบ ตามลาดับทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีความจาเป็นต้องรายงานความสาเร็จให้ผู้บริหารทราบ
5.2 การติดตามประเมินผล
1) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กาหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดในแผนนี้ รวมทั้งให้สานัก/กอง มีส่วนร่วมในการกาหนดและเป็นที่ยอมรับโดย
- สร้างตัวชี้วัดเพื่อบ่งชี้ถึงความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้ง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรหรือ สานัก/กอง ในการนา
แผนแม่บทไปใช้
- จั ด ระบบฐานข้ อ มูล ตั ว ชี้วั ด ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาในทุก ระดับ รวมทั้ ง การสร้า งเครื อ ข่ า ย
เชื่อมโยงข้อมูลการดาเนินการเพื่อให้เอื้อต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการกาหนดตัวชี้วัดกับ สานัก/
กอง
2) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานความส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามแผนด าเนิ น การติ ด ตาม
ประเมินผลและรายงานความสาเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินภายในรวมทั้งจัดให้มีการ
ประเมินภายนอกเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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5.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
1) ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน
- อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ดา้ น ICT ในแต่ละสานัก/กองในเทศบาลตาบลไม้ยา
- อัตราการเพิ่มของ Web page เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการบริการ
- ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ
2) ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- สัดส่วนของสานัก/กอง ในเทศบาลตาบลไม้ยา ที่สามารถเชื่อมต่อ internet และมีการให้บริการ
สารสนเทศ
- อัตราการเพิ่มของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลตาบลไม้ยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
- จานวนหน่วยงานภายในเทศบาลตาบลไม้ยา ที่ใช้ ICT ในการบริหารอย่างครบวงจร
- ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ
- สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพื่อการตัดสินใจ
- สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการดาเนินการ
- จ านวนบริ ก ารของหน่ ว ยงานภายในเทศบาลต าบลไม้ ย า ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ดาเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จานวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน
- สัดส่วนของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างศูนย์ข้อมูลกลาง
- ปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
- ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ICT
- สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
- จานวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ
- อัตราของหน่วยงานที่ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับเทศบาลตาบลไม้ยา
- จ านวนผู้ป ฏิบัติงานด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒ นาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
- สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานเทศบาลตาบลไม้ยา
- สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2558 - 2562]
เทศบาลตาบลไม้ยา
- อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน/ผู้ใช้
- สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่ายเป็น GIGABIT : Fast Ethernet
- จานวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ internet
ภายในหน่วยงาน
- อัตราการเพิ่มของ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- อัตราการเพิ่มของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เป็น Open Source
- สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพกาลังจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ ICT
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