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คํานํา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Master Plan) พ.ศ. 2559-2562 จัดทําข้ึนเพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนครนครสวรรค ซ่ึงจะ
ระบุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และการวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 
โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธตามแผนพัฒนาสามปของเทศบาลนคร
นครสวรรค โดยไดดําเนนิการรวบรวมสถานการณปจจุบันของระบบสารสนเทศและการสือ่สารองคกร รวมถึง
การวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ผนวกกับแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557  - 2561 และปรับใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559              
- 2562) ของเทศบาลนครนครสวรรค เพ่ือใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ                
เทศบาลนครนครสวรรค เปนไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือสนับสนุนใหองคกรมีแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน
เกิดการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ รวมถึงเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑวัดผล
และประเมินผลการดําเนนิงานของเทศบาลนครนครสวรรค ในหัวขอการพิจารณาแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทศบาลนครนครสวรรค หวังเปนอยางยิ่งวา แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Master 
Plan) พ.ศ. 2559-2562 เลมนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค เพ่ือพัฒนา
และบริหารราชการใหเกิดประโยชนมีประสิทธิภาพแกประชาชนตอไป 

 

เทศบาลนครนครสวรรค 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

        เทศบาลนครนครสวรรค เปนการบริหารราชการสวนทองถ่ินในรูปแบบเทศบาลในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การจัดการ การบํารุงรักษา             

การผังเมือง สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 เปนกรอบแนวทางในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหนวยงาน และสงเสริม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ เทศบาล ฯ มีการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ               

การสื่อสารของเทศบาล ฯ ในปจจุบัน ความตองการของผูบริหาร รวมท้ังกรอบนโยบายการพัฒนา เพ่ือให            

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผลจากการศึกษาปจจัยภายใน

และภายนอกตางๆ นํามาสูการวิเคราะห  จุดแข็ง จุดออน โอกาสและผลกระทบตอการดําเนินงาน และ

กําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนแผนงาน/

โครงการ เพ่ือใหเทศบาล ฯ มีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเกิดการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอยางเปน จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล ฯ แบงออกเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสถานภาพ/ความตองการ ประชุมระดมความคิดเห็นผูบริหาร จัดทําแผนแมบท 

ปจจัยภายใน 

• โครงสราง อํานาจหนาที่ 

• ยุทธศาสตร เทศบาล 

• สถานภาพดาน  ICT  ปจจุบัน 

• ความตองการดาน  ICT 

 

 

• สัมภาษณผูบริหาร 

• Site Visit 

• แบบสํารวจสถานภาพดาน ICT ภายในเทศบาล 

ปัจจัยภายนอก 

• ASEAN ICT Master plan 2015 

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

• กรอบนโยบาย ICT 2020 

• แผนแมบท ICT (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-
2556 

• (ราง) แผนแมบท ICT (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557-2561 

• แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2555-2558 

• แผนยุทธศาสตร มท. พ.ศ. 2556-2561 

• แผนแมบท ICT มท. พ.ศ. 2552-2556 

 
วิเคราะห  SWOT 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จดุออ่น 

(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Thrcat) 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

ยุทธศาสตร 
(Strategy) 

(ร่าง) 
แผนแมบ่ท ICT 

 

สัมมนานําเสนอ 
(ราง) แผนแมบท 

ICT 

ปรับปรุงแผนแมบ่ท  

ICT 

แผนแมบทเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

เทศบาลนครนครสวรรค 

พ.ศ. 2559-2562 
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ระยะท่ี 1  ศึกษาสถานภาพปจจุบันและความตองการ 
     เปนการศึกษาสถานภาพและความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน 

ปจจัยภายใน  ศึกษาสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลนคร
นครสวรรค 

- ศึกษาโครงสรางองคกร อํานาจหนาท่ี ยุทธศาสตรของเทศบาล ฯ เพ่ือใหเขาใจนโยบาย 
วัตถุประสงค เปาหมายขององคกร กําหนดความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- สํารวจ วิเคราะหโครงสรางดานเทคโนโลยีสนเทศ ไดแก ระบบสารสนเทศ ซอฟตแวร 

ฮารดแวร ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยูเดิม โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานเว็บไซตตางๆ 

และแบบสํารวจสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน 

- การสัมภาษณผูบริหาร และจัด Site Visit เทศบาลนครนครสวรรค เพ่ือสํารวจความ

ตองการ ความคาดหวังของผูใชตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ปญหาอุปสรรคในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปจจัยภายนอก  ศึกษากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศและ
กระทรวงมหาดไทย เชน 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 
- กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2555 – 2563 ของประเทศไทย 

(ICT 2020) 
- (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3 ) ของประเทศไทย พ.ศ.2557 -

2561 
- แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 – 2561 
- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 - 2556 

ระยะท่ี 2  สัมมนาระดมความคิดเห็น 

      การวิเคราะหการดําเนินการในระยะท่ี 1 นํามาสูการจัดการประชุมเสวนา หรือ ระดม
ความเห็นของหนวยงานภายในองคกรโดยเชิญผูบริหารผูแทนหนวยงานในสังกัดวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการประเมิน สภาวะดานตางๆท้ัง
ภายนอกและภายใน นํามารวมกัน นําไปสูการกําหนดแผนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
เปาหมายและกรอบการพัฒนาดานการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของเทศบาล ฯ 

ระยะท่ี 3  จัดทําแผนแมบท ICT 

     การดําเนินงานในระยะท่ี 3 เปนหารจัดทํา (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ.2557 – 2560 โดยมีการนําเสนอรางแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหารเทศบาล ฯ จากนั้นจึงนําขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนมาปรับปรุงและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2557 – 2560 ฉบบัสมบูรณ 
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1. สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     เทศบาล ฯ มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภายในเทศบาล ฯ ตามภารกิจของแตละสํานัก/กอง ตลอดจนสนับสนุน 

เทศบาล ฯ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาท้ังระบบสารสนเทศ ระบบฮารดแวร 

ระบบเครือขาย ระบบขอมูล บุคลากรและการบริหารจัดการ ผลการศึกษาสภาพปจจุบันดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล ฯ ในดานตางๆ สรุปไดดังนี้ 

1.1 ดานระบบสานสนเทศ 

ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล  ฯ สามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก ระบบสารสนเทศ
เพ่ือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ เทศบาล ฯ และ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน ของ
เทศบาล ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           จากการศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศตางๆ ขางตน พบวา ระบบสารสนเทศของ
เทศบาล ฯ  สวนใหญเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาล ฯโดยมีหนวยงานภายใน
เทศบาล ฯ เปนผูพัฒนาและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและการรวบรวมขอมูลทองถ่ินจาก เทศบาลอยางไรก็
ตาม ระบบสารสนเทศสวนใหญมีความเปนเอกเทศ ขาดการบูรณาการขอมูลระหวางระบบ จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางระบบหรือ
ระหวางหนวยงานได ซ่ึงจะชวยลดความซํ้าซอนในหารปฏิบัติงานดานขอมูลสารสนเทศของ เทศบาล ฯ  ควรใช
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web Service) หรือ สถาปตยกรรมการบริการ (Service Oriented Architecture: 
SOA) ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารสนเทศ ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีกําหนด
ในกรอบนโยบาย ICT 2020 และแผนแมบท (ฉบับท่ี 2 ) ของประเทศ นอกจากนี้เทศบาลฯ จําเปนตอง
กําหนดมาตรฐานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะชวยประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ 
และทําใหระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนในอนาคตสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันได  

1.1 ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 
1.2 ดานขอมูลสารสนเทศ 
1.3 สถานภาพดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 

 

2.  ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2.1  วิสัยทัศน 

ใชขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทอง และบริการขอมูลแกกรม ประชาชนและหนวยงานอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  พันธกิจ 

(1)  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานขอมูลและระบบสา รสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงระบบ

สารสนเทศท้ังภายใน และภายนอกหนวยงานได 

(2)  พัฒนาและบูรณาการระบบขอมูลทองถ่ินใหมีความถูกตอง ทันสมัย เปนเอกภาพ 

(3)  สงเสริมการใช ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการประชาชนของ

เทศบาล ฯ 

(4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร 
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(5)  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานใหมีความม่ันคง ปลอดภัยสามารถสนับสนุน

การปฏิบัติงานของเทศบาล ฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6)  พัฒนาศักยภาพการเรียนรูและทักษะทางดาน ICT แกบุคลากรของเทศบาล ฯ ใหสามารถ

นําองคความรูมาใช เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย 

2.3  ยุทธศาสตร 
เพ่ือใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล ฯ บรรลุวิสัยทัศนท่ีได

กําหนดไวจําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของประเทศและ
กระทรวงมหาดไทยโดยยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
พ.ศ.2557 – 2560 แบงเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม
และทันสมัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหส ามารถรองรับระบบงานไดอยางม่ันคง 
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

         2.4  ความสอดคลองของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลฯ            
กับนโยบายการพัฒนาของประเทศและกระทรวงมหาดไทย 
               จากยุทธศาสตร ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล ฯ ขางตน 
สามารถสรุปความสอดคลองของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล ฯ                 
กับนโยบายการพัฒนาภาคราชการและดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศและ
กระทรวงได 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความตองการใหหนวยงานของรัฐ รวมท้ังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานและการ
บริหารงาน รวมท้ังการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ 
กอใหเกิ ดการบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
  เทศบาลนครนครสวรรค ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาวะ 
เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยความรวมมือ และการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําแผน
แมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Master Plan) พ.ศ. 2559-2562 ของเทศบาลนครนครสวรรคเพ่ือ
เปนแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารงานใหเปน ไปอยาง มีเอกภาพ และเหมาะสม รวมท้ังใหเกิดความ
สอดคลองในการพัฒนา เพ่ือสามารถเชื่อมโยงและประสานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนเขาดวยกันไดในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2.1 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ของเทศบาลนครนครสวรรคใหมีทิศทางเดียวกัน  
 1.2.2 เพ่ือใหบุคลากรไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการบริการอยางเปนระบบและมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 
 1.2.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค ใหไปสูเปาหมายท่ี
กําหนด โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการดําเนินการเสริมสราง การแขงขันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู การยกระดับคุณภาพชีวิต กาพัฒนาการคา การบริการและการ
ลงทุน 

1.2.4 เพ่ือใหเปนกรอบแนวคิดทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
เทศบาลนครนครสวรรค 

1.2.5 เพ่ือใหเนนหนักดาน บุคลากรและ เปนการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลนคร
นครสวรรค ใหไปสูเปาหมายท่ีกําหนดโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการเสริมสรางการแขงขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู การยกระดับคุณภาพชีวิต            
การพัฒนาการคา การบริการและการลงทุน  

1.2.6 เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค 
1.2.7 เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ิน มีทิศทางสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ินของหนวยงานอ่ืนๆ 
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1.2.8 เพ่ือใหสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง 

1.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ เปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสาร
แนวคิดนโยบายในการพัฒนาองคกร โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครนครสวรรค พ .ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ นี้ 
จะใชการบูรณาการขอมูลและความตองการจาก ๒ มุมมอง กลาวคือ  
 

 

 

 จากระดับบนลงลาง ( Top-Down) แผนกลยุทธตามหลัก Strategic Planning พิจารณา
ดานระบบท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร โดยรวบรวมขอมูลแนวคิด นโยบาย ความคาดหวังของ
ผูบริหารของหนวยงานจากการสัมภาษณ และการศึกษากรอบนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาการปกครองทองถ่ินท้ังในระดับประเทศ กระทรวง และกรม สําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนด
ทิศทางแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหมีความชัดเจน  

 จากระดับลางข้ึนบน  (Bottom-Up) มีการวิเคราะหพันธกิจ ระบบงานคอมพิวเตอรปจจุบัน 
โดยไมใชยุทธศาสตรขององคกรเปนตัวชี้นํา โดยจะมีการวิเคราะหกลุมงาน กลุมขอมูลขององคกร แลวนํามา
กําหนดสถาปตยกรรมสารสนเทศ และสถาปตยกรรมขอมูลระดับองคกร ขอมูลในสวนนี้จะไดจากเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานภายในองคกรใหเปนไปตามยุทธศาสตรหรือแผนงาน
ท่ีผูบริหารกําหนดไว ดังนั้น ระดับปฏิบัติงานจําเปนตองมีขอมูล ระบบสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอรและ
เครือขายท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาในสวนนี้จึงเปนการสํารวจ
สถานภาพปจจุบัน และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

TOP-Down

การวางแผงเชิงยทุธศาสตร์

จากระดบับริหาร

Bottom-up

สภาพการปฏิบัติงานในบัจจุบัน
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      เม่ือมีการศึกษาความตองการจากสวนของผูบริหาร( Top Down) และระดับปฏิบัติงาน ( Bottom 
(Up) แลวจะนําขอมูลจากท้ังสองมิติมาผสมผสานและวิเคราะหสถานภาพขององคกรในปจจุบัน ( As-ls) กอนท่ี
จะเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครนครสวรรค ใหเปนไปตามเปาหมาย              
ท่ีตองการ (To-Be) โดยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของเทศบาลนครนครสวรรค ข้ันตอนการดําเนินงาน
สามารถแบงออกเปน ๕ ข้ันตอนหลักดังนี้  

 

 

 

1) การศึกษาสถานภาพปจจุบัน 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ คือ เพ่ือใหเกิดความเขาใจสภาพการดําเนินงานในดานตางๆ 

ของเทศบาลนครนครสวรรค ในปจจุบัน ไดแก สถานภาพและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน การดําเนินงานในระยะนี้ ประกอบดวย  

- ศึกษาโครงสรางองคกร การแบงอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหเขาใจนโยบาย วัตถุประสงค 
เปาหมายขององคกร ตลอดจนลักษณะงาน สําหรับใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบและกําหนดความ
ตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- สํารวจ วิเคราะหโครงสรางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ระบบสารสนเทศ/ซอฟตแวร
ฮารดแวร ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูลท่ีมีอยูเดิม 

วิธีการในการรวบรวมขอมูลมีดวยกันหลายวิธี ไดแก 

o ศึกษา วิเคราะหจากเอกสารหลักฐาน เว็บไซตตางๆ 
o ศึกษา วิเคราะหจากเอกสารสัมภาษณเชิงลึก (ln-depth lnterview) 
o ศึกษา วิเคราะหจากแบบสํารวจท่ีใหกับหนวยงานตางๆ เก่ียวของกับคุณลักษณะทาง

เทคนิคของอุปกรณคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ 
o ศึกษา วิเคราะหจากการสังเกตการณ ณ สถานท่ีทํางาน และการใชงานจริงของระบบ

สารสนเทศตางๆ 
 

2) การสํารวจความตองการ 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ คือ เพ่ือใหเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของผูใช

ตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน 
วิธีการศึกษาในข้ันตอนนี้ จะมีการสํารวจท้ังแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึกและ                   

จัดประชุมระดมสมอง เพ่ือสรุปความตองการเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 
ในดานตางๆ เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย ขอมูล งบประมาณ การฝกอบรม เปนตน 

 
3) การวิเคราะหสถานภาพดวย SWOT 

 วัตถุประสงคของการดําเนินการ คือ เพ่ือวิเคราะหสถานภาพและสภาวะแวดลอม เก่ียวกับ
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT) ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ศกึษา 

สถานภาพปัจจบุนั 

สาํรวจ 

ความต้องการ 

วิเคราะห์ 

SWOT 

กําหนด 

    แผนการพฒันา 

กําหนดแผนงาน / 

โครงการ 
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หนวยงาน การวิเคราะห SWOT จะเปนการประเมินสถานการณขององคกรและพิจารณาสถานภาพปจจุบัน
และสภาวะแวดลอมหรือตัวแปรภายในองคกรท้ังจุดแข็งจุดออน และสภาวะแวดลอมหรือตัวแปรภายนอก
องคกรท่ีเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนา แบงการพิจารณาออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 

- S (Strengths) เปนการพิจารณาจุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายในเปน
ขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานบุคลากร ระบบงานเครื่องมืออุปกรณ โครงสราง
องคกร เปนตน 

- W (Weaknesses) เปนการพิจารณาจุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน
เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร 

- O (Opportunities) เปนการพิจารณาโอกาส ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายนอก เปนผล
จากสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร 

- T (Threats) เปนการพิจารณาอุปสรรค ซ่ึงเปนผลมาจากกปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ี
เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีหนวยงานไมอาจควบคุมได 

 4) กําหนดแผนการพัฒนา 
วัตถุประสงคของการดําเนินการ คือ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร พันธกิจ เปาหมาย และกรอบ

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมขององคกร 
วิธีการดําเนินงานในข้ันตอนนี้ จะบูรณาการผลการวิเคราะหเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครนครสวรรค โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการสํารวจสถานภาพปจจุบันใน
ดานตางๆ แนวโนมความตองการของผูใชและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือออกแบบโครงสรางภาพรวม
ของระบบ (Conceptual Design) และแผนการพัฒนา โดยจะดําเนินการทบทวนโครงการในแผนแมบทและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2553-2556 และมีการ
พิจารณาวาโครงการใดท่ียังไมไดดําเนินงานและมีความสําคัญ ควรท่ีจะกําหนดในแผนแมบทตอไป โครงการใด
ท่ีควรยกเลิก หรือใหยกระดับความสําคัญ เพ่ือท่ีหนวยงานจะไดเนนการดําเนินงานในปจจัยท่ีมีความไดเปรียบ
และนํามาจัดทําเปนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครนครสวรรคตอไป 

 5) กําหนดแผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงคของการดําเนินการ เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของกลยุทธการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 

- กําหนดแผนงาน โดยพิจารณาจากแนวนโยบายขององคกร และความสัมพันธเชิงขอมูล
ระหวางระบบงานตางๆ 

- ประเมินความตองการทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะตางๆ 

- ระยะเวลาดําเนินการและลําดับความสําคัญของโครงการตางๆ โดยพิจารณาจากขนาด
ความสามารถของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ความซับซอนของระบบงาน เปนตน 

- งบประมาณท่ีใชเพ่ือดําเนินการ โดยคํานวณจากความตองการดานอุปกรณตางๆ ขนาด
และความซับซอนของซอฟตแวร การฝกอบรมบุคลากร เปนตน 
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  บทท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและขอมลูพื้นฐานของเทศบาลนครนครสวรรค 

2.1 วิสัยทัศน 

 เทศบาลนครนครสวรรค จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือสนับสนุน
การบรรลุภารกิจการบรหิารจัดการ โดยท่ีประชาชนในเทศบาลนครนครสวรรคมีโอกาสเขาถึงและใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูขาวสารและความเคลื่อนไหวของ
เทศบาลนครนครสวรรค โดยใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางยั่งยืน เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และตรงตามวิสัยทัศนของเทศบาลนครนครสวรรค คือ    
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

2.2  พันธกิจ 

 นํา ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค ท้ังทางดานการบริการ
ประชาชนและการบริหารงานโดยเนน 

2.2.1 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2.2 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการของเทศบาลนครนครสวรรค 
2.2.3 การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ของเทศบาลนครนครสวรรค 
2.2.4 การจัดโครงสรางพ้ืนฐาน ICT เพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการของ

เทศบาลนครนครสวรรค  

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลนครนครสวรรค  
     ใหมีสมรรถนะสูง  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค  
     ใหตอบสนองความตองการของประชาชน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบานเมืองท่ี ดี                                                                                       

 
2.4 โครงสราง  อํานาจหนาที่ 

ดานการเมือง การบริหาร 
โครงสรางการบริหารงานเทศบาล 
การบริหารงานของเทศบาลนครนครสวรรค ประกอบดวย 2 ฝาย คือ 
1. ฝายบริหาร ประกอบดวยนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน มีอํานาจ

หนาท่ีกําหนดนโยบายท่ีไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตาม
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กฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของราชการ 
ประกอบดวย 

1. นายจิตตเกษมณ  นิโรจนธนรัฐ          นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 
2. นางจินตนา  เสรีภาพ                     รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 
3. นายวีระชัย  สุทธพงษ                    รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 
4. นายณรงค  มะระยงค                     รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค 
5. นายปริญญา  จุฬพันธทอง                เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายวิโรจน  ตันวิสุทธิ ์                     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายเกรียงสิทธิ์  หนุมรักชาติ             เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายจตุพร  เอกวัฒน                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายอํานาจ  หวังสุข                       ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี

 

2. ฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด จํานวน 23 คน มาจากการเลือกตั้ง 
1. นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน                    ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค 
2. ทันตแพทยสมยศ  นะลําเลียง              รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค 
3. นายไพโรจน  อิทธชัยเจริญ                 สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายเจตริณ  ออนสะอาด                    สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายปณณณธร  เศรษฐภูริปภา             สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายคีรินทร  ชํานาญหมอ                   สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายกฤษณ  อัศวรัตน                        สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายไพโรจน  ศุภศิลป                        สมาชิกสภาเทศบาล 
9. น.ส.เกงกรานต  คงวราคม                   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายทศพร  โรจนสุวณิชกร                 สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายเจษฎา  ศรีประทักษ                   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายธนากร  คะกาทอง                     สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายชูวงศ  ชาญสงาเวช                    สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายสันธิ  คุณาวงศ                         สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายธนู  ชีวินโชติมา                         สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นายจตุรวิทย  นิโรจนธนรัฐ                 สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายแพทยชลิต  วิมลเฉลา                  สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นางสุภาพร  แตงนารา                      สมาชิกสภาเทศบาล 
19.  นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง                        สมาชิกสภาเทศบาล 
20.  นายไพโรจน  นิติธรรม                      สมาชิกสภาเทศบาล 
21.  นายอเนก  หวังสุข                           สมาชิกสภาเทศบาล 
22.  นายมงคล  สนุทรเลขา                      สมาชิกสภาเทศบาล 
23.  นายกิตติศักดิ์  ลิ้มจํารูญรัตน               สมาชิกสภาเทศบาล 
หมายเหตุ : นายภาณุมาศ  นิโรจน               ถึงแกกรรม  
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 อํานาจหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาลนครนครสวรรค 

อํานาจหนาท่ี 

สํานักปลัดเทศบาล ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
รายละเอียดหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 1 โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 
ฝาย 9 งาน ดังนี้ 

1.1 ฝายอํานวยการ 
1.1.1 งานการเจาหนาท่ี 
1.1.2 งานควบคุมเทศพาณิชย 
1.1.3 งานสงเสริมการทองเท่ียว 

1.2 ฝายปกครอง 
1.2.1 งานปองกันและบรรเทาเสาธารณภัย 
1.2.2 งานรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 
1.2.3 งานทะเบียนราษฎร 

1.3 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.3.1 งานธุรการ 
1.3.2 งานสารบรรณ 
1.3.3 งานเลขานุการผูบริหาร 

 
อํานาจหนาท่ี สํานักการชาง 

อํานาจหนาท่ี 
สํานักการชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสราง และ
ซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะและยานพาหะนะเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณอะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย รายละเอียดหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 3 โดยแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 3 สวน 7 ฝาย 17 งาน ดังนี้ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.1 งานการเงินบัญชี 
1.2 งานการเงินบัญชี 

2. สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
 2.1 ฝายควบคุมการกอสรางอาคาร 

     2.1.1 งานวิศวกรรมโยธา 
               2.1.2 งานสถาปตยกรรม 
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 2.2 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
2.2.1 งานควบคุมอาคาร 
2.2.2 งานผังเมือง 

3. สวนการโยธา 
3.1 ฝายสาธารณูปโภค 
 3.1.1 งานสาธารณูปโภค 
 3.1.2 งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 
 3.1.3 งานสวนสาธารณะ 
3.2 ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร 
 3.2.1 งานศูนยเครื่องจักรกล 
 3.2.2 งานวางระบบจราจร 

4. สวนชางสุขาภิบาล 
 4.1 ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว 
  4.1.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4.1.2 งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 4.2 ฝายจัดการคุณภาพน้ํา 
  4.2.1 งานแบบแผนและกอสราง 
  4.2.2 งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย 
  4.2.3 งานบํารุงและรักษาซอมแซม 

 
อํานาจหนาท่ี สํานักการคลัง 

อํานาจหนาท่ี 

สํานักการคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ-การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ
บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได รายจายตางๆ การควบคุม การเบิกจาย งานทํางบทดลอง ประจําเดือน 
ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย รายละเอียดหนาท่ี
และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 2 โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 สวน 8 ฝาย 10 
งาน ดังนี้ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 1.1 งานธุรการ 
2. สวนบริหารงานคลัง 
 2.1 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
  2.1.1 งานการซ้ือและการจาง 
 2.2 ฝายการเงินและบัญชี 
  2.2.1 งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
 2.3 ฝายสถิติการคลัง 



โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทศบาลนครนครสวรรค พ.ศ. 2559 - 2562 
 

เทศบาลนครนครสวรรค หนา 10 
 

  2.3.1 งานจัดทําสถิติการคลัง 
 2.4 ฝายระเบียบการคลัง 
  2.4.1 งานจัดระเบียบการเงินและพัสดุ 
3. สวนพัฒนารายได 
 3.1 ฝายพัฒนารายได 
  3.1.1 งานพัฒนารายได 
  3.1.2 งานเรงรัดรายได 
 3.2 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
  3.2.1 งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน 
 3.3 ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  3.3.1 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  3.3.2 งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

อํานาจหนาท่ี สํานักการสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอม 

อํานาจหนาท่ี 

สํานักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีเก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย 
การปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม และงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการ ใหบริการดานสาธารณะสุข งาน
สัตวแพทย ในกรณีท่ียังไมไดจัดตั้งกองแพทย จะมีงานดาน การรักษาพยาบาลในเบื้องตน เก่ียวกับศูนยบริการ
สาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข รายละเอียดหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 4 
โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 สวน 1 ฝาย 6 กลุมงาน 21 งาน ดังนี้ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเงินและบัญชี 

2. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2.1 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
 2.1.1 งานสงเสริมสุขภาพ 
 2.1.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 2.1.3 งานวิชาการแผนงาน 
2.2 กลุมงานปองกันโรคและควบคุมโรคติดตอ 
 2.2.1 งานปองกันโรคติดตอ 
 2.2.2 งานควบคุมโรคติดตอ 
 2.2.3 งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด 
2.3 กลุมงานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
 2.3.1 งานสุขาภิบาล 
 2.3.2 งานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 2.3.3 งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะขอมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2.3.4 งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
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3. สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3.1 กลุมงานบริการแพทย 
 3.1.1 งานทันตสาธารณสุข 
 3.1.2 งานเภสัชกรรม 
3.2 กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม 
 3.2.1 งานสัตวแพทย 
 3.2.2 งานบริการรักษาความสะอาด 
 3.2.3 งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
3.3 กลุมงานบริการสาธารณสุข 
 3.3.1 งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 
 3.3.2 งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 
 3.3.3 งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 
 3.3.4 งานศูนยบริการสาธารณสุข 4 

 
อํานาจหนาท่ี สํานักการศึกษา 

อํานาจหนาท่ี 

สํานักการศึกษามีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา มัธยมศึกษา โดยมีงานธุรการงานเจาหนาท่ี งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย รายละเอียดหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 6 โดยแบงสวน
ราชการภายในออกเปน 2 สวน 7 ฝาย 17 งาน และ 1 หนวย ดังตอไปนี้ 

1. ฝายบริหารท่ัวไป 
1.1 งานงบประมาณ 
1.2 งานธุรการ 

2. สวนบริหารการศึกษา 
2.1 ฝายเจาหนาท่ี 
 2.1.1 งานการเจาหนาท่ี 
 2.1.2 งานวางแผนบคุคลและทะเบียนประวัติ 
2.2 ฝายกิจการโรงเรียน 
 2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย 
 2.2.2 งานโรงเรียน 
 2.2.3 งานกิจการนักเรียน 
2.3 ฝายวิชาการ 
 2.3.1 งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
 2.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.3.3 งานวิชาการ 

3. สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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3.1 ฝายการศึกษานอกระบบอัธยาศัย 
 3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 3.1.2 งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
 3.1.3 งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา 
3.2 ฝายกิจการเด็กและเยาวชน 
 3.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 3.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ 
3.3 ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 3.3.1 งานกิจการศาสนา 
 3.3.2 งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

 

 4. หนวยศึกษานิเทศก 

อํานาจหนาท่ี สํานักการประปา 

อํานาจหนาท่ี 

สํานักการประปามีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม การผลิต การจําหนายน้ําประปา การ
ติดตั้งประปาในเขตเทศบาล และเขตท่ีไดรับความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงความสําคัญของการผลิต การ
บริการ การควบคุมการดําเนินการงบประมาณรายได รายจาย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในของ
บกพรองตาง ๆ ของการประปา รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายของผูบริหารงานทองถ่ิน และการใหบริการประชาชนใหไดรับความพึงพอใจ และไดปรับขยายเวลา
การใหบริการในชวงพักเท่ียงเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนกรมการปกครองราชการภายในออกเปน 2 สวน              
4 ฝาย 12 งาน รายละเอียด ดังนี้ 

1. สวนการผลิต 
1.1 ฝายผลิต 
 1.1.1 งานผลิต 1 
 1.1.2 งานผลิต 2 
 1.1.3 งานมาตรวัดน้ํา 1 
 1.1.4 งานมาตรวัดน้ํา 2 
1.2 ฝายวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 1.2.1 งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

2. สวนบริการและซอมบํารุง 
2.1 งานติดตั้ง และซอมบํารุง 1 
2.2 งานติดตั้ง และซอมบํารุง 2 
2.3 งานบริการสาธารณะ 1 
2.4 งานบริการสาธารณะ 2 

3. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
3.1 งานธุรการ 
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4. ฝายการเงินและบัญชี 
4.1 งานการเงินและบัญชี 
4.2 งานจัดเก็บรายได 

 

อํานาจหนาท่ี กองวิชาการและแผนงาน 

อํานาจหนาท่ี 

กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนงานซ่ึงมีลักษณะเพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตางๆ ซ่ึงอาจเปนนโยบายและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความม่ันคงของประเทศ 
ท้ังนี้ อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม 
หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของรายละเอียดหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบ
ตามเอกสารหมายเลข 5 โดยแบงสวนราชการภายใน ออกเปน 4 ฝาย 9 งาน ดังนี้ 

1. ฝายแผนงานและงบประมาณ 
 1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 1.2 งานจัดทํางบประมาณ 
2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 2.1 งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
 2.2 งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
3. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 3.1 งานธุรการ 
 3.2 งานสารบรรณ 
4. ฝายนิติการ 
 4.1 งานนิติการ 
 4.2 งานรองทุกข รองเรียน 
 4.3 งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใชงบประมาณรายจายประจําป 

อํานาจหนาท่ี กองสวัสดิการสังคม 

อํานาจหนาท่ี 

กองสวัสดิการสังคม มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะหการสงเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน และงานสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบ
เก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ รายละเอียดหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบตาม
เอกสารหมายเลข 8 โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 ฝาย 9 งาน ดังนี้ 

1. ฝายสังคมสงเคราะห 
 1.1 งานสังคมสงเคราะห 
 1.2 งานสวัสดิการและเยาวชน 
 1.3 งานกิจการสตรีและคนชรา 
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2. ฝายพัฒนาชุมชน 
 2.1 งานพัฒนาชุมชน 
 2.2 งานชุมชนเมือง 
 2.3 งานฌาปนกิจสงเคราะห 
3. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 3.1 งานธุรการ 
 3.2 งานสารบรรณ 
4. ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม 
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บทท่ี 3 

กรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เพ่ือใหการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครนครสวรรค
เกิดความสอดคลองกับแนวนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวของ ในบทนี้เทศบาลนครนครสวรรคจะยึดกรอบ
นโยบายท่ีสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก 

- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan) 

- กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563                      
ของประเทศไทย (ICT 2020) 

-  (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3 ) ของประเทศไทย                   
พ.ศ. 2557 - 2561 

ตาราง 3.1 มาตรการและแผนงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอาเซียน                   
ท่ีเกี่ยวของกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือการพัฒนาทองถิ่น 

มาตรการ แผนงาน 
ยุทธศาสตร  การสรางนวัตกรรม 
1. ผลักดันใหเกิดนวัตกรรมและงานสรางสรรคใน
ระดับโรงเรียน 

- ใหเด็กทุกคนมีโอกาสเขาถึงบริการบรอดแบนด 
อินเทอรเน็ต 

ยุทธศาสตร  การลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงเทคโนโลยี  
1. เชื่อมตอโรงเรียนและสนับสนุนการเรียน ICT - จัดใหมีความรวมมือระหวางภาค ICT และภาค

การศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนในอาเซียนสามารถเขาถึง 
บรอดแบนดอินเทอรเน็ตได 
- จัดฝกอบรมครูดาน ICT และสนับสนุนการใช ICT 
เพ่ือการเรียนการสอน 
- ใหมีการแลกเปลี่ยนดาน ICT แกครูและนักเรียน 

2. ปรับปรุงการเขาถึงขอมูลเก่ียวของกัน - ทําความรวมมือกับกระทรวงท่ีเก่ียวของ เชน 
อํานวยความสะดวกตอการเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกัน 
เพ่ือสงเสริมการใช ICT อยางกวางขวางสงเสริมการ
เรียน ICT แกสาธารณชน เพ่ือการพัฒนาประชาคม 

3. ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีภายใน
อาเซียน 

- อํานวยความสะดวกในการเขาถึงอุปกรณ ICT เชน
คอมพิวเตอรแล็ปทอป สมารทโฟน และคอมพิวเตอร  
- มีมาตรการเพ่ือสรางความยั่งยืนดาน ICT เชนการให
ความรูและฝกอบรม 
- ใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมี และอาศัยวิธี
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสงเสริมการใช ICT  

 



โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทศบาลนครนครสวรรค พ.ศ. 2559 - 2562 
 

เทศบาลนครนครสวรรค หนา 16 
 

จากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 ขางตน มีประเด็นสําคัญตอ
การพัฒนาดาน ICT สูระดับทองถ่ิน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี ตัวอยางเชน การสงเสริม
การพัฒนาทักษะ ความรูดาน ICT ในโรงเรียนตั้งแตระดับประถม และการจัดบรอดแบนดอินเทอรเน็ตใหกับ
โรงเรียน นอกจากนี้ การจัดทําขอมูลสารสนเทศของเทศบาลนครนครสวรรค ควรคํานึงถึงการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนไดอยางสะดวก รวมท้ังมีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูดาน 
ICT ใหกับบุคลากรในระดับทองถ่ินดวย  

3.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 

 ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563                
ของประเทศไทย ( ICT 2020) ไดมีการวิเคราะหภาพอนาคตดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสูป  
พ.ศ. 2563 และปจจัยท่ีมีผลตอทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย                 
การรวมกลุมในเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงดานประชากรของประเทศ วิกฤติความม่ันคงดาน
พลังงานและอาหาร และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม ภาว ะการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต คานิยมและ
ความขัดแยงในสงัคม รวมท้ังการกระจายอํานาจการปกครอง และการปฏิรูประบบการศึกษารอบท่ีสอง 
 จากนัยสําคัญดานการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูทองถ่ิน พบวามีการมอบ
อํานาจแกเทศบาลนครนครสวรรค ดําเนินการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลงั การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล รวมถึง
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการเทศบาลนครนครสวรรค ตามความเหมาะสม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทในการเปนเครื่องมือสําคัญสนับสนุนการพัฒนาการทํางานของ
รัฐใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได มีการใหขอมูลแกประชาชนท่ีสามารถเขาถึงไดงายและมีชองทางให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจของเทศบาลนครนครสวรรค ในประเด็นตางๆได 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Government จะเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูประบบราชการใหความ
ทันสมัย คลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสอง 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีการปฏิรูปเชิงโครงสราง โดยกระจายอํานาจในการจัด
การศึกษาไปสูเทศบาลนครนครสวรรค ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเขามามีบทบาทในการปฏิรูป
การศึกษาในหลายลักษณะ เชน การเพ่ิมพูนขีดความสามารถใหเทศบาลนครนครสวรรค สามารถบริหาร
จัดการ การศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ี การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือฝกทักษะ การพัฒนาการศึกษา
ทางไกล และการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย  
 

3.2.1 วิสัยทัศนตามกรอบ ICT 2020 

 “ICT เปนพลังขับเคล่ือนสําคัญในการนําพาคนไทย สูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทยสูการ
เติบโตอยางย่ังยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” 
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3.2.2 

 

 
 

ICT2020Framework 

  ท่ีมา :  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 

3.2.3 ยุทธศาสตรตามกรอบนโยบาย ICT 2020 

 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศ
ไทย ประกอบดวยยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการ
สื่อสารรูปแบบอ่ืนท่ีเปนบรอดแบนดใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางท่ัวถึง และมีความม่ันคงปลอดภัย 
สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตางๆได  
 ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรูความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี และ
ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  ใช ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐท่ีสามารถใหบริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต                 
ใหสามารถพ่ึงตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค 
เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม  

Stronger 
Economy 

Social 
Equality 

Environmental 
Friendly 

Smart Agriculture Smart Health Smart 
Environment 

(ICT for green & 
Green ICT) 

Smart Government 
ICT Human 

Resources and ICT 
Competent 
Workforce 

ICT Infrastructure ICT Industry 

Smart Thailand 2020 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสรางความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ สําหรับประชาชนทุกกลุม
โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะท่ีดี ไดแก บริการดานการศึกษาและบริการ
สาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม            
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.2.4 ตาราง กลยุทธและมาตรการภายใตกรอบนโยบาย ICT 2020 ท่ีเกี่ยวของกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นหรือการพัฒนาทองถิ่น                                                                                             

กลยุทธ วัตถุประสงค/มาตรการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ใช ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐท่ีสามารถใหบริการประชาชนและธุรกิจ
ทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

จัดตั้งและพัฒนาความเขมแข็งของ
สภา CIO ภาครัฐ ซ่ึงมีสมาชิก
ประกอบดวย CIO จากหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังสวนกลางและสวน
ทองถ่ิน 

- เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบท่ี
หลากหลาย และสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 

เสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนา
บริการอิเล็กทรอนิกส ตามแนวทาง 
“รัฐบาลเปด ” หรือ Open 
Government โดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี web 2.0 (หรือ
เทคโนโลยีท่ีเปน Web-based อ่ืนๆ
ในอนาคต) เครือขายสังคมออนไลน 
และวิทยาการบริการ 
 

- สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสตามแนวทาง 
“รัฐบาลเปด” ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได การมี
สวนรวม และการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของภาครัฐตอ
สาธารณะในรูปแบบเปด ( Open Government Data) ใหประชาชน
ท่ัวไปและภาคธุรกิจสามารถเขาถึงและนําไปใชได 
- พัฒนาบริการท่ีประชาชน/ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดจากทุกท่ี ทุก
เวลา จากทุกอุปกรณ 
- สงเสริมการใชเครือขายสังคมออนไลน ( Social Media) เพ่ือเปนเวที
ในการเขาถึง เผยแพรขอมูลขาวสาร และรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน และ/หรือ ผูรับบริการรวมท้ังการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practices) จากสวนกลางสูสวนภูมิภาค หรือในทางกลับกัน 
- จัดใหมีระบบความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือสรางความม่ันใจและความ
นาเชื่อถือในการใชบริการขอมูลขาวสารและบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ 

สงเสริมการออกแบบระบบท่ีเนน
ผลลัพธเชิงบริการท่ีสามารถนํา
กลับมาใชใหมได (Reusable) 

- สงเสริมการออกแบบระบบตามสถาปตยกรรม Service Oriented 
Architecture (SOA) ตั้งแตกระบวนการออกแบบงานบริการ จนถึง
ระบบซอฟตแวรท่ีรวม User Interface, Software Components 
และอ่ืนๆ พัฒนาเปนระบบบริการท่ีรองรับการทํางานบริการประชาชน
โดยมีการสรางทักษะดานวิศวกรรมซอฟตแวร และสถาปตยกรรม
ซอฟตแวรใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
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กลยุทธ วัตถุประสงค/มาตรการ 

พัฒนาบุคลากรของภาครัฐใน
แนวทางท่ีสอดคลองกับวิวัฒนาการ
ดานนวัตกรรมบริการ 

- กรณี บุคลากร ICT มีทักษะท่ีตองการจะมี 2 ประเภท ไดแก ทักษะ
ในการออกแบบและเขาใจสถาปตยกรรม ICT และทักษะในการจัดหา
ระบบ ICT ตามแนวทางใหมท่ีเนนในเรื่องการใชบริการ ICT จาก
ภายนอก เชน การจัดหาบริการ Cloud Computing ใหเหมาะสมกับ
ระบบตางๆ ท่ีออกแบบไวขององคกร โดยหนวยงานเปนผูใชบริการไม
จําเปนตองทําการพัฒนาระบบงานตางๆ  
- กรณีขาราชการ และพนักงานท่ัวไป จําเปนตองพัฒนาทักษะความรู
การใช ICT พ้ืนฐานอยางฉลาด และมีวิจารณญาณ ควบคูกับทักษะ
ความรูเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการของตําแหนงงาน รวมท้ัง
พัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนตอการทํางานรวมกับภาคประชา
สังคม และสมรรถนะในการศึกษาและคนควาหาขอมูลจากรอบตัว เพ่ือ
มาชวยพัฒนาบริการใหแกประชาชน 

เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน
ระดับภูมิภาคและ ทองถ่ิน เพ่ือให
สามารถจัดบริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสในระดับทองถ่ินแก
ประชาชน 

- จัดสรรทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีจําเปนตอ
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสใหกับหนวยงานภาครัฐในระดับ
ทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับความตองการของชุมชน 
-ใหทองถ่ิน  มีสวนรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณในการพัฒนา
บริการ ICT สําหรับใชในกิจการของทองถ่ินและจัดใหมีบุคลากรท่ีดูแล
งานดาน ICT เพ่ือประสานงานกับหนวยงานกลางในการเรียนรู
มาตรฐานตางๆ รวมท้ังการบริหารทรัพยากร (ท้ังฮารดแวร ซอฟตแวร 
คน งบประมาณ) และผลักดันการดําเนินงานดาน ICT ท่ีสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติของสวนกลาง 
- ใหทองถ่ิน  จัดใหมีกลไกในการกําหนดแนวทางในการใช ICT ของ
ชุมชน และสงเสริมใหเกิดกลไกในการกํากับดูแลตนเอง 
- พัฒนา และ/หรือใชประโยชนตอยอดจากศูนยสารสนเทศชุมชน หรือ
ศูนย ICT ชุมชน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถใชประโยชนและเขาถึง
บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

พัฒนาหรือตอยอดโครงสรางพ้ืน
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแหงชาติ
ของประเทศไทย (National Spatial 
Data Infrastructure : NSDI) ให
สามารถตอบสนองความตองการ
ขอมูล เชิงพ้ืนท่ีของทุกภาคสวนได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือใหสวนราชการ ภาคธุรกิจ หรือประชาชนท่ีมีความจําเปนตองใช
ขอมูลสามารถเขาถึงและใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมีเอกภาพ ถูกตอง 
ทันสมัย รวมกันได (รวมถึงขอมูลแผนท่ีฐาน หรือ Base Map) ผาน
ระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความ
เสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ สําหรับประชาชนทุกกลุมฯ 
สนับสนุนการนํา ICT มาใชในมาตรการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม 
เพ่ือลดการใชพลังงานและสงเสริมการ
พัฒนาอยางยั้งยื่น 
 
 

- ลดสัดสวนการใชกระดาษในหนวยงานทุกภาครัฐ เพ่ือลดการใช
กระดาษ ท้ังในการทํางานภายในหนวยงานของรัฐและในการติดตอ
ธุรกรรมระหวางภาครัฐและเอกชนโดยสงเสริมการใชเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือทดแทนการใชกระดาษในการทําธุรกรรมทุก
ประเภท ยกเวนท่ีพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2544-2550 ตราเปนขอยกเวนไว 
- รณรงคการจัดระบบการทํางานท่ีมีความยืดหยุนของเวลาและ
สถานท่ีทํางาน ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหทํางานท่ีใดก็ได ในลักษณะ 
Mobilework/Telework ผานระบบ ICT ท่ีหนวยงานจัดหาหรือ
สนับสนุนใหตามความเหมาะสม 

 จะเห็นไดวา ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2555-
2563  มีกลยุทธเชิงนโยบายท่ีเปนแนวทางการพัฒนาสําหรับทองถ่ิน แบงเปน 3 ดานหลัก คือ 

- การพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ทักษะ ความชํานาญสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

- การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหบริการประชาชนและการบริหารงานภายในของ
หนวยงานตามแนวทางรัฐบาลเปด โดยใชเทคโนโลยี เชน Web 2.0 เครือขายสังคมออนไลน หรือ Mobile 
Internet Device 

- การพัฒนาศักยภาพของ ทองถ่ิน  ใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชนและมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานตามภารกิจ ตลอดจนการ
ใหบริการประชาชน 

3.3 ตารางมาตรการตามแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๒ ท่ีเกี่ยวของกับเทศบาลนครนครสวรรค 

มาตรการหลัก มาตรการยอย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลท่ัวไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต
และใชสารนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
การพัฒนาบุคลากรนาขาวิชาชีพอ่ืนๆ และ 
บุคคลท่ัวไป 

- พัฒนาความรูและทักษะดาน ICT แกบุคลากรภาครัฐ เชน 
มีกลไกผลักดันใหบุคลากรภาครัฐมีความรู ความสามารถ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การใชเทคโนโลยีสารนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของภาครฐั 

สรางความเข็มแข็งของหนวยงานกลางท่ี
รับผิดชอบการผลักดันการใช ICT ในการ
บริหารและบริการของภาครัฐ รวมถึงการ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐแบบบูรณา
การ 

- สรางความความเขาใจเก่ียวกับซอฟตโอเพนซอรสและ
มาตรฐานเปด (Open Standards) แกหนวยงานของรัฐ
โดยใหหนวยงานสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการขอมูล 
การเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน  
ภายใตเครือขายสื่อสารขอมูลภาครัฐ และขยายการเชื่อง
โยงเครือขายไปสูงานในภูมิภาคและทองถ่ินตามลําดับ 



โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทศบาลนครนครสวรรค พ.ศ. 2559 - 2562 
 

เทศบาลนครนครสวรรค หนา 21 
 

ใหทุกกระทรวงดําเนินการเพ่ือพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสของรัฐแบบบูรณาการ 

- ใหทุกหนวยงานปรบัปรุงระบบขอมูลและระบบบรหิาร
จัดการใหสามารถเชื่องโยงกับระบบ NSDI 

- (National Spatial Data Lnfrastructure) และ GIN 
(Governmt Information Network) ท้ังภายในและ
ระหวางหนวยงานภายใตกรอบมาตรฐาน TH e-GIF  
(Government Interoperability Framework)  

- ใหทุกหนวยงานใช  ICT เปนชองทางหนึ่งในการสงเสริม
และสนับสนุนใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการ
บริหารราชการแผนดิน โดนเฉพาะการพัฒนานโยบาย
หรือบริการสาธารณะ และการออกกฎหมาย การติดตาม
ตรวจสอบ 

สรางความเข็มแข็งดาน ICT แกหนวยงานของ
รัฐ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

- สรางความเข็มแข็งใหกับ CIO ระดบักระทรวงกรม CIO 
ของจังหวัด และทองถ่ินท่ีรับผิดชอบงานดาน ICT ของ
เทศบาลนครนครสวรรค ในทุกระดับ 

- ใหทองถ่ิน จัดใหมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน ICT เพ่ือ
ประสานกับหนวยงานกลางในการเรียนรูมาตรฐานตางๆ
การบริหารทรัพยากร และผลักดันการดําเนินงานดาน 
ICT ท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสวนกลาง 

 
 จากยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๒ ขางตน มีมาตรการดาน ICT ท่ีเปน

กรอบการดําเนินงานใหกับเทศบาลนครนครสวรรค แบงเปนประเด็นหลัก ดังตอไปนี้  
๑) การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๒) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสารใหกระจายอยางท่ัวถึง และ                  

มีระบบโครงขายท่ีม่ันคง ปลอดภัย 
๓) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและการบริการประชาชน 
๔) ปรับปรุงระบบขอมูล และระบบบริหารจดัการใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบของภาครัฐ    

ท่ีมีการดําเนินการอยู 
๕)  สรางความเข็มแข็งดาน ICT แกหนวยงานของรัฐในระดับภูมิภาค และทองถ่ิน 

 

3.4 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 ดวยแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๒ จะสิ้นสุดระยะเวลาของแมบทฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) 
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยอยูระหวางการดําเนินงานจัดทํา (ราง) แผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๓ มี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
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  3.4.1 วิสัยทัศนตามแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๓  
  “พัฒนาสังคมอุดมปญหาดวย ICT เพ่ือกาวสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอยางย่ังยืน โดยท่ัวถึงเทา
เทียมและม่ันคงปลอดภัยในทุกชุมชนและทองถิ่น ” (Shape-Up Smart Thailand toward Digital 
Economy) 
 3.4.2 ยุทธศาสตรตามแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๓ 
  หลักการสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๓ ยึดกรอบนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร และนโยบายหลักของประเทศท่ีเก่ียวของในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะ
กรอบนโยบาย ICT ๒0๒0  ผนวกกับปจจัยและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจบุัน โดยใชแนวคิดกระแส
หลักของการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Sustainability) ท่ีตองคํานึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบดานท่ีสําคัญ ไดแก มิติ
สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดลอม ภายใตบริบทการมุงสูสังคมอุดมปญหา ( Smart Thailand)             
ท่ีมุงพัฒนาประเทศไทยอยางชาญฉลาด ดวยประเด็นยุทธศาสตร ICT ใน ๔ ดาน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการ
กําหนดยุทธศาสตรหลักในแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๓ ประกอบดวย  

- การพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ ( Participatory 
People) 

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีคุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 
- การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอยางชาญฉลาด (Smart Government) 

- การพัฒนาอุตหสากรรม ICT และภาคธุรกิจท่ีรุงเรืองสดใส ( Vibrant Industry & 
Business) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
กําหนดยุทธศาสตรหลักไว ๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   พัฒนาทุนมนุษยใหเขาถึงและรูเทาทัน ICT เพ่ือการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
อยางพอเพียง ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมมีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชนจากบริการ ICT 
 (Participatory People)  
  “ทุนมนุษยดาน ICT ในป ๒๕๖๑ มีขีดความสามารถในการเขาถึงและรูเทาทัน ในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางพอเพียง    ( Sufficient)    ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 
(lnnovative) มีความเปนมืออาชีพในสายงาน ICT (Professional) พรอมท้ังมีความกระตือรือรนในการมีสวน
รวมและใชประโยชน ICTในการพัฒนาบริการ ICT ท่ีหลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล (Participatory People) ”  

ยุทธศาสตรท่ี  ๒   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีพอเพียง 
(Sufficent) และคุมคา (Optimal Infrastructure)   
  “โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในป ๒๕๖๑ เขาสูยุคการพัฒนา
แบบพอเพียง คุมคาตอการลงทุน และอัตราคาบริการท่ีเหมาะสม (Optimal Infrastructure) พรอมดวยระบบ
ความม่ันคงปลอดภัย ประกอบดวย โครงขายความเร็วสูงเขาสูทุกชุมชนและทองถ่ิน โครงขายความเร็วสูง
สําหรับภาคสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ ไดแก การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริการทองเท่ียว แรงงาน 
และการประกอบธุรกิจเปนสําคัญ พรอมท้ังจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตไรสายสาธารณะ ( Public WiFi) เพ่ือ
บริการชุมชนในท่ีสาธารณะและยานธุรกิจท่ีเหมาะสม และการใหบริการในดานความม่ันคงปลอดภัยใหแก
ผูใชบริการ และมีโครงขายเชื่อมโยงกับตางประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการเปนจุดศูนยกลางการเชื่อมตอ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนสูประเทศเศรษฐกิจชั้นนําของโลก 
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 ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ โดยการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ิน
ในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความม่ันคงปลอดภัย ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคสากล ( Smart 
Government) 

 “บริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ หรือ e- Government Service ในป ๒๕๖๑ ภายใตการ
ดําเนินการของรับอยางชาญฉลาด ( Smart Government) ท่ีใหบริการแบบเปด ( Open) ไรตะเข็บรอยตอ
ระหวางหนวยงาน ( Seamless) และกาวไปสูการพัฒนาบริการท่ีอยูบนพ้ืนฐานของเขาใจความตองการของ
ประชาชน (Anticipated) ท้ังในดานขอมูลขาวสารและบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พรอมดวยระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติเชิงบูรณาการ โดยชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนา” 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๔  สงเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมใหเติบโตสดใส มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแขงขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสรางสรรคและ
การใช ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (Vibrant Industry & Business)  

 “ภาคธุรกิจในป ๒๕๖๑ จะเติบโตสดใส (Vibrant Industry & Business) ดวยพลังจากธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ICT ในเชิงสรางสรรค ( Creative) และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ( Green) รวมท้ังประยุกตใช 
ICT เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ( Productive) ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันในตลาดระดับภูมิภาคสากล โดยเฉพาะในภาคสวนของ SME  ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังในดานขอมูลขาวสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจท่ีทันสมัยและทันการณ และกิจกรรม
การสงเสริมและพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ ICT Business Forum การบริการและอํานวยความสะดวก การบมเพาะ
ผูประกอบการใหม รวมท้ังการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสม” 
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บทที่ ๔ 

บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 จากการศึกษา วิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
เทศบาลนครนครสวรรค ในปจจุบัน โดยรวบรวมขอมูลจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ การจัด      
Site Visit เทศบาลนครนครสวรรค และเทศบาลนครนครสวรรค สามารถแบงผลการวิเคราะหออกเปน ๔ ดาน 
ไดแก ดานระบบสารสนเทศ ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย ดานขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังดาน
บุคลากรและการบริหารจัดการ สรุปไดดังนี ้

๔.๑  สถานภาพดานระบบสารสนเทศ 
 เทศบาลนครนครสวรรค มีการพัฒนาดานระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
เทศบาลนครนครสวรรค อยางตอเนื่อง โดยมีระบบสารสนเทศหลักปจจุบัน 10 ระบบ ไดแก 

1.  ระบบ webHosting ใหบริการพ้ืนท่ี สําหรับจัดทําเว็บไซต และระบบฐานขอมูลออนไลน 
ใหบริการฝากเว็บไซต ของเทศบาลฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และหนวยงานของเทศบาลท่ีมีความตองการใช
งาน website และใหบริการหนวยงานในสังกัดภายใต Domain nsm.go.th โดยไมมีคาใชจาย 

2.  ระบบฐานขอมูลการใหบริการ Free WiFi สําหรับบันทึกขอมูล ตรวจสอบ และสืบคน
ขอมูลผูใชบริการ Free WiFi iLive@nsm เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ สืบคน ตออายุการใชงานอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนผู ใชบริการไดรวดเร็ว 

3.  ระบบใหบริการโครงขาย NETWORK และระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร เพ่ือใหการใชงานโครงขายเปนไปอยางถูกตองตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรมีการใหบริการการใชงาน
โครงขายท้ังรับสาย และระบบไรสายความเร็วสูง อํานวยความสะดวกในการใชงานไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถบริหารจัดการ bandwidth อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4.  ระบบโทรศัพท คาใชจายต่ํา VOIP ใหบริการระบบโทรศัพทสายนอกและโทรศัพท
ทางไกลผานระบบเครือขาย ท่ีมีคาใชจายในการใหบริการต่ํา โดยสามารถเพ่ิมจํานวนการโทรไดมากข้ึน แต
สามารถลดคาใชจายลงจากเดิมไดจํานวนมาก 

5. ระบบรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail) ใหบริการ ท่ีอยูสําหรับรับและสงจดหมาย 
บนระบบอิเล็กโทรนิกส และพ้ืนท่ีกลองรับจดหมาย ภายใต Domain nsm.go.th ของเทศบาลนครนครสวรรค 
สําหรับใชงานในองคกร เพ่ือความปลอดภัยของขอมูลเละเอกสาร 

6.  ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย ( Firewall) สําหรับใหบริการการรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบเครือขาย ปองกันการถูกโจมตีระบบเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ท้ังจากภายใน 
และภายนอก รวมถึงโปรแกรมไมพึงประสงคบนเครือขาย ใหระบบเครือขายของเทศบาลใชงานไดอยาง
ปลอดภัย 

7.  ระบบการใหบริการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร ใหบริการรับตรวจสอบไวรัส
คอมพิวเตอร และโปรแกรมไมพึงประสงค สําหรับอุปกรณพกพา และเครื่องคอมพิวเตอร เม่ือมีการตรวจพบ
ความผิดปรกติบนระบบเครือขาย 

8.  ระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองโทรทัศนวงจรปด มีการติดตั้ง ระบบเฝาระวัง และ
ติดตาม ท้ังแบบ Analog และ ระบบดิจิตอล สําหรับการรักษาความปลอดภัย ท้ังภายใน ภายนอก สํานักงาน
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเมือง ท่ีติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ัวเขตเทศบาลนครนครสวรรค  
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9.  ระบบใหบริการ เครื่องแมขายแบบเสมือน Virtual Private Server บน Cloud 
Conputing ใหบริการ พ้ืนท่ีสําหรับทําเครื่องแมขายแบบเสมือน ใหบริการกับหนวยงานในสักกัด ไดท้ังแบบ
ระบบภายใน และระบบภายนอก 

10. ระบบเสียงตามสายแบบไรสาย เพ่ือเปนชองทางการสื่อสาร การประชา สัมพันธ                  
สูประชาชน และชุมชนในเขตเทศบาลไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถใชเปนเครื่องมือเตือนภัย หรือแจง
สถานการณฉุกเฉินตาง ๆ ได 

๔.๒ สรุปผลการวิเคราะหดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 จากการพิจารณาปจจัยดานอุปกรณคอมพิวเตอรของ เทศบาลนครนครสวรรค พบวา เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายท่ีใชงานภายใน เทศบาลนครนครสวรรค และ เทศบาลนครนครสวรรค มีความสามารถ
ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีหลากหลาย ตั้งแตระดับ Single Core, Dual Core และ Quad Core โดยสวนใหญมี
หนวยประมวลผลระดับ Dual Core คิดเปนสัดสวนของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีใชงานใน เทศบาลนคร
นครสวรรค และ เทศบาลนครนครสวรรค รอยละ ๖ 0 และ ๔๕ ตามลําดับ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการใชงาน
ระดับปานกลางสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และใชงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวรในปจจุบันได สําหรับอุปกรณท่ีตอพวงภายใน เทศบาลนครนครสวรรค และ เทศบาลนคร
นครสวรรค ประกอบดวย เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา เครื่องพิมพเลเซอรสี เครื่องพิมพแบบ Ink Jet และเครื่อง
สแกนเนอร 
 เม่ือพิจารณาดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พบวา เทศบาลนครนครสวรรค มีเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายในความรับผิดชอบ ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ( Server) เพ่ือใหบริการ
เว็บไซตของ เทศบาลนครนครสวรรค เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Antivirus สําหรับการบริหารจัดการไวรัส
และความปลอดภัยทางอินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจัดการการเขาใชทรัพยากรเครือขายสวนกลาง 
รวมท้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการระบบสารสนเทศและฐานขอมูลสําหรับ เทศบาลนครนครสวรรค 
และ เทศบาลนครนครสวรรค ทางดานระบบเครือขายของหนวยงานสวนกลาง มีการเชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ตผานโครงขายสัญญาณ ดังนี้ 

1. จํานวนอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เทศบาล ฯ มีการจัดซ้ืออุปกรณดาน ICT 
ใหเหมาะสมกับขนาดองคกร ความตองการใชงานใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประหยัด สามารถแยกได ดังนี้ 

 
 

สํานัก / กอง PC / Notebook Printer OTHER DEVICES 

1.  สํานักปลัดเทศบาล 
2.   สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
3.  กองวิชาการและแผนงาน 
4.  สํานักการศึกษา 
5.  สํานักการคลัง 
6.  กองสวัสดิการสังคม 
7.  สํานักการชาง 
8.  สํานักการประปา 

15/10 
12/5 

 
20/15 
25/15 
30/15 
20/10 
20/15 
20/5 

 

10 
7 
 

10 
17 
14 
12 
15 
8 
 

 

                                                                                                       ขอมูล เมษายน 2559 
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     2. เทศบาลนครนครสวรรคมีการเชื่อมตอระบบ Internet โดย บ. เอกชน จํากัด (มหาชน) มี
ความเร็ว 100/30 Mb/s แบบ User guarantee ระบบสํารอง AIRNET มีการวางระบบโดยสามารถใชงาน
ผาน Access Point จํานวน 24 ตัว ภายในอาคารเทศบาล ฯ มีการจัดทําระบบ Firewall เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบทําใหสามารถดูแล Block และกําหนด Bandwidth การใชงานของแตละ User ไดเปนอยางดี ซ่ึงใน
ปจจุบัน 1 User จะมีอุปกรณสื่อสารอีกหลายชนิด ดังนั้นการกําหนด Policy ใหสอดคลองกับการทํางานจึง
เปนเรื่องจําเปนยิ่ง 
      3. เทศบาล ไดเชื่อมโยงระบบเครือขายผานระบบ  FIBER OPTIC ไปยังหนวยงานของ
เทศบาลท่ีตั้งอยูภายนอก จํานวน 11 แหง ดังนี้ 
 1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 8 แหง 

2. สถานธนานุบาล 3 แหง 
3. ศูนยบริการสาธารณสุข 4 แหง 
4. หอชมเมือง 1 แหง 
5. ลานกีฬาอุทยานสวรรค 1 แหง 
6. สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค 1 แหง 
7. โรงงานประปา 1 แหง 
8. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แหง 
9. งานพัสดุสํานักการชาง 1 แหง 
10. ศูนยซอมบํารุงงานพัสดุสํานักการสาธารณสุข 1 แหง 
11. ลานกิจกรรมหนาปายอุทยานสวรรค 1 แหง 

 การเชื่อมสัญญาณ นอกจากเปนการประหยัดงบประมาณแลวในระยะยาวสามารถนํา 

content ตางๆ มาใชในระบบทําใหเครื่องมือในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียนสามารถ
นําภาพท่ีเชื่อมตอการเรียนการสอนมาใชได 
      4. การจัดการดานเครือขายทําใหเทศบาลนําระบบ VOIP มาใชงานไดทําใหการติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทสามารถทํางานไดอยางดีชวยใหประหยัดงบประมาณในการจายคาโทรศัพทเปนจํานวนมากและ
ยังสามารถใชไดทุกจุดท่ีกําหนดไว (จากเดิมจําเปนตองมาขอใชงานเฉพาะหนาหองปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล
เทานั้น) การใชงานติดตอประสานงานประชาชนสวนราชการอ่ืนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนประหยัด
คาใชจาย งบประมาณดวยสาธารณูปโภคได 
       5. เทศบาลจัดใหมี Server Farm เพ่ือดูแลระบบ ดังนี้ 

5.1. DNS Server จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใชแปลงท่ีอยูบนระบบเครือขาย เปนหมายเลข
ประจําเครื่อง (IP) 

5.2. WEB Host จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใหบริการพ้ืนท่ีสําหรับจัดสราง web site ของ
เทศบาลและหนวยงานในสังกัดท่ีตองการใชงาน 

5.3. NTP Server จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชตรวจสอบ วัน และเวลา สําหรับอุปกรณ หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร ท่ีตองมรการเปรียบเทียบเวลาท่ีถูกตองและตรงกันท้ังระบบ 

5.4. VPS Clound จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชใหบริการพ้ืนท่ีจัดทํา Host แบบเสมือน 
สําหรับใชงานท้ังภายนอกและภายในระบบโครงขาย 

5.5. Log Server จํานวน 2 เครื่อง ( redundant) ใชในการบริหารจัดการ และจัดเก็บ
ขอมูลการจราจรทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามกฎหมาย 
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5.6. Gateway Server จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชใหบริการระบบเครือขายสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณบนเครือขายคอมพิวเตอร 

5.7. Mail Server จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใหบริการ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
5.8. VOIP Server จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทคาใชจาย

ต่ํา สําหรับหนวยงานท้ังภายในสํานักงานและหนวยงานในสังกัด 
5.9. File Wall จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชรักษาความปลอดภัย และยับยังการโจมตีท่ีอาจ

เกิดข้ึนบนระบบโครงขายคอมพิวเตอร 
5.10. DVR และ NVR Server จํานวน 15 เครื่อง สําหรับใชบันทึกภาพ และบริหาร

จัดการภาพจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และใหบริการสัญญาณภาพผานระบบโครงขาย Fiber Optic 
5.11. NAS Server จํานวน 1 ระบบ (สามารถขยายขนาดได) เพ่ือใชใหบริการพ้ืน

จัดเก็บขอมูล ท้ังขอมูลภาพ ขอมูลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และขอมูลท่ัวไป โดนมีระบบปองกันขอมูลสูญ
หาย 

5.12. Database Server จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชใหบริการดานฐานขอมูล บนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

5.13. Zabbix Server จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใหบริการ Network Monitoring 
5.14. Wireless Controller server จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชใหบริการระบบบริหาร

จัดการโครงขายไรสาย 
   6. ระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร Traffic log File ตาม พรบ. การกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรป 2550 โดยมีการจัดเก็บจํานวน 60 วัน ตาม log File กฎหมายเทศบาลใชระบบ I-Passport 
จากสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ  ในการจัดทําซ่ึงมีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพในการดูแล User 
มากกวา 3000 Userได 
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 จะเห็นไดวา เทศบาลนครนครสวรรค มีระบบเครือขายสื่อสารท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ัง
ในสวนกลาง และสวนภูมิภาคเนื่องจากระบบสารสนเทศของ เทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญจะเปนระบบท่ี
พัฒนาแบบ Web-based จึงจําเปนตองมีการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือเขาใชงาน และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายจําเปนตองรองรับการใชงานของ เทศบาลนครนครสวรรค ท่ัวประเทศได เม่ือพิจารณา
ลักษณะการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของ เทศบาลนครนครสวรรค แตละระบบงานจะมีชวงเวลาการใช
งานระบบแตกตางกัน เทศบาลนครนครสวรรค สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดสรรการใช
งานระบบสารสนเทศและเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน เทคโนโลยี Cloud Computing เปนตน ท้ังนี้ 
เม่ือพิจารณานโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เชน นโยบายตามกรอบ 
ICT ๒0๒0 และแผนแมบท ICT ฉบับท่ี ๒ จะเห็นวารัฐบาลสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสตามแนวทาง “รัฐบาลเปด” และสงเสริมใหสวนราชการปรับปรุงระบบขอมูลและระบบบริหาร
จัดการ ใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSDI (National Spatial Data Infrastructure) และ GIN 
(Government Information Network) ท้ังภายในและระหวางหนวยงาน ภายใตกรอบมาตรฐาน TH e-GIF 
(Government Interoperability Framework) เทศบาลนครนครสวรรคเปนองคกรปกครองทองถ่ิน ทํา
หนาท่ีพัฒนา บริหารจัดการการบริการ 

๔.๓ สถานภาพดานขอมูลสารสนเทศ 

 ขอมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ เทศบาลนครนครสวรรค การ
บริหารจัดการขอมูลสวนทองถ่ินและภายในองคกร ประกอบดวย 

กลุมขอมูลของเทศบาลนครนครสวรรค 

 ๑) กลุมขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครสวรรค ไดแก ขอมูลสภาพท่ัวไปของ              
เทศบาลนครนครสวรรค เชน ชื่อ เทศบาลนครนครสวรรค สถานท่ีตั้ง ประเภท พ้ืนท่ี คาพิกัด รายละเอียดการ
ติดตอเทศบาลนครนครสวรรค ขอมูลโครงสรางการบริหารองคกร และขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 
 ๒)  กลุมขอมูลดานการเงินดานการคลัง ของเทศบาลนครนครสวรรค ไดแก ขอมูลดาน
งบประมาณ รายรับ รายจายของเทศบาลนครนนครสวรรค  ขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนนุและเงินภาษีใหกับ
เทศบาลนครนครสวรรค ขอมูลดานบัญชี เปนตน 
 ๓)  กลุมขอมูลสนับสนุนพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให เทศบาลนครนครสวรรค ไดแก 
ขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอมูลโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครนครสวรรค ขอมูลผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ 
ขอมูลสถานบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย ขอมูลดานกีฬา นันทนาการ ขอมูลการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และขอมูลดานสิ่งแวดลอม  
 ๔)  กลุมขอมูลผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น ไดแก ขอมูลผูสมัครรับเลือกตั้ง ขอมูลการ
แตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของผูบริหาร  เทศบาลนครนครสวรรค เปนตน 
 ๕)  กลุมขอมูลดานแผนพัฒนาทองถิ่น โครงการของ เทศบาลนครนครสวรรค และการ
ประเมินผล  ไดแก   ขอมูลวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการตามแผน ๓ ป ขอมูลสถานการณ
ดําเนินงาน ขอมูลการเบิกจายและประเมินผลโครงการ 
 ๖)  กลุมขอมูลบุคลากรทองถิ่น (ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น) ไดแก ขอมูลกรอบ
อัตรากําลัง ขอมูลประวัติบุคลากรท้ังในสวนของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน การโยกยายบุคลากร 
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ขอมูลประสบการณและความเชี่ยวชาญ ขอมูลการลา ขาด สาย ขอมูลเงินเดือนและการเลื่อนข้ัน รวมท้ังขอมูล
ประวัติการฝกอบรม สัมมนา เปนตน 
 ๗)  กลุมขอมูลกฎหมาย ประกอบดวย   ขอมูลดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ เทศบาลนคร
นครสวรรค เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวง ระเบียบฯ คําสั่ง เทศบาลนครนครสวรรค เปนตน 
 ๘) กลุมขอมูลงบประมาณ แผนงาน โครงการของ เทศบาลนครนครสวรรค  ประกอบดวย
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนงานและงบประมาณของเทศบาลนครนครสวรรค เชน คําของบประมาณ 
ขอมูลงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ขอมูลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูลแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมท้ัง
ผลการดําเนินงาน 
 ๙)  กลุมขอมูลประชาสัมพันธ  ขาวสาร  กิจกรรม   ประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธกรมในดานตางๆ และเผยแพรใหสาธารณะไดรับทราบ เชน ขอมูล,เก่ียวกับหนวยงาน 
(วิสัยทัศน พันธกิจ อํานาจหนาท่ี โครงสรางการแบงสวนราชการ ) ขอมูลขาวประชาสัมพันธ ขาวประกวดราคา 
เปนตน  
 ๑o) กลุมขอมูลสารบรรณ  ประกอบดวยขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานดานสารบรรณ การรับสง
เอกสาร หนังสือเวียน สําเนาหนังสือราชการ 
 ๑๑) กลุมขอมูลพัสดุ สถานท่ีและยานพาหนะของ เทศบาลนครนครสวรรค  ประกอบดวย
ขอมูล,ท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง งานดานอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ 
 ๑๒) กลุมขอมูลการเงินและบัญชีของเทศบาลนครนครสวรรค  ประกอบดวยขอมูลในการ
จัดทําบัญชีรายรับรายจายขอมูลรายงานงบการเงิน และสรุปบัญชีประจําปงบประมาณ 
  

จากการสํารวจการใชงานดานขอมูลสารสนเทศของ เทศบาลนครนครสวรรค และ เทศบาล
นครนครสวรรค พบวา ขอมูลท่ีใชงานเปนประจําในปจจุบัน ไดแก ขอมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  ขอมูล ประวัติและการฝกอบรมของบุคลากร ตลอดจนขอมูลของ 
เทศบาลนครนครสวรรค ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญท่ีหนวยงานสวนใหญตองมีการคนหา เรียกใชขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 
ตัวอยางเชน จํานวน เทศบาลนครนครสวรรค รายชื่อ เทศบาลนครนครสวรรค ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท 

๔.๔ สถานภาพดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 

 เม่ือพิจารณาดานบุคลากรของเทศบาลนครนครสวรรค พบวาบุคลากรผูใชงานระบบ
สารสนเทศของเทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญมีความตองการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การใชงานระบบสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเบื้องตนในการแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถแกปญหาเบื้องตนดวยตนเองได โดยไมตองพ่ึงพาเจาหนาท่ีเทคนิคของ
สวนกลาง สําหรับในระดับเทศบาลนครนครสวรรค บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายตําแหนงบอยครั้ง และ
เจาหนาท่ีไมคอยมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชงานระบบตางๆ ทําใหการบันทึกขอมูลในระบบ
ขาดความตอเนื่อง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาดานนโยบายจากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ( ICT ๒๐๒๐) จะพบวา มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ใหมีทักษะ ความรูในการใช ICT อยางมีวิจารญาณ มีทักษะความรูเฉพาะท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตําแหนงงาน จึงเปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญในการสงเสริมใหมีการพัฒนาดานบุคลากรในทุกระดับใหมีความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตองอาศัยงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการจัดอบรมบุคลากรดวย  
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 ในดานการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากระบบสารสนเทศหลัก
ของเทศบาลนครนครสวรรค หลายระบบจะเปนระบบสารสนเทศตามภารกิจของสํานัก/กองท่ีรับผิดชอบ
ระบบงานนั้นๆ โดยแตละสํานัก/กองจะเสนอโครงการ จัดทําขอกําหนด ( TOR) และตั้งงบประมาณดวยตนเอง
และบางครั้งไมไดมีการประสานงานมายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน ทําใหการบริหารโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขาดการบูรณาการและการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเตรียม
ความพรอมดานทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย การบริหารจัดการเครือขาย 
รวมท้ังบุคลากรในการดูแลระบบสารสนเทศหรือเจาหนาท่ีในการตอบขอซักถามในการใชงานระบบดวย 

๔.๕ ผลการวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย SWOT 
 ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครนครสวรรคจะมีการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครนครสวรรค โดยอาศัยการ
วิเคราะหสถานภาพหรือสภาพแวดลมขององคกรตามรูปแบบการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ 
SWOT หรือ SWOT Analysis มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง/จุดออน) และสภาพแวดลอม
ภายนอก (โอกาส/ภัยคุกคาม) ของเทศบาลนครนครสวรรค สามารถสรุปปจจัยภายในและภายนอกไดดังนี้ 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S๑  เปนหนวยงานขนาดใหญมีศักยภาพในการ ทํางานม 
S๒  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและแนวคิดในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารงานเทศบาล ฯ 
S3 ผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศ 
S4 ระบบสารสนเทศเปนสถาปตยกรรมเดียวกันทําให
งายตอการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมเติม 
S5 ระบบสวนใหญเปน Web Application ทําให
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 
S6  มีนโยบายนําเอาระบบสารสนเทศเขามาสนับสนุน
การบริหารงานภายใน 
S7 มีหนวยงานรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยตรง 
S8   มีพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของอุปกรณ  ภายใน
หอง Data center 
S9  เทศบาลนครนครสวรรค มีงบประมาณในการ 
การจัดหาและพัฒนาระบบ IT 

จุดออน (Weaknesses) 
W๑ ระบบสารสนเทศไมมีความเปนเอกเทศ
ขอมูล สารสนเทศมีความซํ้าซอนทําใหการใช
ทรัพยากรสิ้นเปลือง  
W2  เจาหนาท่ีเทคนิค/ดูแลระบบ ไมเพียงพอใน 
การใหบริการและแกไขปญหาทางเทคนิคแกเทศบาล
นครนครสวรรค 
W3  ขาดการบูรณาการองคความรูในหนวยงาน 
W4  ขาดมาตรฐานขอมูลและการออกแบบระบบ 
เชิง SOA 
W5 เจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูลขาดความรูความ เขาใจ
การใชงานระบบ 
W6 ความลาชาในการบันทึกขอมูลของ เทศบาลนคร
นครสวรรค 

โอกาส (Opportunities) 
O๑   นโยบายระดับประเทศเนนการพัฒนา  
e-Governmentและการใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสแกประชาชน  
O๒   นโยบายระดับประเทศ สนับสนุนการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร ภาครัฐ ท้ัง

อุปสรรค (Threats) 
T๑  ผูใหบริการเครือขาย เทศบาลนครนครสวรรค 
มีคุณภาพการใหบริการไมเสถียร 
T๒ ความเสี่ยงจากการเกิด Cyber Attack 
T๓ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความไม สัมพันธ
กันระหวางระบบท่ีพัฒนากับอุปกรณ  ฮารดแวร/
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กลุมเจาหนาท่ี IT และเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
O3 ความกาวหนาของเทคโนโลยี CloudComputing 
และการสนับสนุนจาก เทศบาลนครนครสวรรค 
O4 ประชาชนมีชองทางการเขาถึง IT ไดงายโดย 
เฉพาะการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ Tablet 
 

ซอฟตแวรรุนใหม 
T๔  นโยบายการจํากัดอัตรากําลังของภาครัฐ 
T๕  ประชาชนขาดความตระหนักในความ ปลอดภัย
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส            

 ผลจากการวิเคราะหสถานภาพดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนถึงปจจัยภายใน
และภายนอกขางตน ของเทศบาลนครนครสวรรค จะนําไปใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอไป  
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บทที่ ๕ 

สรุปแผนงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ยุทธศาสตรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลนครนครสวรรคประกอบดวย        
3 ยุทธศาสตร มีแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

กลยุทธท่ี  ๒.๑ แนวทางพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลายเพ่ือสรางสรรคให
ทองถ่ินเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

๑.อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
๒.อบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี 
๓.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม
แนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
๔.พัฒนาการใชสมองเปนฐานในการ
เรียนรู Brain-Based Learning (BBL) 

กลยุทธท่ี  ๒.๒ แนวทางพัฒนา
คุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑.พัฒนาการเรียนการสอนดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการรักษา
ความสงบความเรียบรอยและ
ความม่ันคง  

กลยุทธท่ี ๕.๒ แนวทางการพัฒนา
ระบบการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการรักษาความสงบ
เรียบรอย ความม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

๑.ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ระบบ
ดิจิตอล ภายในเขตเทศบาล ระยะท่ี 7 
๒. ปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด ระยะท่ี 4 
๓. จัดหากลองโทรทัศนวงจรปดระบบ
ดิจิตอลชนิดไรสาย 
๔. ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ระบบ
ดิจิตอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด
นครสวรรค 
๕. จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด ระบบ
ดิจิตอล ภายในอุทยานสวรรค ระยะท่ี 2 
๖. ปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด ระยะท่ี 5 
๗. จัดหากลองโทรทัศนวงจรปด ระบบ
ดิจิตอลชนิดไรสายแบบเคลื่อนท่ี  
๘. ปรับปรุงกลองรอบอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค  
๙. ปรับปรุงระบบบันทึกภาพกลอง
วงจรปด 
๑๐. จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด ศูนย
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
๑๑. ติดตั้งกลองวงจรปด ระยะท่ี 8 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการบริหาร
จัดการท่ีดี  

กลยุทธท่ี ๖.๒ แนวทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เสียงตามสาย แบบไรสายระยะท่ี 2 
๒.ปรับปรุงตูสาขาโทรศัพทใหรองรับ
ระบบดิจิตอล 
๓.จอ LED ขนาดใหญดานขาง อาคาร
เทศบาล 
๔.เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
๕.ปรับปรุงระบบสํารองกระแสไฟฟา
หองศูนยขอมูลกลาง (Server Farm) 
(เดิม) 
๖.ปรับปรุง/ยายหองศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๙.จัดหาอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล
แบบภายนอก (NAS Storage) 
๑o.จัดทําสื่อมัลติมีเดีย หองเกียรติยศ 
ระยะท่ี 2 
๑๑.ปรับปรุงโครงขาย Network 
โครงการรวมศูนย 

กลยุทธท่ี ๖.๓ แนวทางสงเสริม
และพัฒนาทรัพยากรการบริหาร 
ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

๑.จัดทําสื่อมัลติมีเดีย หองเกียรติยศ 
ระยะท่ี 2 
๒.สํารวจจัดเก็บขอมูลดานการใช
ประโยชนอาคารและท่ีดินและ
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดินของรัฐพรอม
บันทึกเขาสูระบบสารสนเทศเพ่ือการผัง
เมือง 

 

5.2 การจัดทําโครงการตามนโยบายผูบริหาร 

1. โครงการติดตั้งกลอง CCTV เพ่ิมเติม  
เทศบาลนครนครสวรรค ไดดําเนินการติดตั้งกลอง CCTV จํานวน 218 ตัว ภายในเขต

เทศบาลฯ ปจจุบันมีทางแยกจุดตัดจุดเสี่ยง เพ่ิมข้ึน ตามการขยายตัวของเขตเมือง จึงตองมีการติดตั้งกลอง 
CCTV เพ่ิมข้ึนโดยแบงการติดตั้งเปนระยะตามงบประมาณของเทศบาล 
2. โครงการติดตั้ง Free Wi-Fi 
  โครงการจัดติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไรสาย ( FREE WIFI) เพ่ิมเติมปจจุบันเทศบาล    
เทศบาลฯ  ดําเนินการจางผูใหบริการจัดทําจุด HOT SPOT เม่ือกระจายสัญญาณจํานวน 110 จุด มี
ผูใชบริการมากกวา 5,000 USERS ในอนาคตเทศบาลฯจะขยายจุดเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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3. โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไรสาย 
  เนื่องจากภายในเขตเทศบาลฯ มีชุมชนถึง 94 ชุมชน ไดติดตั้งระบบกระจายเสียงไรสายไป
แลว จํานวน 60 จุด ในระยะถัดไปควรติดตั้งเพ่ิมเติมตามจํานวนชุมชนเพ่ือเปนการกระจายขาวสารของ
ราชการใหประชาชนไดรับทราบมากท่ีสุด 
4. โครงการจัดหาอากาศยานไรสาย DRONE 
  เทศบาลจะจัดใหมีการนําอากาศยานไรสายมาเพ่ือถายภาพนิ่งและภาพวีดีโอใชประกอบ
กิจกรรมของเทศบาลและตรวจติดตามพ้ืนท่ีบางสวนท่ีจําเปน รวมไปถึงการรายงานผลในหลายๆกรณี เชน 
สถานการณน้ํา การจราจรตางๆ 
5. โครงการจัดทําหอง MULTIMEDIA 3 มิติ 
  ตามท่ีไดจัดทําอาคารสัญลักษณตนน้ําท่ีจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2561 เพ่ือใหอาคารนี้เปน
แหลงทองเท่ียว แหลงเรียนรูของประชาชนท่ัวไป จึงจัดทําหอง MULTIMEDIA 3 มิติ เพ่ือแสดงถึงวิถีชีวิตความ
เปนมาของจังหวัดนครสวรรคท้ังในอดีตและอนาคต โดยจะจัดแบงเปน 3 โซน ในลักษณะ 3 มิติ ภาพ แสง 
เสียงครบ 
6. โครงการจัดทําระบบ MIS,LAAS 
  เปนโครงการจัดหาระบบบริหารขอมูลกลาง เพ่ือสนับสนุนระบบการสารสนเทศดาน
ภูมิศาสตรและการประเมินภาพรวมการประเมินงานใหเปนไปตามเปาหมาย สนับสนุนการจัดเก็บภาษีทองถ่ิน 
เพ่ือเปนการสนับสนุนกระบวนการการทํางานในปจจุบันของเทศบาลนครนครสวรรค ใหมีความสะดวกมากข้ึน
ท้ังในสวนของเจาหนาท่ีและประชาชนในทองถ่ิน 
7. โครงการจัดทํา SERVER FARM 
  เนื่องจากระบบ ICT ของเทศบาลฯ มีขนาดใหญข้ึน พ้ืนท่ีในการรองรับการทํางานไมเพียงพอ
จึงตองมีการจัดทํา SERVER FARM เพ่ือใชเปนท่ีเก็บขอมูลสวนกลาง บริหารจัดการกลอง CCTV ระบบ LED 
ภายในอาคาร ระบบเครื่องกระจายเสียงไรสาย และระบบอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
8. โครงการ LINK รวม เม่ือใชกับ CONTENT คลังขอมูล 
  โรงเรียนของเทศบาลฯ มีท้ังหมด 8 โรงเรียน และหนวยงานอ่ืนๆอีกมากกวา 30 แหง 
จําเปนตองมีการวางแผนการใชขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรรวมกัน เพ่ือจะทํา CONTENT ไปวิ่งบนสื่อตางๆ 
เชน การจัดทําระบบทําขอสอบทางโรงเรียน การใชงาน INTERNET ภายใน การใชงานโทรศัพทผานระบบ 
INTERNET  
9. โครงการ VOIP 
  โทรศัพทผาน VOIP เปนโครงการท่ีใชงานมาเปนระยะหนึ่ง มีการเพ่ิมเลขหมายเปนจํานวน
มาก ไมเพียงพอตอการใชงาน ท้ังภายในและหนวยงานในสังกัดเทศบาลฯ จึงตองมีการปรับปรุงระบบ VOIP 
ใหสอดคลองกับการใชงานในปจจุบัน โดยสามารถรองรับ หมายเลขภายในไดถึง 500 เลขหมายและประหยัด
คาใชจายดานการใชคาโทรศัพทไดเปนจํานวนมาก 
10. โครงการอบรมดานระบบ ICT  
  เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรทุกตําแหนงของเทศบาลฯ ใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การนําเขาขอมูลการจัดทํารายงานดานสารสนเทศ ทําไดอยางรวดเร็วเปนระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการจัดอบรมการใชงานระบบ ICT ใหกับพนักงานเทศบาลฯ อยางสมํ่าเสมอ 
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11. โครงการจัดทํากลองเคลื่อนท่ี  
  กลองของเทศบาลฯ ปกติอยูในลักษณะติดตั้งตามจุดตางๆ แตในกรณีท่ีตองการติดตั้งเพ่ือ
เฝาดูหรือปองปรามการกระทําผิดในนอกพ้ืนท่ีของกลองท่ัวไป จึงจําเปนตองมีกลองเคลื่อนท่ีในการติดตั้งตาม
วัตถุประสงคดังกลาว เชน งานคอนเสิรต งานประเพณีตางๆ งานพระราชพิธี  
12. โครงการจัดทํา SMART BOARD เพ่ือประสิทธิภาพ 
  จัดใหมี SMART BOARD เพ่ือการประชาสัมพันธ การทํางานของเทศบาลฯใหกับประชาชน
ไดรับทราบโดยท่ีประชาชนสามารถท่ีจะเลือกขอมูลตามท่ีตองการได โดยจะแบงเปนหัวขอตางๆและมีการ
อัพเดทตลอดเวลา 
13. โครงการจัดทํา GPS TRACKING  
  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการใหบริการประชาชน ท้ังดานสาธารณสุขและดานการ
ชาง จึงมีการติดตั้งระบบ GPS TRACKING ใหกับรถขนขยะ รถบริการงานชางตางๆ เพ่ือกําหนดเวลาและ
เสนทางการใหบริการ ทําใหสามารถวางแผน การจัดการรถไดงายยิ่งข้ึน 
14. โครงการ REMOTE SENSING ระบบประปา 
  ปจจุบันทอประปาของเทศบาลฯมีจํานวนมากและมีอายุการใชงานหลายสิบป เทศบาลฯมี
แนวคิดท่ีจะติดตั้ง ระบบ REMOTE SENSING ภายในทอน้ํา หากเกิดภาวะแรงดันน้ําต่ําหรือไมคงท่ีระบบ
จะแจงเตือนทันทีและเจาหนาท่ีจะไปตรวจสอบแกไขไดอยางรวดเร็ว 
15. โครงการติดตั้ง CCTV สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค 
  โดนปกติแลวจะมีผูมาใชบริการสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค เปนจํานวนมากในแตละป 
นอกจากการชมกีฬาแลว ยังมีการจัดงานอยางอ่ืนดวย จึงตองมีการติดตั้งกลอง เพ่ือรักษาความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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