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บทที่ แ บทนำ
 ความป็นมา
 วัตถุประสงค์
 ป้าหมาย
 กรอบนวคิด฿นการจัดทำผนม่บททคนลยีสารสนทศ ิIT Master Plan)
พ.ศ. โ564 - โ566
 กรอบการจัดทำผนม่บททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี
พ.ศ. โ564 – โ566
แ.แ ความป็นมา
จากปัจจัยการปลีไยนปลงอันทำ฿หຌภาครัฐตຌองปรับกระบวนการการทำงาน฿หຌสอดรับกับการกຌาวหนຌาหงยุค
ทคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรีตระหนักถึงความจำป็นของการจัด ฿หຌมีระบบทคนลยีสารสนทศ
พืไอสนับสนุนพันธกิจละยุทธศาสตร์ของทศบาล ฿นการสงสริมละพัฒนาดຌานทคนลยีสารสนทศ฿หຌตอบสนอง
กับนยบายระดับชาติ พระราชบัญญัติวาดຌวยการบริหารงานละการ฿หຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. โ5ๆโ
ดยฉพาะอยางยิไงการนำทคนลยีสารสนทศมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารจัดการระบบการทำงานภาครัฐ฿นการ
฿หຌบริการประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพิไมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร จึงเดຌจัด฿หຌมีการจัดทำผน
มบทดຌานทคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีพืไอ฿หຌมีนวทางทีไชัดจน฿นการพัฒนา ดยจัดทำป็นผน
ม บ ททคนลยี ส ารสนทศ (IT Master Plan) ฿นกรอบระยะวลา 3 ปี ทีไ ส ามารถนำเปสู ก ารวางผนงาน
ดຌานทคนลยีสารสนทศ จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการจัดหาวัสดุอุป กรณ์สนับสนุน ฿หຌ สามารถรองรับ ละ
฿ชຌประยชน์จากการความกຌาวหนຌาทางทคนลยีสารสนทศเดຌอยางตใมศักยภาพ มุงนຌน฿หຌหในถึงประยชน์ทีไกลุม
ผูຌ รั บ บริ การ฿นภาคสว นตาง โ จะเดຌ รั บ จากการพั ฒ นาดัง กลาว ดยจำนกกลุม ป้า หมายผูຌ฿ ชຌบ ริก ารทีไชัดจน
พรຌอมกำหนดกรอบวลาละตัวชีๅวัดทีไป็นกลเก฿นการประมินความสำรใจของการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ
ของหนวยงานตามผนฯ พืไอนำเปสูการจัดทำขຌอสนอดຌานครงการพัฒนาทางดຌานระบบทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ดยมีการจัดลำดับความสำคัญพรຌอมนำสนอกรอบงบประมาณครงการ ละสามารถสนับสนุนผน
ยุทธศาสตร์ดຌานตาง โ ทีไหนวยงานกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสามารถนำระบบทคนลยีสารสนทศเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุดกับทศบาลนครนนทบุรี ประชาชนผูຌรับบริการละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง
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ทศบาลนครนนทบุรีกำลังขຌาสูการปลีไยนปลงตามกระสการปลีไยนปลงระดับ สากลสูระดับประทศ
ซึไงสงผลกระทบตอบริบททางสังคม ศรษฐกิจ ละการมืองอยางกวຌางขวาง ละกิดการปลีไยนรูปบบพฤติกรรม
ความตຌองการของประชาชน นำเปสูการปลีไยนรูปบบของระบบศรษฐกิจละธุรกรรม การบริหารงานละการ
฿หຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล ขຌอมูลถือป็นปัจจัยสำคัญละมีบทบาท฿นการปลีไ ยนปลงชีวิตความป็นอยูอยาง
ยิไง กอ฿หຌกิดความทຌาทายทีไทศบาลนครนนทบุรีจะตຌองพยายามปรับตัวรับมือ กับการปลีไยนปลง฿นการบริหารงาน
ละการบริการประชาชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอยางทศบาลทีไมีความ฿กลຌชิดประชาชนละหในความตกตาง
฿นบริบทของพืๅนทีไ จึงกลายป็นหนวยงานขับคลืไอนหลักดຌานการปลีไยนปลงพืๅนทีไ฿หຌมีศักยภาพ ความพรຌอมทีไ
หมาะสมตอการพัฒนาสูยุคดิจิทัลพืไอยกระดับการบริหารงาน ปรับรูปบบการทำงานเปสูการ฿หຌบริการประชาชน฿หຌ
มีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
แ.โ วัตถุประสงค์
แ.โ.แ พืไอกำหนดกรอบนยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ป้าหมายละผนงาน/ครงการ/กิจกรรมหลัก
สำหรับการพัฒนาดຌานทคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี
แ.โ.โ พืไอวิคราะห์ ออกบบ ละจัดทำผนมบทดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของทศบาล
นครนนทบุรี สอดคลຌองกับนยบายรัฐ บาล ผนมบทดຌานทคนลยีสารสนทศของประทศ ผนยุทธศาสตร์ของ
หนวยงาน ละผนงานดຌานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง
แ.โ.ใ พืไอประยุกต์฿ชຌทคนลยีสารสนทศ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของ
บุคลากร฿นองค์กรละการ฿หຌบริการประชาชน
แ.โ.4 พืไอป็นนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร ดຌานทคนลยีสารสนทศ ทีไจะ฿ชຌดำนินงานครงการ
ละกิจกรรมตาง โ ฿นตละปี฿หຌบรรลุตามยุทธศาสตร์ของผนฯ
แ.โ.5 พืไอวิคราะห์ กำหนดระบบสารสนทศ ิSoftware) ระบบฐานขຌอมูล ระบบครือขาย ระบบบริหาร
ความสีไยงละความปลอดภัย รวมทัๅงครืไองมืออุปกรณ์ทีไจำป็นสำหรับการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ฿หຌสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ฿นกลุมตาง โ ตลอดจนสอดคลຌองกับผนงานดຌานตาง
โ ทีไกีไยวขຌอง
แ.โ.6 พืไอออกบบ กำหนดรายการครงการพัฒนาทางดຌานระบบทคนลยี สารสนทศละการสืไอสาร
พรຌ อ มจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ละกำหนดกรอบงบประมาณครงการ ซึ ไ ง หน ว ยงานสามารถนำเป฿ชຌ  ป็ น ขຌ อ มูล
ประกอบการวางผนงบประมาณละการจัดซืๅอจัดจຌางเดຌตอเป
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แ.โ.7 พืไอออกบบกระบวนการบริหารการปลีไยนปลง ตลอดจนจัดทำขຌอสนอดຌานการพัฒนาบุคลากร฿หຌ
สอดคลຌองกับระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารทีไพัฒนาขึๅน
แ.โ.8 พืไอพัฒนากลเก฿นการติดตามละประมินผลการดำนินงานตามผนมบททคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ดยกำหนดตัวชีๅวัดผลการดำนินงานทีไสดงถึงผลกระทบละประยชน์ทีไเดຌรับตอการพัฒนา฿นภาพรวม
อยางทຌจริง
แ.ใ ป้าหมาย
การจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี฿นระยะวลา ใ ปี ิพ.ศ. โ5ๆไ ถึง โ5ๆๆี
พืไอมุงนຌน ฿หຌกิดการสรຌางนยบายละนวทางปฏิบัติงาน฿นการนำทคนลยีสารสนทศขຌามา฿ชຌป็นครืไองมือ฿น
การทำงาน฿หຌกิดประสิทธิภาพ ละประสิทธิผล ตามกรอบภารกิจของหนวยงานดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังนีๅ
แ.ใ.แ สนับสนุนนวคิดการขับคลืไอนเปสู Smart Government
แ.ใ.แ.แ สงสริมการนำทคนลยีสารสนทศ มาประยุกต์฿ชຌกับการปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงาน
อยางยัไงยืน
แ.ใ.แ.โ ประสานสวนราชการพืไอขับคลืไอนนยบาย Smart Government ฿นการพัฒนาระบบ
ทคนลยีสารสนทศทีไหมาะสม
แ.ใ.แ.ใ บูรณาการระบบงานละฐานขຌอมูล฿หຌสามารถ฿ชຌงานรวมกันระหวางหนวยงาน
แ.ใ.โ สนับสนุนนยบาย Thailand 4.0
แ.ใ.โ.แ ประสานความรวมมือกับหนวยงานหลักของรัฐสูยุคดิจิทัล เดຌก สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล หรือ DGA พืไอสงสริมการ฿ชຌงานระบบทคนลยีสารสนทศตาง โ
แ.ใ.โ.โ นำทคนลยีสารสนทศมาประยุกต์฿ชຌ พืไอลดการทำธุรกรรมดຌวยงินสด ลดการ฿ชຌกระดาษ
แ.ใ.โ.ใ พัฒนาระบบสารสนทศพืไองานบริการ (Service Information System) พืไอความสะดวก
รวดรใว฿นการทำงานละการ฿หຌบริการกประชาชน
แ.ใ.ใ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานภาย฿นองค์กร ทัๅงการชืไอมยงระบบภายนอกละ
ภาย฿นเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
แ.ใ.ใ.1 นำทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร฿นยุคดิจิทัลมาขับคลืไอนกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามกรอบภารกิจของทศบาล ละคัดลือกนวทางประสานชืไอมตอกับสวนราชการอืไน ฿หຌครอบคลุมทุก โ ดຌาน
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แ.ใ.ใ.2 คัดลือกรูปบบการพัฒนาทคนลยีสารสนทศ ทีไหมาะสม พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
พัฒนาระบบ
แ.ใ.4 สนับสนุนการบริหารจัดการ
แ.ใ.4.1 พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหาร (Management Information System)
แ.ใ.4.2 พัฒนาระบบภูมิสารสนทศ (Geographic Information System)
แ.ใ.4.3 พัฒนาระบบสารสนทศผูຌบริหาร (Executive Information System)
แ.ใ.4.4 พัฒนาระบบสารสนทศพืไอการบริหารงานบุคคล (Human Resource Information System)
แ.ใ.5 มีครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศทีไมีประสิทธิภาพเดຌมาตรฐานละหมาะสมกับการ฿ชຌงาน
อยางพียงพอละทัไวถึงรวมทัๅงมีความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขายละระบบสารสนทศ
1.3.5.1 มีระบบบริหารจัดการครือขายทีมไ ีสถียรภาพละมีความปลอดภัยทัๅง฿นละนอกหนวยงาน
1.3.5.2 มีครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ทีไทันสมัยละพียงพอกับ การ฿ชຌงาน ละมีนวทาง฿นการจัดหา
ครุภัณฑ์ทดทน฿นอนาคต
1.3.5.3 มีครงขายทีไมีสถียรภาพ มัไนคง ครอบคลุมทัไวถึงภาย฿นขตทศบาลนครนนทบุรี ละมีการ
จัดการอยางป็นอกภาพ
1ี การนำทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการพัฒนาละสนับสนุนการดำนินงานตามภารกิจ
หลักเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล รวมทัๅง ยังสามารถนำทคนลยี฿หมมาสนับสนุนการปลีไยนปลงองค์กร
฿นมิติตาง โ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละป็นรูปประธรรม
โี นวทางหรือรูปบบการพัฒนาทีไหมาะสมกับองค์กร ซึไงตຌองจัดทำผนงานครงการละ
กิจกรรมทีไรองรับ฿หຌป็นกระบวนการทำงานทีไมีประสิทธิภาพ
ใี ความขຌา฿จของผูຌบริหาร ละจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ซึไงตຌองตระหนักรวมกันถึงความสำคัญ
ของผนฯ รวมทัๅงการมีสวนรวม฿นการวางผนละมีความป็นจຌาของรวมกัน
แ.4 กรอบนวคิด฿นการจัดทำผนม่บททคนลยีสารสนทศ (IT Master Plan) ปี โ564 - โ566
ทศบาลนครนนทบุรี เดຌจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลฯ ระยะ ใ ปี ิพ.ศ. โ5ๆไ – โ5ๆๆี
ดยดำนินการสำรวจความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการดຌานทคนลยีสารสนทศภาย฿นหนวยงานจากจຌาหนຌาทีไ ละ
การกำหนดนวคิดหลัก ิConcept) สำหรับจัดทำผนมบท ฯ ดังนีๅ
1.4.แ การวิคราะห์จุดขใง จุดออน อกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) การวิคราะห์ SWOT พืไอ฿หຌทราบถึง
จุดขใง จุดออน อกาส อุปสรรค ของสำนักงาน฿นการขับคลืไอนองค์กรเปสูการทำงานรองรับยุคดิจิทัล
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1.4.โ นวนยบายหลักของผูຌบริหาร ตามคำสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติทีไ โแ/โ5ๆเ รืไองการ
กຌเขพิไมติมกฎหมายพืไออำนวยความสะดวก฿นการประกอบธุรกิจ ลงวันทีไ ไ มษายน โ5ๆเ ขຌอ แ็ รืไองการลด
การ฿ชຌสำนาอกสาร฿นการดำนินการละ฿หຌบริการประชาชนนัๅน ผูຌบริหารสำนักงานเดຌลใงหในถึงความสำคัญ฿นรืไอง
ดังกลาวจึงประกาศนยบายการนำทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารงานภาย฿นสำนักงานละการ฿หຌบริการ
พืไอลดการ฿ชຌกระดาษภาย฿นสำนักงาน ิPaper Less)
1.4.ใ พระราชบัญญัติการบริหารงานละการ฿หຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. โ5ๆโ พืไอเดຌรับบริการ
จากรัฐทีไสะดวก รวดรใว ลดการ฿ชຌสำนาอกสาร฿นการติดตอราชการ ฿หຌมีธรรมาภิบาลขຌอมูลภาครัฐ ป็นกรอบ฿นการ
บริหารจัดการขຌอมูลของหนวยงานของรัฐ ละจัดทำขຌอมูลละบริการ฿นรูปบบดิจิทัล
แ.5 กรอบการจัดทำผนม่บททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ564 – โ566
การจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี โ5ๆไ ู โ5ๆๆ ประกอบดຌวย สาระสำคัญ
ดังตอเปนีๅ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ขຌอมูลพืๅนฐาน ละนยบายยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับทศบาลนครนนทบุรี
บทที่ 3 การวิคราะห์สภาพวดลຌอมของทศบาลนครนนทบุรี
บทที่ 4 ผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ูโ5ๆๆ
บทที่ 5 รายละอียดผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ูโ5ๆๆ
บทที่ 6 การนำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีสูการปฏิบัติละการติดตาม ประมินผล
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บททีไ โ
ขຌอมูลพืๅนฐานละนยบายทีไกีไยวขຌองกับผนมบททคนลยีสารสนทศ
ของทศบาลนครนนทบุรี
 ขຌอมูลพืๅนฐาน
 กรอบความชืไอมยงนยบาย ละยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับผนมบททคนลยี
สารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี
 อำนาจหนຌาทีไ
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละประดในยุทธศาสตร์ของทศบาลนครนนทบุรี
โ.แ ขຌอมูลพืๅนฐาน
ทศบาลนครนนทบุรีปຓนทศบาลประภทพิศษ มีพืๅนทีไ฿นขตทศบาลรวม ใ่.้ ตารางกิลมตร พืๅนทีไขตทศบาล
ประกอบดຌวย 5 ตำบล คือ ตำบลสวน฿หญ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางขน ตำบลบางกระสอ ละตำบลทาทราย
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2.1.1 ดຌานกายภาพ
ทศบาลนครนนทบุรีตัๅงอยูบนฝัດงมนๅำจຌาพระยา ดยมีมนๅำจຌาพระยาเหลผาน พืๅนทีไสวน฿หญปຓนทีไราบลุม
฿นอดีตคยปຓนสวนผลเมຌกใคอยโ ปลีไยนปຓนทีไอยูอาศัย
ทิศหนือ

ติดตอกับขตทศบาลนครปากกรใด อำภอปากกรใด จังหวัดนนทบุรี คลองบางตลาดปຓนสຌนบงขต

ทิศตะวันออก ติดตอกับขตหลักสีไ กรุงทพมหานคร มีคลองประปาปຓนสຌนบงขต
ทิศ฿ตຌ
ติ ด ต อ กั บ อำภอบางกรวย จั ง หวั ด นนทบุร ี ละขตบางซื ไ อ กรุ ง ทพมหานคร คลองบางขน
ละมนๅำจຌาพระยาปຓนสຌนบงขต
ทิศตะวันตก

ติดตอกับขตองค์การบริหารสวนตำบลบางเผ ขตทศบาลมืองบางศรีมือง ละขตทศบาลตำบลเทรมຌา
อำภอมืองนนทบุรี มีมนๅำจຌาพระยาปຓนสຌนบงขต

2.1.1.1 ประวัติการกอตัๅงทศบาลนครนนทบุรี
ทศบาลนครนนทบุรี เดຌยกฐานะขึๅนปຓน ทศบาล มืไอวันทีไ 14 กุมภาพันธ์ 2479 ดย
ครอบคลุมตำบลสวน฿หญ ทัๅงตำบล มีพืๅนทีไ 2.5 ตารางกิลมตร ิตามพระราชกิจจานุบกษา ลมทีไ 53 หนຌา 1196)
ละดຌวยความจริญจากสภาพพืๅนทีไอันปຓนมืองปริมณฑล พืๅนทีไติดตอ กรุงทพมหานครความหมาะสมทางดຌานผังมือง
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ขตทศบาลพืๅนทีไ 2.5 ตารางกิลมตร มีอาคารบຌานรือนหนานนตใมพืๅนทีไลຌว ความตຌองการ฿นการ฿หຌบริการ
ดຌานสาธารณูปภค สาธารณูปการมีมากขึๅน ละความหมาะสมดຌานการมืองการปกครอง ดຌานศรษฐกิจ การขยายตัวของ
ชุมชนปຓนเปอยางรวดรใว ทศบาลจึงเดຌรายงานกระทรวงมหาดเทยขอขยาย ขตทศบาลจากดิมออกเปอีก 4 ตำบล
คือ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางขน ตำบลบางกระสอ ละตำบลทาทราย
2.1.1.2 การขยายขตทศบาลมืองนนทบุรี
ทศบาลเดຌรายงานขอขยายขตทศบาลมืองนนทบุรี ดยเมตຌองหยัไงสียงประชามติปຓนกรณี
พิศษ มืไอป พ.ศ. 2529 ละกระทรวงมหาดเทยเดຌ฿หຌความหในชอบ ดยสนอรางพระราชกฤษฎีกาปลีไยนปลงขต
ทศบาลมืองนนทบุรี พ.ศ. 2531
วันทีไ 25 กรกฎาคม 2531 เดຌมีพระราชกฤษฎีกาปลีไยนปลงขตทศบาลจาก พืๅนทีไ 2.5
ตารางกิลมตร ปຓน 38.9 ตารางกิลมตร รวมทัๅงสิๅน 5 ตำบล ิตามพระราชกิจจานุบกษา ฉบับพิศษ ลม 105 ตอนทีไ
119) คือ ตำบลสวน฿หญ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางขน ตำบลบางกระสอ ละตำบลทาทราย
2.1.1.3 การยกฐานะป็นทศบาลนครนนทบุรี
ตอมามืไอวันทีไ โไ กันยายน โ5ใ่ เดຌมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะทศบาลมืองนนทบุรี
ขึๅนปຓนทศบาลนครนนทบุรี ซึไงมีผลบังคับ฿ชຌ ตัๅงต วันทีไ โ5 กันยายน โ5ใ่ ปຓนตຌนเป ิตามพระราชกิจจานุบกษา
ฉบับกฤษฎีกา ลม แแโ ตอนทีไ ไเ ก วันทีไ โไ กันยายน โ5ใ่ี
ป พ.ศ.

ฐานะ

พืๅนทีไ ิตร.กม.ี

โไ็้

ยกฐานะปຓนทศบาล

โ.5

โ5ใแ

ทศบาลมืองนนทบุรี

ใ่.้

โ5ใ่

ทศบาลนครนนทบุรี

ใ่.้
ทีไมา : สำนักปลัดทศบาล ทศบาลนครนนทบุรี

ตารางทีไ 2-1 ประวัติการกอตัๅงทศบาลนครนนทบุรี
2.1.1.4 อาคารสำนักงานทศบาล
พ.ศ. โ5ใไ อาคารสำนักงานทศบาลตดิมปຓนอาคารเมຌ อยูรวมกับศาลากลางจังหวัด
นนทบุรีหลังกา ิทานๅำนนทบุรีี ตอมา฿นป พ.ศ. โ5ใไ ทศบาลเดຌกูຌงินจาก ก.ส.ท. พืไอทำการกอสรຌางอาคาร
สำนักงานทศบาลหลัง฿หมบริวณถนนรัตนาธิบศร์ ซึไงปຓนศูนย์ราชการ฿นปัจจุบัน
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พ.ศ. โ5ใ5 อาคารแ ริไมกอสรຌางมืไอวันทีไ แ้ มษายน พ.ศ. โ5ใไ ลຌวสรใจมืไอวันทีไ แ่
กรกฎาคม พ.ศ. โ5ใ5 รวมงบประมาณคากอสรຌางทัๅงสิๅน จำนวน ใ้,่้เ,เเเ บาท
พ.ศ. โ55็ อาคาร2 ริไมกอสรຌางมืไอวันทีไ 3 มษายน พ.ศ. 2555 ลຌวสรใจมืไอวันทีไ 3
มษายน พ.ศ. 2557 รวมงบประมาณคากอสรຌางทัๅงสิๅน จำนวน 338,7000,000 บาท

2.1.2 ดຌานการมืองการปกครอง
ทศบาลนครนนทบุรี บงขตการลือกตัๅงปຓน 4 ขต มีจำนวนสมาชิก สภาทศบาลนครนนทบุรี
จำนวน 24 คน
การบริหารงานของทศบาลปຓนการบริหารงาน฿นรูปบบนายกทศมนตรีดยตรง มีปลัดทศบาล
นครนนทบุรีปຓนผูຌบังคับบัญชา พนักงานทศบาล ละลูกจຌางทศบาล รองจากนายกทศมนตรี รับผิ ดชอบควบคุม
ดูลราชการประจำของทศบาล฿หຌปຓนเปตามนยบาย ละมีอำนาจหนຌาทีไอืไนตามทีไกฎหมายกำหนดหรือตามทีไ
นายกทศมนตรีมอบหมาย ดยมีรองปลัดทศบาลปຓนผูຌชวยหลือตามทีไเดຌรับมอบหมายจากปลัดทศบาล
องค์การทศบาล องค์การทศบาล ตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ.โไ้ๆ ิรวมทัๅงทีไเดຌกຌเข
พิไมติมถึง ฉบับทีไ แไ พ.ศ.โ5ๆโี ประกอบดຌวย สภาทศบาล ละนายกทศมนตรี
สภาทศบาล สภาทศบาลนครนนทบุรี ประกอบดຌวยสมาชิกสภาทศบาล จำนวน โไ คน ซึไงประชาชน
ลือกตัๅงดยตรงตามกฎหมายวาดຌวยการลือกตัๅงสมาชิกสภาทຌองถิไน พ.ศ.โ5ไ5 ละสภาทศบาลเดຌมีการคัดลือก
ประธานสภาทศบาล แ คน ละรองประธานสภาทศบาล แ คน ดย฿หຌประธานสภาทศบาลมีหนຌาทีไดำนินกิจการ
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ของทศบาล฿หຌปຓนเปตามระบียบขຌอบังคับการประชุมสภาทศบาล ละ฿หຌรองประธานสภาทศบาลมีหนຌาทีไกระทำ
กิจการทนประธานสภาทศบาล มืไอประธานสภาทศบาลเมอยูหรือเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ ละ฿หຌสมาชิกสภา
ทศบาลอยู฿นตำหนงคราวละ ไ ป นับตวันลือกตัๅง ดย฿หຌสภาทศบาลลือกพนักงานหรือ ขຌาราชการหรือสมาชิก
สภาทศบาลคนหนึไงปຓนลขานุการสภาทศบาล
ดຌานการบริหาร ทศบาลนครนนทบุรี มีหนຌาทีไ฿นการบริหารงานตามพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ.
โไ้ๆ ิกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ แไ พ.ศ. โ5ๆโี ตามอำนาจหนຌาทีไทีไตຌองทำ ละหนຌาทีไทีไอาจจะทำกิจการ฿ด โ ฿นขต
หรือนอกขตทศบาล รวมถึงหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไกฎหมายกำหนด ดยมีนายกทศมนตรีมีหนຌาทีไควบคุมละรับผิดชอบ
฿นการบริหารกิจการของทศบาล ละปຓนผูຌบังคับบัญชาพนักงานทศบาลละพนักงานจຌาง ดยมีปลัดทศบาล
ปຓนผูຌบังคับบัญชาพนักงานละพนักงานจຌางรองจากนายกทศมนตรี ละรับผิดชอบควบคุมดูลขຌาราชการประจำ
ของทศบาล฿หຌปຓนเปตามนยบายละมีอำนาจหนຌาทีไอืไนตามทีไกฎหมายกำหนด หรือตามทีไนายกทศมนตรีมอบหมาย
ละ฿หຌรองปลัดทศบาลปຓนผูຌชวยตามอำนาจหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากปลัดทศบาล
2.1.3 สถิติกรอบอัตรากำลังพนักงานทศบาลนครนนทบุรี

สวนราชการ

พนักงาน
ทศบาล

พนักงาน
ครู
ทศบาล

ลูกจຌาง
ประจำ

ลูกจຌางประจำ

พนักงานจຌาง

พนักงานจຌาง

(ภารรงี

งินอุดหนุน

ภารกิจ ทัไวเป

รวม

สำนักการศึกษา ภารกิจ ทัไวเป

ปลัดทศบาล/รองปลัดทศบาล

3

สำนักปลัดทศบาล

55

6

91

21

173

สำนักการคลัง

31

2

30

11

74

สำนักการชาง

71

14

148

140

373

สำนักการสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม

78

20

205

367

670

กองวิชาการละผนงาน

30

25

สำนักการศึกษา

29

118

- พนักงานครูทศบาล

-

กองสวัสดิการสังคม

13

3

190

3

26

55
25

4

172
223

21

2

36

10

11
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สวนราชการ

พนักงาน
ทศบาล

พนักงาน
ครู
ทศบาล

ลูกจຌาง
ประจำ

ลูกจຌางประจำ

พนักงานจຌาง

พนักงานจຌาง

(ภารรงี

งินอุดหนุน

ภารกิจ ทัไวเป

รวม

สำนักการศึกษา ภารกิจ ทัไวเป

หนวยงานตรวจสอบภาย฿น

1

1

กองทะบียนราษฎรละบัตร
ประจำตัวประชาชน

23

17

1

41

กองสงสริมวัฒนธรรม การ
ทองทีไยวละกีฬา

14

40

2

56

กองสารสนทศภาษี ละ
ทรัพย์สิน

8

28

11

49

ขวงทาทราย

15

ขวงสวน฿หญ

4

2

12

2

27
4

สถานธนานุบาล 1

8

สถานธนานุบาล 2

6

สถานธนานุบาล 3

4

รวม

375

190

44

3

26

4

736

ทีไมา : ฝຆายการจຌาหนຌาทีไ สำนักปลัดทศบาลนครนนทบุรี ณ วันทีไ แ กรกฎาคม โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-2 กรอบอัตรากำลังของทศบาลนครนนทบุรี

580 1ุ9็ๆ
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2.1.4 การดำนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ปัจจุบันทศบาลนครนนทบุรีดำนินการพาณิชย์ ประกอบดຌวย สถานธนานุบาล ใ หง เดຌก
ลำดับ
แ

2
3

ปຂด฿หຌบริการมืไอป
พ.ศ.
สถานธนานุ บ าลทศบาลนคร 61/1 หมู4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวน฿หญ อ.มือง
2506
นนทบุรี แ ถนนประชาราษฎร์ จ.นนทบุรี 11000
ิทานๅำนนทบุรีี
สถานธนานุ บ าลทศบาลนคร ไ5 ถนนประชานิวศน์ใ ซอย โใ ตำบลทาทราย
โ5ไแ
นนทบุรี โ ตำบลทาทราย
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี แแเเเ
สถานธนานุ บ าลทศบาลนคร แไไ/ไ ถ.ติวานนท์ ตำบลทาทราย อำภอมือง
โ5ๆแ
นนทบุรี ใ สนามบินนๅำ
นนทบุรี จ.นนทบุรี แแเเเ
สถานธนานุบาล

ทีไตัๅง

ตารางทีไ 2-3 ขຌอมูลสถานธนานุบาลทศบาลนครนนทบุรี
สถานธนานุบาล หมายความถึง รงรับจำนำ ซึไงปຓนหนวยงานราชการสวนทຌองถิไน ตามกฎหมายวาดຌวย
ระบียบบริหารราชการผนดิน จัดตัๅงขึๅนถูกตຌองตามกฎหมายวาดຌวยรงรับจำนำ พ.ศ.โ5เ5 มีวัตถุประสงค์ ชวยหลือ
ประชาชนทีไขัดสนงินทอง พืไอบรรทาความดือดรຌอน ละกຌเขหตุการณ์ฉพาะหนຌา เมตຌองเปกูຌยืมงินจากหลง
งินกูຌอืไน โ ทีไตຌองสียดอกบีๅย สูงกวา พืไอประยชน์฿นการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ทีไเดຌมาดยการกระทำ
ความผิด สามารถติดตามการกระทำความผิดเดຌ ละพืไอประยชน์฿นการควบคุมการรับซืๅอของจร สถานธนานุบาล
ปຓนหนวยงานหนึไงของทศบาลทีไสรรหางินมาชวย฿นการพัฒนาทຌองถิไน฿หຌจริญกຌาวหนຌา ดยจายปຓน งินอุดหนุน
฿หຌกับทศบาลพืไอบูรณะทຌองถิไน

12
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2.1.5 การป้องกันละบรรทาสาธารณภัย
สถานีดับพลิง฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพืๅนทีไ 5 ตำบลคือ ตำบลสวน฿หญ ตำบลบางกระสอ
ตำบลบางขน ตำบลตลาดขวัญ ละตำบลทาทราย อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รวมพืๅนทีไรับผิดชอบ ใ่.้
ตารางกิลมตร พรຌอมกำลังจຌาหนຌาทีไ ็ไ คน จำนวนสถานี ไ สถานี ดังนีๅ
สถานีดับพลิง

สถานทีไตัๅง

หนวยทีไ 1 สถานีดับพลิงสนามบินนๅำ

ตัๅงอยูทีไยกสนามบินนๅำ ถนนติวานนท์

หนวยทีไ 2 สถานีดับพลิงขวงสวน฿หญ

ตัๅงอยูทีไทานๅำนนทบุรี ถนนนนทบุรี 1

หนวยทีไ 3 สถานีดับพลิงขวงทาทราย

ตัๅงอยูทีไหมูบຌานประชานิวศน์ 3 ถนนประชานิวศน์ 3

หนวยทีไ ไ สถานีดับพลิงทางนๅำพระนัไงกลຌา

ตัๅงอยูทีไ฿ตຌสะพานพระนัไงกลຌา ถนนรัตนาธิบศร์

ตารางทีไ 2-4 สถานีดับพลิง฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี
ประภท

จำนวน ิคนี

แ. พนักงานทศบาล

โแ

โ. ลูกจຌางประจำ

ใ

ใ. พนักงานจຌางตามภารกิจ

ใ5

ไ. พนักงานจຌางทัไวเป

แ5

5. อาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน

แ็ไ

รวม

โไ่

ทีไมา : ฝຆายปງองกันละบรรทาสาธารณภัย สำนักปลัดทศบาล ทศบาลนครนนทบุรี ณ ดือนพฤศจิกายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-5 จำนกประภทจຌาหนຌาทีไฝຆายปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

2.1.6 การคลังท้องถิไน
2.1.6.1 รายรับ ของทศบาล ประกอบดຌวยรายเดຌประภท฿หญโ ดังนีๅ
1) รายเดຌจากภาษีอากร
2) รายเดຌจากคาธรรมนียม คาปรับ ละคา฿บอนุญาต
3) รายเดຌจากทรัพย์สิน
4) รายเดຌจากสาธารณูปภคละทศพาณิชย์
5) รายเดຌจากงินอุดหนุน
6) รายเดຌบใดตลใด
7) รายเดຌจากงินกูຌจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลตาง โ
8) พันธบัตรหรืองินกูຌตามตจะมีกฎหมายกำหนด
9) รายเดຌอืไนตามตจะมีกฎหมายกำหนด

ทีไมา : สำนักการคลังทศบาลนครนนทบุรี ณ วันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-6 รายรับของทศบาลนครนนทบุรี
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2.1.6.โ รายจาย ของทศบาล จำนกประภทตามงบประมาณ ดังนีๅ
1) รายจายงบกลาง ปຓนรายจายทีไกำหนดเวຌ สำหรับงานทัไวเปของทศบาล ประกอบดຌวย
- คาชำระหนีๅงินกูຌละดอกบีๅย
- รายจายตามขຌอผูกพัน
- งินสำรองจาย
2) รายจายของหนวยงานปຓนรายจายทีไยกตามหนวยงานหรือลักษณะงานทีไปฏิบัติปຓน
ประจำสำหรับหนวยงาน฿ดของทศบาลดยฉพาะ จำนกออกปຓนรายจายประจำ ละรายจายพืไอการลงทุน
2.1) รายจายประจำ ประกอบดຌวยหมวดรายจายตาง โ ดังนีๅ
1. หมวดงินดือนละคาจຌางประจำ
2. หมวดคาจຌางชัไวคราว
3. หมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ
4. หมวดคาสาธารณูปภค
5. หมวดงินอุดหนุน
6. หมวดรายจายอืไน
2.2) รายจายพืไอการลงทุน มี 1 หมวดรายจาย คือ หมวดคาครุภัณฑ์ ทีไดินละสิไงกอสรຌาง

ทีไมา สำนักการคลังทศบาลนครนนทบุรี ณ วันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-7 รายจายทศบาลนครนนทบุรี
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2.1.็ ประชากร
ทศบาลนครนนทบุร ี มีป ระชากร ทัๅงสิๅน 251,475 ปຓน ชาย 118,007 คน หญิง 133,468 คน
จำนวนครัวรือนทัๅงสิๅน 157,851 หลัง
ตำบล
สวน฿หญ
ตลาดขวัญ
บางขน
บางกระสอ
ทาทราย
พืๅนทีไทัๅงหมด

พืๅนทีไ
จำนวนบຌาน
(ตารางกิลมตรี
(หลังี
2.5
13,913
8.2
31,836
9
29,867
11.2
49,565
8
32,670
38.9
157,851

ชาย
19,308
21,416
19,258
25,845
32,180
118,007

จำนวนประชากร
หญิง
รวม
14,534
33,826
26,358
47,774
23,373
42,631
31,380
57,225
37,839
70,019
133,468
251,475

ทีไมา : สำนักทะบียนทຌองถิไนทศบาลนครนนทบุรี ณ วันทีไ 1 ตุลาคม โ5ๆใ
หมายหตุ : ความหนานนประชากร ิคน/ตร.กม.ี คำนวณจากพืๅนทีไรับผิดชอบของทศบาล 38.9 ตารางกิลมตร

ตารางทีไ 2-8 จำนวนประชากร฿นขตทศบาลนครนนทบุรี
ชวงอายุ
รกกิดถึงอายุ 1 ป
ชวงอายุ 2 - 14 ป
ชวงอายุ 15 - 18 ป
ชวงอายุ 19 - 23 ป
ชวงอายุ 24 - 35 ป
ชวงอายุ 36 - 60 ป
อายุ 61 ปขึๅนเป
สัญชาติอืไน โ ทีไเม฿ชเทย
รวม

ชาย

หญิง

รวม

1,490
12,941
4,595
6,639
18,936
46,665
22,034
4,644
117,944

1,399
12,384
4,749
6,895
20,235
51,567
32,482
3,714
133,425

2,889
25,325
9,344
13,534
39,171
98,232
54,516
8,358
251,369

ทีมไ า : สำนักทะบียนทຌองถิไนทศบาลนครนนทบุรี ณ วันทีไ 1 ตุลาคม โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-9 ชวงอายุของประชากร฿นขตทศบาลนครนนทบุรี
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2.1.่ สภาพทางสังคม
ทศบาลนครนนทบุรี มีลักษณะปຓนมืองหงการอยูอาศัยทีไมีความจริญ ประชาชนมีความสุข ความทันสมัย
ละความปลอดภัย สิไงทีไหในเดຌชัดคือ ศูนย์ราชการ ละศูนย์สดงสินคຌามีการขยายตัวพิไมขึๅนตยังเมชืไอมยงกับ
ภาคธุรกิจ
฿นดຌานประชากรกำลังอยู฿นชวงผูຌสูงอายุ การพัฒนาจะ฿หຌความสำคัญกีไยวกับการบริการดຌานสาธารณสุข
สถานพยาบาลควรมีคุณภาพละจำนวนพียงพอตอการรองรับประชากร ทีไพิไมขึๅน การพัฒนา฿หຌปຓนมืองทีไนาอยูนัๅน
การขยายมืองมีการออกบบผังมืองอยางหมาะสม
ตำบล
ตำบลสวน฿หญ ิแใ ชุมชนี

ตำบลบางขน ิแใ ชุมชนี

รายชืไอชุมชน
แ. ชุมชนศาลจຌาตลาดขวัญ
โ. ชุมชนศรีพรสวรรค์ แ
ใ. ชุมชนศรีพรสวรรค์ โ
ไ. ชุมชนหลังวัดทินกรนิมิต
5. ชุมชนวัดบางขวาง
ๆ. ชุมชนยกยຌาย
็. ชุมชนซอยสงทียน
่. ชุมชนวัดนครอินทร์
้. ชุมชนบอนเกูสามหลวง
แเ. ชุมชนกลาหมูคลองบุนนาค
แแ. ชุมชนวัดพลับพลาูวัดขมาฯ
แโ. ชุมชนซอยพรຌอม฿จ
13. ชุมชน หมู ้ ซอยพิบูลสงคราม แ
แ. ชุมชน หมูทีไ แ ตำบลบางขน
โ. ชุมชน หมูทีไ โ ตำบลบางขน

ขตพืๅนทีไ
ขต แ

ขต ใ
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ใ. ชุมชนซอยจาริพิบูลย์
ไ. ชุมชนวัดฝาง
5. ชุมชนซอยสันติ
ๆ. ชุมชนวัดพธิ์ทองลาง
็. ชุมชนวัดทางหลวง
่. ชุมชนศิริชติูสวัสดิ์กิจ
้. ชุมชนศิริชัยพัฒนา
แเ. ชุมชนซอยวัดกำพง
แแ. ชุมชนทับทิม
แโ. ชุมชนหมูบຌานริมสวน
แใ. ชุมชน฿ตຌทางดวนบางขน
ตำบลตลาดขวัญ ิแ้ ชุมชนี แ. ชุมชนรวดี ซน แ ซอย แูแ5
โ. ชุมชนรวดี ซน ใ ซอย แ็ูใ้
ใ. หมูทีไ โ ตำบลตลาดขวัญ
ไ. หมูทีไ ใ ตลาดขวัญ ซน แ
5. หมูทีไ ใ ตลาดขวัญ ซน โ
ๆ. ชุมชนรวดี ซน โ ซอย โูโไ
็. ชุมชนรวดี ซน ไ ซอย โไ/แูไๆ
่. ชุมชนหมูบຌานรวดี
้. ชุมชนมิไงขวัญ
แเ. ชุมชนขุนลิศดำริห์การ
แแ. ชุมชนธนสมบูรณ์
แโ. ชุมชน ช.รุงรือง ไ
แใ. ชุมชนคลຌอยอุทิศ
แไ. ชุมชนวัดลานนาบุญ

ขต แ

ตำบล
รายชืไอชุมชน
ตำบลตลาดขวัญ ิ19 ชุมชนี แ5. ชุมชนซอยพรหมนิมิตร
แๆ. ชุมชนซอยสนสุข
แ็. ชุมชนภูสภาูถลิงขวัญ
แ่. ชุมชนฉลิมพระกียรติ
แ้. ชุมชนซอยพิชัยนันท์

ขตพืๅนทีไ

ตำบลบางกระสอ ิโโ ชุมชนี แ. ชุมชนซอยสหกรณ์
โ. ชุมชนวัดคนอก
ใ. ชุมชนหมูทใีไ ตำบลบางกระสอ

ขต โ

ขต แ

ขต โ
ขต ใ
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ไ. ชุมชนวัดนຌอยนอก

ตำบล
ตำบลทาทราย ิโ6 ชุมชนี

5. ชุมชนวัดจຌงศิริสัมพันธ์
ๆ. ชุมชนเพลิน ู พัฒนา ู สามเชย
็. ชุมชนหมูบຌานตะวันนา
่. ชุมชนหลัง ร.พ.พระนัไงกลຌาฯ

ขต โ

9. ชุมชนผนดินทอง
10. ชุมชนวัดสมรกฎิ
11. ชุมชนคลองบางซืไอ
12. ชุมชนภัทรินทร์ฮຌาส์
13. ชุมชนรัตนาธิบศร์ ่ ูแไ รวม฿จ
แ4. ชุมชนเทยานนท์ ซอยแๆ/แูโ
แ5. ชุมชนหลักทอง
แ6. ชุมชนวัดบัวขวัญ
แ7. ชุมชนหลังองค์การทรศัพท์
แ8. ชุมชนหมูบຌานชัยวิวัฒน์ ใ
แ9. ชุมชนรงพยาบาลรคทรวงอก ู สีไเชยทอง
20. ชุมชนวารุณประภา
21. ชุมชนหมูบຌาน ช.รุงรือง ใ
22. ชุมชนหมูบຌานกรใดกຌว 5

ขต ใ

รายชืไอชุมชน
แ. ชุมชนประชานิวศน์ ใ สวน แ หนือ
โ. ชุมชนประชานิวศน์ ใ สวน แ กลาง
ใ. ชุมชนประชานิวศน์ ใ สวน แ ฿ตຌ
ไ. ชุมชนประชานิวศน์ ใ สวน โ หนือ
5. ชุมชนประชานิวศน์ ใ สวน โ ฿ตຌ
ๆ. ชุมชนสรรพาวุธ
็. ชุมชนภัทรนิวศน์
่. ชุมชนหมูบຌานอืๅออาทรประชานิวศน์ ซนแ
้. ชุมชนหมูบຌานอืๅออาทรประชานิวศน์ ซน โ
แเ. ชุมชนประชานิวศน์ โ
แแ. ชุมชนสามัคคี แ

ขตพืๅนทีไ
ขต ไ
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แโ. ชุมชนสามัคคี โ
แใ. ชุมชนปรมฤทัย
แไ. ชุมชนซอยทรายทอง
แ5. ชุมชนติวานนท์พัฒนา
แๆ. ชุมชนหมูทีไ ใ ตำบลทาทราย
แ็. ชุมชนบຌานพักกรมชลประทาน
แ่. ชุมชนวัดตำหนัก฿ตຌ
ตำบลทาทราย ิ26 ชุมชนี

แ้. ชุมชนหมูบຌานอัญชลี แ
โเ. ชุมชนหมูบຌานอัญชลี โ
โแ. ชุมชนบຌานดอน
โโ. ชุมชนซอยกาหลง
โใ. ชุมชนเทยานนท์ – พงษ์สวัสดิ์
โไ. ชุมชนเทยานนท์ – รณสิทธิ์พิชัย
โ5. ชุมชนทานสัมฤทธิ์ูหนือ
โๆ. ชุมชนทานสัมฤทธิ์ู฿ตຌ

ขต ใ

ขต ไ

ทีไมา : กองสวัสดิการสังคม ทศบาลนครนนทบุรี ณ วันทีไ 5 ตุลาคม โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-10 รายชืไอชุมชน฿นขตพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรี จำนวนทัๅงสิๅน ้ใ ชุมชน
2.1.้ ระบบบริการพืๅนฐาน
2.1.5.1 การคมนาคม
การคมนาคม฿นขตทศบาลนครนนทบุรีคอนขຌางทีไจะสะดวกนืไองจากปຓนขตปริมณฑล
ของกรุงทพมหานคร การดินทางสามารถ฿ชຌบริการรถดยสารขององค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขส .มก.ี ละ
รถเฟฟງา สามารถดินทางดยรถเฟฟງาทีไสามารถชืไอมตอทัๅงกรุงทพ ละปริมณฑล
ปัจจุบัน
ู รถเฟฟງาสายฉลองรัชธรรม ิสายสีมวงี ิบาง฿หญ – บางซืไอ ู ราษฎร์บูรณะี
อนาคต
ู รถเฟฟງาสายสีชมพู ิปากกรใด – หลักสีไ – มีนบุรี ู สุวินทวงศ์ี ปัจจุบันอยูระหวางการ
กอสรຌาง กำหนดการจะสรຌางสรใจป พ.ศ. โ5ๆไ
ู รถเฟฟງาสายสีนๅำตาล ิคราย ู ลำสาลีี กำหนดริไมตຌนกอสรຌางป พ.ศ. โ5ๆใ ู
โ5ๆไ ละกำหนดจะปຂด฿หຌบริการป พ.ศ. โ5ๆ่
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รูปทีไ โูแ ผนผังสຌนทางการดินรถเฟฟງา
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ทางบก ทางหลวงผนดินละทางหลวงชนบททีไผานขตทศบาล เดຌก ทางหลวงผนดินหมายลข
ใเแ ิถนนกรุงทพฯูนนทบุรีี, ทางหลวงผนดินหมายลข ใเโ ิถนนงามวงศ์วาน ละถนนรัตนาธิบศร์ี , ทางหลวง
ผนดินหมายลข ใเๆ ิถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร์ ละถนนติวานนท์ี , ทางหลวงชนบท นบ.ไเแ่ ิถนน
ลีไยงมืองนนทบุรีี, ทางหลวงชนบท นบ.แเโเ ิถนนนครอินทร์ี , ละทางหลวงชนบท นบ.ใเแ้ ิถนนสามัคคี ละ
ถนนลีไยงมืองปากกรใดี นอกจากนีๅ ยังมีทางพิศษศรีรัช ผานพืๅนทีไทางตะวันออกของทศบาล
ทางนๅำ การดินทางทางนๅำ มีรือดวนจຌาพระยาวิไง฿หຌบริการ ดยสามารถขึๅนเดຌทีไทานๅำนนทบุรี หลัง
ศาลากลางจังหวัดหลังกา ทารือสำคัญอืไน โ เดຌก ทากระทรวงพาณิชย์ ทารือนๅำนนทบุรี ทารือนครอินทร์ ทารือ
วัดขมาภิรตาราม ละทารือวัดปากนๅำ
ทางอากาศ ทาอากาศยานทีไอยู฿กลຌกับทศบาลนครนนทบุรีมากทีไสุด คือ ทาอากาศยานดอนมือง
ขตดอนมือง กรุงทพมหานคร ดย฿หຌบริการสายการบินตຌนทุนตไำทัๅงภาย฿นละระหวางประทศ
การดินทางภาย฿นขตทศบาลนครนนทบุรี มีหลายรูปบบเวຌบริการ อาทิ รถดยสารประจำทาง
รถดยสารเม ป ระจำทาง รถสองถว รถทใกซีไมิตอร์ รถจักรยานยนต์รับจຌาง รถตุຍก โ ละรถสามถีบ ซึไงมี
฿หຌบริการอยูทัไวเป
2.1.แเ สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรีปຓนบบรຌอนชืๅน ชนดียวกับพืๅนทีไ฿นจังหวัดภาคกลางของ
ประทศ ภาวะอากาศมีอุณหภูมิสูงสุดฉลีไย ใใ.โ องศาซลซียส อุณหภู มิตไำสุดฉลีไย โ5.เ องศาซลซียส ละ
ปริมาณนๅำฝนดยฉลีไยประมาณ แ,แใเ.้ มิลลิมตร
ฤดูหนาว ริไมตัๅงตกลางดือนตุลาคมถึงกลางดือนกุมภาพันธ์ ซึไงปຓนฤดูมรสุมตะวันออก ฉียงหนือ
บริวณความกดอากาศสูงจากประทศจีนซึไงมีคุณสมบัติยในละหຌงจะผลงมาปกคลุมประทศเทย฿นชวงนีๅ ต
นืไองจากจังหวั ดนนทบุรีอยู฿นภาคกลาง อิทธิพลของบริวณความกดอากาศสูงจากประทศจีนทีไผลงมาปกคลุม
฿นชวงฤดูหนาวจะชຌากวาภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือ ทำ฿หຌอากาศหนาวยในชຌากวาสองภาคดังกลาว ดย
ริไมมีอกาศหนาวยในประมาณกลางดือนพฤศจิกายนปຓนตຌนเป ดยมีอากาศหนาวจัด฿นดือนธันวาคม
ฤดูรຌอน ริไมมืไอมรสุมตะวันออกฉียงหนือสิๅนสุดลง คือประมาณกลางดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางดือน
พฤษภาคม ฿นระยะนีๅจะมีหยอมความกดอากาศตไำ นืไองจากความรຌอนปกคลุมประทศเทยตอนบน ประกอบกับลมทีไ
พัดปกคลุมประทศเทย฿นชวงนีๅปຓนลมฝຆ าย฿ตຌ ทำ฿หຌมีอากาศรຌอนอบอຌ าวทัไวเป ดยมีอ ากาศรຌอนจั ดอยู฿นดือน
มษายน
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ฤดูฝน ริไมตัๅงตกลางดือนพฤษภาคมถึงกลางตือนตุลาคม ซึไงปຓนชวงทีไมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌพัด
ปกคลุมประทศเทย รองความกดอากาศตไำทีไพาดผานบริวณภาค฿ตຌของประทศเทย จะลืไอนขึๅนมาพาดผานบริวณ
ภาคกลาง ละภาคหนือปຓนลำดับ฿นระยะนีๅทำ฿หຌมีฝนตกชุกขึๅนตัๅ งตกลางดือนพฤษภาคมปຓนตันเป ดยดือน
กันยายนปຓนดือนทีไมีฝนตกชุกทีสุด฿นรอบปละปຓนชวงทีไมีความชืๅนสูง
2.1.แแ สภาพศรษฐกิจ
กลาวถึงมืไอ โเเ ปมาลຌว สดงวามืองตลาดขวัญ หรือ มืองนนทบุรีนัๅน ปຓนชุมทางมืองคຌาขายมี
รือจอดมากมาย มีผลเมຌขาย ปຓนมืองทีไมีบຌานชองหຌองหอสวยงาม ราคาจับตຌองเดຌสำหรับคนทุกระดับพืไอการอยู
อาศัย พืไอทีไจะเดຌปຓนมืองชานมืองของกรุงทพมหานครฯ ปຓนมืองทีไรมรืไนละสวยงาม มีสຌนทางคมนาคมสะดวก
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเดຌกลายปຓนพืๅน ทีไร องรับ การขยายตัวทางดຌานศรษฐกิจละสังคมจาก
กรุงทพฯ ตามนยบายกระจายการพัฒนาเปยังขตจังหวัดปริมณฑล ทำ฿หຌมีการจัดสรรพืๅนทีไพืไอกอสรຌางอาคารทีไอยู
อาศัย สาธารณูปภคตาง โ รงงานอุตสาหกรรม ละธุรกิจตาง โ พิไมขึๅนปຓนจำนวนมาก ทำ฿หຌพืๅนทีไพืไอการกษตร
ของจั ง หวั ด ลดลง ดั ง จะหใ น เดຌ จ ากการประกอบอาชี พ ของประชาชน ส ว น฿หญ ค ຌ า ขายละการรั บ จຌ า ง฿น
ภาคอุตสาหกรรม ิอุตสาหกรรมอาหาร, สิไงทอ ละครืไองนุงหม , ปรรูปเมຌละอุตสาหกรรม฿นครัวรือน ชน
ครืไองจักรสานละครืไองปัຕนดินผาี ตลอดจนธุรกิจบริการตาง โ ิรงรม, ภัตตาคาร, หຌางสรรพสินคຌา, สถานบันทิง,
หมูบຌานจัดสรร รวมถึงสถานบริการสุขภาพี จึงปຓนหลงรายเดຌของประชาชน ทีไอพยพมาจากทุกภาคของประทศ
ละรงงานตางชาติทีไอพยพขຌามาทำงาน
โ.แ.แแ.แ รงรม฿นพืๅนทีไ จำนวน แแ หง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชืไอ

ST 88
รงรมริชมอนด์อมรอินทร์
รงรมปาร์คอินน์
เมดຌา ฮตใล อูน
รงรมดอะลใคกาซีไ
Heat In Resort

ทีไอยู

22 ซ.ประชานิวศน์ 3 ซอยยอย 8/8 ถ.ประชานิวศน์ 3 ต.ทาทราย

69/783-787 ม.8 ถ.รัตนาธิบศร์ ต.บางกระสอ
30/11 ม.8 ถ.รัตนาธิบศร์ ต.บางกระสอ
29/67 ม.9 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ
9/37 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน23 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ
8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ
บริษัท 13 หรียญ ทาววอร์ งามวงศ์วาน จำกัด 5 ซ.งามวงศ์วาน 6 ยก 3 ต.บางขน
รงรม 73 กาลูน
118/4 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน22 ต.บางขน
รงรมบางกอกทรวลสวีท
86/3 ม.9 ซ.ทิมลนด์ ถ.งามวงศ์วาน ต.บางขน
รงรมนนทบุรีพาลช
219 ถ.นนทบุรี ต.สวน฿หญ
Aiverrine Place Hotel And Residence 173/1 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวน฿หญ

ทีไมา : ระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ณ วันทีไ 5 ตุลาคม โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-1แ ขຌอมูลทีไพัก รงรม ฿นขตพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ
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โ.แ.แแ.โ สถานประกอบการหຌางรຌาน
฿นสวนของการประกอบการนัๅน มีผูຌประกอบการรวมทัๅงสิๅน ประมาณ แ,ใ50 - 1400 หง
ิสำรวจขຌอมูล ณ ป 2563ี ดยสวนมากคืออุตสาหกรรมอะเหลยนต์ ละลหะ รองลงมาคือ ภาคการบริการ ละคຌา
ปลีก ฿นสวนของหຌางสรรพสินคຌาขนาด฿หญนัๅน฿นขตทศบาลมี ๆ หง Big C ติวานนท์ Big C รัตนาธิบศร์ ซในทรัล
รัตนาธิบศร์ ดอะมอลล์งามวงศ์วาน ทสกຌลตัส ละ Esplanade Cineplex งามวงศ์วาน เมรวม฿นสวนของขຌอมูล
หຌางสรรพสินคຌาขนาดลใกละตลาด฿นพืๅนทีไ
2.1.แโ สวนสาธารณะละสวนหยอม
ทศบาลนครนนทบุรี มีการกอสรຌาง ปรับ ปรุงสถานทีไปຓน สวนสาธารณะหรื อสวนหย อม พืไ อ
ประชาชน฿นชุมชน฿ชຌ ปຓ น สถานทีไ พั ก ผ อนหย อน฿จ สนามดใกล น ลานกีฬาหรื อ ออกกำลั งกาย ละกิจ กรรม
นันทนาการอืไน ดังตาราง
ลำดับ

สถานทีไ

ทีไตัๅง

แ

อุทยานมกุฎรมยสราญ

ถนนรัตนาธิบศร์

โ

สวนฉลิมพระกียรติ ่เ พรรษา

ใ

สวนฉลิมพระกียรติ ็โ พรรษา

ไ

สวนหยอมซอยศิริชัย แ ู โ

ซอยงามวงศ์วาน โ็
ถนนติวานนท์
หมูบຌานประชานิวศน์ ใ
ติดสถานธนานุบาล โ
ถนนสามัคคี
ถนนกรุงทพนนท์

5

สวนสาธารณะประชานิวศน์ ใ ซอยประชา
นิวศน์ ่/ใ ยก แโ ิสวนสนี
สวนสาธารณะประชานิวศน์ ใ ซอยประชา
นิวศน์ ่/ใ ยก แโ
ิสนามบาสกใตบอล ื สนามบอลี
สวนสาธารณะประชานิวศน์ ใ ซอยประชา
นิวศน์ แไ ยก แแ
สวนสาธารณะประชานิวศน์ ใ
ลานนๅำพุ
สวนสาธารณะประชานิวศน์ ใ ิหลังธนาคาร
เทยพาณิชย์ี

ๆ

็
่
้

ถนนสามัคคี
ถนนสามัคคี

ถนนสามัคคี
ซอยประชานิวศน์ ใ
ถนนสามัคคี
ซอยประชานิวศน์ ใ
ถนนสามัคคี

นืๅอทีไ ิเรี

ละติจูด

ลองจิจูด

5เ เร
ิ่เุเเเ ตร.ม.ี
แเ.5 เร
ิแๆุ้เเ ตร.ม.ี
ไ.้ เร
ิ็ุ้5ใ ตร.ม.ี

แใ.่ๆเ็ๆ้

แเเ.5แ55่ใ

แใ.่ๆไเๆ่

แเเ.5ไเๆเๆ

แใ.่็5แเๆ

แเเ.5ใแ้ไๆ

แ เร
ิแุๆเเ ตร.ม.ี
เ.5 เร
ิ้เ้ ตร.ม.ี
็ เร
็5.เ ตร.ว.

แใ.่ไเ5ๆ้

แเเ.5แๆแโเ

แใ.่็็ๆ่่

แเเ.5โๆโๆ่

แใ.่็่ไ้็

แเเ.5โๆ้เ็

เ.่ เร
ิแุใ้แ.็5 ตร.ม.ี
เ.5 เร
ิ่แโ.ๆ็ ตร.ม.ี
เ.5 เร
ิ่ไเ ตร.ม.ี

แใ.่ๆ่โ5้

แเเ.5ใเ5็5

แใ.่ๆ้5ใเ

แเเ.5ใแแ่5

แใ.่็โ5เๆ

แเเ.5ใแแๆ5
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ลำดับ
แเ
แแ
แโ
แใ
แไ

สถานทีไ

สวนสาธารณะประชานิวศน์ ใ ิหลังสนาม
เดร์ฟกอล์ฟี
สวนสาธารณะประชานิวศน์ โ
ริมคลองประปา ิ฿ตຌสายเฟรงสูงี
สวนสาธารณะประชานิวศน์ โ ซอยสามัคคี
5่/้
สวนสาธารณะประชานิวศน์ โ ซอยสามัคคี
5่/แโ
สวนสาธารณะประชานิวศน์ โ ซอยสามัคคี
5่/โโ

ทีไตัๅง

ซอยประชานิวศน์ ใ
ถนนสามัคคี
ถนนประชาชืไน
ถนนสามัคคี
ถนนสามัคคี
ถนนสามัคคี

รวม

นืๅอทีไ ิเรี

ละติจูด

ลองจิจูด

เ.้ เร
ิแุไๆเ ตร.ม.ี
โ.ใ เร
ิใุ็เเ ตร.ม.ี
แ.ไ เร
ิโุใโเ ตร.ม.
แ.5 เร
ิโ5ใ้.็โ ตร.ม.ี
แ.5 เร
ิโุไ่5.ใโ ตร.ม.ี

แใ.่็ไ5โใ

แเเ.5โ่่้่

แใ.่็ๆ5ใ็

แเเ.5ไ่ๆ5แ

แใ.่็ๆใ้โ

แเเ.5ไไโเโ

แใ.่็็ๆ่โ

แเเ.5ไแใเใ

แใ.่็ไๆเไ

แเเ.5ไเ็5ใ

่ใ.่โ เร

ู

ู

ทีไมา : สำนักการชาง ทศบาลนครนนทบุรี ณ ดือนมษายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-1โ ขຌอมูลสวนสาธารณะ สวนหยอม ละสถานทีไพักผอนหยอน฿จทศบาลนครนครนนทบุรี
2.1.แใ ลานกีฬา จำนวน ่่ หง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลานกีฬา
ลานกีฬาชุมชนผนดินทอง
ลานกีฬาชุมชนเพลินูพัฒนาูสามเชย
ลานกีฬาชุมชนรงพยาบาลรคทรวงอกูสีไเชยทอง

ลานกีฬาชุมชนหมูบຌาน ซอยรุงรือง 3
ลานกีฬาชุมชนภัทรินทร์ฮຌาส์
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานชัยวิวัฒน์ 3
ลานกีฬาชุมชนหลังองค์การทรศัพท์
ลานกีฬาชุมชนรัตนาธิบศร์ 8-14 รวม฿จ
ลานกีฬาชุมชนวารุณประภา แูโ
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานกรใดกຌว 5 ตำบลบางกระสอ

ลานกีฬาชุมชนวัดบัวขวัญ
ลานกีฬาชุมชนหลักทอง

ลำดับ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ลานกีฬา
ลานกีฬาชุมชนประชานิวศน์ 3/1 กลาง
ลานกีฬาชุมชนประชานิวศน์ 3/1 หนือ
ลานกีฬาชุมชนหมูทีไ 3 ตลาดขวัญ ซน 1
ลานกีฬาชุมชนซอยสนสุข
ลานกีฬาชุมชน ช.รุงรือง 4
ลานกีฬาชุมชนธนสมบูรณ์
ลานกีฬาชุมชนหมูทีไ 2 ตลาดขวัญ
ลานกีฬาชุมชนรวดีซน 3 ซอย 17-39
ลานกีฬาชุมชนรวดีซน 1 ซอย 1-15
ลานกีฬาชุมชนขุนลิศดำริห์การ
ลานกีฬาชุมชนมิไงขวัญ
ลานกีฬาชุมชนภูสภาูถลิงขวัญ
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ลำดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ลานกีฬา
ลานกีฬาชุมชนเทยานนท์ ซอย 16/1-2
ลานกีฬาชุมชนวัดสมรกฏิ
ลานกีฬาชุมชนหลัง รพ.พระนัไงกลຌาฯ ิมุสลิมี
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานตะวันนา
ลานกีฬาชุมชนวัดจຌงศิริสัมพันธ์
ลานกีฬาชุมชนวัดนຌอยนอก
ลานกีฬาชุมชนหมูทีไ 3 ตำบลบางกระสอ
ลานกีฬาชุมชนวัดคนอก
ลานกีฬาชุมชนซอยสหกรณ์
ลานกีฬาชุมชนเทยานนท์ูรณสิทธิ์พิชัย
ลานกีฬาชุมชนบຌานดอน
ลานกีฬาชุมชนติวานนท์พัฒนา
ลานกีฬาชุมชนหมูทีไ 3 ตำบลทาทราย
ลานกีฬาชุมชนปรมฤทัย
ลานกีฬาชุมชนสามัคคี 1-2 (มุสลิม
ลานกีฬาชุมชนซอยทรายทอง ิมุสลิมี
ลานกีฬาชุมชนทานสัมฤทธิ์ู฿ตຌ
ลานกีฬาชุมทานสัมฤทธิ์ูหนือ
ลานกีฬาชุมชนเทยานนท์ูพงษ์สวัสดิ์
ลานกีฬาชุมชนซอยกาหลง
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานอัญชลี 1
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานอัญชลี 2
ลานกีฬาชุมชนวัดตำหนัก฿ตຌ
ลานกีฬาชุมชนบຌานพักกรมชลประทาน
ลานกีฬาชุมชนประชานิวศน์ 2
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานอืๅออาทรประชานิวศน์ ซน 2
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานอืๅออาทรประชานิวศน์ ซน 1

ลานกีฬาชุมชนภัทรนิวศน์

ลำดับ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ลานกีฬา
ลานกีฬาชุมชนซอยพิชยนันท์
ลานกีฬาชุมชนฉลิมพระกียรติ
ลานกีฬาชุมชนซอยพรหมนิมิต
ลานกีฬาชุมชนวัดลานนาบุญ
ลานกีฬาชุมชนคลຌอยอุทิศ
ลานกีฬาชุมชนหมูบຌานรวดี
ลานกีฬาชุมชนรวดีซน 2 ซอย 2-24
ลานกีฬาชุมชนรวดีซน 4 ซอย 24/1-46
ลานกีฬาชุมชนศิริชติูสวัสดิ์กิจ
ลานกีฬาชุมชนซอยจาริพิบูลย์
ลานกีฬาชุมชนหมูทีไ 2 ตำบลบางขน
ลานกีฬาชุมชน฿ตຌทางดวนบางขน
ลานกีฬาชุมชนทับทิม
ลานกีฬาชุมชนซอยวัดกำพง
ลานกีฬาชุมชนศิริชัยพัฒนา
ลานกีฬาชุมชนวัดทางหลวง
ลานกีฬาชุมชนวัดพธิ์ทองลาง
ลานกีฬาชุมชนซอยสันติ
ลานกีฬาชุมชนวัดฝาง
ลานกีฬาชุมชนหมูทีไ 1 ตำบลบางขน
ลานกีฬาชุมชนศรีพรสวรรค์ 1-2
ลานกีฬาชุมชนกลาหมูบุญนาค
ลานกีฬาชุมชนวัดบางขวาง
ลานกีฬาชุมชนยกยຌาย
ลานกีฬาชุมชนซอยพรຌอม฿จ
ลานกีฬาชุมชนซอยพรຌอม฿จ
ลานกีฬาชุมชนวัดพลับพลาูวัดขมาฯ
ลานกีฬาชุมชนหมูทีไ 9 ซอยพิบูลสงคราม 1 (มุสลิมี
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ลำดับ
41
42
43
44

ลานกีฬา
ลานกีฬาชุมชนสรรพาวุธ
ลานกีฬาชุมชนประชานิวศน์ 3/2 ฿ตຌ
ลานกีฬาชุมชนประชานิวศน์ 3/2 หนือ
ลานกีฬาชุมชนประชานิวศน์ 3/1

ลำดับ
85
86
87
88

ลานกีฬา
ลานกีฬาชุมชนวัดนครอินทร์
ลานกีฬาชุมชนบอนเกูสามหลวง
ลานกีฬาชุมชนซอยสงทียน
ลานกีฬาชุมชนหลังวัดทินกรนิมิต

ทีไมา : กองสงสริมวัฒนธรรมการทองทีไยวละกีฬา ณ ดือนมษายน โ5ๆใี

ตารางทีไ 2-1ใ ขຌอมูลลานกีฬา฿นพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรี
2.1.แไ ศาสนสถาน
฿นสวนของศาสนสถานนัๅน ฿นขตทศบาลนครนนทบุรี มีวัดจำนวน โไ หง บสถ์คริสต์ จำนวน ็ หง
มัสยิดจำนวน 5 หง ละ ศาลจຌาจำนวน ใ หง ดยมีรายชืไอดังตอเปนีๅ
โ.แ.แไ.แ วัด จำนวน โไ หง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
แแ
แโ

วัดกลางบางซืไอ
วัดบางพรกหนือ
วัดกำพง
วัดคนอก
วัดบางขวาง
วัดทางหลวง
วัดปากนๅำ
วัดตำหนัก฿ตຌ
วัดบางพรก฿ตຌ
วัดจຌงศิริสัมพันธ์
วัดทินกรนิมิต
วัดบัวขวัญ

วัด

ลำดับ
แใ
แไ
แ5
แๆ
แ็
แ่
แ้
โเ
โแ
โโ
โใ
โไ

วัดลานนาบุญ
วัดฝาง
วัดนຌอยนอก
วัดสมรกฏิ
วัดขมาภิรตาราม
วัดนครอินทร์
วัดชมพูวก
วัดกลຌวย
วัดพลับพลา
วัดทຌายมือง
วัดพุทธปัญญา
วัดพธิ์ทองลาง

ตารางทีไ 2-1ไ ขຌอมูลวัด฿นพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรี

วัด
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โ.แ.แไ.โ บสถ์คริสต์ จำนวน ็ หง
แี คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นนทบุรี
โี คริสตจักรนๅำพระทัย โ
ใี คริสตจักรชีวิตนิรันดร์
ไี คริสตจักรสัมพันธ์ประชานิวศน์
5ี คริสตจักรบຍบติสต์นนทบุรี
ๆี คริสตจักรกระสพร
็ี คริสตจักรพักพิง฿นพระจຌา
โ.แ.แไ.ใ มัสยิด จำนวน ไ หง
แี มัสยิดรีไยาดิๅสสุนัน
โี มัสยิดดารุຌลมุตตากีน
ใี มูลนิธิ ม.สงคราะห์
ไี มัสยิดฮิดายา ตุຌลอุมมะห์
โ.แ.แไ.ไ ศาลจຌา จำนวน ใ หง
แี ศาลจຌามทับทิม
โี ศาลจຌาตลาดขวัญ
ใี ศาลจຌารงจกงตใกตึๅง
2.1.แ5 การสาธารณสุข
ทศบาลนครนนทบุรีมีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๆ ศูนย์ มี รถตูຌพยาบาลฉุกฉินพรຌอมอุปกรณ์
ชวยชีวิตฉุกฉิน จำนวน ไ คัน มีรถพยาบาลสัตว์พรຌอมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสัตว์ แ คัน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ
การวางผน บริหารจัดการ การดำนินกิจกรรมตาง โ ของศูนย์บริการสาธารณสุข฿หຌกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมี
คุณภาพ ละครอบคลุมพืๅนทีไรับผิดชอบ ประกอบดຌวย วชระบียนละสถิติ การ฿หຌบริการรักษาพยาบาล฿นละ
นอกสถานทีไ บริการฟຕนฟูสภาพละดู ลผูຌปຆวยรืๅอรังละพิการ วิคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการละสภาวะ
สุขภาพของประชาชน฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบการรับคำรຌอง ละจัดทำบัตร สวัสดิการดຌานการรักษาพยาบาล ผูຌมีรายเดຌ
นຌอย ิบัตร สปร.ี สวัสดิการผูຌสูงอายุ ละบัตรสวัสดิการตาง โ พรຌอมทัๅงปฏิบัติงานอืไน โ ทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย
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มีพทย์ออกตรวจยีไ ย มผูຌ ปຆ ว ยทีไ ม ารั บ การรั ก ษาหมุ น วี ย นผลั ด ปลีไ ย นตามศู น ย์ บ ริ ก ารประจำ
ชุมชน ตามวันละวลาทีไกำหนด ยกวຌนวຌนวันหยุดราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ โ ู ไ ละ ๆ จะมีพทย์ละ
ทันตพทย์ประจำศูนย์บริการฯพืไอตรวจรักษาผูຌปຆวยทุกวันวลาทำการ นอกจากนีๅทศบาลยังจัด฿หຌมีคลินิกนอกวลา
฿หຌบริการรักษาพยาบาลนอกวลาราชการกประชาชนทีไเมสะดวกตอการลางาน พืไอเปรับการรักษาพยาบาล฿นวลา
ราชการ การบริการคลินิกนอกวลา ปัจจุบันมีคลินิกนอกวลา จำนวน ใ หง ประชาชนทีไมีสิทธิบิกคารักษาพยาบาล
ทุกประภทสามารถ฿ชຌสิทธิ ฿นการรับการตรวจรักษาทีไคลินิกนอกวลาชนดียวกับสถานพยาบาลของรัฐ
นอกจากจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขภาย฿ตຌการดูลของสำนักการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอมลຌว
฿นขตทศบาลยังมีรงพยาบาลอีกจำนวน 5 หง เดຌก
1)
2)
3)
4)
5)

รงพยาบาลบำราศนราดูร
รงพยาบาลทรวงอก
รงพยาบาลพระนัไงกลຌา
รงพยาบาลศรีธัญญา
รงพยาบาลนนทวช

สิทธิการรักษา
แี รับบัตรประกันสุขภาพถຌวนหนຌา ิบัตรทองี รงพยาบาลพระนัไงกลຌา
โี รับบัตรประกันสังคม
ู รงพยาบาลพระนัไงกลຌา
ู ศูนย์พทย์ปัญญานันทภิขุ รงพยาบาลชลประทาน
ู สถาบันบำราศนารดูร
พนั ก งานองค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิ ไ น ิทศบาล อบจ. อบต.ี บิ ก จ า ยตรง ขຌ า ราชการบิ ก ค า
รักษาพยาบาลเดຌ ิสำรองจายี
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2.1.แ5.แ ศูนย์บริการสาธารณสุขทศบาลนครนนทบุรี จำนวน ๆ ศูนย์ ดังนีๅ

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ทีไอยู

ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ขทีไ 1 ลขทีไ 1 ซอยรัตนาธิบศร์ 6 ถนนรัตนาธิ
รัตนาธิบศร์
บศร์ ตำบลบางกระสอ อำภอมื อ ง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ขทีไ 2 หมู  4 ซอย อาคารศาลากลางหลั ง ก า
สวน฿หญ
ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวน฿หญ อำภอ
มือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ขทีไ ใ ลขทีไ โแโ ทีไทำการขวงทาทราย ถนน
ทาทราย
ประชานิวศน์ ใ ตำบลทาทราย อำภอ
มือง จังหวัดนนทบุรี แแเเเ
ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ขทีไ ไ ลขทีไ โเ/ๆ หมู ่ ซอยวัดสมรกฏิ ถนน
วัดสมรกฏิ
รัตนาธิบศร์ ตำบลบางกระสอ อำภอ
มืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แแเเเ
ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ขทีไ 5 ซอยทรายทอง แ5 ถนนติวานนท์ ตำบลทา
ทรายทอง
ทราย อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี แแเเเ
ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ขทีไ 6 ลขที ไ แไไ/ใ ถนนติ ว านนท์ ตำบลท า
สนามบินนๅำ
ทราย อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี

ปຂด฿หຌบริการ
ิพ.ศ.ี
2537

02 591 4185

2522

02 525 2395

โ5ไใ

เโ ้5โ ่็เ5

2541

02 577 320

โ5ไใ

02 588 4827

โ55่

02 589 6824

บอร์ทร

ทีไมา : ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม ทศบาลนครนนทบุรี ณ กันยายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-15 ศูนย์บริการสาธารณสุขทศบาลนครนนทบุรี
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2.1.แ5.โ การบริการทางการพทย์
 คลินิกตรวจรคทัไวเป
 คลินิกสุขภาพดใกดี ิสรຌางภูมิคุຌมกันรคี
 คลินิกฝังขใม
 คลินิกกายภาพบำบัด
 คลินิกรคกระดูกละขຌอ
 คลินิกพทย์ผนเทย

 คลินิกทันตกรรม
 คลินิกเตทียม
 คลินิกพืไอน฿จ
 ตรวจคลืไอนเฟฟງาหัว฿จ
 ตรวจมวลกระดูกกับอใกซรย์
 ตรวจคัดกรองมะรใงปากมดลูก/มะรใงตຌานม

 คลินิกวางผนครอบครัว
ตารางทีไ 2-1ๆ การบริการทางการพทย์ทศบาลนครนนทบุรี
2.1.แ5.ใ ขຌอมูลจำนวนบุคลากรทางการพทย์฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี
จำนวน
บุคลาการทางการพทย์
ศูนย์ฯ1 ศูนย์ฯ2 ศูนย์ฯ3 ศูนย์ฯ4 ศูนย์ฯ5 ศูนย์ฯ6
พทย์
4
4
9
1
5
5
พยาบาลวิชาชีพ
3
3
3
3
3
5
ทันตพทย์
7
5
1
12
จຌาพนักงานทันตสาธารณสุข
1
1
ผูຌชวยทันตพทย์
0
0
1
1
0
3
ภสัชกร
1
1
1
1
1
1
นักวิชาการสาธารณสุข
3
2
4
4
1
9
นักกายภาพบำบัด
1
2
2
0
0
5
พทย์ผนเทย
2
1
2
0
2
นักภชนากร
1
1
1
1
1
1
พทย์ผนจีน
2
3
1
3
0
2
นักรังสีการพทย์
0
0
0
0
0
1
นักทคนิคการพทย์
0
0
0
0
0
3
นักวิทยาศาสตร์การพทย์
0
0
0
1
0
0
รวม
แ5
โ5
โ้
แ้
แแ
ไ้
ทีไมา : ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม ทศบาลนครนนทบุรี ณ ดือน กันยายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-1็ ขຌอมูลจำนวนบุคลากรทางการพทย์฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

2.1.แ5.ไ ข้อมูลการกใบขยะมูลฝอยละการรักษาความสะอาด ิจัดกใบดยพนักงานทศบาลี
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ
การกใบขนขยะมูลฝอย
ปงบประมาณ

จำนวนรถ

พ.ศ. โ5ๆใ

ิคัน)

5ไ

พนักงาน

พนักงาน

5้

แแ่

การรักษาความสะอาด

จำนวนทีไยว
ขับรถ ิคนี กใบขน ิคนี ิฉลีไย / วันี

แ.5

นๅำหนัก
ิวัน/ตันี

ปัดกวาด
ถนน ิคนี

พืๅนทีไรับผิดชอบ
ิตร.มตรี

ใไเ

แๆๆ

ใ่.้

ทีไมา : สำนักการสาธารณสุขละสิงไ วดลຌอม ทศบาลนครนนทบุรี ณ ดือน กันยายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-1่ ขຌอมูลการกใบขยะมูลฝอยละการรักษาความสะอาด ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ
2.1.แ6 การศึกษา
฿นขตทศบาลนครนนทบุรี มีทัๅงสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาของภาคอกชน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงรงรียน฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี รงรียนกีฬา
สังกัดทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาลนครนนทบุรี ซึไงสดงถึงศักยภาพ฿นการปຓนศูนย์กลางดຌาน
การศึกษาทุกระดับตัๅงตระดับกอนวัยอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
โ.แ.แ6.แ สถานศึกษา฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี
แี รงรียน฿นสังกัด จำนวน ๆ รงรียน

ทีไมา : ฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษา ทศบาลนครนนทบุรี ณ ดือน กันยายน โ5ๆใ

ตารางทีไ 2-1้ ขຌอมูลรงรียน฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี
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โี ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด จำนวน แโ รงรียน
ระดับอายุ

ทีไ

ชืไอสถานศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นครนนท์ 1 วัดทຌายมือง
นครนนท์ 2 วัดฝาง
นครนนท์ 3 วัดนครอินทร์
นครนนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ
นครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์
นครนนท์ 6 ตำบลบางขน
นครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์
นครนนท์ 8 ทางหลวงพธิทอง
นครนนท์ 9 กลาหมอุทิศ
นครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ
นครนนท์ 11 ทาทรายประชาอุปถัมภ์
นครนนท์ 12 ประชานิวศน์ 3

อายุ 2 อายุ 3 อายุ 4 อายุ 5 อายุ 6
1
4
5
7
1
4
1
22
45

14
16
18
41
68
48
120
27
22
33
22
71
500

2
3
1
35
13
37
32
3
9
16
2
73
226

35

13

34

2

31
100

2
17

รวม
17
23
24
124
88
122
152
34
31
50
24
199
888

ทีไมา : ฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษา ทศบาลนครนนทบุรี ณ ดือน กันยายน โ5ๆใ

ตารางทีไ โูโเ ขຌอมูลศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

โ.โ กรอบความชืไอมยงนยบาย ละยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับผนมบททคนลยีสารสนทศของ
ทศบาลนครนนทบุรี
นวทางการดำนินการจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ5ๆไ – โ5ๆๆี ของทศบาล
นครนนทบุรี฿นครัๅงนีๅ เดຌ฿ชຌนวทางการจัดทำผนทคนลยีสารสนทศบบบูรณาการ ดยดำนินการตามยุทธศาสตร์
ผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ.โ5ๆแูโ5ๆ5 ทศบาลนครนนทบุรี ยุทธศาสตร์ทีไ ใ วาดຌวยการรงพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บุคคลากร฿นการปฏิบัติงาน ดยอาศัยระบบทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพละพืไอ ฿หຌ
สอดคลຌองกับนยบายละนยบายระดับประทศตาง โ จึงเดຌ นำนยบายยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม พ.ศ.โ5ๆแู
โ5่เี ผนปฏิบัติการดຌานดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมระยะ 5 ป ิพ.ศ.โ5ๆแูโ5ๆ5ี ปຓนตຌนบบ฿นการกำหนด
ยุทธศาสตร์การทำผนมบทฉบับนีๅ ประกอบกับ พืไอ฿หຌปຓนเปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานละการ฿หຌบริการ
ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. โ5ๆโ ดังผนภาพนีๅ

รูปทีไ โูโ กรอบความชืไอมยงนยบาย ละนยบายทีไกีไยวขຌอง
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ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป
ิพ.ศ. โ56แ ู โ5่เี
โ.โ.แ ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ56แ – โ5่เี
฿นบริบทปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐอยูภาย฿ตຌขຌอกำหนดมาตรฐานระดับชาติภาย฿ตຌนยบาย
ประทศเทย ไ.เ ซึไงสอดคลຌองกับการขับคลืไอนปງาหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป ซึไงมุง฿หຌความสำคัญกับการ
ขับนຌนการพัฒนา฿นชิงพืๅนทีไ พืไอสรຌางจุดขาย ละสริมสรຌางศักยภาพ฿นการขงขันทัๅงมิติชิงการตลาด ละมิติชิง
ทคนลยีนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติทีไกีไยวขຌองประกอบดຌวย
ยุทธศาสตร์ทีไ โ สรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
มีปງาหมายการพัฒนาทีไมุงนຌนการยกระดับศักยภาพของประทศ฿นหลากหลายมิติบนพืๅนฐาน
นวคิด ใ ประการ เดຌก
แี ตอยอดอดีต ดยมองกลับเปทีไรากหงຌาทางศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประพณี
วิถีชีวิต ละจุดดนทางทรัพยากรธรรมชาติทีไหลากหลาย รวมทัๅง ความเดຌปรียบชิงปรียบทียบของประทศ ฿นดຌาน
อืไน โ นามาประยุกต์ผสมผสานกับทคนลยีละนวัตกรรม พืไอ฿หຌสอดรับกับบริบทของศรษฐกิจละสังค มลก
สมัย฿หม
โีปรับปัจจุบัน พืไอปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานของประทศ฿นมิติ
ตาง โ ทัๅงครงขายระบบคมนาคมละขนสง ครงสรຌางพืๅนฐานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละดิจิทัล ละการปรับ
สภาพวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการพัฒนาอุตสาหกรรมละบริการอนาคต ละ
ใี สรຌางคุณคา฿หม฿นอนาคต ดຌวยการพิไมศักยภาพของผูຌประกอบการ พัฒนาคนรุน
฿หม รวมถึงปรับรูปบบธุรกิจ พืไอตอบสนองตอความตຌองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ทีไรองรับอนาคต
บนพืๅนฐานของการตอยอดอดีตละปรับปัจจุบัน พรຌอมทัๅงการสงสริมละสนับสนุนจากภาครัฐ฿หຌประทศเทย
สามารถสรຌางฐานรายเดຌละการจຌางงาน฿หม ขยายอกาสทางการคຌาละการลงทุน฿นวทีลก ควบคูเปกับการ
ยกระดับรายเดຌละการกินดีอยูดี รวมถึง การพิไมขึๅนของคนชัๅนกลางละลดความหลืไอมลຌาของคน฿นประทศเดຌ฿น
คราวดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีปງาหมายการพัฒนาทีไสำคัญพืไอพัฒนาคน฿นทุกมิติละ฿นทุกชวงวัย฿หຌปຓนคนดี กง ละ
มีคุณภาพ ดยคนเทยมีความพรຌอมทัๅง กาย ฿จ สติปัญญา มีพัฒนาการทีไดีรอบดຌานละมีสุขภาวะทีไดี฿นทุกชวงวัย มี
จิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมละผูຌอืไน มัธยัสถ์ อดออม อบอຌอมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม ละปຓนพลมืองดีของ
ชาติ มี หลักคิดทีไถูกตຌอง มีทักษะทีไจาปຓน฿นศตวรรษทีไ โแ มีทักษะสืไอสารภาษาอังกฤษละภาษาทีไสามละอนุรักษ์
ภาษาทຌองถิไน มีนิสัยรักการรียนรูຌละการพั ฒนาตนองอยางตอนืไองตลอดชีวิต สูการปຓนคนเทยทีไมีทักษะสูง ปຓน
นวัตกร นักคิด ผูຌประกอบการ กษตรกรยุค฿หมละอืไน โ ดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนอง
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การปรับสมดุล ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีปງาหมายการพัฒนาทีไส ำคัญพืไอปรับปลีไยนภาครัฐทีไยึดหลัก ภาครัฐของประชาชนพืไอ
ประชาชนละประยชน์สวนรวม ดยภาครัฐตຌองมีขนาดทีไหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ยกยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐทีไทำหนຌาทีไ฿นการกำกับหรือ฿นการ฿หຌบริการ฿นระบบศรษฐกิจทีไมีการขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทำงาน฿หຌมุงผลสัมฤทธิ์ละผลประยชน์สวนรวม มีความทันสมัยละพรຌอมทีไจะปรับตัว฿หຌทันตอ
การปลีไยนปลงของลกอยูตลอดวลา ดยฉพาะอยางยิไงการนำนวัตกรรม ทคนลยีขຌอมูลขนาด฿หญ ระบบการทา
งานทีไปຓนดิจิทัลขຌามาประยุกต์฿ชຌอยางคุຌมคาละปฏิบัติงานที ยบเดຌกับมาตรฐานสากล รวมทัๅง มีลักษณะปຂดกวຌาง
ชืไอมยงถึงกันละปຂดอกาส฿หຌทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวมพืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยาง
สะดวก รวดรใว ละปรง฿ส ดยทุกภาคสวน฿นสังคมตຌองรวมกันปลูกฝังคานิยม ความชืไอสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
ละสรຌางจิตสำนึก฿นการปฏิสธเมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิๅนชิง นอกจากนัๅน กฎหมายตຌองมีความ
ชัดจน มีพียงทาทีไจำปຓน มีความทันสมัย มีความปຓนสากล มีประสิทธิภาพ ละนำเปสูการลดความหลืไอมลๅ ำละ
อืๅอตอการพัฒนา ดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารทีไมีประสิทธิภาพ ปຓนธรรม เมลือกปฏิบัติละการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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รูปทีไ โูใ ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5่เี

ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ56เ – โ56ไี
โ.โ.โ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ56เ ู โ56ไี
ดยผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ แโ นีๅ เดຌจัดทำบนพืๅนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ ู
โ5่เี ซึไงปຓนผนหลักของการพัฒนาประทศ ละปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ิSustainable Development
Goals: SDGs) รวมทัๅง การปรับครงสรຌางประทศเทยเปสูประทศเทย ไ.เ ตลอดจนประดในการปฏิรูปประทศ
นอกจากนัๅน เดຌ฿หຌความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทัๅง฿นระดับ กลุมอาชีพ ระดับภาค
ละระดับ ประทศ฿นทุกขัๅน ตอนของผนฯ อยางกวຌางขวางละตอนืไอง ซึไงปງาหมายทีไ ผนมบ ททคนลยี
สารสนทศทศบาลนครนนทบุรี ยึดถือปຓนกรอบนวทางการพัฒนางาน คือ
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มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ กระจายอำนาจละมี
สวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ฿นการ฿หຌบริการซึไงภาคอกชน ดำนินการทนเดຌดีกวาลดลง พิไมการ฿ชຌระบบ
ดิจิทัล฿นการ฿หຌบริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลงละการบริหารจัดการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีอิสระมากขึๅน
ดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐทีไจัดทาดยสถาบันการจัดการนานาชาติละอันดับความยากงาย฿นการดำนินธุรกิจ฿น
ประทศดีขึๅน การ฿ชຌจายภาครัฐละระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกวຌางขึๅนละดัชนีการรับรูຌการทุจริต
ดีขึๅน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐทีไมีความรูຌ ความสามารถละปรับตัวเดຌทันกับยุคดิจิทัลพิไมขึๅน
นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม
ิพ.ศ. โ56แ – โ5่เี
โ.โ.ใ นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัล พืไอศรษฐกิจละสังคม ิพ.ศ. โ56แ – โ5่เี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
พืไอ฿หຌวิสัยทัศน์ละปງาหมาย฿นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมดຌวยทคนลยีดิจิทัล บรรลุผ ล
นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม จึงเดຌกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ๆ ดຌาน คือ

รูปทีไ โูไ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ิDigital Economyี
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ยุทธศาสตร์ทีไ แ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ : ขຌาถึง
พรຌอม฿ชຌ จายเดຌ
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยทคนลยีดิจิทัล : ขับคลืไอน New S-Curve พิไมศักยภาพ
สรຌางธุรกิจพิไมมูลคา
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางสังคมคุณภาพทีไทัไวถึงทาทียมดຌวยทคนลยีดิจิทัล : สรຌางการมีสวนรวม การ
฿ชຌประยชน์อยางทัไวถึงละทาทียม
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ปรับปลีไยนภาครัฐสูการปຓนรัฐบาลดิจิทัล : ปรง฿ส อานวยความสะดวก รวดรใว
ชืไอมยงปຓนหนึไงดียว
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนากำลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล : สรຌางคน สรຌางงาน
สรຌางความขຌมขใงจากภาย฿น
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล : กฎระบียบทันสมัย ชืไอมัไน฿นการ
ลงทุน มีความมัไนคงปลอดภัย
ดยมีปງาหมายหลัก฿นการพัฒนาหรืออาศัยทคนลยีสารสนทศละทคนลยีดิจิทัล พืไอปຓน
กลเก฿นการปรับปลีไยนนวคิดของทุกภาคสวน ปฏิรูปกระบวนการทางธุร กิจ การผลิต การคຌาละการบริ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึไงการพัฒนาทคนลยี
ตาง โ หลานัๅน ยังรวมเปถึงการปรับปลีไยน฿นภาคราชการ

ผนปฏิบัติการดຌานดิจิทลั พืไอศรษฐกิจ
ละสังคมระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2561 – 2565)

โ.โ.ไ ผนปฏิบัติการดຌานดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ ละสังคมระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2561 – 2565)
มุงนຌนการปลีไยนผานประทศเทยเปสูการปຓนประทศทีไขับคลืไอนละ฿ชຌประยชน์จากทคนลยี
ดิจิทัลเดຌอยางตใมศักยภาพหรือ Digital Transformation อันปຓนการสรຌางรากฐานการพัฒนาประทศ฿หຌปຓน
ประทศทีไขับคลืไอนการพัฒนา ทัๅง฿นมิติทางศรษฐกิจละสังคมดຌวยนวัตกรรม พืไอสรຌางศักยภาพ฿นการขงขันของ
ประทศละการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาย฿ตຌกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๆ ดຌาน ดังนีๅ
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ดยผนปฏิบัติการดຌานดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมฉบับนีๅ เดຌกำหนดปງาหมายละนวทางการ
พัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมของประทศ ฿นระยะ 5 ป ทีไสอดคลຌองตามบทบัญญัติหงพระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม พ.ศ. โ5ๆเ ิมาตรา ๆี ละ฿ชຌนยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนา
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม พ.ศ. โ5ๆแ – โ5่เ ปຓนกรอบนำนวความคิด฿นการวางผนเปสูการปฏิบัติ ดังนีๅ
โ.โ.ไ.แ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นยบาย
ละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม มีป้าหมายละนวทางอยางนຌอย ดังตอเปนีๅ
1ี การดำนินการละการพัฒนา฿หຌมีการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดย
วิธีการอยางหนึไงอยาง฿ดทีไท ำ฿หຌสามารถ฿ชຌรวมกันหรือชืไอมยงกันเดຌหรือวิธีอืไน฿ดทีไปຓนการประหยัดทรัพยากรของ
ชาติละกิดความสะดวกตอผูຌทีไกีไยวขຌอง รวมถึงการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌจายงบประมาณประจำป
2ี การพัฒนาครงการสรຌางพืๅนฐานทางทคนลยีดิจิทัลทีไปຓนการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคม ซึไงตຌองครอบคลุมครงขายการติดตอสืไอสาร ผยพรสียงละภาพ฿นทุกรูปบบเมวาจะอยู฿นภาคพืๅนดิน พืๅน
นๅำ ฿นอากาศ หรืออวกาศละปງาหมาย฿นการ฿ชຌ คลืไอนความถีไ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมละประยชน์ของประชาชน
3ี การสงสริมละสนับสนุน฿หຌมีระบบการ฿หຌบริการหรืออปพลิคชั นสำหรับประยุกต์ ฿ชຌ
งานดຌวยทคนลยีดิจิทัล
4ี การสงสริม฿หຌกิดมาตรฐานหรือกฎกณฑ์฿นการ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัล฿หຌสอดคลຌองกัน
พืไอ฿หຌการทำงานระหวางระบบสามารถทำงานชืไอมยงกันเดຌอยางมีความมัไนคงปลอดภั ย อยู฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงาน
รวมตลอด ทัๅงทำ฿หຌระบบหรือการ฿หຌบริการมีความนาชืไอถือละมีนวทางการสงสริม฿หຌกิดการ฿ชຌงานทคนลยี
ดิจิทัล฿นการทำธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ละพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ละมีหลักประกันการขຌาถึง ละ฿ชຌประยชน์
ตอศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมละความมัไนคงของประทศ
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5ี การสงสริมละสนับสนุนการพัฒนาม฿หຌกิดอุตสาหกรรมละนวัตกรรมดຌานทคนลยี
ดิจิทัล การพัฒนา฿หຌกิดการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืไอสรຌางหรือผยพรนืๅอหาผานทางสืไอทีไกอ฿หຌกิดประยชน์ตอ
ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมละความมัไนคงของประทศ
6ี การสงสริมการสนับสนุนการผลิตละพัฒนากำลังคน ฿หຌกิดความพรຌอมละความรูຌดຌาน
ทคนลยีดิจิทัลละสงสริมละสนับสนุน฿หຌหนวยงานของรัฐละอกชน ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿หຌกิดประยชน์ทาง
ศรษฐกิจละสังคม รวมทัๅง สรຌางความตระหนักละรูຌทาทันสืไอละสารสนทศอืไน สงสริมละสนับสนุน฿หຌลดความ
หลืไอมลຌา฿นการขຌาถึงบริการทีไจำปຓนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
7ี การพัฒนาคลังขຌอมูลละฐานขຌอมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรูຌ รวมทัๅงการสงสริม
พืไอ฿หຌมีระบบทีไปຓนศูนย์หงการรียนรูຌละ฿หຌบริการขຌอมูลทางอิลใกทรอนิกส์ทีไทันสมัย ซึไงอืๅอตอการนำเป฿ชຌ
ประยชน์฿นรูปบบ ทีไหมาะกับยุคสมัย
โ.โ.ไ.โ ป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ตามผนปฏิบัติการดຌานดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม ระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2561 -2565) ทีไกีไยวขຌองประกอบดຌวย
ขຌอ ิ3ี พัฒนารัฐบาลดิจิทัล พืไอประหยัดการ฿ชຌกระดาษ฿นทุกขัๅนตอนการทำงาน ลดวลา
฿นการติดตอ/รับบริการภาครัฐละวลา฿นการจดทะบียนริไมตຌนธุรกิจ สาหรับประชาชนละภาคธุรกิจ
ขຌอ (5ี สรຌางความชืไอมัไน พืไอขจัดภัยคุกคามเซบอร์การจมตีวใบเซต์ หนวยงานภาครัฐ
นืๅอหาเมหมาะสมทางอินทอร์นใต กลกงออนเลน์/การฉຌอกงรูปบบ฿หมโ ตลอดจนสรຌางความชืไอมัไน฿หຌ กับภาค
ธุรกิจละประชาชน฿นการทำธุรกรรมออนเลน์
ขຌอ (6ี พัฒนากำลังคนดิจิทัล พืไอพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล฿หຌกับทุกอาชีพ พืไอพิไมผลิตภาพ
รงงานละการสรຌางธุรกิจรูปบบ฿หมละพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสรຌาง
ความตระหนัก฿หຌประชาชน฿ชຌทคนลยีดิจิทัลอยางสรຌางสรรค์
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พระราชบัญญัตกิ ารบริหารงานละการ
฿หຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. โ56โ
โ.โ.5 พระราชบัญญัติการบริหารงานละการ฿หຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. โ56โ
การขับคลืไอนประทศเทยสูยุคดิจิทัลอยางปຓนรูปธรรมนัๅนขับคลืไอนผานขຌอกำหนดตามกฎหมาย
ภาย฿ตຌพระราชบัญญัติการบริหารงานละการ฿หຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. โ5ๆโ ดยพระราชบัญญัติฉบับ
นีๅเดຌมอบอำนาจ฿นดຌานการกำหนดนวทางการพัฒนาทศบาลดิจิทัล ตลอดจนการวัดละประมินผลองค์กรภาครัฐ
฿นดຌานการพัฒนาสูหนวยงานภาครัฐ฿นยุคดิจิทัล฿หຌกับองค์กรมหาชนทีไชืไอวา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ
DGA (Digital Government Development Agency)
โ.โ.5.แ พืไอกิดการบูรณาการรวมกัน ละลดปัญหาการทำงานซๅำซຌอนระหวางหนวยงานของรัฐ
หนว ยงานของรัฐ จะมีการทำงานทีไบูร ณาการกัน มากขึๅน นืไองจากกฎหมายกำหนด฿หຌ
ตຌองชืไอมยงละลกปลีไยนขຌอมูล ภาครัฐ ละการทำงาน฿หຌมีความสอดคลຌอ งกัน รวมทัๅงมีผนพัฒ นารัฐ บาล
ดิ จิ ทั ล พืไ อ กำหนดกรอบละทิ ศ ทางการบริ ห ารงานภาครั ฐ ละการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ฿นรู ป บบดิ จิ ทั ล
[อຌางอิง มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 12 ละมาตรา 13]
โ.โ.5.โ ลดขัๅนตอนละระยะวลาดำนินการนืไองจากมีการนำทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌป็นครืไองมือ
จຌาหนຌาทีไของรัฐ จะกิดความสะดวกละลดภาระ฿นการปฏิบัติงานทีไซๅำซຌอน นืไองจาก
มีการนำระบบดิจิทัล มาทีไหมาะสมมา฿ชຌปຓน ครืไองมือ฿นการบริห ารงานละการ฿หຌบ ริการประชาชน พืไอพิไม
ประสิทธิภาพรวมทัๅงกิดการทำงานอยางตใมศักยภาพ ตลอดจนสามารถรี ยก฿ชຌขຌอมูลภาครัฐทีไถูกจั ดกใบ อยู ฿ น
รู ป บบดิ จิ ทั ล มา฿ชຌ  พืไ อ สนั บ สนุ น การทำงานเดຌ อ ย า งสะดวก รวดรใ ว ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [อຌ า งอิ ง มาตรา 4
มาตรา 12 มาตรา 13 ละมาตรา 15]
โ.โ.5.ใ มีธรรมาภิบาลขຌอมูลภาครั ฐป็นกรอบ฿นการบริ หารจั ดการขຌอมูล
หนวยงานของรัฐมีร ะบบบริ หารจั ดการขຌอมูล ของภาครัฐ ละขຌอมูล ของประชาชนทีไ อยู
฿นการควบคุ ม หรื อ ครอบครองของหน ว ยงานของรัฐ ฿หຌ มี ความมัไ น คงปลอดภั ย นืไองจากมีธ รรมาภิ บ าลขຌ อ มู ล
ภาครัฐ ปຓน กรอบ฿นการกำกับ ดูลละการบริห ารจัด การ รวมทัๅงกำหนดสิทธิ หนຌาทีไ ละความรับ ผิดชอบ฿น
การบริหารจัดการขຌอมูล ของหนวยงานภาครัฐ [อຌางอิง มาตรา 7 มาตรา 8 ละมาตรา 12]
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โ.โ.5.ไ ภาครัฐปรง฿ส ละประชาชนมีสวนร วม
หน ว ยงานของรั ฐ มี ร ะบบการทำงานทีไ  ปร ง ฿ส ตรวจสอบเดຌ นืไ อ งจากกฎหมายนีๅ
กำหนด฿หຌตຌอ งปຂด ผยขຌ อมูล พืไ อ ฿หຌ ป ระชาชนสามารถขຌ าถึง ขຌ อมูล ขาวสารของราชการหรื อขຌ อมูล ปຂดภาครั ฐ
ผานรูป บบหรือชองทางดิจิทัล ขณะดียวกัน ประชาชนสามารถ฿ชຌขຌ อมูล ปຂดภาครัฐ ฿นการมีสว นรว ม ติดตา ม
ละตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ เดຌดຌวย [อຌางอิง มาตรา 17 ละมาตรา 18]
โ.โ.5.5 ลดภาระคา฿ชຌจายงบประมาณภาครัฐ
กฎหมายฉบับ นีๅมีวัตถุป ระสงค์ส ำคัญ ประการหนึไง ดยกำหนด฿หຌการบริห ารงานละ
การ฿หຌ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผา นระบบดิจิ ทัล จะตຌองปຓ น เปพืไ อ รั ก ษาวินั ย การงิน การคลั ง ละพิไ ม ประสิ ทธิภ าพ฿น
การ฿ชຌจายงบประมาณภาครัฐ ฿หຌกิดความคุຌมคา ละปຓ น เปตามปງาหมาย ดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ละ
ประมิน ความคุຌมคาของการดำนิน การ รวมทัๅงตຌองพัฒ นา฿หຌมีกลเกการ฿ชຌขຌอมูล พืไอลดความซๅำซຌ อนละกิ ด
ความสอดคลຌองกับ ผนงานละครงการตาง โ ของหนวยงานของรัฐดຌวย [อຌางอิง มาตรา 4 (5)]
โ.โ.5.6 จຌาหนຌาทีไของรั ฐเดຌรั บการพัฒนาหรื อยกระดั บทักษะดຌานดิจิทัล
กฎหมายฉบั บ นีๅ ก ำหนด฿หຌ ค ณะกรรมการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล มี ห นຌ า ทีไ  ละอำนาจทีไ
สำคัญประการหนึไง฿นการกำหนดนวทางการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรภาครัฐ พืไอประยชน์ ฿นการบริห ารงาน
ละการ฿หຌบ ริ การภาครัฐผ านระบบดิจิทัล นอกจากนีๅยังกำหนด฿หຌ หน วยงานของรั ฐตาง โ มีหนຌาทีไตຌองสงสริ ม
ละสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะดຌ า นดิ จิ ทั ล ก  จຌ า หนຌ า ทีไ ฿ นหน ว ยงานอี ก ดຌ ว ย [อຌางอิง มาตรา 7 (4) มาตรา 10 (6)
ละมาตรา 12 (6)]
โ.โ.5.็ สรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับประชาชนผูຌรับบริ การจากภาครั ฐ
มืไ อ การดำนิ น การต า ง โ บรรลุ  จตนารมณ์ ต ามกฎหมายฉบั บ นีๅ ตลอดจนสามารถ
พั ฒ นาหน ว ยงานของรั ฐ ฿หຌ ย กระดั บ สู ก ารปຓ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล  ประยชน์ ส ุ ด ทຌ า ยย อ มกิ ด ก ป ระชาชน
กลาวคือมืไอ เดຌรับ ความสะดวก รวดรใว เมส รຌางภาระกิน จำปຓน จากบริ ก ารภาครั ฐ ประชาชนยอมกิด ความ
พึ ง พอ฿จ ละกิ ด ความรูຌ สึ ก ทีไ ดี ต อ กั น ระหว า งภาครั ฐ ฿นฐานะผูຌ ฿ หຌ บ ริ ก ารละประชาชน฿นฐานะผูຌ รั บ บริ ก าร
[อຌางอิง วัตถุประสงค์ของกฎหมาย฿นมาตรา 4]
กณฑ์การประมินผลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนัๅนยึดยงอยูกับขຌอกำหนดละ
จตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนีๅ ดยอาจสรุปออกมาปຓนคานิยมหลัก ิCore Value) ของการบริหารจัดการ
หนวยงานภาครัฐ฿นยุคดิจิทัลออกปຓน ไ สวนทีไสำคัญคือ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

1) การปฏิรูปการทำงานของหนวยงานขຌาสูระบบดิจิทัล
2) การชืไอมยงขຌอมูลบูรณาการขຌอมูล
3) การ฿หຌบริการบบจุดดียวบใดสรใจ
4) การจัดทำฐานขຌอมูลบบปຂด

รูปทีไ โู5 พระราชบัญญัติการบริหารงานละการ฿ชຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. โ5ๆโ
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ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สำนักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี ระยะ ไ ป ิพ.ศ. โ56แ – โ56ไี
โ.โ.6 ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สำนักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี
ระยะ ไ ป ิพ.ศ. โ56แ – โ56ไี

รูปทีไ โูๆ ยุทธศาสตร์ตามผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ระยะ ไ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆไี
ดยมีปງาประสงค์รายยุทธศาสตร์ละผนงาน฿นกำรขับคลืไอนการดำนินงานตามผนมบทฯ เปสู
วิสัยทัศน์ทีไวางเวຌ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ แ ยกระดับคุณภาพการดำนินงานดຌาน IT ฿หຌปຓนมาตรฐานสากล ละสอดคลຌองกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ิService Qualityี
ป้าประสงค์
แี พืไอ฿หຌสำนักงานมีนวทางการจัดการระบบสารสนทศ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

โี พืไอสรຌางความตอนืไองละสอดคลຌองของกระบวนการดຌานทคนลยีสารสนทศ ละ
ดຌานธุรกิจของสำนักงาน
ใี พืไอ฿หຌสำนักงานมีมาตรฐาน฿นกระบวนการทำงานดຌานทคนลยีสารสนทศ
ไี พืไอพิไมคุณภาพ฿นการ฿หຌบริการ
ผนงานสำคัญ
แี ผนงานการปรับปรุงกระบวนการละสถาปัตยกรรมองค์กร
โี ผนงานการรับรององค์กรละบริการตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ ฿หຌพรຌอมตอการบริห ารงานละ฿หຌ บริ การ
ิData-Driven Organizationี
ป้าประสงค์
แี พืไอพัฒนาละบูรณาการฐานขຌอมูลภาย฿น฿หຌมีความพรຌอมละประกอบการตัดสิน฿จ
ของผูຌบริหารเดຌ
โี พืไอพัฒนาระบบสารสนทศทีไสำคัญขององค์กร฿หຌมีความพรຌอมตอการ฿ชຌงานภาย฿นองค์กร
ใี พืไอพัฒนาระบบสารสนทศสนับสนุนการ฿หຌบริการ
ผนงานสำคัญ
แี ผนงานการบูรณาการฐานขຌอมูลภาย฿นองค์กร พืไอรองรับการ฿หຌบริการ
โี ผนงานการพฒนาระบบสารสนทศ฿หຌมีความพรຌอมตอการบริหารงานองค์กร
ใี ผนงานการพัฒนาระบบสารสนทศ฿หຌพรຌอมตอการ฿หຌบริการ
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ไ ใ สรຌ า งความพรຌ อ มดຌ า นทรั พ ยากรต อ การพั ฒ นาเปสู  Smart Organization
ิCapability Buildingี
ป้าประสงค์
แี พืไอยกระดับความพรຌอมของทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศ อันจะสงผลตอการ
ขับคลืไอนองค์กรเปสู Digital Organization เดຌ฿นทีไสุด
ผนงานสำคัญ
แี ผนงานการยกระดับศักยภาพของบุคลากรดຌานดิจิทัล
โี ผนงานการพัฒนาสำนักงานเปสูการปຓน Digital Workplace
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ผนยุทธศาสตร์พืไอการพัฒนาทศบาลนครนนทบุรีสูมืองอัจฉริยะ
ิSmart City)

โ.โ.็ ผนยุทธศาสตร์พืไอการพัฒนาทศบาลนครนนทบุรีสูมืองอัจฉริยะ ิSmart City)
นวคิดผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทศบาลนครนนทบุรีสูมืองอัจฉริยะ Smart City คือนวคิด฿น
การวางการพัฒนาละบริหารจัดการมือง฿นทุกมิติ ขัๅนตอนพืไอ฿หຌบรรลุผลปງาหมายหลัก 2 ประการ คือ
1. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน – ละการ฿หຌบริการ
2. การยกระดับประสิทธิภาพการ฿หຌบริการละการดำนินงานของมือง
ดยอาศัยครงสรຌางพืๅนฐาน ละครืไองมือดຌานการบริหารจัดการทีไปຓนระบบทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารบูรณาการขຌากับครงสรຌางพืๅนฐานทางกายภาพอืไน โ พืไอ฿หຌบรรลุผล ซึไงสอดคลຌองกับผนมบท
ทคนลยีสารสนทศทศบาลบาลนครนนทบุรี ทีไตຌองการขับคลืไอนพืไอสอดคลຌองกับสภาพปัญหาละงืไอนเขฉพาะ
ของทศบาลนครนนทบุรี สงผล฿หຌกิดการพัฒนาเป฿นนวทางทีไสอดคลຌองกันละมีลักษณะบูรณาการ ดยปຓนผน
ยุทธศาสตร์ทีไมีตัวชีๅวัดทีไชัดจน สามารถ฿ชຌประมินละติดตามผลเดຌอยางปຓนรูปธรรม
นวคิด Smart City พืไอ฿หຌกิดชุมชนมืองทีไอำนวยความสะดวกกผูຌอยูอาศัยละเดຌรับคุณภาพ
฿นการ฿ชຌชีวิตทีไสูง ปຓนมืองทีไนาอยูอาศัย ปลอดภัยละมีการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยูนຌอยทีไสุดอยางมีประสิทธิภาพ ดยทำ
การชืไอมยงระบบครงสรຌางพืๅนฐานของมืองขຌาดຌวยกันบบบูรณาการพืไอ฿หຌ การบริหารจัดการมืองปຓนเปอยางมี
ประสิทธิภาพ หตุผลทีไตຌองมีการชืไอมครงสรຌางพืๅนฐานขຌาดຌวยกันนืไองจาก฿นอดีตนัๅนระบบครงสรຌางพืๅนฐานทัๅง
ประปา เฟฟງา กຍาซ คมนาคมขนสง บริการสาธารณะของมืองมักจะยกกัน ละดำนินการบบตางคนตางทำ ดังนัๅน
นอกจากจะตຌองทำ฿หຌตละระบบทำงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดลຌวนัๅน ยังตຌองทำ฿หຌตละระบบทำงานรวมกัน
บบบูรณาการ฿นบริบทของมืองพืไอสามารถจัดลำดับความสำคัญ฿นงของการลงทุนละ฿ชຌ฿หຌกิดมูลคาสูงทีไสุด ทำ
฿หຌบรรลุปງาประสงค์ของการปຓนมือง Smart City อยูทีไคำสำคัญ เดຌก ประสิทธิ ภาพ ิEfficient) นาอยูอาศัย
ิLiveable) ละยัไงยืน ิSustainable) เมพียงตการปรับปลีไยนกระบวนการทำงานของจຌาหนຌาทีไทศบาลนคร
นนทบุรีทานัๅน ตยังคำนึงถึงความปຓนอยูการ฿หຌบริการการดูลมืองชุมชน ประชาชน฿นพืๅนทีไ฿หຌมีความสุขละ
ปลอดภัย

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ยุทธศาสตร์ทีไ แ การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลบบบูรณาการ ละครงขายสารสนทศ
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
แี พืไอสรຌางระบบฐานขຌอมูลของมืองทีไมีลักษณะการ฿ชຌงานบบบูรณาการ
โี พืไอพัฒนาระบบการเดຌมาซึไงขຌอมูล ิData Collection Methodี ดย฿ชຌระบบอัตนมัติ
พืไอการขຌาถึงฐานขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Dataี
ใี พืไอพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิน฿จ ละการบริหารบนพืๅนฐานของขຌอมูล ิData
Driven Management & Decision Support Systemี

รูปทีไ โู็ การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลบบบูรณาการ ละครงขายสารสนทศ
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ยุทธศาสตร์ทีไ โ การลงทุนพืไอการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน ละครงขายการชืไอมตอดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
แี พืไอยกระดับคุณภาพของครงสรຌางพืๅนฐานทางกายภาพ ละระบบสาธารณูปภค
โี พืไอการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศ ซึไงปຓนรากฐานสำคัญของ
การพัฒนาระบบทคนลยี
ใี พืไอยกระดับการบริหารจัดการ ละการซอมบำรุงระบบครงสรຌางพืๅนฐาน ดย฿ชຌระบบ
ทคนลยี ละ฿ชຌระบบบริหารจัดการละสนับสนุนการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูล

รูปทีไ โู่ การลงทุนพืไอการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน ละครงขายการชืไอมตอดຌานทคนลยีสารสนทศ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การพัฒนาชองทางติดตอสืไอสารกับประชาชนผานระบบทคนลยีสารสนทศ
ละปรกรมประยุกต์
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
1ี พืไอพัฒนาชองทางติดตอสืไอสารระหวางทศบาลฯ กับประชาชน บบสืไอสารสองทาง
ิInteractiveี ผานระบบทคนลยีสารสนทศ ละปรกรมประยุกต์
โี พืไอยกระดับคุณลักษณะการ฿หຌบริการ ิFeatureี ของชองทางติดตอสืไอสารระหวาง
ทศบาลฯ กับประชาชนผานระบบทคนลยีสารสนทศ ละปรกรมประยุกต์ ฿หຌครอบคลุมความตຌองการของ
ประชาชน ละมีนืๅอหาสาระทีไปຓนประยชน์

รูปทีไ โู้ การพัฒนาชองทางติดตอสืไอสารกับประชาชนผานระบบทคนลยีสารสนทศ ละปรกรมประยุกต์
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ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การปรับครงสรຌางการดำนินงาน ละสมรรถนะองค์กรของทางทศบาลสูการ
ป็นองค์กรอัจฉริยะ
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
1ี พืไอยกระดับสมรรถนะ ละขีดความสามารถขององค์กร฿นสังกัดทศบาล
โี พืไอการปรับครงสรຌางการดำนินงานจากทีไตดิมมีลักษณะบงออกปຓนสวนโ ตาม
สำนักกอง มาสูระบบการดำนิน งานบบ฿หมทีไมีลักษณะบูรณาการพืไอรับ มือภารกิจหนຌาทีไทีไมีขอบขายความ
รับผิดชอบคาบกีไยวกับระหวางหลายโ สำนักกอง
ใี พืไอพัฒนาองค์กรฉพาะทีไมีศักยภาพละขีดความสามารถ฿นการผลักดันการพัฒนา ตาม
นวทางมืองอัจฉริยะ ละสามารถถายทอดองค์ความรูຌ฿หຌกับหนวยงานอืไน

รูปทีไ โูแเ การปรับครงสรຌางการดำนินงาน ละสมรรถนะองค์กรของทางทศบาลสูการปຓนองค์กรอัจฉริยะ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การยกระดับการบริการสาธารณะละสมรรถนะองค์กรของทศบาลนอกทีไตัๅง
ละการปฏิบัติหนຌาทีไภาคสนาม
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
1ี พืไอยกระดับขีดความสามารถ฿หຌกับหนวยปฏิบัติงานนอกทีไตัๅง หนวยบริการประชาชน฿น
พืๅนทีไ ละหนวยปฏิบัติการภาคสนาม ของหนวยงาน฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี
โี พืไอพัฒนาระบบทคนลยีสำหรับยกระดับขีดความสามารถดຌานการดำนินงาน ละขีด
ความสามารถดຌานการประสานงาน

รูปทีไ โูแแ การยกระดับการบริการสาธารณะละสมรรถนะองค์กรของทศบาลนอกทีไตัๅง ละการปฏิบัติหนຌาทีภไ าคสนาม
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ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การยกระดับมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
แี พืไอยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
โี พืไอพัฒนาระบบทคนลยีสำหรับนำเปปรับ฿ชຌพืไอยกระดับมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะ

รูปทีไ โูแโ การยกระดับมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ยุทธศาสตร์ทีไ ็ การยกระดับการบรรทาสาธารณภัย ละบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกฉิน
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
1ี พืไอยกระดับการบรรทาสาธารณภัย ละบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกฉิน
โี พืไอพัฒนาระบบทคนลยีสำหรับนำเปปรับ฿ชຌพืไอยกระดับการบรรทาสาธารณภัย
ละบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกฉิน
ใี พืไอสรຌางครือขายองค์กรดຌานการบรรทาสาธารณภัย ละปฏิบัติการ฿นสถานการณ์
ฉุกฉินทีไมีลักษณะคลองตัว ละสามารถดำนินการเดຌบบบูรณาการ

รูปทีไ โูแใ การยกระดับการบรรทาสาธารณภัย ละบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกฉิน
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ยุทธศาสตร์ทีไ ่ การจัดการดຌานปัญหาการจราจร ละการขนสงสาธารณะ
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
1ี พืไอยกระดับประสิทธิภาพ฿นการดินทางดຌวยระบบครงขายทางถนน ละทางทຌา
โี พืไอยกระดับประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการบริหารจัดการดຌานการจราจร
ใี พืไอยกระดับประสิทธิภาพของระบบขนสงสาธารณะ
4ี พืไอยกระดับประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการบริหารจัดการดຌานระบบขนสงสาธารณะ
5ี พืไอวางผนการชืไอมตอนวถนน ละระบบขนสงสาธารณะ฿นระยะยาว

รูปทีไ โูแไ การจัดการดຌานปัญหาการจราจร ละการขนสงสาธารณะ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ยุทธศาสตร์ทีไ ้ การสรຌางครือขายละสงสริมบทบาทของภาคประชาชน ละชุมชน
กลยุทธหลักของประดในยุทธศาสตร์
1ี พืไอการยกระดับขีดความสามารถดຌานการปรับ฿ชຌระบบทคนลยี฿นการบริหารจัดการ
กิจการ฿นชุมชน
โี พืไอการยกระดับขีดความสามารถดຌานการปรับ฿ชຌระบบทคนลยี฿นการบริหารจัดการ
กิจการของกลุมจิตอาสา
ใี พืไอสนับสนุน฿หຌกิดกระบวนการถายทอดองค์ความรูຌดຌานการปรับ฿ชຌระบบทคนลยี
฿หຌกับประชาชน ดยชุมชน ละกลุมจิตอาสา

รูปทีไ โูแ5 การสรຌางครือขายละสงสริมบทบาทของภาคประชาชน ละชุมชน
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ผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ โ56แูโ565
ทศบาลนครนนทบุรี
โ.โ.่ ผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ โ56แ ู โ565 ทศบาลนครนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ทีไ แ การพัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿หຌมีสุขภาวะทีไดี มีรายเดຌตาม
หลักศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิไงวดลຌอมทีไ
1ี สงสริม สนับสนุนการศึกษาทัๅง฿นระบบ นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย
โี สงสริมการปງองกัน กຌเข ฝງาระวังปัญหายาสพติด
ใี สงสริม สนับ สนุน คุณภาพชีว ิต ดใกลใ ก สตรี คนชรา ละผูຌ ดຌ อยอกาส การสังคม
สงคราะห์การสรຌางความขຌมขใง฿หຌสถาบันครอบครัว
4ี สงสริม สนับสนุนการสธารณสุข กรอนามัยครอบครัวละการรักษาพยาบาล
5ี สงสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอย สิไงปฏิกูล นๅำสียละมลพิษ
การควบคุมสุสานละฌาปนสถาน ละความปຓนระบียนรียบรຌอยของบຌานมือง
ๆี สงสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะละสถานทีไพักผอนหยอน฿จ
7ี สงสริม สนับสนุนการ฿ชຌประยชน์จากทีไดิน การลดภาวะลกรຌอน การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมขาติละสิไงวดลຌอม
8ี สงสริม สนับสนุนการปງองกันบรรทาสาธารณภัย ละรักษาความสงบรียบรຌอย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิน
้ี สงสริม สนับสนุนการฝຄกละประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การลงทุน ละการดำรงชีพ
ตามนวทางศรษฐกิจพอพียง
10ี สงสริม สนับสนุนควบคุมการลีๅยง ละการฆาสัตว์
ยุทธศาสตร์ทีไ โ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล ดยนຌนบูรณาการกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละการมีสวนรวมกับประชาชน
แี ส ง สริม การบริห ารจั ด การตามหลัก ธรรมาภิ บ าล ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ก าร ละ
สนับสนุนครือขายนຌนการมีสวนรวมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปเตย
โี สงสริม สนับสนุน การจัดทำผนพัฒนาทຌองถิไน ละการประสานผนพัฒนาทຌองถิไน
ใี การกอสรຌาง ปรับปรุง บำรุงรักษทางบก ทางนๅำ ทางระบายนๅำ งานผังมือง การ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดินละการควบคุมอาคาร
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ไี การกอสรຌาง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ทาทียบรือ ระบบจราจร เฟฟງาละประปา
5ี สงสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บราณสถาน จารีตประพณี
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ศูนย์การรียนรูຌ ละการทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การรงพัฒนาศักยภาพทรัพยกรบุคคลากร฿นการปฏิบ ัติงาน ดยอาศัยระบบ
ทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
1ี สงสริม ละสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2ี สงสริม ละสนับสนุนทคนลยีทีไหมาะสม ฿หຌมีประสิทธิภาพ
3ี สงสริม ละสนับสนุน฿หຌมีครืไองมือครืไอง฿ชຌ วัสดุ อุปกรณ์ ละครุภัณฑ์ตาง โ ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌพียงพอละมีประสิทธิภาพ
ความชืไอมยงของยุทธศาสตร์ ของผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ โ56แูโ565 ทศบาลนครนนทบุรี ละผน
มบททคนลยีสารสนทศทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ56ไ ู โ566
จากยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา฿นระดั บ ต า ง โ จะหใ น เดຌ ว  า นวทางการกำหนดยุ ท ธศาสตร์ นัๅ น
มีความสอดคลຌองกัน มาดยตลอด ดังนัๅน พืไอ฿หຌการพัฒนาทศบาลนครนนทบุร ีปຓนเป฿นนวทางดียวกั น กับ
ทิศทางการพัฒนาประทศ กลุมจังหวัด จังหวัด ฿นระดับตาง โ รวมทัๅงบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ
นยบายรัฐบาล ซึไงความชืไองยงของผนมบททคนลยีสารสนทศทศบาลนครนนทบุรีสอดคลຌ องกับยุทธศาสตร์
ผนพัฒนาทศบาล นัไนกใคือ
• ยุทธศาสตร์ทีไ 3 วาดຌวยการรงพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลากร฿นการปฏิบัติงาน ดยอาศัย
ระบบทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
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2.ใ อำนาจหนຌาทีไของทศบาลนครนนทบุรี
ทศบาลนครนนทบุรี เดຌกำหนดครงสรຌางสวนราชการพืไอรองรับภารกิจตามอำนาจหนຌาทีไ ทีไกำหนดเวຌ฿น
กฎหมายวาดຌวยทศบาล กฎหมายวาดຌวยการกำหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอำนาจ฿หຌกองค์กรปกครองทຌองถิไน
ละกฎหมายอืไน โ ทีไกำหนดอำนาจหนຌาทีไ฿หຌกทศบาลดยคำนึงถึงความตຌองการละหมาะสมของทศบ าล
ดังตอเปนีๅ
โ.ใ.แ การบงสวนราชการ
ทศบาลนครนนทบุรีบงสวนราชการออกปຓน ไ สำนัก ๆ กอง โ ขวง ละหนวยงานตรวจสอบ
ภาย฿น ดังนีๅ

ทีไมา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน สวนประสานการถายอนบุคลากรละมาตรฐานตำหนง
ณ วันทีไ แใ พฤศจิกายน โ55่

รูปทีไ โูแๆ การบงสวนราชการตามครงสรຌางองค์กรของทศบาลนครนนทบุรี
โ.ใ.แ.แ สำนักปลัดทศบาล
มีอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับราชการทัไว เปของทศบาล ละราชการทีไมิเดຌ
กำหนด฿หຌปຓนหนຌาทีไของกอง หรือสวนราชการ฿ด฿นทศบาลดยฉพาะ รวมทัๅงกำกับละรงรัดการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ฿นทศบาล฿หຌปຓนเปตามนยบาย นวทางละผนการปฏิบัติราชการของทศบาล งานลขานุการ การ
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ประชุมคณะผูຌบริหาร งานสภาทศบาล งานรัฐพิธีตาง โ งานจัดทำคำสัไงละประกาศของทศบาล งานดูลรักษา
จัดตรียมละ฿หຌบริการรืไองสถานทีไ วัสดุอุปกรณ์ การติดตอละอำนวยความสะดวก฿นดຌานตาง โ ภาย฿นอาคาร
สำนักงาน งานบริหารงานบุคคลของพนักงานทศบาลละลูกจຌาง งานขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์ งาน
รักษาความสงบรียบรຌอยละความมัไนคง ดยการตรวจสอบละจัดระบียบ฿นตลาดสด หาบร ผงลอย งานประสาน
จังหวัดละอำภอ ฿นการรักษาความสงบรียบรຌอยละความมัไนคง งานรับรืไองราวรຌองทุกข์ งานปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย ควบคุมดูล฿นการจัดตรียม ละอำนวยความสะดวก฿นการบรรทาละระงับสาธารณภัยตาง โ การ
ฝຄกอบรม อาสาสมัครปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองละทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.ใ.แ.โ สำนักการคลัง
มีอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบ กีไยวกับงานการจาย การรับ การนำสงงิน การกใบรักษา
งิน ละอกสารทางการงิน การตรวจสอบ฿บสำคัญ ฎีกา งานกีไยวกับ งินดือน คาจຌาง คาตอบทน งินบำหนใจ
งินบำนาญ งินอืไน โ งานกีไยวกับการจัดทำงบประมาณ ควบคุมงบประมาณฐานะทางการงิน การจัดสรรงินตาง โ
การจัดทำบัญชีทุกประภท ทะบียนคุมงินรายเดຌ ละรายจายตาง โ การควบคุมการบิกจาย งานทำงบทดลอง
ประจำดือน ประจำป งานกีไยวกับการพัสดุ ของทศบาล งานจัดกใบภาษีทຌองถิไน คาธรรมนียม งานกีไยวกับทะบียน
พาณิชย์ งานจัดทำละบริการผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองละทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.ใ.แ.ใ สำนักการชาง
มีอำนาจหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับควบคุมการกอสรຌางอาคาร ตรวจรับอาคาร฿หຌปຓนเปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารละผังมือง พ.ศ. 2522 ละกฎหมายอืไน ทีไกีไยวขຌอง ควบคุมนวขตถนนทาง
สาธารณะ รับรองระวังขตทีไดิน สำรวจออกบบ ขียนบบรูป วางครงการ คำนวณครงสรຌาง ประมาณราคา
กอสรຌางอาคาร ถนนสะพาน ขืไอน ทางหรือทอระบายนๅำ ลานคอนกรีตสริมหลใก อุมงค์ ทาจอดรือ คานรือ อูรือ
ทานๅำ ละสิไงกอสรຌางอืไน โ ศึกษาวิคราะห์วิจัยละ฿หຌคำปรึกษาดຌานวิศวกรรมยธา ดຌานสถาปัตยกรรมละ
มัณฑนศิลป์ ออกบบติดตัๅงซอมซมสัญญาณเฟจราจร ละครืไองหมายจราจร กอสรຌางปรับปรุงศาลาทีไพักผูຌดยสาร
ละปງายหยุดรถประจำทาง ซอมซมถนน ซอย ทางดินทຌา ฝาทอระบายนๅำ ซอมบำรุงยานพาหนะ ครืไองจักรกล
ครืไองสูบนๅำ ละครุภัณฑ์อืไน โ ออกบบตกตงจัดสถานทีไละติดตัๅงเฟฟງา ประดับงานประพณีงานรัฐพิธี ละ฿นวัน
สำคัญ ตาง โ ติดตัๅงปรับปรุงซอมซมเฟฟງาสองสวางสาธารณะ บริวณ ถนน ซอย สวนสาธารณะ ซอมซมระบบ
กลຌองวงจรปຂด ดูลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ละสวนหยอม ออกบบระบบบำบัดนๅำสีย วิคราะห์คุณภาพนๅำ
สำรวจออกบบขียนบบประมาณราคาจัดทำบบปลน รูปบบรายละอียดกอสรຌางระบบระบายนๅำทัไวเป เดຌก
ทอ ทาง รางระบายนๅำฝน นๅำทิๅง กำพงกันดิน ขืไอนกันนๅำ บอสูบนๅำ สถานีสูบนๅำละระบบควบคุมตาง โ รวมทัๅง
ปງองกันละกຌเขปัญหานๅำทวม
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โ.ใ.แ.ไ สำนักการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม
มีอำนาจละหนຌาทีไความรับผิดชอบ กีไยวกับการดำนินการ฿หຌปຓนเปตามจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ทีไวาดຌวยการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅงกฎหมายอืไน฿ดทีไกีไยวขຌอง ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรูຌ
ปรับปรุงรูปบบการจัดระบบการ฿หຌบริการดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม กำหนดมาตรฐาน ผยพรความรูຌละ
ถายทอดทคนลยีทางดຌานการสงสริมสุขภาพ การควบคุมละปງองกันรค การรักษาพยาบาล การทันตสาธารณสุข
การบริการสัตวพทย์ละการสนับสนุนบริการการพทย์อืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ตลอดจนการสุขาภิบาลละอนามัย
สิไงวดลຌอม การอาชีวอนามัย การคุຌมครองผูຌบริภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม การฝງาระวังละ
ควบคุมมลพิษ การบริการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอย การจัดการสิไงปฏิกูล ละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
พัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลละอนามัยสิไงวดลຌอม พืไอความสมบูรณ์ ของรางกาย จิต฿จ อารมณ์ ละ
สังคม กำหนดนยบายนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานผนการ฿หຌบริการดຌานสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม ฿หຌ
ปຓนเปตามนยบายหลักของผูຌบริหารงานทຌองถิไนละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัดละสวนกลาง
สงสริมการประสานงานกับองค์กร ทัๅงภาครัฐละอกชน ผยพรขຌอมูลข าวสารละสริมศักยภาพ฿นการดำนิน
กิจกรรม ดยมุงนຌนการกระตุຌน฿หຌประชาชนขຌามา มีสวนรวม฿นการบริหารจัดการ อันจะนำเปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตละสิไงวดลຌอมของทศบาลนครนนทบุรี พรຌอมทัๅงปฏิบัติงาน อืไน฿ดตามทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย
โ.ใ.แ.5 กองวิชาการละผนงาน
มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงานบริหารงานทัไวเป งานวิคราะห์นยบายละผนการกำหนด
นยบายจัดทำผนงานหรือครงการ การประสานผนละบูรณาการพืไอนำมาพัฒนาทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม
การมือง การบริหารหรือความมัไนคงของประทศ ทัๅงระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม ละระดับจังหวัด งาน
จัดทำงบประมาณ งานบริการละผยพรวิชาการ งานติดตามละประมินผลการดำนินงาน ตามผนงานละ
ครงการตาง โ งานทคนลยีสารสนทศ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ ละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองตามทีไเดຌรับ
มอบหมาย
โ.ใ.แ.6 สำนักการศึกษา
มีอำนาจหนຌาทีไความรับ ผิดชอบกีไยวกับ การบริห ารการศึ กษา ทัๅงการศึกษา฿นระบบ
การศึกษาละการศึกษานอกระบบการศึกษา สงสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขึๅนพืๅนฐาน ละกระบวนการรียนรูຌ
พัฒนาสืไอนวัตกรรม ละทคนลยีทางการศึกษา วิคราะห์วิจัย ละประมินผลทางการศึกษา รวมทัๅงจัด กิจกรรม
กีไยวกับดใกละยาวชน ดยสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร ชน การอบรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษาดูงาน
ละการจัดการดຌานศิลปวัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน ละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองตามทีไเดຌรับมอบหมา
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โ.ใ.แ.็ กองสวัสดิการสังคม
มีหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับการสังคมสงคราะห์ การสงสริมสวัสดิการดใกละยาวชน
การสงสริมละพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน การจัดระบียบชุมชนหนานน ละชุมชนออัด การสงสริมการมี
สวนรวมภาคประชาชน การสงสริมละพัฒนาสตรี การจัด฿หຌมีละสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ยาวชน การสงสริมงาน
ประพณีทຌองถิไน ละงานสาธารณะ การ฿หຌคำปรึกษานะนำหรือตรวจสอบกีไยวกับงานสวัสดิการสังคม ละงานอืไน โ
ทีไกีไยวขຌองตามทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.ใ.แ.่ กองทะบียนราษฎร ละบัตรประจำตัวประชาชน
มีอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับการ฿หຌบริการประชาชนดຌานการทะบียนราษฎร
ละดຌานบัตรประจำตัวประชาชน ตามทีไพระราชบัญญัติ ระบียบ กฎกระทรวง คำสัไง ประกาศ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง กำหนดหนຌาทีไ฿หຌปฏิบัติ ตลอดจนมีหนຌาทีไสนับสนุนหนวยงานอืไน โ ชนคณะกรรมการการลือกตัๅง฿นการ
จัดการการลือกตัๅง การออกสียงประชามติ ทุกระดับ ละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.ใ.แ.้ กองสงสริมวัฒนธรรมการทองทีไยว ละกีฬา
มีอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับการอนุรักษ์ สงสริม ผยพร ฟຕนฟู บำรุงรักษา
วัฒนธรรม ประพณี สรຌางความรูຌความขຌา฿จละการตระหนัก฿นคุณคา ละอกลักษณ์ทีไดีของความปຓนเทย สงสริม
สนับสนุนการ฿หຌบริการ การจัดกิจกรรมดຌานกีฬา นันทนาการ สงสริมละพัฒนากีฬา ความปຓนลิศสูกีฬาอาชีพ
พัฒนาละสงสริมการทองทีไยว ละหลงรียนรูຌศิลปะ วัฒนธรรมละประพณี฿นรูปบบตาง โ ดยนຌนการมีสวน
รวมของประชาชน ตลอดจนวางผนการดำนินงาน ศึกษาวิคราะห์ปัญหา พืไอนำมาพัฒนารวมทัๅงปฏิบัติงานหนຌาทีไ
อืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.ใ.แ.แเ กองสารสนทศภาษีละทรัพย์สิน
มีหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับขຌอมูลผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ฿นการปรับขຌอมูล
ละการสำรวจขຌอมูลภาคสนาม จัดกใบรวบรวมขຌอมูลละการ฿ชຌประยชน์กีไยวกับทรัพย์สิน เดຌก ทีไดินรงรือนละ
สิไงปลูกสรຌางอืไน โ ปງาย การประกอบกิจการคຌาประภทตาง โ ละบันทึกพัฒนาขຌอมูล฿นระบบสารสนทศพรຌอม
฿หຌบริการขຌอมูลผนทีไภาษีละทรัพย์สิน
โ.ใ.แ.แแ ขวงทาทราย
มีอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกิจการภาย฿นขวง฿นสวนทีไปຓนอำนาจหนຌาทีไของหนวยงาน
ดย฿หຌมีงานสำนักงานขวง งานคลัง งานพัสดุละทรัพย์สิน งานนิติการ งานบริการขຌอมูลขาวสารทางทຌอง ถิไน งาน
สาธารณสุข งานชาง อยู฿นขวง หรืออาจจะ฿หຌมีการบงสวนงานอืไน โ ทีไจำปຓนมาปฏิบัติหนຌาทีไขงนัๅน รวมทัๅง
ปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย
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โ.ใ.แ.แโ ขวงสวน฿หญ
มีอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกิจการภาย฿นขวง฿นสวนทีไปຓนอำนาจหนຌาทีไของหนวยงาน
ดย฿หຌมีงานสำนักงานขวง งานคลัง งานสาธารณสุข อยู฿นขวง หรืออาจจะ฿หຌมีการบงสวนงานอืไน โ ทีไจำปຓนมา
ปฏิบัติหนຌาทีไขวงนัๅน รวมทัๅงปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.ใ.แ.แใ หนวยงานตรวจสอบภาย฿น
มีอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับงานตรวจสอบบัญชี อกสารการบิกจาย อกสาร
การรับ งิน ทุกประภท ตรวจสอบการกใบ รักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัส ดุละการกใบ รักษา งาน
ตรวจสอบทรัพย์สิน ละการทำประยชน์จากทรัพย์สินทศบาล ละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองละทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.ใ.โ ครงสรຌางองค์กร
ครงสรຌางองค์กรของทศบาลนครนนทบุรีสดงตามรูปภาพทีไ โูแใ ฿นขณะทีไครงสรຌางองค์กรของ
งานทคนลยีสารสนทศซึไงสนับสนุนพันธกิจหลักของการพัฒนาระบบงานเปสูยุคดิจิทัล สดงตามรูปภาพทีไ โ.แไ

รูปทีไ โูแ็ สดงงานทคนลยีสารสนทศอยู฿นครงสรຌางองค์กรของทศบาลนครนนทบุรี
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2.ไ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละประดในยุทธศาสตร์ของทศบาลนครนนทบุรี
โ.ไ.แ วิสัยทัศน์ ิVision)
นครนนท์มืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีบริการทีไปຓนลิศ ละบริหารจัดการทีไดี
โ.ไ.โ พันธกิจ ิMission)
แี สรຌางสริมระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ฿หຌปຓนวัฒนธรรมองค์กร
โี พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌทัไวถึง รวมจัดทำละควบคุมผังมือง฿หຌสอดคลຌองกับการ
จริญติบตของมือง รวมถึงการบูรณาการกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ใี พัฒนาสภาพวดลຌอมของชุมชนมือง ฿หຌปຓนมืองนาอยูอยางยัไงยืน
ไี สงสริม อาชีพ ละ สนับสนุนการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกประชาชน
5ี สงสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ฿นดຌานการศึกษา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข
สวัสดิการตาง โ ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประพณีทຌองถิไน
ๆี พัฒ นาคุณภาพการบริก าร ดยนຌน การสรຌางสริม ศั กยภาพบุ คลากร ตลอดจนการ฿ชຌ
ทคนลยี ละนวัตกรรมทีไหมาะสม
โ.ไ.ใ ยุทธศาสตร์ ิStrategy)
ยุทธศาสตร์ทีไ แ พัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ฿หຌมีสุขภาวะทีไดี มีรายเดຌตามหลัก
ศรษฐกิจพอพียง ละอยู฿นสิไงวดลຌอมทีไดี
ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒ นาระบบบริห ารจัดการทีไดี ตามหลักธรรมาภิบาล ดยนຌน บูร ณาการกับ
หนวยงาน ทีไกีไยวขຌอง ละการมีสวนรวมกับประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ รงพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากร฿นการปฏิบัติงาน ดยอาศัยระบบทคนลยี
สารสนทศทีไทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
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บททีไ ใ
การวิคราะห์สภาพวดลຌอมของทศบาลนครนนทบุรี
ฉพาะระบบทคนลยีสารสนทศทีมไ ีอยู฿นปัจจุบัน
 การวิคราะห์จุดขใงจุดออนของพืๅนทีไ ิSWOT Analysis)
 สถานการณ์ปัจจุบันของทคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี
 สถานภาพดຌานทคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี
 วิคราะห์สภาพปัญหา ละความพรຌอมของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศ฿นพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรี
 ความจำปຓนดຌานการบูรณาการระบบทคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี
 ความตຌองการครงสรຌางพืๅนฐานสารสนทศ ละครงขายการชืไอมตอพืไอรองรับการปຓน
ทศบาลดิจิทัล
 วิคราะห์ศักยภาพละสภาพปัญหาของระบบสารสนทศดิมของทศบาลนครนนทบุรี
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ใฺแ การวิคราะห์จุดขใงจุดออนของพืๅนทีไ ิSWOT Analysis)
จากการวิคราะห์พืๅนทีไทัๅงจากอกสาร งานวิจัยทีไกีไยวขຌองพบวา ทศบาลนครนนทบุรีมีจุดขใง ละจุดออนทีไมีนัยสำคัญ
ตอการพัฒนาพืๅนทีไหลายประการ นอกจากนีๅจากการสำรวจนวนยบายของภาครัฐสวนกลาง ตลอดจนนวการลงทุนพืไอพัฒนา
฿นชิงพืๅนทีไ฿นอนาคตอัน฿กลຌพบวามีนวนยบายหลายสวนทีไสงผลกระทบตอพืๅนทีไอยางมีนัยสำคัญ ดยอาจสรุปจุดออน จุดขใง
ซึไงป็น ปัจจัยภาย฿นพืๅน ทีไ ตลอดจนปัจจัยภายนอกทีไป็น อกาสการพัฒ นาละความสีไยงซึไงส งผลกระทบตอพืๅนทีไ
ตามกรอบการวิคราะห์ SWOT เดຌดังตอเปนีๅ
ใฺแฺแ จุดขใงของทศบาลนครนนทบุรี ิS – Strength)
จากการศึกษาละการสำรวจพืๅนทีไพืไอจัดกใบขຌอมูล฿นชิงประจักษ์ พบวา ทศบาลนครนนทบุรีมีจุดเดຌปรียบ
ทีไอาจรียกเดຌวาป็นจุดขใงของพืๅนทีไบงออกป็น ไ ประการ ดังตอเปนีๅ
ใฺแฺแฺแ จุดขใงดຌานตำหนงทีไตัๅง
อยางทีไเดຌกลาวเปลຌว ฿นตอนตຌน พบวานครนนทบุรีนัๅนมีความเดຌปรียบอยางมาก฿นดຌ าน
ตำหนงทีไตัๅงของมืองนืไองจากป็นจุดทีไสำคัญ฿นทางยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจละการคຌาการลงทุน ป็น จังหวัด
ปริมณฑลพืๅนทีไติดกับมืองหลวงิกรุงทพมหานครี นอกจากนีๅจังหวัดนนทบุรียังตัๅงอยู฿นพืๅนทีไทีไกำลังจะเดຌรับการพัฒนา
ดຌานศรษฐกิจละสังคม ละนวครงสรຌางพืๅนฐานการคมนาคมขนสงมวลชนทีไสำคัญ เดຌก ครงการรถเฟฟງาสายสีมวง
(บาง฿หญ ู บางซืไอ – ราษฎร์บูรณะี ละ฿นอนาคตอัน฿กลຌ ครงการรถเฟฟງาทีไกำลังลຌวสรใจ อีกสองสาย เดຌก
ู รถเฟฟງา สายสีชมพู ิปากกรใด – หลักสีไ – มีน บุรี ู สุวินทวงศ์ี ปัจจุบันอยูระหวางการ
กอสรຌาง กำหนดการจะสรຌางสรใจป โ5ๆไ
ู รถเฟฟງ า สายสี นๅ ำ ตาล ิคราย ู ลำสาลี ี กำหนดริไ ม ตຌ น ก อ สรຌ า งป โ5ๆใูโ5ๆไ ละ
กำหนดจะปຂด฿หຌบริการป โ5ๆ่
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รูปทีไ 3-1 สดงสຌนทางการคมนาคมขนสงมวลชล ิรถเฟฟງาี
• ดຌานการสืไอสารละทรคมนาคม Internet Gateway มีครือขายสืไอสาร ละทรคมนาคมพรຌอม
• ดຌานการศึกษา มีสถาบันการศึกษาชัๅนนำทุกระดับ฿นทຌองถิไน
ดຌวยหตุนีๅ ปัจจัยดຌานตำหนงทีไตัๅงของทศบาลนครนนทบุรีจึงถือป็นจุดขใงสำคัญทีไสรຌา งความ
เดຌปรียบดຌานศักยภาพ฿หຌกับพืๅนทีไ ฿นขณะดียวกันกใป็นตัวกำหนดนวทางการพัฒนาตอยอดจากจุดขใง ิStrengthen
the Strength) ของพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรีอีกดຌวย
ใฺแฺแฺโ จุดขใงดຌานวิสัยทัศน์ของผูຌบริหาร
จากการศึกษาพบวานยบายของผูຌบริหารทศบาลนครนนทบุรีมีนวทางการพัฒนาทีไมีความตอนืไอง
ดยฉพาะอยางยิไงนยบาย฿นดຌานการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารซึไงป็นประดในยุทธศาสตร์
ทีไ เ ดຌ รับ การ฿หຌความสำคัญมาดยตลอด ดຌ ว ยหตุนีๅจึงกลาวเดຌวาการพัฒ นาทศบาลนครนนทบุรี ตามผนมบ ทนีๅ
พืไอรองรับการขຌา สูการป็นมืองอัจฉริยะ ิSmart City) พืไอป็นนวทางการพัฒนาทีไสอดคลຌองกับนวนยบายของ
ผูຌบริหาร จึงเมประสบปัญหาดຌานการเมเดຌรับการสนับสนุนการพัฒนา ยิไงพบวานวนยบายของผูຌบริหาร฿นดຌานการพัฒนา

67

68

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ 2564 - 2566

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารถูก฿หຌความสำคัญอยางตอนืไองดังทีไกลาวขຌางตຌน จึงยิไงมัไน฿จเดຌวานวทางการพัฒนา
สูมืองอัจฉริยะของทศบาลจะเดຌรับการสนับสนุนอยางตอนืไอง฿นระยะยาว
ใฺแฺแฺใ จุดขใงดຌานศักยภาพบุคลากร
จากการสำรวจครงสรຌางการดำนินงาน ละสัมภาษณ์ชิงลึกบุคลากรของทศบาล฿นสำนัก/กอง
ตาง โ พบวา บุคลากรของทศบาลนครนนทบุรีทีไมีหนຌาทีไ฿นดຌานการดูลระบบทคนลยีมีศักยภาพมากพียงพอตอการ
฿ชຌงานระบบ ละดูลระบบ฿นภาพรวม นอกจากนีๅ ยังพบวามีบางกรณีทีไสามารถกຌเขปัญหา ละปรับตงการ฿ชຌงาน
ระบบ฿นขัๅนตຌนเดຌ
อยางเรกใตามจุดขใง฿นดຌานนีๅกลับ ถูกลดทอนความดดดนลงเปอันนืไองมาจากจุดออน
ิWeakness) ของทศบาลนครนนทบุรี฿นดຌานการขาดคลนบุคลากร สงผล฿หຌ ถึงมຌทุกสำนักกองจะมีบุคลากรทีไ มี
ศักยภาพตนืไองจากความเมพียงพอของบุคลากรทีไมีศักยภาพ กับจำนวนนืๅองานทีไกิดขึๅนจริงสงผล฿หຌทศบาลนครนนทบุรี
ยังประสบปัญหา฿นดຌานการบริหารจัดการ ละกຌเขปัญหา฿นระบบทคนลยีสารสนทศ฿นพืๅนทีไ
ใฺแฺแฺไ จุดขใงดຌานงบประมาณ
มีความพรຌอมดຌานงบประมาณ มาจากรายเดຌจัดกใบอง สามารถนำเปพัฒนาละ฿ชຌประยชน์
ตามความตຌองการของประชาชน จึงทำ฿หຌมัไน฿จเดຌวามีงบประมาณพียงพอตอการพัฒนา
ใฺแฺแฺ5 จุดขใงดຌานการจัดการศึกษา
ผูຌบริหาร฿หຌความสำคัญ฿นการจัดการศึกษา การดูลคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นขตทศบาล
การจัดการสิไงวดลຌอม ละครงสรຌางพืๅนฐาน
ใฺแฺโ จุดออนของทศบาลนครนนทบุรี ิW – Weakness)
ใฺแฺโฺแ จุดออนดຌานระบบครงขายการชืไอมตอ
จากการสำรวจพืๅนทีไละการกใบขຌอมูลจากหนวยงาน฿นพืๅนทีไพบวา฿นพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรี
เดຌมีการวางครงขายการชืไอมตอผานสาย฿ยกຌวนำสง ิFiber Optic) ดยรอบบริวณมือง พืไอชืไอมยงครงสรຌาง
พืๅนฐานดຌานความปลอดภัย ชน ระบบกลຌองวงจรปຂด ระบบวัดระดับนๅำ (Sensor) หนຌาประตูระบายนๅำ ละชุดอุปกรณ์อืไน โ
ขຌาดຌวยกัน อยางเรกใตาม จากการสำรวจพบวา฿นดຌานครงขายการชืไอมตอนัๅนยังคงมีปัญหาอยางนຌอย ใ ประการหลัก คือ
แี ปัญหาความเมสอดคลຌองกันระหวางผังครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการชืไอมตอ ละสภาพจริง
ของครงสรຌางการชืไอมตอ
โี ครงขายการชืไอมตอ฿นพืๅนทีไมีสวนทีไมีอายุการ฿ชຌงานมาลຌวยาวนาน ละเมเดຌรับ การ
บำรุงรักษาอยางหมาะสม
ใี พืๅนทีไบางสวนเมอยู฿นนวของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานชืไอมตอ
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ใฺแฺโฺโ จุดออนดຌานความขาดคลนบุคลากรดຌานทคนลยีสารสนทศ
ขຌอมูลจากหนวยงานพบวาบุคลากรของทางทศบาลดยฉพาะอยางยิไงทีไกีไยวขຌองกับงานดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ ทัๅงทีไมีหนຌาทีไดูลระบบสารสนทศ฿นหนวยงานตาง โ ละบุคลากรทีไมีหนຌาทีไดูลรักษาละกຌเข
ปัญหาของระบบทคนลยีสารสนทศหลัก โ ของมือง ชน ระบบกลຌองวงจรปຂด หรือระบบคอมพิวตอร์มขาย มีจำนวนทีไ
เมพียงพอตอภาระงานทีไกิดขึๅนจริง สงผล฿หຌกิดสภาพปัญหาหลัก ใ ประการคือ
แี กิดภาวะทีไงานถูกดำนินการเดຌเมตใมทีไ
กล า วคื อ กิ ด ภาวะทีไ ผูຌ ป ฏิบัติ งานเมส ามารถ฿หຌ วลากั บ ชิๅนงานตล ะชิๅน เดຌอ ยา งตใ มทีไ
นืไองจากมีความจำป็นตຌองนำวลาบางสวนเปดำนินงาน฿นภารกิจอืไนทีไรงดวนยิไงกวา
โี กิดภาวะการดำนินงานลาชຌา
ป็นผลสืบนืไองมาจากภาวะ฿นขຌอทีไ แ) มืไอผูຌปฏิบัติงานเมสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางตใมทีไ
นืไองจากขຌอจำกัดดຌานวลา ยอมสงผล฿หຌระยะวลาทีไ฿ชຌตอการดำนินงานตละชิๅนงาน฿หຌลຌวสรใจพิไมสูงขึๅนผลทีไตามมา
คือการดำนินงาน฿หຌสำรใจลุลวงชຌาลง มืองละประชาชนจึงตຌองผชิญกับสภาพปัญหาทีไนานยิไงขึๅน
ใี กิดสภาวะการบกรับงานมากจนกินเป
฿นสภาพทีไบุคลากรเมพียงพอตอภาระงานทีไพิไมมากยิไงขึๅน ภาระงานทีไบุคลากรตคนจะตຌอง
บกรับยอมมีมากยิไงขึๅนดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับปฏิบัติการ อำนวยการ ภาย฿ตຌครงสรຌางการตอบทนทีไอาจเมคุຌมคา
ตอภาระงาน ลักษณะชนนีๅยิไงสงผล฿หຌปัญหาขาดคลนบุคลากรยิไงทวีความรุนรงมากยิไงขึๅน
จึงอาจกลาวเดຌวาปัญหาการขาดคลนบุคลากรดຌานทคนลยีส ารสนทศป็นขຌอจำกั ด
ทีไสำคัญประการหนึไงของการพัฒนา
ใฺแฺโฺใ การขาดคลนครุภัณฑ์ละระบบสารสนทศทีไจำปຓน
จากการสำรวจพบวาหนวยงานสังกัดทศบาลนครนนทบุรีหลายหนวยงานประสบปัญหาขาดคลน
อุปกรณ์ดຌานทคนลยีสารสนทศรวมถึงระบบสารสนทศทีไจำป็น฿นการบริหารการทำงานจนกระทัไงการสนองตอบ
การ฿หຌบริการประชาชนยังขาดคลน นอกจากนีๅ อุป กรณ์ทีไ฿ชຌอยูดิมหลายรายการพบวามีปัญหา฿นดຌา นสมรรถนะ
ทีไเมพียงพอกับการ฿ชຌงาน ดยฉพาะอยางอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌองกับ
แี ระบบสำรองเฟฟງา ซึไงพบวาสวนมากสียหาย ละทีไ฿ชຌงานอยูมีสมรรถนะเมพียงพอ
โี ระบบสารสนทศยังเมเดຌนำมา฿ชຌ฿นการชวยลดความซๅำซຌอน฿นการทำงานละการปฏิรูป
การบริการประชาชน
ใี เมมีระบบอุปกรณ์สำหรับกใบขຌอมูลบบศูนย์กลางพืไอ฿หຌหนวยงานสามารถ฿ชຌงานขຌอมูล
อยางบูรณาการรวมกันเดຌ
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จึงอาจสรุป เดຌวาสภาวะขาดคลนชุดอุป กรณ์ละระบบสารสนทศทีไจำป็น ป็นอีกหนึไง
ขຌอจำกัดสำคัญของการพัฒนา
ใฺแฺใ อกาสการพัฒนาของทศบาลนครนนทบุรี ิO – Opportunity)
กระบวนการพัฒนาทศบาลนครนนทบุรีมีปัจจัยทีไป็นอกาสหนุนสริมการพัฒนา บงออกป็นประการ
ดังตอเปนีๅ
ใฺแฺใฺแ ปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการคมนาคม
ทศบาลนครนนทบุ รี  ป็ น พืๅ น ทีไ ทีไ อ ยู ฿ นนวการพั ฒ นาครงสรຌ า งพืๅ น ฐานดຌ า นการคมนาคม
ขนสงมวลชนทีไสำคัญคือ ครงการรถเฟฟງา ทีไมีสถานีหลักยอยทีไนนทบุรี สงผล฿หຌ หากการพัฒนาครงการขຌางตຌนลຌวสรใจ
ทศบาลนครนนทบุรีจะเดຌรับผลกระทบ฿นชิงบวก เดຌก
แี ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขยายตัวจากครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการคมนาคม
โี ตลาดรงงานละตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว
ใี ทศบาลนครนนทบุรีเดຌรับความสน฿จจากหนวยงานวิจัยละพัฒนาพิไมมากยิไงขึๅน
ปัจจัยสนับสนุนทัๅง ใ ประการขຌางตຌน นอกจากจะชวยกระตุຌน฿หຌปัจจัยการพัฒนาทีไสำคัญ ฿นพืๅนทีไ
อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนตำหนงทีไตัๅง ละทุนทีไดิน มีมูลคาพิไมสูงขึๅนลຌว อกาศการพัฒนา฿นขຌอนีๅยังชวย฿หຌศักยภาพละ
ความนาสน฿จ฿นภาพรวมของมืองพิไมสูงขึๅน
ใฺแฺใฺโ ปัจจัยสนับสนุนจากนยบายสวนกลาง
จะสังกตเดຌวาตัๅงตชวงป พฺศฺ โ55่ ป็นตຌนมา นยบายของภาครัฐ฿หຌความสำคัญกับการยกระดับ
฿หຌทຌองถิไนป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทัๅงการพัฒนา฿นชิงกายภาพ ละการพัฒนา฿นชิงการบริหารจัดการ มืไอพิจารณา
ประกอบกับปรากฏการ฿นชวงป พฺศฺ โ5ๆแ ละตຌนป พฺศฺ โ5ๆโ ซึไงรัฐบาล฿หຌความสำคัญป็นอยางมากกับการพัฒนา
นวัตกรรม ตลอดจนการนำระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ จึงอาจสรุปเดຌวานวทางการกำหนดนยบายของรัฐบาลทัๅง
โ ดຌานนีๅ ป็นตัวปรสำคัญทีไสนับสนุนการพัฒนาการบริหารงาน ละการ฿หຌบริการประชาชนของทศบาลนครนนทบุรี
ใฺแฺใฺใ ปัจจัยดຌานผูຌบริหาร
ผูຌบริหาร฿หຌความสำคัญ฿นการกຌปัญหาของประชาชนเดຌรวดรใว ละตรงกับความตຌองการ
ใฺแฺใฺไ ปัจจัยดຌานศรษฐกิจ
มีการติบตทางศรษฐกิจสูง
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ใฺแฺไ ปัจจัยสีไยงตอการพัฒนาของทศบาลนครนนทบุรี ิT – Treat)
จากการศึกษาละการสำรวจพืๅนทีไพืไอจัดกใบขຌอมูล฿นชิงประจักษ์พบวากระบวนการพัฒนาทศบาล
นครนนทบุรีมีปัจจัยทีไป็นความสีไยงตอการพัฒนา บงออกเดຌดังตอเปนีๅ
ใฺแฺไฺแ ปัจจัยสีไยงจากการขยายตัวของมืองดยปราศจากการควบคุม
จากการสำรวจขຌอมูลดຌานการผังมืองของทางทศบาลนครนนทบุรีพบวาการขยายตัวของพืๅนทีไ
มือง฿นขตทศบาลนครนนทบุรี อยางทีไกลาวเปขຌางตຌน วา ทศบาลนครนนทบุรี มีการจริญติบตดຌานการคมนาคม
อยางกຌาวกระดด การวางผนพัฒนามือง ละการจริญกຌาวหนຌาของทคนลยี ทำ฿หຌมืองกิดการปรับตัว เมทัน
การกอสรຌางอาคารมีลักษณะทีไขัดยຌงกับผังมืองรวมอยางมาก กลาวคือพืๅนทีไทีไ฿นผังมืองรวม กำหนดอาเวຌวาป็น
จุ ด ทีไ เ ม อ นุ ญ าต฿หຌก อ สรຌ า ง หรื อ อนุ ญ าต฿หຌก อ สรຌ างอาคารทีไ มี ลั ก ษณะหรือ ความสู ง จำกั ด ฿นสภาพความป็นจริง
พบว า การ฿ชຌประยชน์ทีไดิน เมส อดคลຌองกับ ขຌอกำหนด พืๅนทีไขตทศบาลนครนนทบุรี ป็นทีไ ราบลุม ติดกับมนๅ ำ
จຌาพระยา การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานติบตสวนทางกับการรักษาสิไงวดลຌอม ทำ฿หຌกิดปัญหาขยะลຌนมือง นๅำรอการระบาย
นืไองจากมีขยะอุดตันชองทางระบายนๅำ ดยการติบตของมืองชนนีๅ มีนวนຌมกิดขึๅนอยางตอนืไอง ละมีนวนຌม
วาจะขัดยຌงกับผังมืองมากขึๅนรืไอย โ ปัญหาการจราจรติดขัด฿นชัไวมงรงดวน รวมถึงปัญหาความมัไนคงปลอดภัย ละ
อาชญากรรม ลักษณะขຌางตຌนจึงกลายป็นความสีไยงตอมืองดยฉพาะอยางยิไง฿นดຌานความพรຌอมรับมือกับภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ ความปลอดภัยของมือง การพัฒนาพืๅนทีไจึงจำป็นตຌอง฿หຌความสำคัญกับปัญหา฿นดຌานนีๅป็นสำคัญดຌวย
ใฺแฺไฺโ ปัจจัยสีไยงจากการขยายตัวของประชากรฝง
การขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมละตลาดรงงานอันนืไองมาจากการพัฒนาระบบ
ครงขายการคมนาคมทศบาลนครนนทบุรีป็นมืองทีไอยูอาศัย ละดินทางขຌามืองหลวง ิกรุงทพมหานครี พืไอเป
ทำงาน ดังนัๅน ทศบาลนครนนทบุรีจึงป็นมืองทีไอยูอาศัย ป็นการดึงดูดประชาชนวัยทำงาน฿หຌอพยพขຌาสูพืๅนทีไพืไอปງอน
ตลาดรงงาน อยางเรกใ ตามการอพยพขຌาสูพืๅนทีไของประชาชนป็นจำนวนมากยอมสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการ
฿หຌบริการสาธารณะของมือง นอกจากนีๅประชาชนผูຌอพยพจำนวนมากนัๅนเมเดຌทำการยຌายทะบียนบຌาน หรือขຌามาตัๅงรกราก
ป็นสมาชิกของชุมชนป็นการถาวร สงผล฿หຌมืองเมเดຌรับงินอุดหนุนรายหัวจากสวนกลางพิไมขึๅน ตกลับมีภาระ฿หຌดูล
มากขึๅน
จึงอาจสรุปเดຌวาปัญหาประชากรฝงทีไอาจกิดขึๅนพรຌอม โ กับการขยายตัวของระบบศรษฐกิจ
ละตลาดรงงานของมือง ป็นปัจจัยสีไยงตอการพัฒนา
ใฺแฺไฺใ ปัจจัยสีไยงจากความปลีไยนปลงทีไรวดรใวของระบบทคนลยี฿นปัจจุบัน
ระบบทคนลยี ส ารสนทศซึไ ง ป็ น หั ว ฿จสำคั ญ ประการหนึไ ง ของการพั ฒ นาบริ ห ารงาน
ละการ฿หຌ บ ริ ก ารประชาชนนัๅน นอกจากจะมีคุณลักษณะหลัก฿นดຌานการตຌอ งอาศัยมใดงินลงทุนป็นจำนวนมาก

71

72

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ 2564 - 2566

พืไอพัฒนา฿หຌระบบทคนลยีกิดขึๅนจริงลຌว ลักษณะสำคัญอีกประการหนึไงของระบบทคนลยีดยสวนมากคือ มีการ
พั ฒ นาอย า งต อ นื ไ อ ง ละรวดรใ ว ทั ๅ ง ฿นง ข องประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน ิOptimization) สมรรถนะการทำงาน
ิPerformance) ละคุณลักษณะการทำงาน ิFeature) สงผล฿หຌการทำความขຌา฿จการปลีไยนปลงของระบบทคนลยี
จำป็นตຌอง฿ชຌความพยายามป็นอยางมาก
ใฺแฺไฺไ ปัจจัยสีไยงจากการเดຌรับอำนาจหนຌาทีไ ละงบประมาณทีไจำกัด
จากสถานการณ์การมือง฿นปัจจุบันประกอบกับ การกิดรคระบาดพรกระจายเปทัไว ลก
จากเวรัสครนา (COVID-19) นวทางการบริหารจัดการภาครัฐทีไมีนวนຌมรวมศูนย์ ละกำกับดูลการทำงานของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไขຌมงวดมากยิไงขึๅนอยางมีนัยสำคัญ มีงบประมาณคอนขຌางจำกัด พืไอจัดสรร฿หຌทุกกระบวนงาน
ของตละหนวยงาน การสนับสนุนงบประมาณดຌานทคนลยี ซึไงป็นภาย฿น เมหในผลป็นรูปธรรมตอสายตาประชาชน ทำ฿หຌ
ตຌองมีการชะลอ฿นการจัดสรรงบประมาณ สวนทางกับนวคิดทีไตຌองการ฿หຌทຌองถิไนป็นหนวยหลักของการพัฒนาสงผล฿หຌ
กิดสภาวะทีไขอบขายความรับผิดชอบของมือง เมสมมาตรกับอำนาจหนຌาทีไละงบประมาณ นอกจากนีๅ ขຌอจำกัดดຌาน
อำนาจหนຌาทีไทีไมากจนกินเปยังป็น อุป สรรคสำคัญตอการริริไมการพัฒ นาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอีกดຌวย
ดຌว ยหตุนีๅ จึงกลายป็น ขຌอจำกัดของการพัฒ นา สงผล฿หຌการออกบบนวทางการพัฒนาจำป็นตຌอง฿หຌ ความสำคัญ
กับการวิคราะห์ขຌอจำกัด฿นชิงอำนาจหนຌาทีไอยางรอบคอบดຌวย
ใฺแฺไฺ5 ปัจจัยสีไยงจากการขาดทีไปรึกษาหรือผูຌชีไยวชาญภาย฿นทຌองถิไน
ภาย฿นทຌองถิไนขาดทีไปรึกษาหรือผูຌชีไยวชาญ ทีไมคี วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จ พืไ อ สรຌ า งสรรค์ ง าน
ทคนลยี ส ารสนทศสำหรั บ ทຌ อ งถิไ น
ใฺโ สถานการณ์ปัจจุบันของทคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี
สถานการณ์การบริหารจัดการดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน Network ของทศบาลนครนนทบุรี สดง฿นรูปทีไ ใ-2 ดย
มีการวางระบบ฿หຌครอบคลุมพืๅนทีไ฿ชຌงานทัๅงสำนักงาน มีอาคารสำนักงาน โ อาคาร ตำหนงทีไตัๅง อาคาร แ มี ใ ชัๅน
อาคาร โ มี 5 ชัๅน ทัๅงนีๅ เดຌวางผนตามปริมาณการ฿ชຌงาน฿หຌสอดคลຌองกับปริมาณการ฿ชຌงาน฿นปัจจุบันละอนาคต ละ
วางผนพืไ อ รองรั บ กรณี ฉุ ก ฉิ น ป็ น ครื อ ข า ย ดยกำหนดคุ ณ สมบั ติ ข อง นครนนท์ ไฺเ ตามกรอบนวคิ ด ใS
ซึไงประกอบดຌวย Speed, Stability ละ Security ดังนีๅ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ใฺโฺแ ความรใว ิSpeed) ละความสถียรภาพ ิStability) ดยกำกับติดตามตัวชีๅวัดดຌานความรใวของระบบ
Network ตามทีไตกลงเวຌ ละระยะวลาทีไระบบหยุดชะงักนอกหนือจากผนบำรุงรักษา ดยพิจารณาจาก Service
Level Agreement (SLA) ของ Network ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌ บุคลากร ประชาชน ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย สามารถขຌาถึง
หลงขຌอมูล /สารสนทศ ละความรูຌทีไตຌองการเดຌอยางตอนืไอง ละจัด฿หຌมีร ะบบครื อขายสำรอง ิBackup-link)
ออกบบครงสรຌาง Physical cabling ป็น Redundant System Network บบผสมสานระหวาง Star Topology กับ
Ring Topology พืไอชืไอมสัญญาณ฿หຌระบบมีความมัไนคงยิไงขึๅน
ใฺโฺโ ดຌานความปลอดภัย ิSecurity)
ความปลอดภัยของระบบครือขายทศบาลนครนนทบุรี งานทคนลยีสารสนทศ กองวิชาการละผนงาน
กำกับดูลตามนยบายของกรรมการฯ ดย ิแี ปຂด฿ชຌงานฉพาะ Port มาตรฐาน ิโี บงยกประภทของกลุมผูຌ฿ชຌงาน
ดยรหัสครืไอง ชืไอผูຌ฿ชຌงาน ละรหัสผาน พืไอบงสิทธิ่฿นการ฿ชຌงาน ดยมีระบบ Active Directory Windows Server
ป็น ระบบยืน ยัน ตัว ตนทีไช ว ยบริห ารจัดการการขຌา฿ชຌทรัพยากรครือขาย ทัๅงนีๅ เดຌมีการพิไม Internet Gateway
Bandwidth เวຌสำหรับรองรับปริมาณความตຌองการทีไพิไมขึๅน ดย฿นปงบประมาณ พฺศฺ โ5ๆเ มีการพิไม Internet
Gateway Bandwidth ป็น โ ทา มืไอทียบกับปงบประมาณ พฺศฺ โ55้ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการปฏิบัติงาน฿หຌรองรับสู
การปลีไยนปลงเปสูการทำงานยุคดิจิทัล
฿นปงบประมาณ พฺศฺ โ5ๆแ มี Network สว นกลางระหวางอาคารสำนักงาน เมส ามารถชืไอมยง
การ฿ชຌงานดຌว ยกัน เดຌ งานทคนลยีส ารสนทศจึง เดຌว างผนการดำนิ น การทางดຌา นครื อ ขาย มา฿ชຌพืไอ฿หຌ  กิ ด
ประสิทธิภาพสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางครอบคลุม฿นปงบประมาณ พฺศฺ โ5ๆใ
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ใฺใ สถานภาพดຌานทคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี
ใฺใฺแ ความพรຌอมดຌานระบบครือขายภาย฿นอาคารสำนักงานทศบาล

รูปทีไ ใูโ ครงสรຌางพืๅนฐานระบบครือขาย฿นสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ใฺใฺโ ความพรຌอมดຌานครงขาย Fiber Optic ภาย฿นพืๅนทีไ฿นขตทศบาลนครนนทบุรี

รูปทีไ ใ-ใ ผนทีไสຌนทางการชืไอมตอระบบครือขายดຌวยสาย Fiber Optic 12 CORES ภาย฿นขตทศบาลนครนนทบุรี
ทศบาลนครนนทบุรีเดຌชืไอมตอระบบครือขายคอมพิวตอร์ภาย฿นขຌากับครือขายระบบอินทอร์นใต
ดยผานผูຌ฿หຌบริการครือขายอินตอร์นใต ISP ใ คาย เดຌก บริษัท ทรู คอร์ปอรชัไน จ้ากัด ิมหาชนี บริษัท ทีอที จำกัด
มหาชน ละ บริษัททริปปຂ้ลทีอินตอร์นใต จำกัด ิมหาชนี การชืไอมตอระบบครือขายภาย฿นของอาคารมีทัๅงระบบบบ
฿ชຌสาย ิLocal Area Network) ละระบบเรຌสาย ิWireless LAN) ดยทัๅงสองชองทางถูกจัดการผานระบบอุป กรณ์
Watchguard Firewall พืไอทีไจะ฿หຌกิดความปลอดภัยกับผูຌ฿ชຌงานมากทีไสุด ทำ฿หຌบุ คลากรของทศบาลนครนครนนทบุรี
สามารถ฿ชຌประยชน์จากระบบครือขายเดຌอยางทัไวถึง
นอกจากนีๅ เดຌจัดระบบปฏิบัติการทัๅงระบบปฏิบัติการของ Server ละ Application พรຌอมทัๅงมีการ
ติดตามการ฿ชຌงานดຌวยซอฟต์วร์ ชืไอ Solar Wind ซึไงป็นซอฟต์วร์ Network management พืไอดูลละบริหาร
จัดการครือขาย ละมีการจຌงตือนสถานะมืไอมีการขาดการติดตอของระบบครือขาย ซึไงงานทคนลยีสารสนทศ
สามารถติดตามขຌอมูลเดຌตลอด โไ ชัไวมง ผาน Application Line Notification พืไอวิคราะห์วา
แี สามารถ฿หຌบริการเดຌตามทีไออกบบเวຌหรือเม
โี ปริมาณการ฿หຌบริการ/Capacity พียงพอหรือเม
ใี ประภทการ฿ชຌงานวาป็นเปพืไอการปฏิบัติตามพันธกิจ/หนຌาทีไ ดยติดตามจากการ฿ชຌ Network
ดยหຌองควบคุมครืไองคอมพิวตอร์มขาย ิServer Roomี ทศบาลนครนนทบุรี รองรับการ฿ชຌงาน
หลักของ Physical servers เดຌมากกวา 24 ชุด ทำ฿หຌสามารถรองรับพันธกิจหลักละพันธกิจสนับสนุนเดຌ มีครืไอง
Power Generator รองรับหຌอง Server Room ฿นกรณีทีไมีเฟฟງาดับ มีการ Backup ขຌอมูลเปยังอีก Site สำรองทุกวัน
ละมี Hot Site พืไ อรองรับ กรณีทีไมีส ถานการณ์ฉุกฉิน ทีไหຌองควบคุมครืไองคอมพิว ตอร์มขาย ิServer Roomี
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เมสามารถ฿ชຌงานเดຌ ดยสถานทีไรองรับกรณีฉุกฉินสามารถทำงานทนเดຌทันที รวมถึงมี ระบบ Sensor (IoT) ตรวจสอบ
การทำงานของ Server ละระบบภาย฿นหຌองควบคุมครืไองคอมพิวตอร์มขาย ิServer Roomี บบ Real Time ละ
ส ง สั ญ ญาณ Warning จຌ ง ตื อ นดຌ ว ย Notification Line application ขຌ า ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารผ า นสมาร์ ต ฟนของ
ผูຌรับผิดชอบดยตรง฿นกรณีทีไมีหตุการณ์ผิดปกติ สงผล฿หຌสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของ Server หรือตรวจสอบ
กรณีทีไ Server มีปัญหาทำ฿หຌสามารถกຌปัญหาเดຌอยางรวดรใว ละ Service Level Agreement (SLA) เดຌตามกำหนด
฿นตละปจะมีการทดสอบการ฿ชຌงานตามผนบำรุงรักษา พืไอทดสอบความพรຌอมของผน ละทดสอบการฟื้นคื นสภาพ
ิRecovery) วาป็นเปตามทีไกำหนดหรือเม
สำหรับการกระจายสัญญาณครือขายสืไอสารเรຌสาย ิNakornnont-WiFi) มีการกระจายสัญญาณดังรูป
ทีไ 3-ไ ดยเดຌมีการขยายสัญ ญาณดยมี ปງ าหมายมุ งสู Indoor WIFI Coverage 100% ทุกพืๅนทีไก าร฿ชຌง านภาย฿น
สำนักงานทศบาลนครนนทบุรี ภาย฿นป พฺศฺ 2564 ทัๅงนีๅ เดຌมีการทดทนชุดดิม ละพิไมติมกวา 60 จุด ซึไงจะขยายผล
การติดตัๅงเปยังพืๅนทีไสวนสาธารณะ บริวณพืๅนทีไสวนราชการจังหวัดนนทบุรี ขตอำภอมืองนนทบุรี ซึไงมืไอปงบประมาณ
พฺศฺ 2562 พบวาเดຌ WIFI ครอบคลุมมากกวารຌอยละ 80 ดยจะติดตัๅงลຌวสรใจครอบคลุมรຌอยละ 100 ภาย฿นดือน
มกราคม พฺศฺ 2563 หลังจากนัๅน จะมีการตรวจสอบพืไอประมิน ความครอบคลุมของสัญญาณยานความถีไ 5 GHz
เม฿หຌนຌอยกวา ู65 dB อีกครัๅง พืไอปรับสวนทีไหลือ฿หຌครอบคลุมรຌอยละ 100 ทัๅงนีๅ มี Sensor (IoT) ตรวจสอบการทำงาน
ของ Access Point รวมถึง฿ชຌระบบปฏิบัติการ Monitoring System ละทีมงาน฿นการฝງาติดตามปริมาณการ฿ชຌงาน
ครือขายเรຌสายบบ Real Time รวมถึงการตรวจสอบ Access Point ทีไมีปัญหาพืไอสามารถเปกຌเขเดຌทันทวงที

รูปทีไ 3-ไ สดงขຌอมูลรายละอียดระบบครือขายเรຌสาย (WIFI – Nakornnont)

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

การรั ก ษาความปลอดภั ย บนระบบครื อ ข า ยของทศบาลนครนนทบุ ร ี รู ป ภาพที ไ 3-5 มี ก าร
Authenticate User พืไอยืนยันตัวตนละยืนยันสิทธิ่การ฿ชຌงานกอนปຂด Session ฿หຌสมอ รวมทัๅง฿ชຌการสรຌาง VLAN
ละการทำ ACL (Access Control List) พืไอปງองกัน การกระจายตัว ของ Malware ทีไมีพฤติกรรมพรก ระจาย
ผานระบบครือขายดຌวย Network Port จำพราะ ทัๅงยังชวยจำกัดการจมตีผานชองหวของ Software ตาง โ ฿หຌอยู฿น
ขอบขตลใก โ เดຌ ดຌานความปลอดภัยของขຌอมูลนัๅน ทัๅงกายภาพมีการจำกัดสิทธิ่ขຌาพืๅนทีไ ิAccess Control) สำหรับ
ฉพาะผูຌทีไกีไยวขຌอง ฿นสวนของระบบครือขายนัๅนมีการ฿ชຌ DMZ (Demilitarized Zone) พืไอจำกัดชองทางการขຌาถึง
ระบบละขຌอมูล ทัๅงจากตัวบุคคลละระบบภายนอก ฿นสวนของระบบงานละการจัดกใบขຌอมูล ทศบาลนครนนทบุรีมี
Web Application ละ Web Service ทีไ฿หຌบริการบบ Encrypted Transport พืไอปງองกันการดักอานขຌอมูล ละการ
จมตี  บบ Man In The Middle รวมถึ ง User Session ที ไ ฿ ชຌ ง านจะถู ก กรองดຌ ว ยการ Authentication ละ
Authorization ของตละระบบ การจัดกใบขຌอมูลทีไมีชัๅนความลับกใจะถูกจัดกใบบบ Encrypted Stored พืไอปງองกัน
หตุการณ์ Data Loss จากครงสรຌางการ฿หຌบริการ สำหรับผูຌ฿ชຌงานครือขายของทศบาลนครนนนทบุรี จะถูกปกปງอง
จากการจมตีภายนอกดຌวยระบบทีไทศบาลนครนนทบุรีมี อาทิ Network Firewall, ระบบ IPS ละการทำ DNSSEC
ทำ฿หຌการชืไอมตอ฿ชຌงานครือขายมีความปลอดภัยพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน ละการสืไอสาร จากผลดำนินการทีไ
ผานมา
แี ตรวจพบละยับยัๅง Malware เดຌ จากคอมพิวตอร์กวา 5เเ ครืไอง ภาย฿นทศบาลนครนนทบุรี
โี ตรวจพบละปງองกันการจมตีผานระบบครือขายเดຌ

รูปทีไ 3-5 สดงการบริหารจัดการครือขาย ิNetwork Monitoring : solarwind)
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รูปทีไ 3-ๆ สดง การทำงานระบบ Firewall
ใฺใฺใ ความพรຌอมทางดຌานทคนลยีสารสนทศ

รูปทีไ 3-7 สดงสภาพปัจจุบันของระบบทคนลยีสารสนทศทีไมีอยูของทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

คำนิยามรูปทีไ ใู็
Network Nakornnont หมายถึง ระบบครือขายคอมพิวตอร์ ทศบาลนครนนทบุรี
Firewall : ระบบรักษาความปลอดภัยของครืไองคอมพิวตอร์ ป็นระบบทีไ฿ชຌ฿นการปງองกันภัยคุกคามจากการ
ถูกจมตีจากผูຌเมหวังดีหรือการสืไอสารทีไเมเดຌรับอนุญาตทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร ซึไงสวน฿หญจะมาจากระบบ
ครือขายอิน ตอร์นใต รวมถึงครือขาย LAN ดຌว ย ซึไง฿นปัจจุบ ัน ทศบาลมีการ฿ชຌงาน Firewall ทัๅงทีไ  ป็ น อุป กรณ์
Hardware ละ Software มืไอมีร ะบบ Firewall ฿นครืไองคอมพิว ตอร์กใหมือนกับ การสรຌางกำพง฿หຌกับ ครืไอง
คอมพิวตอร์ ละหลือประตูทางขຌาเวຌป็นทางผานของขຌอมูลตาง โ จากครือขายอืไน ละตรงประตูนัๅนจะมียามคอย
รักษาการณ์อยู คอยทำหนຌาทีไตรวจสอบการชืไอมตอตาง โ ฿หຌป็นเปตามกฎ ซึไง Firewall จะป็นตัวกรองขຌอมูลวา ขຌอมูล
ชนิดนีๅคือ฿คร ิSource) ตัว ขຌอมูล ตຌองการจะเปทีไ เหน ิDestination) ละขຌอมูล ชิๅนนีๅจ ะบริ การอะเรหรื อทำอะเร
ิService/Port) ถຌาขຌอมูลเมปลอดภัย หรือมีความสีไยงทีไจะมาทำความสียหาย Firewall กใจะทำหนຌาทีไกันเม฿หຌขຌอมูล
ขຌาเปเดຌ
Cabling System : ระบบสายสัญญาณ ครงขายสายสัญญาณ ิFiber Optic/LAN)
Wireless LAN : ระบบสัญญาณครือขายบบเรຌสาย (WIFI) ระบบทีไชืไอมยงคอมพิวตอร์ขຌาดຌวยกันป็น
ครือขายภาย฿นพืๅนทีไบบเรຌสาย
VPN : ครือขายสวนตัวบบสมือน รับ ู สงขຌอมูลเดຌปลอดภัยมากขึๅนละสามารถชืไอมตรงกับ server อุปกรณ์
ทีไอยู฿น VPN ดียวกันเดຌสะดวกขึๅน ซึไงจะทำงานดย฿ชຌครงสรຌางของอินตอร์นใตป็นตัวสงผานขຌอมูล
Logger : อุปกรณ์จัดกใบขຌอมูลจราจรระบบครือขาย จัดกใบขຌอมูลจราจรทางคอมพิวตอร์ตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวตอร์ พฺศฺ โ55เ ละ พฺศฺ โ5ๆเ เมนຌอยกวา ้เ วัน
Data Center ศูนย์ขຌอมูล
Active Directory (AD) : ทำหนຌาทีไจัดกใบขຌอมูลตาง โ ฿นนใตวิร์คขององค์กร เมวาจะป็น User Account
ครืไองคอมพิวตอร์ทีไอยู฿นระบบ เฟล์ซิร์ฟวอร์ ปริๅนตอร์ อปพลิคชันตาง โ ผูຌ฿ชຌงานทีไจะขຌา฿ชຌงานบริการจำป็นตຌอง
ผานกระบวนการพิสูจน์ตัวตนหรือ Authentication จาก Server จึงจะสามารถขຌามา฿ชຌบริการเดຌ ป็นการควบคุมความปลอดภัย
ของขຌอมูล สามารถยืดหยุน ละกำหนดสิทธิ่เดຌหลายระดับ
Domain Name System (DNS) : ระบบชืไอดมน ระบบทีไมีเวຌสำหรับบริหารจัดการขຌอมูลของชืไอดมนนม
ิDomain Name) ละทำหนຌาทีไ฿นการปลงชืไอดมนนมดังกลาวป็นหมายลขเอพีอดดรส ิIP Address) พืไอติดตอ
ยัง Sever อืไน โ
Web Server : ครืไองคอมพิวตอร์มขาย ซึไงทำหนຌาทีไ฿หຌบริการขຌอมูลวใบเซต์ทศบาลนครนนทบุรี ก Client
หรือครืไ องคอมพิว ตอร์ทีไขอรับ บริการ ฿นรูป บบสืไอผสมผานระบบครือขาย ดยสามารถสดงผลผ านปรกรม
วใบบราวซอร์ตาง โ
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Virtual Machine (VM) : การทำคอมพิวตอร์สมือนการจำลองระบบปฏิบัติการคอมพิวตอร์ดຌวยซอฟต์วร์
บนครื ไ อ งจริ ง ทำ฿หຌ ส ามารถ฿ชຌ ง านเดຌ  หมื อ นมี ค อมพิ ว ตอร์ ห ลายครื ไ อ งภาย฿นครื ไ อ งดี ย ว ละสามารถรั น
ระบบปฏิบัติการเดຌหลายระบบ
Antivirus : ปรกรมปງองกันเวรัสคอมพิวตอร์ กำจัดเวรัสคอมพิวตอร์ อย างป็นระบบตอนืไอง ทันตอการ
จมตีครืไองคอมพิวตอร์ จากเวรัสคอมพิวตอร์฿นรูปบบตาง โ ดยสามารถบริหารจัดการจากศูนย์กลางเดຌ พืไอสรຌาง
ความมัไนคงปลอดภัยครือขาย ขຌอมูล ละปรกรมคอมพิวตอร์ทีไสำคัญตาง โ
Network Monitoring : การฝງา ดูล ละการบริการระบบครือ ขา ย฿นองค์ กร ปัจจุบ ันทุกคนทีไ฿ชຌ ง าน
ครื อ ข า ยเม ว  า จะป็ น IPTV, CCTV, Mobile, Website, Cloud Computing ป็ น ตຌ น หากเม ม ี ร ะบบ Network
Monitoring ทีไจะคอยตรวจสอบสภาพครือขาย฿หຌมีความสถียร ปลอดภัย ซึไงหากมีระบบ Network Monitoring
ชวย฿นการตรวจสอบกใจะสามารถทราบถึงปัญหา ละจุดทีไทำ฿หຌกิดปัญหา ทำ฿หຌสามารถกຌเขปัญหาเดຌอยางรวดรใว
IT Facilities หมายถึง ระบบอำนวยความสะดวกของระบบครือขายทศบาลนครนนทบุรี
Generator System : ระบบครืไองกำนิดเฟฟງาระบบสำรอง จายกระสเฟฟງา฿หຌระบบครือขายคอมพิวตอร์
ทศบาลนครนนทบุรี กรณีหลงจายเฟฟງาหลักขัดขຌอง
Uninterruptible Power Supply ิUPSี : ระบบครื ไ อ งสำรองเฟฟງ า ฿ชຌ ส ำรองเฟฟງ า ฿หຌ ก ั บ ระบบครื อ ข า ย
ทศบาลนครนนทบุรี พืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌงานเดຌอยางตอนืไอง
Access Control : ระบบควบคุมการ ขຌา ู ออก หຌองควบคุมครืไองคอมพิวตอร์มขาย
Closed Circuit Television ิCCTVี : ระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด สำหรับฝງาระวัง ละรักษาความปลอดภัย
ตอทรัพย์ส ิน บริวณหຌอง ควบคุมครืไองคอมพิว ตอร์มขาย (Server Roomี ละหຌองครืไองกำนิดเฟฟງาสำรอง
ิGenerator Roomี ทศบาลนครนนทบุรี
Fire Alarm : ระบบดับพลิงอัตนมัติ จຌงหตุละดับพลิงอัตนมัติ ภาย฿นหຌองควบคุมครืไองคอมพิวตอร์มขาย
ิServer Room) ทศบาลนครนนทบุรี
Precision Air : ระบบครืไองปรับอากาศควบคุมอุณภูมิละความชืๅน ป็นระบบทีไควบคุมอุณหภูมิละความชืๅน
ป็นพิศษ ดยครืไองปรับอากาศจะสามารถควบคุมสภาวะเดຌอยางมนยำ ซึไงหຌองควบคุมครืไองคอมพิวตอร์มขาย ิServer
Room) ของทศบาลนครนนทบุรี ป็นหຌองทีไตຌองการควบคุมอุณหภูมิละความชืๅนป็นอยางมาก
System Service หมายถึง ระบบสารสนทศทีไ฿หຌบริการ
Graphic Information System (GIS) : ระบบภูมิสารสนทศผานระบบอินตอร์นใ ต ขຌอมูล฿นชิงพืๅนทีไดຌวย
ระบบคอมพิวตอร์ ป็นระบบสำคัญทีไจะชวย฿หຌการทำงานของทศบาลนครนนทบุรี ฿นการสรຌางฐานขຌอมูล฿หຌ กิดการ
ทำงานอยางบูรณาการ฿นดຌานตาง โ พืไอชืไอมยงกับขຌอมูลชิงพืๅนทีไเดຌอยางป็นระบบ พืไอความสะดวก฿น การบริหาร
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จัดการ ติดตาม ประมิณผล ละการปรับปรุงกຌเข นำเปสูการกำหนดนยบาย฿นการบริหารงาน ละบริการ฿หຌกับ
ประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร IT ทศบาลนครนนทบุรี : ระบบบริหารการทำงานของงานทคนลยีสารสนทศ พืไอกใบขຌอมูล
ทะบียนครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ละพนักงานผูຌ฿ชຌงาน รวมเปถึงระบบจຌงซอมบำรุง ละประวัติการซอมของครุภัณฑ์คอมพิวตอร์
จนถึงการติดตามงานสถานะการซอม ติดตามละประมินผลจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน
Smart Meeting (ระบบจองหຌองประชุมี : ระบบจองหຌองประชุมออนเลน์ ป็นระบบการจองหຌองประชุมออนเลน์
สำหรับจຌาหนຌาทีไ ละบุคคลทัไวเป ทีสไ ามารถจองหຌองประชุมลวงหนຌาเดຌ ระบบนีๅผูຌจองสามารถติดตามการอนุมัติการจอง
เดຌบบออนเลน์ ชวยลดขัๅนตอนกระบวนงาน รวดรใว สะดวกสบาย ละชวยลดการ฿ชຌกระดาษ฿นการดำนิ น การ
หนวยงานผูຌรับผิดชอบหลักสามารถดูสรุปสถิติรายงานผูຌขຌา฿ชຌงานหຌองประชุมเดຌจากระบบ
I Smart Meeting ิระบบประชุมออนเลน์ี : ระบบประชุมออนเลน์ ป็นระบบชวยจัดการขຌอมูลการประชุม
บบออนเลน์ ดยเมตຌอง฿ชຌอกสารรูปบบกระดาษ ผูຌขຌารวมประชุมสามารถลงทะบียนบบออนเลน์เดຌ สามารถ฿สวาระ
การประชุม ฿หຌผูຌขຌารวมประชุมทราบลวงหนຌาดยผานระบบ ละสามารถตรวจสอบรายงานการประชุม รวมเปถึง การ
รับรองการประชุม สามารถนำระบบนีๅขຌามา฿ชຌพืไอความสะดวก ละลดการ฿ชຌทรัพยากรฟุຆมฟือยลงเดຌ สามารถดูการประชุม
วาระตาง โ บบยຌอนหลังเดຌ
Website ิwww.nakornnont.go.thี : วใบเซต์ทศบาลนครนนทบุรี รวบรวมขຌอมูลนืๅอหาสาระ ฿หຌประชาชน
ทัไวเปขຌา฿ชຌงานเดຌ

รูปทีไ 3-่ สดงครงสรຌางองค์กรของงานทคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี
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คำนิยามรูปทีไ ใู่
Vice President of Information Technology : หมายถึง กรอบครงสรຌางงานดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ
Information Technology Division : หมายถึง สวนงานทคนลยีสารสนทศ
Computer System and Infrastructure Networking : หมายถึ ง ระบบคอมพิ ว ตอร์  ละครงสรຌ า งครื อ ข า ย
พืๅนฐาน
IT Development and Administrator : หมายถึง การพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ ละผูຌดูลระบบ
Multimedia Development : หมายถึง การพัฒนาสืไอมัลติมีดีย สดงผล฿นลักษณะผสมสืไอหลายชนิดขຌาดຌวยกัน ทัๅง
ตัวอักษร รูปภาพ สียง ภาพคลืไอนเหว วิดีอ ดยนຌนการตຌตอบละมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌ฿ชຌ
IT Strategy & Service : หมายถึง การกำหนดนยบาย กลยุทธ์ ละบริการดຌานทคนลยีสารสนทศ
สวนงาน IT Development and Administration ิการบริหารจัดการละการพัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศี มี หนຌ าที ไ สนั บสนุ นการพั ฒนา ร วมพั ฒนา ละบำรุ ง รั ก ษาระบบสารสนทศ ปรกรม จั ด ทำ Data
Warehouse ละ Data Analytics สอดคลຌองกับพันธกิจหลักละพันธกิจสนับสนุน ดยทีไผานมาเดຌมีการนำ QR Code
มา฿ชຌประยชน์฿นการพิไมชองทางการผยพรขຌอมูลขาวสาร ละการจายงินคาธรรมนียมตาง โ มีการจัดทำ API พืไอ
รองรับ Platform ฿นการชืไอมตอขຌอมูลระหวางสวนกลางกับสวนงาน หรือสวนกลางกับ หนวยงานภายนอก นำมา฿ชຌ
รวมกับอุปกรณ์ตาง โ ิIoT) ฿นการติดตามการดำนินการ ตัวอยางชน การชืไอมยงระบบ CCTV มาวิคราะห์วางผน
การพัฒนาปรกรมริไมปลีไยนนวทางป็น Software as a Platform พืไอรองรับการทำงานรวมมากขึๅน การพัฒนา
ปรกรม฿นอนาคตจะมีการทำ Request Form พืไอยืนยัน Requirements กอนการพัฒนา ละมีการประมินความพึง
พอ฿จของผูຌ฿ชຌงาน ละริไมมีการวางระบบ กำกับ ติดตาม ละประมินการพัฒนาปรกรม นอกจากนีๅมีการตัๅง Platform
฿นการลกปลีไยนรียนรูຌ ิKM) ทุกครัๅงทีไมีการอบรมหรือพัฒนาปรกรมทีไเดຌจากการนำเป฿ชຌงาน
สวนงาน Multimedia Development ิการพัฒนาสืไอมัลติมีดียี มีหนຌาทีไวางครงสรຌาง Website ละ
ดูล Website รวมถึงอบรมการจัดทำ Website ฿หຌกับ Webmaster ละการผลิตชิๅนงานป็นการประชาสัมพันธ์งานพืไอ
สรຌางภาพลักษณ์฿หຌกับองค์กรอีกหนึไงชองทาง ซึไง฿นปัจจุบัน ทศบาลนครนนทบุรีเดຌทำการอบรมละจัดหาครืไองมือพืไอ
กำกับละติดตาม Website ฿หຌกับสวนกลางละทุกสวนงาน พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถวิคราะห์ผูຌ฿ชຌงานเดຌ ละ
วางผน฿นการทำ Content Strategy สำหรับการประชาสัมพันธ์ นอกจากนีๅกลุมงานนีๅมีหนຌาทีไสนับสนุนการพัฒ นา
website ของสวนกลางละสวนงานตาง โ ซึไงทีมงานนีๅมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการติดตามผลประมิน฿นภาพรวม฿หຌ
สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์พันธกิจ สอดคลຌองกับหลักกณฑ์การผยพร ขຌอมูลขาวสาร฿หຌกับประชาชน ตามพรบฺขຌอมูล
ขาวสาร ละพรบฺการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี นอกจากนีๅมีหนຌาทีไสนับสนุนการผลิตสืไอสำหรับการอบรมการ฿ชຌงาน
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ระบบสารสนทศ สนับสนุนการจัดทำ Video Conference ละการผยพรขຌอมูลขาวสารผาน Social Platform ดย
เดຌริไมจากการวิคราะห์งาน฿นสถานการณ์ปัจจุบันพืไอ฿หຌสอดคลຌองตามผนมบทนีๅ จะตຌองมีการผลักดันการผลิตสืไอ฿น
รูปบบดิจิทัลตาง โ พิไมติมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการปลีไยนปลง Disruptive Technology ตอเป
สวนงาน IT Strategy and Service ิกลยุทธ์ละบริการดຌานทคนลยีสารสนทศี มีหนຌาทีไรวม
ผลักดันละสนับสนุนการติดตามกลยุทธ์ทางทคนลยีสารสนทศ รวมถึงผลักดัน การพัฒนา Digital Literacy ฿หຌกับ
บุคลากร รวมถึงผลักดันละพัฒนาศักยภาพของ IT Man ของสวนกลางละสวนงานตาง โ ดยปງาหมาย฿หຌสวนกลางละ
สวนงานมี IT Man ทีไเดຌรับการพัฒนาทักษะทางดຌาน IT อยางตอนืไอง ละงานทคนลยีสารสนทศยัง฿หຌความสำคัญตอ
การอบรมการ฿ชຌงานระบบ IT Security พืไอตระหนักถึง Cyber Security ละ Data Privacy มากขึๅน นอกจากนีๅ มีหนຌาทีไ
฿หຌบริการทางทคนลยีสารสนทศ ดย฿นผนมบทนีๅจะนຌนการอบรมการ฿ชຌงานระบบสารสนทศตาง โ พืไอรองรับ
ทักษะทางดຌาน Disruptive Technology พิไมติม
ใฺใฺไ ความพรຌอมดຌานคอมพิวตอร์ ละอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวตอร์ ละกลຌองทรทัศน์วงจรปิด
ลำดับ

รายการ

1
2
3
4
5

สำนักปลัดทศบาล
สำนักการชาง
สำนักการคลัง
สำนักการศึกษา
สำนักการสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการละผนงาน
กองสงสริมวัฒนธรรมการทองทีไยว
ละกีฬา
กองทะบียนราษฎรละบัตร
ประจำตัวประชาชน
กองสารสนทศภาษี ละทรัพย์สิน
ขวงทาทราย
รวม

6
7
8
้
แเ
แแ

บุคลากร
ิคนี
้็
แใ5
็้
5ๆ

73
แใ่
็แ
ๆใ

คอมพิวตอร์
นຌตบุຍก
17
แ
ไ
ใ

แ่็

แ5่

้

ู เมมี ู

ๆไ

้่

ใๆ
53

ใแ
5ไ

ใ
่

ู เมมี ู
ๆ

โใ
ใแ

ู เมมี ู
ๆ

5แ

ใโ

โ

ู เมมี ู

โเ

โๆ

ไโ

8

2

ู เมมี ู

แ้

ู เมมี ู

40
26
่เโ

35
18
6่แ

6
5
6เ

1
ู เมมี ู
แแ

16
25
438

ู เมมี ู
โแ
ไเแ

คอมพิวตอร์

คอมพิวตอร์มขา ย

ครืไองพิมพ์

ู เมมี ู
ใ
แ
ู เมมี ู

59
็ไ
5้
ไ่

กลຌองทรทัศน์
วงจรปิด
152
80
ไ
แไ

ตารางทีไ ใูแ อุปกรณ์คอมพิวตอร์ ละกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด
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กลຌองทรทัศน์วงจรปิด ิCCTV)
ลำดับ

จำนวนกลຌอง (กลຌอง)

หนวยงาน

Analog
Camera
54
40
4
14
90

สำนักปลัดทศบาล
สำนักการชาง
สำนักการคลัง
สำนักการศึกษา
สำนักการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการละผนงาน
กองสงสริมวัฒนธรรมการทองทีไยว ละกีฬา
กองทะบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน
กองสารสนทศภาษี ละทรัพย์สิน
ขวงทาทราย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

รวมทัๅงสิๅน

โแ
223

ครืไองบันทึกขຌอมูล

IP Camera

รวม

98
40
8

152
80
4
14
98

6
8
1
1
4

6
26

1
1

โแ
401

แ
โใ

- เมมี ู

6
26
ู
178

- เมมี ู
ู เมมี ู

ตารางทีไ ใูโ กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด ิCCTV)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ลำดับ

รายการ

จำนวนอุปกรณ์
ิครืไองี

แ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ บบทีไ แ ิCore Switch)

โ

โ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ บบทีไ โ ิDistribute Switch)

้

ใ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ บบทีไ ใ ิAccess Switch)

แแ

ไ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ิController)

แ

5

อุปกรณ์ครือขายเรຌสาย

ๆเ

ๆ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณบบ POE (POE Switch)

ไ

ตารางทีไ ใูใ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ใฺใฺ5 ความพรຌอมดຌานระบบสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี
ประกอบดຌวย ใ สวน เดຌก
แี ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌรวมกันทุกหนวยงาน
โี ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
โี ระบบสารสนทศจากการพัฒนาพืไอบริหารจัดการงานภาย฿นหนวยงาน

ผูຌรับผิดชอบ

งานทคนลยีสารสนทศ
ฝຆายบริการละผยพรวิชาการ
กองวิชาการละผยพร

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

รูปทีไ 3-้ สดงระบบสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี
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ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌรวมกันทุกหนวยงาน
แี ระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ป็นระบบฐานขຌอมูลทีไจัดทำขึๅน พืไอสำรวจขຌอมูล ขององค์กร ปกครองสวนทຌองถิไ นทัไว
ประทศ ซึไงขຌอมูลทีไสดง฿นระบบป็นขຌอมูลทีไนำขຌาดยองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผยพร ประชาสัมพันธ์
ขຌอมูล฿หຌหนวยงานภาย฿นกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน องค์กรปกครองสวน ทຌองถิไน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองนำ
ขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์ ฿นภารกิจทีไกีไยวขຌอง ระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประกอบดຌวยขຌอมูล
แฺ สภาพทัไวเป
โฺ ครงสรຌางพืๅนฐานละสาธารณูปภค
ใฺ ดຌานสังคม
ไฺ ศรษฐกิจ
5ฺ สาธารณสุข
ๆฺ สิไงวดลຌอม
็ฺ การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ฺ่ การงินการคลัง
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ http://sso.dla.go.th/

รูปทีไ ใูแเ สดงระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

โี ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe-LAASี
ป็นระบบสารสนทศทีไจัดทำขึๅนพืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานของ อปทฺ สามารถจัดทำทศ บัญญัติ/
ขຌอบัญญัติงบประมาณรายจาย วางฎีกาบิกจาย มืไอมีรายการทีไตຌองจาย รับงินทุกครัๅงทีไมีการรับจริงทุก ประภท
จัดซืๅอ/จຌางทีไตຌองซืๅอ/จຌาง ขຌอมูลบุคลากร ขຌอมูลผูຌสียภาษี จัดทำชใค พืไอ฿หຌระบบลงบัญชี ละออกรายงานการงิน
ละตรวจสอบทุกวัน ลิงค์ขຌาวใบเซต์ http://www.laas.go.th/

รูปทีไ ใูแแ สดงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe-LAASี

ิe-Planี

ใี ระบบสารสนทศพืไอการวางผนละประมินผลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

ป็นระบบสารสนทศทีไจะชวยประมินผลขຌอมูลของการดำนินงานครงการตาง โ ตาม
ผนละวิคราะห์ความสอดคลຌองการวางผนการ฿ชຌจายงบประมาณกับยุทธศาสตร์ตละระดับเดຌ ดยมีมนูการ฿ชຌ
งานตาง โ ครอบคลุมการ฿ชຌงานละเดຌประยชน์ทุกดຌาน ชน
1. การออกรายงานผนพั ฒนาสามป พืไอ฿ชຌติดตามงาน฿นขຌ อทใจจริงทีไกิดขึๅน ละ
ปรียบทียบกับผนทีไวางเวຌ
2. การมีมนูสรุปรายเดຌ – รายจายของ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอวิคราะห์
ทียบคียงกับการปลงผนเปสูการปฏิบัติ฿นตละป
3. มนูงินสะสม พืไอตรวจสอบยอดงินสะสมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการ
ดำนินงานระหวางป
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4. มนูรายงานนยบายรงดวน เดຌก นยบายรง ดวนทีไสำคัญทีไองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน จำป็นตຌองรายงานผลการดำนินงานหรือการ฿ชຌจายงิน ชน นยบายอาชนะยาสพติด ซึไงจะชวย฿หຌการ
ติดตามประมินผลภาพรวมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทัๅงประทศเดຌรวดรใวยิไงขึๅน

รูปทีไ ใูแโ สดงระบบสารสนทศพืไอการวางผนละประมินผลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe-Planี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ไี ระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ิe-GPี
ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ิe-GP) คือ ศูนย์กลางทีไป็นหนຌาตาง฿นการบริการขຌอมูล ละ
ดำนินธุรกรรมทางการ จัดซืๅอจัดจຌางดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ หนวยงานภาครัฐ ผูຌคຌาสาธารณะ ดยการดำนินการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
พฺศฺ โ5ๆเ หนวยงานของรัฐดำนินการ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางผ านทางระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ภ า ค ร ั ฐ ด ຌ ว ย อ ิ  ล ใ ก ท ร อ น ิ ก ส์ ิ Electronic Government Procurement : eู GP) ล ิ ง ค์  ข ຌ า  ว ใ บ เ ซ ต์
http://www.gprocurement.go.th/

รูปทีไ ใูแใ สดงระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ิe-GPี
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5ี ระบบบริหารการงินการคลังภาครัฐบบอิลใกทรอนิกส์ ิGFMISี
ป็นระบบสารสนทศทีไจัดทำขึๅนพืไอออกบบละจัดสรຌางระบบการบริหารการงินการ
คลังภาครัฐ ของประทศเทยอยางสมบูรณ์บบ ทัๅง฿นดຌาน รายรับรายจาย งินคงคลัง บัญชีการงินตามกณฑ์คงคຌาง
บัญชีทรัพย์สินถาวร บั ญชีตຌนทุน บัญชีบริหาร รวมถึงการจัดซืๅอจัดจຌาง การจัดทำ การอนุมัติ การบิกจาย การ
ปรับปรุง ละการติดตามการ฿ชຌงบประมาณ ทีไนຌนการวัดประสิทธิภาพละประสิทธิผลบบ Output – Outcome
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://www.gfmis.go.th/

รูปทีไ ใูแไ สดงระบบบริหารการงินการคลังภาครัฐบบอิลใกทรอนิกส์ ิGFMISี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

6ี ระบบติดตามละประมินผลหงชาติ ิeMENSCRี
ป็นระบบสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบละประมินผลการดำนินงานของหนวยงาน
ผานผนงาน ครงการ หรือการดำนินการตาง โ ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ละผนการ
ปฏิรูปประทศ ดยป็นระบบขຌอมูลขนาด฿หญ ทีไชืไอมยงขຌอมูลจากสวนราชการตาง โ เดຌอยางบูรณาการ
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://emenscr.nesdc.go.th/

รูปทีไ ใูแ5 สดงระบบติดตามละประมินผลหงชาติ ิeMENSCRี
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็ี ระบบปรกรมออนเลน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสชฺ
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://www.nhso.go.th/

รูปทีไ ใูแๆ สดงระบบปรกรมออนเลน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสชฺ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

สำนักการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม

รูปทีไ ใูแ็ สดงระบบสารสนทศของสำนักการสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม

93

94

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ 2564 - 2566

ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ปรกรมระบบงานรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตำบลละศูนย์สุขภาพชุมชน (Java Health
Center Information System : JHCIS)

รูปทีไ ใูแ่ สดงระบบงานรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตำบลละศูนย์สุขภาพชุมชน

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

โี ระบบงานบันทึกขຌอมูลบริการทางการพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ
(Electronics Claim System : e-Claim)

รูปทีไ ใูแ้ สดงระบบงานบันทึกขຌอมูลบริการทางการพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ
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ใี ระบบสารสนทศยาสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for
Province Agency : NISPA)

รูปทีไ ใูโเ สดงระบบสารสนทศยาสพติดจังหวัด
ไี ระบบคลังขຌอมูลสุขภาพ ิHealth Data Center : HDC)

รูปทีไ ใูโแ สดงระบบคลังขຌอมูลสุขภาพ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

5ี ปรกรมบันทึกขຌอมูลผูຌปຆวย MyPCU

รูปทีไ ใูโโ สดงปรกรมบันทึกขຌอมูลผูຌป่วย MyPCU
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6ี ระบบสารสนทศรังสีวิทยา ิRadiology Information System: RIS) ละระบบ
จัดกใบภาพรังสีทางการพทย์ ิPicture Archiving and Communication System : PACS)
จัดกใบรูปภาพ ละวางระบบการรับสงขຌอมูลภาพ฿นรูปบบดิจิทลั ฿นดຌานการพทย์ EBM

รูปทีไ ใูโใ สดงระบบสารสนทศรังสีวิทยา
็ี ปรกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ

รูปทีไ ใูโไ สดงปรกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ฿นระดับทຌองถิไนหรือพืๅนทีไ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

่ี ระบบติดตามครืไองกระตุกหัว฿จดຌวยเฟฟງาชนิดอัตนมัติ ิ Automated External
Defibrillator : AED) ทีไติดตัๅงตามสวนสาธารณะ

รูปทีไ ใูโ5 สดงระบบติดตามครืไองกระตุกหัว฿จดຌวยเฟฟງาชนิดอัตนมัติ
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การพทย์

้ี ปรกรมการบิกอุปกรณ์คนพิการละการ฿หຌบริการฟืຕนฟูสมรรถภาพดຌาน

รูปทีไ ใูโๆ สดงปรกรมการบิกอุปกรณ์คนพิการละการ฿หຌบริการฟื้นฟูสมรรถภาพดຌานการพทย์

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

สำนักการคลัง

รูปทีไ ใูโ็ สดงระบบสารสนทศของสำนักการคลัง
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ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ปรกรมผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ิLtaxใเเเี
ปรกรมผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ิLTAX 3000) ป็นปรกรมทีไกรมสงสริมการ
ปกครองทຌองถิไนพัฒนาขึๅนพืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนำเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานดຌานผนทีไภาษีละทะบียน
ทรัพย์สินละการจัดกใบรายเดຌละเดຌจดทะบียนลิขสิทธิ่ป็นของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ลิงค์ขຌาวใบเซต์
http://ltaxใเเเฺdla.go.th/

รูปทีไ ใูโ่ สดงปรกรมผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ิLtaxใเเเี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

โี ระบบ Krungthai Corporate Online
ป็นระบบสารสนทศการ฿หຌบริการของ บมจฺ ธนาคารกรุงเทย พืไออำนวยความสะดวก
฿หຌกลูกคຌา ฿หຌสามารถ฿ชຌบริการของธนาคาร฿นรูปบบธุรกรรมการ฿หຌบริการการงินทางอิลใกทรอนิกส์ตาง โ / รับ/
สงขຌอมูล ดຌวยตนองผานระบบงาน ซึไงประกอบดຌวยบริการ เดຌก บริการพืๅนฐาน บริการขຌอมูลการรับชำระ บริการ
ดຌานการอนงิน บริการดຌานชใค รวมถึงบริการ ละ/หรือธุรกรรมการ฿หຌบริการการงินทางอิลใกทรอนิกส์฿ด โ ทีไ
ธนาคารเดຌจัด฿หຌมีผานระบบงานทัๅงทีไธนาคารเดຌกำหนดเวຌลຌว฿นขณะนีๅละ/หรือทีไจะมีขึๅนตอเป฿นภายหนຌาทุก
ประการ ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate/#

รูปทีไ ใูโ้ สดงระบบ Krungthai Corporate Online
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สำนักการศึกษา

รูปทีไ ใูใเ สดงระบบสารสนทศของสำนักการศึกษา

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ระบบสารสนทศทางการศึกษาทຌองถิไน ิLEC)
ระบบสารสนทศทางการศึ ก ษาทຌ อ งถิ ไ น ิ Local Education Center information
System : LEC) ป็นระบบสารสนทศพืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสถานศึกษา฿นสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ิรงรียนละศูนย์พัฒนาดใกลใกี บันทึกขຌอมูลนักรียนละดใกลใกของสถานศึกษา ละบันทึกขຌอมูลจำนวน
นักรียนของรงรียนสังกัดอืไน ลิงค์ขຌาวใบเซต์ http://lec.dla.go.th/

รูปทีไ ใูใแ สดงระบบสารสนทศทางการศึกษาทຌองถิไน ิLEC)
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โี ระบบคัดกรองทุนสมอภาครงรียน฿นสังกัดองค์กรปกครองทຌองถิไนิthaieduforall)
พื ไ อ สนั บ สนุ น งิ น อุ ด หนุ น นั ก รี ย นยากจนพิ  ศษบบมี  งื ไ อ นเข ิConditional Cash
Transfer: CCT ) สำหรับบรรทาอุปสรรคการมารียน ละสนับสนุนสถานศึกษา฿หຌสามารถสงสริมความสมอภาค
ทางการศึกษาละพัฒนาการของนักรียนทีไสอดคลຌองกับความถนัดละความตຌองการตามศักยภาพ ินักรียนทุน
สมอภาค ิยากจนพิศษี : หมายถึง นักรียนยากจนทีไผานกณฑ์การคัดกรองผูຌขาดคลนทุนทรัพย์บบ ิ Proxy
Means Test: PMT) จากระบบคัดกรองของสำนักงานกองทุนพืไอความสมอภาคทางการศึกษา ละอยู฿นกลุมทีไมีคา
คะนนความยากจนอยูทีไ ระดับ เฺ้แูแฺเเ ิExtremely Poor) หรือ ครอบครัวทีไมีรายเดຌฉลีไย แ,โเเ /คน/ดือนี
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://dla.thaieduforall.org/

รูปทีไ ใูใโ สดงระบบคัดกรองทุนสมอภาครงรียน฿นสังกัดองค์กรปกครองทຌองถิไน ิthaieduforall)

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ใี ระบบฐานขຌอมูลสารสนทศการพัฒนา ดใกปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ิNCCS)
ป็นระบบฐานขຌอมูลกลางสำหรับจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาดใกปฐมวัย฿หຌป็น
ตามมาตรฐานชาติ ฐานขຌอมูลถูกออกบบมา฿หຌจัดกใบขຌอมูลการ฿หຌบริการดใกปฐมวัยของสถานพัฒนาดใกทัไวประทศ
จำนวน 5แุ็ไ5 หนวย สถานพัฒนาดใกจะป็นหนวยบันทึกขຌอมูลขຌาสูระบบดยตรงดยจะรายงานขຌอมูลปละ แ
ครัๅง มิติขຌอมูล ทีไส ถานพัฒ นาดใกตล ะหงจะตຌองรายงานประกอบดຌว ย ขຌอมูล ทัไว เปขຌอมูล บุคลากรรายบุคคล
ขຌ อ มู ล ดใก ทีไขຌารับบริการรายบุคคล ละขຌอมูลผลการประมินคุณภาพของการด้านินงานสถานพัฒนาดใกปฐมวัยตาม
มาตรฐานชาติขຌอมูลหลานีๅ จะถูกตรวจสอบดยคณะอนุกรรมการประสานสงสริมการพัฒนาดใกปฐมวัยระดับจังหวัด
ละกรุงทพมหานคร ละ฿ชຌป็นขຌอมูลสารสนทศประกอบการวิคราะห์ละรายงานผลสถานการณ์ดใกปฐมวัยระดับ
จังหวัด ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://nccs.dcy.go.th

รูปทีไ ใูใใ สดงระบบฐานขຌอมูลสารสนทศการพัฒนา ดใกปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ิNCCS)
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ไี ระบบบริการขຌอมูลบุคลากรทຌองถิไนหงชาติ ิLHR)
ป็นระบบสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการจัดกใบ ขຌอมูล ทะบียนประวัติ กฺพฺ็ ของขຌาราชการ
ทຌองถิไนสามัญ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง ขຌาราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ http://lhr.dla.go.th/hr/

รูปทีไ ใูใไ สดงระบบบริการขຌอมูลบุคลากรทຌองถิไนหงชาติ ิLHR)

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

สำนักการช่าง

รูปทีไ ใูใ5 สดงระบบสารสนทศของสำนักการชาง
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ระบบสารสนทศจากการพัฒนาพืไอบริหารจัดการงานภาย฿นหนวยงาน
แี ระบบศูนย์ปງองกันละกຌเขปัญหานๅำทวมภาย฿นขตทศบาลนครนนทบุรี
ประชาชนทัไวเปสามารถขຌา฿ชຌงานดูระบบศูนย์ปງองกันละกຌเขปัญหานๅำทวม ดยขຌาเปทีไ
วใบเซต์ทศบาลนครนนทบุรี www.nakornnnont.go.th จะป็นระบบพืไอ฿ชຌประมินสถานการ์นๅำทีไกิดขึๅน ณ
ปัจจุบัน ละอนาคต มีการสดงระดับนๅำผิวถนนของถนน฿นพืๅนทีไทศบาลนครนนทบุรี ปริมาณนๅำฝน ระดับนๅำประตู
ระบายนๅำ สถานีประตูนๅำ ละ CCTV ทีไติดตัๅง฿นพืๅนทีไบนผนทีไ

รูปทีไ ใูใๆ สดงระบบศูนย์ปງองกันละกຌเขปัญหานๅำทวมภาย฿นขตทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

สำนักปลัดทศบาล

รูปทีไ ใูใ็ สดงระบบสารสนทศของสำนักปลัดทศบาล
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ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ระบบบริการขຌอมูลบุคลากรทຌองถิไนหงชาติ ิLHR)
ป็นระบบสารสนทศทีไ฿ชຌ฿นการจัดกใบ ขຌอมูล ทะบียนประวัติ กฺพฺ็ ของขຌาราชการ
ทຌองถิไนสามัญ ลูกจຌาง ละพนักงานจຌาง ขຌาราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ลิงค์ขຌาวใบเซต์http://lhr.dla.go.th/hr/

รูปทีไ ใูใ่ สดงระบบบริการขຌอมูลบุคลากรทຌองถิไนหงชาติ ิLHR)

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ระบบสารสนทศจากการพัฒนาพืไอบริหารจัดการงานภาย฿นหนวยงาน
แี ระบบจองหຌองประชุมออนเลน์
ป็นระบบทีไสรຌางขึๅนพืไอ฿หຌผูຌทีไตຌองการ฿ชຌหຌองประชุม฿นสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี ทัๅง
อาคาร แ ละอาคาร โ ดยเมตຌองทำบันทึกขຌอความขออนุญาต฿ชຌหຌองประชุมเปยังสำนักปลั ดทศบาล ป็นการลด
ขัๅนตอน฿นการปฏิบัติงานทำ฿หຌกิดความสะดวก รวดรใว฿นการทำงาน ทัๅงผูຌจอง ละผูຌดูลระบบจองประชุม ภาย฿น
ระบบจะสามารถมองหในรายการทีไจอง ละวัน วลาทีไวาง มีรายละอียดตาง โ ทำ฿หຌสามารถตัดสิน฿จ฿นการลือก
หຌองประชุม วันประชุมเดຌสะดวก รวดรใว ดยขຌามา฿ชຌงานระบบจองหຌองประชุมเดຌทีไวใบเซต์ทศบาลนครนนทบุรี
www.nakornnont.go.th

รูปทีไ ใูใ้ สดงระบบจองหຌองประชุมออนเลน์
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โี ระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ทศบาลนครนนทบุรี ิE – Sarabunี
ป็นระบบรับ ู สง หนังสือราชการภาย฿นทศบาลนครนนทบุรี มีระบบการทำงานยอย โ
ดังนีๅ ระบบรับ ู สงหนังสือ ระบบคຌนหาหนังสือ ระบบรายงาน ระบบการออกลขหนังสือ คำสัไง ประกาศ ละหนังสือ
ราชการภายนอก พืไอลดการ฿ชຌกระดาษละวัสดุฟุຆมฟือย ตอบสนองการทำงานบบ E - Government ตามนยบายจาก
ภาครัฐ ทศบาลนครนนทบุรี จึงนำระบบนีๅขຌาปรับปลีไยนกระบวนการทำงานสูยุคดิจิทัล

รูปทีไ ใูไเ สดงระบบระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

กองวิชาการละผนงาน

รูปทีไ ใูไแ สดงระบบสารสนทศของกองวิชาการละผนงาน
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ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ระบบสารสนทศพืไอการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนฯ ิฺBBL)
ป็นระบบสารสนทศทีไบันทึกขຌอมูลการขอตัๅงงบประมาณรายจายพืไอสนับสนุนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนป็นงินอุดหนุนสำหรับดำนินการดยทัไวเป หรือสำหรับการดำนินการ฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงป็น
การฉพาะ ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนยืไนคำขอตัๅงงบประมาณรายจายตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดเทย พืไอ
สนอตอผูຌอำนวยการสำนักงบประมาณ ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละระยะวลาทีไผูຌอำนวยการสำนักงบประมาณ
กำหนด ซึไง฿นปงบประมาณ พฺศฺ โ5ๆใ สำนักงบประมาณกำหนด฿หຌองค์การบริห ารสว นจังหวัดยืไนคำขอตัๅ ง
งบประมาณรายจายตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทยดยตรง฿นระบบสารสนทศพืไอการบริหารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสว นทຌองถิไน ิBBL) ดยกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน มีห นຌาทีไรวบรวมละ฿หຌความหใ น
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทย พืไอยืไนคำขอตัๅงงบประมาณตอผูຌอำนวยการสำนัก
งบประมาณ ลิงค์https://bbl.bb.go.th/

รูปทีไ ใูไโ สดงระบบสารสนทศพืไอการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนฯ ิฺBBL)

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

โี ระบบศูนย์ขຌอมูลขาวสารอิลใกทรอนิกส์ของราชการ ทศบาลนครนนทบุรี ิOICี
ป็นระบบสารสนทศทีไพัฒนาขึๅนพืไอทำหนຌาทีไป็นระบบบริหารการจัดกใบขຌอมูลอกสาร
ตามประภท, มาตรา ็, มาตรา ้ ละชืไอมยงกับศูนย์ขຌอมูลขาวสารฯ อืไน โ พืไอสรຌางครือขายขຌอมูลขาวสารของ
ราชการทีไผยพรขຌอมูล ละป็นประยชน์฿นการรียก฿ชຌขຌอมูล ลิงค์ขຌาวใบเซต์
http://www.oic.go.th/infocenterแๆ/แๆๆ่/

รูปทีไ ใูไใ สดงระบบศูนย์ขຌอมูลขาวสารอิลใกทรอนิกส์ของราชการ ทศบาลนครนนทบุรี ิOIC)
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ใี ระบบประมวลผลขຌอมูลกณฑ์ชีๅวัดละคาปງาหมายขัๅนตไำมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ป็นระบบสารสนทศทีไสามารถ฿ชຌป็นขຌอมูลสำหรับคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิกฺกฺถฺี คณะอนุกรรมการดຌานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง฿นการกำหนดนยบาย ผนงาน
มาตรการ ละนวทางพัฒนางานดຌานการกระจายอำนาจ฿หຌก อปทฺ ละการ฿หຌสวนราชการทีไกีไยวขຌองเดຌสนับสนุน
สงสริมความรูຌ ทคนิควิชาการก อปทฺ ทีไยังมีผลการดำนินงานเมป็นเปตามมาตรฐาน พืไอ฿หຌการจัดบริการ
สาธารณะของ อปทฺ มีคุณภาพสูงขึๅน รวมทัๅง การทีไ อปทฺสามารถนำขຌอมูลจากการติดตามประมินผลตามกณฑ์ชีๅวัด
ละคาปງาหมายขัๅนตไำเป฿ชຌ฿นการวางผนการจัดบริการสาธารณะละประมินผลการปฏิบัติงานของตนองพืไอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะเดຌอยางตอนืไอง ทำ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานการบริการทีไสูงขึๅนตอเป
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ http://164.115.25.179/sar/sao4/main_page.php

รูปทีไ ใูไไ สดงระบบประมวลผลขຌอมูลกณฑ์ชีๅวัดละคาปງาหมายขัๅนตไำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ไี ระบบสถานะการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดำนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ ิITA)
ป็นระบบสารสนทศทีไมุงพัฒนาระบบราชการเทย ฿หຌหนวยงานภาครัฐทัไวประทศเดຌ
รับทราบถึงสถานะละปัญหาการดำนินงานดຌานคุณธรรมละความปรง฿สขององค์กร ผลการประมินทีไเดຌจะชวย฿หຌ
หนวยงานภาครัฐสามารถนำเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงพัฒนาองค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน การ฿หຌบริการ
สามารถอำนวยความสะดวก ละตอบสนองตอประชาชนเดຌดียิไงขึๅน ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://itas.nacc.go.th/

รูปทีไ ใูไ5 สดงระบบสถานะการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดำนินการของหนวยงานภาครัฐ ิITA)
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5ี ระบบรายงานละติดตามประมินผล การดำนินงานตามผนปฏิบัติการปງองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน e-PlanNACC
ป็นระบบฐานขຌอมูลทีไออกบบละพัฒนาดยสำนักงาน ปฺปฺชฺ พืไอรองรับการรายงาน
ผลการดำนินงานตามผนปฏิบัติการปງองกันการ ทุจริตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทุกหง ดยมีการประมวลผล
ละคำนวณ฿น รูปบบ Real Time ป็นระบบทีไออกบบ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เดຌก องค์การบริหารสวน
จังหวัด ทศบาล องค์การบริหารสวนตำบล มืองพัทยา ละ กรุงทพมหานคร นำขຌาขຌอมูลครงการ/กิจกรรมตาม
ผนปฏิบัติการปງองกันการ ทุจริต ละรายงานผลผานระบบวใบเซต์ ดยมีสำนักงาน ปฺปฺชฺ ป็นผูຌกำกับดูล สวน
ประชาชนกใสามารถติดตามผลการดำนินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ผานระบบดังกลาวเดຌชนกัน ลิงค์ขຌา
วใบเซต์ https://e-plan.nacc.go.th/

รูปทีไ ใูไๆ สดงระบบรายงานละติดตามประมินผล การดำนินงานตามผนปฏิบัติการปງองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน e-PlanNACC

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ระบบสารสนทศจากการพัฒนาพืไอบริหารจัดการงานภาย฿นหนวยงาน
แี ระบบรຌองรียนรຌองทุกข์ทางวใบเซต์ทศบาลนครนนทบุรี
ป็นระบบทีไจัดทำขึๅนพืไออำนวยความสะดวกกับประชาชนหรือบุคคลทัไวเป ฿หຌสามารถ
รຌองรียนรຌองทุกข์฿นรืไองตาง โ ดยขຌามายังวใบเซต์ทศบาลนครนนทบุรี ทำ฿หຌประชาชนกิดความสะดวก เมตຌอง
ดินทางขຌายังสำนักงาน เมตຌองสียคาดินทาง เมทำ฿หຌสียวลา ทำ฿หຌลดตอน฿นการปฏิบัติ ทัๅงยังป็นการอำนวย
ความสะดวก฿หຌกับประชาชน

รูปทีไ ใูไ็ สดงระบบรຌองรียนรຌองทุกข์ทางวใบเซต์ทศบาลนครนนทบุรี
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โี ระบบบริหารงาน IT ทศบาลนครนนทบุรี
ระบบบริหารงาน IT ทศบาลนครนนทบุรี ป็นระบบฐานขຌอมูลทีไจัดกใบขຌอมูล฿นรูปบบ
ออนเลน์ ฿ชຌงานผานวใบบราวซอร์ จัดทำขึๅนพืไอจัดกใบทะบียนครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ พนักงานสามารถจຌงซอม
ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ มีการจัดกใบประวัติการบำรุงรักษา จຌาหนຌาทีไทีไดำนินการบำรุงรักษา ละมีระบบการบันทึก
การทำงาน ทำ฿หຌสามารถคຌนหาขຌอมูลครุภัณฑ์คอมพิวตอร์เดຌอยางสะดวก รวดรใว พรຌอมทัๅงยั งสามารถออกรายงาน
สรุปยอดเดຌ ทำ฿หຌสามารถตรวจสอบรายละอียดของครุภัณฑ์คอมพิวตอร์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ครบถຌวน ถูกตຌอง
พืไอ฿ชຌประกอบ฿นการดำนินงานตาง โ ละการวางผนตอเป

รูปทีไ ใูไ่ สดงระบบบริหารงาน IT ทศบาลนครนนทบุรี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ใี ระบบภูมิสารสนทศผานระบบอินตอร์นใต ิGISี
ป็นระบบสารสนทศทีไจัดกใบขຌอมูล฿นชิงพืๅนทีไดຌวยระบบคอมพิวตอร์ ป็นระบบสำคัญทีไ
จะชวย฿หຌการทำงานของทศบาลนครนนทบุรี฿หຌกิดการบูรณาการ฿นดຌานตาง โ พืไอชืไอมยงกับขຌอมูลชิงพืๅนทีไเดຌ
อยางป็นระบบ พืไอความสะดวก฿นการบริหารจัดการ ติดตาม ประมินผล ละการปรับปรุงกຌเข นำเปสูการกำหนด
นยบาย฿นการบริหารงานบริการ฿หຌกับประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

รูปทีไ ใูไ้ สดงระบบภูมิสารสนทศผานระบบอินตอร์นใต ิGISี
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กองสวัสดิการสังคม

รูปทีไ ใู5เ สดงระบบสารสนทศของกองสวัสดิการสังคม

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ระบบกรมกิจการดใกละยาวชน ครงการงินอุดหนุนพืไอการลีๅยงดูดใกรกกิด
ป็นระบบทีไ฿ชຌ฿นการบันทึกขຌอมูลพืไอรับงินอุดหนุนพืไอการลีๅยงดูดใกรกกิด ทีไป็น
นยบายสำคัญระดับชาติตามผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ป็นการสรຌางระบบคุຌมครองทางสังคมดย
การจัดสวัสดิการงินอุดหนุน฿หຌก ดใกรกกิด฿นครัวรือนยากจนหรือครัวรือนทีไสีไยงตอความยากจน ป็นมาตรการ
฿หຌบิดา มารดาหรือ ผูຌปกครองน้าดใกขຌาสูระบบบริการของรัฐ พืไอ฿หຌดใกเดຌรับการดูล฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดี มี
พัฒนาการหมาะสมตามวัย ลิงค์ขຌาวใบเซต์ https://csg.dcy.go.th/

รูปทีไ ใู5แ สดงระบบกรมกิจการดใกละยาวชน ครงการงินอุดหนุนพืไอการลีๅยงดูดใกรกกิด
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โี ระบบสารสนทศการจัดการฐานขຌอมูลบีๅยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ป็นระบบสำหรับบันทึกขຌอมูลผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌปຆวยอดส์ ทีไมีขึๅนทะบียนขอรับบีๅย
ทัๅง ใ ประภท พืไอป็นการสรุปยอดผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌปຆวยอดส์ พืไอของบประมาณจากสำนักงบประมาณ
ลิงค์ขຌาวใบเซต์ http://welfare.dla.go.th/

รูปทีไ ใู5โ สดงระบบสารสนทศการจัดการฐานขຌอมูลบีๅยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ใี ระบบบูรณาการฐานขຌอมูลสวัสดิการสังคม ิe-Social Welfare)
ป็น ระบบติดตามผลการดำนิน งานบีๅยสวัสดิการของกรมบัญชีกลาง ระบบสามารถ
ตรวจสอบการอนงินบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ บีๅยความพิการ ดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสูงอายุกรณีป็นผูຌขาด
คุณสมบัติ ชน สียชีวิต ป็นผูຌเดຌรับบำนาญจากรมบัญชีกลาง ยຌายภูมิลำนา ลขบัตรประชาชนผิด ป็นตຌน ลิงค์ขຌา
วใบเซต์ https://govwelfare.cgd.go.th/

รูปทีไ ใู5ใ สดงระบบบูรณาการฐานขຌอมูลสวัสดิการสังคม ิe-Social Welfare)
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กองทะบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน

รูปทีไ ใู5ไ สดงระบบสารสนทศของกองทะบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ระบบทะบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะบียน กรมการ
ปกครอง
ป็นระบบสารสนทศทีไอำนวยประยชน์ดຌานการปกครอง ดยฉพาะอยางยิไง การควบคุม
ทะบียนประวัติประชาชน฿นการรักษาความสงบรียบรຌอยละความมัไนคงของชาติพืไออืๅออำนวย฿นดຌา นการ
ตรวจสอบ คຌนหา รับรองรายการละพิสูจน์ตัวบุคคล พืไอคุຌมครองสิทธิของประชาชน ทัๅงดຌาน การอำนวยความ
สะดวก฿นการ฿ชຌสิทธิ นวคิดรืไองการทะบียนอิลใกทรอนิกส์ ละการทะบียนป็นกิจกรรมพืๅนฐาน ิจุดริไมตຌนี ละ
ป็นกนกลาง ิCore) ของวงจรการดำนินชีวิต ิLife Cycle) ของประชาชนตัๅงตกิด จนตาย

รูปทีไ ใู55 สดงระบบทะบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะบียน กรมการปกครอง
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กองสงสริมวัฒนธรรม การทองทีไยว ละกีฬา

รูปทีไ ใู5ๆ สดงระบบสารสนทศของกองสงสริมวัฒนธรรม การทองทีไยว ละกีฬา

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

กองสารสนทศภาษี ละทรัพย์สิน

รูปทีไ ใู5็ สดงระบบสารสนทศของกองสารสนทศภาษี ละทรัพย์สิน
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ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ปรกรมผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ิLtaxใเเเี
ป็นปรกรมทีไกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนพัฒนาขึๅนพืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
นำเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานดຌานผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สินละการจัดกใบรายเดຌละเดຌจดทะบียนลิขสิทธิ่ป็น
ของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ลิงค์ขຌาวใบเซต์ http://ltaxใเเเฺdla.go.th/

รูปทีไ ใู5่ สดงปรกรมผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ิLtaxใเเเี

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ขวงทาทราย

รูปทีไ ใู5้ สดงระบบสารสนทศของขวงทาทราย
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ระบบสารสนทศจากสวนกลางทีไ฿ชຌฉพาะหนวยงาน
แี ระบบทะบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะบียน กรมการ
ปกครอง
ป็นระบบสารสนทศทีไอำนวยประยชน์ดຌานการปกครอง ดยฉพาะอยางยิไง การควบคุม
ทะบียนประวัติประชาชน฿นการรักษาความสงบรียบรຌอยละความมัไนคงของชาติพืไออืๅออำนวย฿นดຌา นการ
ตรวจสอบ คຌนหา รับรองรายการละพิสู จน์ ตัวบุคคล พืไอคุຌมครองสิ ทธิของประชาชน ทัๅงดຌาน การอำนวยความ
สะดวก฿นการ฿ชຌสิ ทธิ นวคิด รืไองการทะบียนอิลใกทรอนิกส์ ละการทะบียนป็นกิจกรรมพืๅนฐาน ิจุดริไมตຌนี
ละป็นกนกลาง ิCore) ของวงจรการดำนินชีวิต ิLife Cycle) ของประชาชนตัๅงตกิด จนตาย

รูปทีไ ใูๆเ สดงระบบทะบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะบียน กรมการปกครอง

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ใฺใฺ6 ความพรຌอมทคนลยีสืไอประชาสัมพันธ์ละบริการ
มี LED สืไอฆษณาประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารรอบมือง จำนวน ้ จอ
ลำดับ
แ
โ
ใ
ไ
5
ๆ
็
่
้

ยกติวานนท์
ทานๅำนนทบุรี
ยกศรีพรสวรรค์
ยกพระราม 5
ยกคราย ิรพฺสัตว์ี
ยกคราย ิปງอมตำรวจี
ยกสนามบินนๅำ
ยกพงษ์พชร
ยกคลังชืๅอพลิง

สถานทีไตัๅง

ละ฿นอนาคต ปงบประมาณ พฺศฺ โ5ๆไ
ลำดับทีไ
แเ
แแ

ถนน นนทบุรี แ
ทานๅำนนทบุรี

สถานทีไตัๅง

ใฺไ วิคราะห์สภาพปัญหา ละความพรຌอมของครงสรຌา งพืๅน ฐานดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ฿นพื ๅน ทีไ
ทศบาลนครนนทบุรี
ใฺไฺแ การประมินสภาพปัจจุบันละความพรຌอมของครงขายการชืไอมตอ
ครงขายการชืไอมตอภาย฿นอาคารของทศบาลนครนนทบุรี สวน฿หญเดຌมีการวางครือขายเวຌรียบรຌอย
ลຌว ทัๅง฿นสวนของอาคารสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี สถานพยาบาล ละรงรียน฿นสังกัดทศบาล ดยสวน฿หญ
฿ชຌงานครงขายการชืไอมตอบบสายป็นหลัก ละมีครือขายบบเรຌสายสริม฿นบางพืๅนทีไ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพ
การ฿ชຌงานของจຌาหนຌาทีไ ละจຌาหนຌาทีไของทศบาลบางสวนนำครืไองคอมพิวตอร์บบพกพามา฿ชຌงานอง
อยางเรกใตาม ฿นสวนของครืไองคอมพิวตอร์มขาย อาทิ ครืไองคอมพิวตอร์มขายของสำนักงาน
ทศบาลนครนนทบุรี ครืไองคอมพิวตอร์มขายของศูนย์บริการสาธารณสุขชืไอมตอกับครือขายบบมีสายพืไอความ
สถียรสูงสุด฿นการ฿ชຌงาน ขณะทีไสวนภายนอกอาคารพบวา ทศบาลเดຌด ำนินการติดตัๅงระบบครงขายการชืไอมตอ
ทัๅง฿นรูปบบของครือขาย฿ยกຌวนำสง ิFiber Optic) ละกำลังวางผนติดตัๅงครือขายการชืไอมตอบบเรຌสาย ซึไง
ครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการชืไอมตอทัๅง โ สวน มีเวຌสำหรับชืไอมตอระบบกลຌองวงจรปຂดของทศบาลนครนนทุรี ขຌา
มายังศูนย์ควบคุมกลาง฿นอาคารสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี นอกจากการวางครงขายพืไอระบบกลຌองวงจรปຂด
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(CCTV) ลຌวนัๅน ทศบาลเดຌนำครงขายการชืไอมตอนอกสำนักงานเป฿ชຌประยชน์บบบูรณาการดຌานการชาง พืไอ฿ชຌ฿น
ระบบศูนย์ปງองกันละกຌเขปัญหานๅำทวม ติดตามสถานการณ์นๅำ ดึ ง สัญญาณภาพดຌว ยทคนลยี (API) พืไอดึง
ขຌ อ มู ล ระดั บ นๅ ำ ละสั ญ ญาณภาพจากประตู ร ะบายนๅ ำ มาสดงบนวใ บ เซต์  ทศบาลนครนนทบุ รี
(www.nakornnont.go.th) นอกหนือจากครงการดังกลาวยังเมพบวาทศบาลเดຌนำอาครงขายการชืไอมตอนอก
สำนักงานเปดำนินการชืไอมตอกับระบบสารสนทศ หรือระบบคอมพิวตอร์มขายของหนวยงานอืไน฿นสังกัด
ทศบาล ชน รงรียน฿นสังกัดทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ขวงทาทราย ป็นตຌน ฿นสวนของครงขายการชืไอมตอ
บบเรຌสายนัๅน เดຌมีความพยายามทีไจะนำมาปรับ฿ชຌกับระบบกลຌองวงจรปຂด อุทยานมกุฎ รมยสราญ ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์
ดຌานความรียบรຌอย สวยงาม ฿หຌกับพืๅนทีไสวนสาธารณะหลัก ของมือง฿นอนาคต
฿นสวนของครงขายการชืไอมตอครือขายของหนวยงาน฿นสังกัดทศบาล ซึไงอยูภายนอกอาคาร
สำนักงานทศบาลนครนนทบุรี ตละหนวยงาน฿ชຌงานระบบครือขายของผูຌ฿หຌบริการระบบครือขาย ิISP) ตกตาง
กันออกเปตามความพรຌอมดຌานงบประมาณ ละนยบายของผูຌบริหาร ซึไงดยสวน฿หญจะ฿ชຌครือขายการชืไอมตอทัๅง
รูปบบมีสาย ิ฿ยกຌวนำสงี ละเรຌสาย ิWiFi) ประกอบกัน ดยครือขายบบสาย ิWired Lan) นัๅน ชืไอมตอตรง
ขຌากับสำนักงาน หຌองทำงานของฝຆายบริหารของหนวยงาน ละระบบครืไองคอมพิวตอร์มขายดยตรง ฿นสวนของ
ระบบครือขายบบเรຌสายนัๅน฿ชຌงานผานอุปกรณ์ปลอยสัญญาณ ิAccess Point) ฿หຌกับอุปกรณ์คอมพิวตอร์สวน
บุ ค คลบบพกพา ิLaptop) ของบุคลากรทีไนำอุปกรณ์มา฿ชຌงานอง ละปลอยสัญญาณ฿หຌกับอุปกรณ์คลืไอนทีไตาง โ
ิMobile Device) ทัๅงของบุคลากร ละผูຌ฿ชຌบริการทัไวเป
ใฺไฺโ การประมินสภาพปัจจุบันละความพรຌอมของครงขายกลຌองวงจรปิด
ภาย฿นพืๅนทีไขตทศบาลเดຌมีการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂดหลายรูปบบ ดยสวน฿หญป็นกลຌองทีไวงจรปຂด
ติดตัๅงบริวณทางยกสัญญาณเฟจราจร ละกำลังจะติดตัๅงตามขตพืๅนทีไชุมชนดยกลຌองวงจรปຂดทัๅงหมดอยูภาย฿ตຌ
การดูล ละ฿ชຌงานของสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี ดยกลຌองวงจรปຂดบริวณสีไยกสัญญาณเฟจราจร จำนวน ้
ยกหลัก ฿นขตทศบาลนครนนทบุรี จำนวน ่โ ชุด เดຌทำการชืไอมตอชุดกลຌองขຌากับครือขายบบ฿ยกຌวนา
สง ิFiber Optic) นอกจากนีๅ ระบบกลຌองวงจรปຂดทีไกำลังดำนินการ฿นอนาคตอีกเมนຌอยกวา ไเเ ชุด ดยเดຌบรรจุ
ขຌาผนพัฒ นาทศบาลนครนนทบุรี มีกลຌองวงจรปຂดบางสวนซึไงติดตัๅง฿นบริวณพืๅนทีไสาธารณะ อาทิ บริวณ
สวนสาธารณะอุทยานมกุฎรมยสราญดังกลาวนัๅนเดຌทำการชืไอมตอสัญญาณมายังศูนย์ควบคุมสวนกลางของทศบาล
นครนนทบุรี ซึไงอยูบริวณ ชัๅน ไ ของสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี อาคาร โ กลຌองวงจรปຂดหลานีๅทศบาลจำป็นตຌอง
ดำนินการจัดกใบภาพจากกลຌองวงจรปຂด ละดำนินการสำรวจพืไอซอมบำรุงดยตรง ณ จุดทีไติดตัๅง สวนระบบกลຌองวงจร
ปຂดภาย฿นอาคารสำนักงานทศบาลนครนนทบุรีละอาคารของหนวยงาน฿นสังกัดทศบาล เดຌมีการติดตัๅงระบบกลຌอง
วงจรปຂดภาย฿นอาคาร ดยสวน฿หญเมเดຌชืไอมตอขຌากับระบบครือขาย หากตบันทึกอาเวຌ฿นระบบคอมพิวตอร์ม
ขาย หรือชุดคอมพิวตอร์ควบคุมทีไติดตัๅงภาย฿นอาคาร
ดຌานซอฟต์วร์ ิSoftware) ทีไ฿ชຌพืไอการควบคุมการทำงานของระบบกลຌองวงจรปຂดทีไชืไอมตอขຌาสู
ควบคุมสวนกลางของทศบาล นัๅน ฿ชຌซอฟต์วร์หลายชุดพืไอการควบคุมระบบกลຌอง ทัๅงนีๅ นืไองมาจากการออกบบ
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ติดตัๅงกลຌองนัๅน ดำนิน การหลายชว งระยะ ิPhase) ดย฿นตล ะชว งระยะ ผูຌร ับ จຌางตางสนอชุดกลຌอ งทีไม ี ชุ ด
Software ควบคุมการทำงานทีไตกตางกันออกเป ดยชุด Software ทีไ฿ชຌเดຌก Milestone ป็นตຌน อยางเรกใตาม
ระบบควบคุมการทำงานของกลຌองวงจรปຂดตละระบบมีครงสรຌางการทำงาน ละคุณลักษณะการทางาน ิFeature)
ทีไเมขัดยຌงกันอง กลาวคือทุกระบบมีคุณสมบัติการทำงานพืๅนฐานดຌานการบันทึกภาพขຌาสูระบบคอมพิวตอร์ม
ข า ยพื ไ อ รั บ ชมภาพยຌ อ นหลั ง ละรองรั บ การบั น ทึ ก ภาพบบป็ น ปั จ จุ บ ั น ผ า นระบบครื อ ข า ย ิ Real Time
Streaming) ขຌาสูควบคุมสวนกลางของทศบาล ดยมีระยะวลาหนวงระหวางหตุการณ์จริง ละการสดงภาพจากทีไ
ศูนย์ควบคุม ิDelay) ป็นวลาลใกนຌอย นอกจากนีๅระบบตละระบบตางมีชุดอุปกรณ์ทีไ฿ชຌควบคุมยกออกจากกัน
ละเมพบวามีปัญหาดຌานการ฿ชຌอุปกรณ์จัดกใบขຌอมูล ิData Storage – Storage Server) ชุดดียวกัน ดຌวยหตุนีๅ จึง
อาจสรุปเดຌการ฿ชຌงานระบบควบคุมกลຌองวงจรปຂดหลายระบบของทางทศบาลเมกอ฿หຌกิดปัญหาดຌานการทำงานของ
ระบบกลຌองวงจรปຂด฿นภาพรวม
ใฺไฺใ การประมินสภาพปัจจุบันละความพรຌอมของระบบคอมพิวตอร์มขาย
ภาย฿นสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี เดຌติดตัๅงระบบควบคุมคอมพิวตอร์มขาย ทีไหຌองควบคุมครืไอง
คอมพิวตอร์มขาย ิServer Room) ชัๅน โ อาคาร แ สำนักงานทศบาลนครนนทบุรี ละทีไศูนย์ควบคุมสัไงการ
กลຌองวงจรปຂด ชัๅน ไ อาคาร โ สำนักงานทศบาลนครนนทบรี ดยระบบคอมพิวตอร์มขาย฿ชຌส ำหรับระบบงาน
บริหาร ระบบทรศัพท์ภาย฿น ละระบบกลຌองวงจรปຂด ดยครืไองคอมพิวตอร์มขายหลักของทศบาลจัดกใบเวຌ฿น
หຌองสำหรับจัดกใบครืไองคอมพิวตอร์มขาย ิServer Room) อยางป็นสัดป็นสวนยกออกจากสวนสำนักงาน
ดยมี ร ะบบควบคุม การขຌา ู ออกหຌอง ิServer Room) ดຌว ยระบบควบคุมการขຌาออกบบอัตนมัติ (Access
Control) ซึไ ง ภาย฿นหຌ อ งเดຌดำนินการติดตัๅงระบบรักษาความปลอดภัยของหຌองควบคุมครืไองมขาย ิServer
Room) ดังนีๅ
ใฺไฺใฺแ ระบบครืไองสำรองเฟฟງา ิUPS) ขนาด ใเ KVA จำนวน แ ระบบ
สามารถจายกำลังเฟฟງาเดຌเมนຌอยกวา ใเ KVA สามารถจายเฟฟງาสำรอง มืไอกระสเฟฟງา
ขัดขຌองเดຌนานเมนຌอยกวา แเ นาที ทีไหลดตใมพิกัด Full Load
ใฺไฺใฺโ ระบบครืไองปรับอากาศบบควบคุมอุณหภูมิละความชืๅน จำนวน 2 ครืไอง
ป็นครืไองปรับอากาศบบควบคุมอุณหภูมิละความชืๅน ชนิดระบายความรຌอนดຌวยอากาศ
ควบคุมการทำงานของวงจรทำความยในดຌวย Electronic expansion valve ดยสงความยในดຌานบน ทีไอุณหภูมิ โไ
องศาซลซียส
ใฺไฺใฺใ ระบบจຌงตือนละดับพลิงอัตนมัติ ิFire Suppression) จำนวน 1 ระบบ
ป็นระบบดับพลิงอัตนมัติดຌวยสารสะอาด มีหัวฉีดทีไทำหนຌาทีไฉีดสารติดตัๅงภาย฿นหຌองทัๅง
บริวณหนือพืๅนยก ระบบดับพลิงฯ มีมาตรฐาน฿นการออกบบ ติดตัๅง มีการทดสอบ ละมีการบำรุงรักษาอยาง
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ตอนืไองทีไป็นเปตามมาตรฐาน มีการติดตัๅงปງายตื อน วลาทีไสารดับพลงทำการฉีด มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน ทีไป็น
มาตรฐาน มีอุปกรณ์สงสัญญาณตือนชนิดสียง ละมีสงวาบ
ใฺไฺใฺไ ระบบประตูหຌอง Server (Access Control) จำนวน 1 ระบบ
ติดตัๅงพืไอปງองกันบุคคลภายนอกขຌามายังหຌองควบคุมครืไองคอมพิวตอร์มขายขຌาดย
เมเดຌรับอนุญาต ครืไองสกนลายนิๅวมือชืไอมตออุปกรณ์ลຍอคกลอนมหลใกเฟฟງา ปງองกันการงัดงะ ครืไองสกน
ลายนิๅวมือสามารถบันทึกลายนิๅวมือสำรใจดຌวยความรใวสูง ภาย฿น แ วินาที มีความมนยำ฿นการอานขຌอมูล สามารถ
กใบขຌอมูลการ ขຌา ู ออก ละ Blackup ลายนิๅวมือ เวຌทีไ USB ลຌวสงออกทีไคอมพิวตอร์พืไอดูขຌอมูลดยเมตຌอง
ดินสาย
ใฺไฺใฺ5 ระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปิด ิCCTV System) จำนวน 1 ระบบ
ติดตัๅงภาย฿นละบริวณหนຌาหຌองคอมคุมครืไองคอมพิว ตอร์มขาย 4 ชุด ละตัๅงภาย฿น
หຌอง Generator โ ชุด บัน ทึกภาพผานระบบครือขาย สามารถตรวจจับ ความคลืไอนเหวอัตนมัติ ละมีการ
จຌงตือนมืไอมีการปຂดปังหนຌากลຌอง บันทึกภาพเดຌทัๅงกลางวันละคืน มี infrared ระยะมากกวา ไเ มตร
ใฺไฺใฺ6 ระบบครืไองกำนิดเฟฟງา ิGenerator) จำนวน 1 ระบบ
ป็นชุดครืไองกำนิดเฟฟງาขับดຌวยครืไองยนต์ดีซล สามารถผลิตกำลังเฟฟງาเดຌอยางตอนืไอง
ขนาดเมนຌอยกวา ็เ กิลวัตต์ มืไอเฟฟງาของสำนักงานขัดขຌอง
ครงสรຌางของหຌองดยพืๅนฐานเดຌรับ การยกสูงจากพืๅนหຌองประมาณ โเ ซนติมตร มี
หนຌาตาง แ บาน ทีไมีอุปกรณ์บังสงอาทิตย์
ดยมากลຌวครืไองคอมพิวตอร์มขายสามารถทำงานเดຌตามปกติ อยางเรกใตามพบวามีบาง
กรณีทีไระบบคอมพิวตอร์มขายปຂดตัวลงกะทันหัน อันมีสาหตุมาจากปัญหาดຌานเฟฟງาทำ฿หຌภายหลังตຌองดำนินการ
กูຌคืนระบบคอมพิวตอร์มขาย ทัๅงนีๅ ทางทศบาลยังมิเดຌดำนินการติดตัๅงระบบมขายสำรอง ิBack Up Site) พืไอ฿ชຌ
งาน฿นกรณีทีไมขายหลักเมสามารถทำงานเดຌ หรือ พืไอสำรองขຌอมูล ทัๅงนีๅ ทศบาลมีครงการจัดตัๅง Back Up Site
฿นอนาคตอัน฿กลຌ ทัๅงนีๅ หนวยงานทีไตัๅงอยูนอกอาคารสำนักงานทศบาลนครนนทบุรีบางหนวยงาน มีศูนย์มขายป็น
ของตนอง อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข ขวงทาทราย
กรณีมิเดຌดำนินการติดตัๅงระบบมขายสำรอง ิBack Up Site) พืไอ฿ชຌงาน฿นกรณีทีไมขาย
หลักเมสามารถทำงานเดຌ หรือพืไอสำรองขຌอมูล อีกทัๅงยังพบวา฿นบางหนวยงานเมมีศูนย์คอมพิวตอร์มขายป็นของ
ตัวอง อาทิ สถานศึกษา฿นสังกัดทศบาล ดยสวน฿หญเมเดຌติดตัๅงระบบคอมพิวตอร์มขาย นืไองจากขຌอจำกัดดຌาน
งบประมาณ ละยังเมพบวามีความจำป็นรงดวน฿นชิงประจักษ์ทีไจะตຌองติดตัๅงระบบครืไองคอมพิวตอร์มขายเวຌ฿ชຌ
งาน สำหรับระบบครืไองคอมพิวตอร์มขายของหนวยงานตาง โ ฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี อีกทัๅงมิเดຌชืไอมตอขຌา
กับระบบมขายหลักของทางทศบาล ดຌวยหตุนีๅระบบการสงตอขຌอมูล ละการบริหารจัดการสารสนทศระหวาง
ทศบาลซึไงป็นหนวยงานบังคับบัญชา ละหนวยงาน฿ตຌสังกัดจึงยังมิเดຌชืไอมตอขຌาดຌวยกัน
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ใฺ5 ความจำปຓนดຌานการบูรณาการระบบทคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี
จากผลการสำรวจบืๅองตຌนกอนจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศทศบาลนครนนทบุรี พฺศฺ โ5ๆไ –
โ5ๆๆ พบวาจทย์ทีไสำคัญอยางมาก ฿นการพัฒนาทศบาลนครนนทบุรีคือการจัดระบียบระบบสารสนทศ฿ชຌงานอยู
฿นปัจจุบัน นืไองจากทศบาลเดຌลงทุนพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศหลากหลายรูปบบ฿ชຌงาน฿นพืๅนทีไหลาย
ระบบ ตกใยังขาดระบบทีไจำป็นสำหรับบริหารจัดการงานตลอดจนอำนวยความสะดวกตอการ฿หຌบริการประชาชน
ละนืไองจากตละระบบเดຌรับการพัฒนาจากผูຌพัฒนาหลายราย สงผล฿หຌระบบทคนลยีมีครงสรຌางการทำงานทีไ
ยกออกจากกันอยางป็นอกทศ สงผล฿หຌนวทางการกຌเขปัญหา การพัฒนาตอยอดละการบริหารจัดการระบบ
มีลักษณะทีไยกสวน ิFragmentation of System) เมสะดวกตอการบริหารจัดการละขาดประสิทธิภาพ
ดຌวยหตุนีๅดຌานการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ จึงป็นการออกบบครงสรຌางสารสนทศทีไมุงบูรณา
การระบบตาง โ ขຌาดຌวยกัน พืไอ฿หຌกิดครงสรຌางสารสนทศทีไมีลักษณะบูรณาการ ละชืไอมตอ ิIntegration &
Connectivity of System) บนระบบรากฐาน ิPlatform) กลางซึไงจะตຌองป็นศูนย์ชืไอมตอขຌอมูล ละควบคุมสัไง
การ ิCity Data & Command Center) ครงขายสารสนทศกลางของมือง ิCity Backbone) ละชองทางการ
฿หຌบริการบบรวมศูนย์ผานระบบดิจิทัล ิDigital Service Portal)
ใฺ6 ความตຌองการครงสรຌางพืๅนฐานสารสนทศ ละครงขายการชืไอมตอพืไอรองรับการปຓนทศบาลดิจิทัล
ทศบาลนครนนทบุรีมีความมุงหมายทีไจะพัฒนาสูการป็นมืองหงความปลอดภัย คนมีสุข ดຌวยหตุนีๅ
ทศบาลนครนนทบุรี จึงมีความจำป็นดຌานการออกบบจัดวางครงสรຌางพืๅนฐานสารสนทศ ละนวสายสืไอสารทีไ
ครอบคลุมรองรับระบบอุปกรณ์ Internet Of Thing (IOT) ทีไจะติดตัๅง฿นพืๅนทีไ อาทิ กลຌอง CCTV Sensor อุปกรณ์วัด
ระดับนๅำตามประตูระบายนๅำ ครืไองวัดคาฝุຆนละอองทางอากาศ PM2.5 ละอุปกรณ์ควบคุมอัตนมัติ ิControl
Unit) อืไน ป็นตຌน
ใฺ็ วิคราะห์ศักยภาพละสภาพปัญหาของระบบสารสนทศดิมของทศบาลนครนนทบุรี
ใฺ็ฺแ การประมินสภาพปัญหาครงขายการชืไอมตอ
จากการสำรวจพบวาครงขายการชืไอมตอปัจจุบันเดຌริไมมีการสืไอมสภาพบางสวน สาหตุสำคัญมา
จากการสืไอมสภาพตามอายุการ฿ชຌงาน ดยจากการ฿หຌขຌอมูลของจຌาหนຌาทีไพบวาระบบครงขาย฿นพืๅนทีไทศบาลมี
อายุการติดตัๅงดยฉลีไยอยูทีไ ็ – แเ ป สงผล฿หຌการชืไอมตอครือขาย฿นพืๅนทีไ บางสวนริไมเมตอบสนองการ฿ชຌงาน
รวมถึงการจัดการครือขาย ละระบบทีไยังทำเดຌเมดีพอ ทำ฿หຌประสิทธิภาพ ละความสถียร฿นการ฿ชຌงานเมดี
ทาทีไควร
ดຌานครงขายการชืไอมตอภาย฿นอาคาร พบวา กลุมอาคารทีไมีความตຌองการ฿ชຌงานระบบครงขาย
สูง ชน สำนักงานทศบาลนครนนทบุรี ละศูนย์บริการสาธารณสุข ขวงทาทราย ศูนย์นันทนาการทศบาลนคร
นนทบุรี ประสบปัญหาดຌานความรใวของการชืไอมตอ ดยมีสาหตุหลัก ใ ประการ คือ
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ใฺ็ฺแฺแ ปัญหาจากฝัດงผูຌ฿หຌบริการระบบครือขาย ิISP)
ดยปัญหานีๅพบ฿นกรณีของอาคารสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี ละรงรียน฿นสังกัด
ทศบาล ซึไงเมเดຌรับความสะดวกอันนืไองมาจากนวทางการ฿หຌบริการของผูຌ฿หຌบริการระบบครือขายทีไเมสอดคลຌอง
กับรูปบบการดำนินงานของทางทศบาล อาทิ รูปบบการจัดกใบคาบริการทีไเมสอดคลຌองกับระบียบการบิกจาย
งบประมาณ สงผล฿หຌการ฿ชຌงานระบบครือขายเมมคี วามสถียร ป็นตຌน
ใฺ็ฺแฺโ ปัญหาดຌานความรใวของระบบครือขาย
ปัญหานีๅพบทัๅง฿นกรณีของสถานศึกษา฿นสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข฿นสังกัดทศบาล
ดยปัญหานีๅกิดจากการลือก฿ชຌระบบครือขายทีไมีขนาดชองสัญญาณ ิBand width) ทีไเมสอดคลຌองกับขนาดการ฿ชຌ
งานจริง ละพืๅนทีไ฿หຌบริการครือขายเมครอบคลุมตอการ฿ชຌงาน สงผล฿หຌการ฿ชຌงานกิดความออัด นำมาสูปัญหา
ความรใว ละความเมสถียรของระบบครือขาย
ใฺ็ฺแฺใ ปัญหาดຌานระบบบริหารครือขายทีไยังเมปຓนระบบ
ปัญหานีๅพบ฿นกรณีของสถานศึกษา฿นสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข฿นสังกัดทศบาล ซึไงเม
มีระบบจัดการสิทธิ่การ฿ชຌงานระบบครือขาย มืไอประกอบกับการลือก฿ชຌระบบครือขายการชืไอมตอบบเรຌสายจึง
สงผล฿หຌกิดการปะปนของการขຌาถึงครือขายพืไอการทำงาน ละการขຌาถึงของผูຌรับบริการ นำมาสูสภาพความ
ออัดของการพยายามขຌาถึงระบบครือขาย สงผล฿หຌการทำงานของจຌาหนຌาทีไกิดอุปสรรค
นอกจากนีๅทางทศบาลยังเมเดຌดำนินการชืไอมตอครือขายระหวางอาคารผานครือขาย฿ยกຌวนำ
สง การสงผานขຌอมูล ละการประสานการดำนินงานระหวางหนวยงานจึงดำนินการผานชองทางการสืไอสารของผูຌ
฿หຌบ ริการ ชน Line หรือ Email ละถูกจำกัดดຌว ยครือขายอิน ตอร์นใต ลักษณะชนนีๅส งผลกระทบตอการ
ประมินผลดຌานความปลอดภัย ละความคลองตัวของการดำนินงาน
ใฺ็ฺโ การประมินสภาพปัญหาครงขายกลຌองวงจรปิด
จากการสำรวจพบวาครงขายกลຌองวงจรปຂด฿นปัจจุบันริไมกิดการสืไอมสภาพนืไองจากอายุการ฿ชຌ
งาน ละการบำรุงรักษาทีไเมตอนืไองอันกิดจากปัญหาความเมพียงพอของบุคลากร ละการจัดซืๅอจัดจຌาง มืไอ
พิจารณาประกอบกับขຌอทใจจริงทีไวาครือขาย฿ยกຌวนำสงบางสวนริไมสืไอมสภาพตามอายุการ฿ชຌงาน ลักษณะชนนีๅ
สงผล฿หຌระบบกลຌองวงจรปຂดบางสวนกิดปัญหาการชืไอมตอ ละการสงขຌอมูลกลับมายังศูนย์ควบคุมกลางทีไเม
ตอนืไองสมไำสมอ ดยทีไทางทศบาลเมสามารถระบุเดຌ฿นทันทีวาความขัดขຌองทีไกิดขึๅนกิดจากตัวของชุดกลຌอง ิกลຌอง
ละชุดควบคุมี หรือกิดจากความขัดขຌองของสาย฿ยกຌว หรือครงขายการชืไอมตอ จนกวาจะสงจຌาหนຌาทีไ ออก
ดำนินการซอมบำรุง ณ จุดติดตัๅง
นอกจากนีๅกลຌองชุมชน ซึไงเมเดຌชืไอมตอขຌากับระบบครงขายการชืไอมตอนัๅน นอกจากจะประสบ
ปัญหา฿นดຌานการขัดขຌองของตัวกลຌอง ละการขาดระบบซอมบำรุงทีไหมาะสมชนดียวกับ฿นกรณีของกลຌองออนเลน์
ลຌว ฿นกรณีของกลຌองชุมชนประสบปัญหาทีไมีความรุนรงยิไงกวาคือการทีไจຌาหนຌาทีไเมสามารถทราบเดຌวากลຌอง
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ชุมชนชุด฿ดบຌางทีไกิดอาการขัดขຌอง จนกวาจຌาหนຌาทีไจะดำนินการลงกใบขຌอมูลภาพจากจุดติดตัๅงมืไอมีประชาชน
ตຌองการขอดูภาพจากกลຌองวงจรปຂด ปัญหานีๅนอกจากจะสงผลกระทบ฿นดຌานการวางผนซอมบำรุงลຌว ยังสงผล
กระทบตอประชาชนทีไตຌองการขอรับขຌอมูลภาพจากกลຌองวงจรปຂดดຌวย ทัๅงนีๅ จากการ฿หຌขຌอมูลของผูຌรับผิดชอบพบวา
ระบบกลຌองวงจรปຂดบางสวนเดຌรับผลกระทบจากปัญหาดຌานเฟฟງา สงผล฿หຌชุดอุปกรณ์กิดการขัดขຌอง ละระบบการ
ทำงานของกลຌองวงจรปຂดขาดประสิทธิภาพ฿นบางพืๅนทีไ นอกจากนีๅยังป็นการพิไมภาระงาน฿หຌกับจຌาหนຌาทีไ฿นดຌานการ
ถอดชุดอุปกรณ์ ณ จุดติดตัๅงนำกลับมาซอมซมชุดกลຌอง฿หຌกลับมา฿ชຌงานเดຌตามปกติ
จากขຌอมูลขຌางตຌน มืไอพิจารณาประกอบกับขຌอจำกัดดຌานจำนวนบุคลากร อาจสรุปเดຌวาสภาพ
ปัญหาหลักของระบบกลຌองวงจรปຂด฿นกรณีของทศบาลนครนนทบุรีนัๅน คือปัญหาดຌานการซอมบำรุง฿หຌระบบกลຌองทีไ
ดยพืๅนฐานลຌวมีความครอบคลุมพืๅนทีไสามารถทำงานเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ
ใฺ็ฺใ การประมินสภาพปัญหาของระบบคอมพิวตอร์มขาย
ระบบคอมพิวตอร์มขายหลัก สำหรับหนวยงานภายนอก฿นสังกัดสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี
บางสวนมีอายุการ฿ชຌงาน ละระดับความทันสมัยของทคนลยีทีไตไำกวามาตรฐาน รวมถึงความหมาะสมของสถานทีไ
จัดกใบ ซึไงมีความจำป็นทีไจะตຌองติดตัๅงทดทนหรือยกระดับสมรรถนะของอุปกรณ์ ดังนีๅ
ใฺ็ฺใฺแ หຌองสำหรับจัดกใบครืไองคอมพิวตอร์มขาย
หຌองจัดกใบครืไองคอมพิวตอร์มขาย อาจมีประสบปัญหาดຌานการระบายความรຌอน฿นชวงฤดู
รຌอน มืไอพิจารณาประกอบกับปัญหาดຌานการปງองกันอัคคีภัย ละปัญหาดຌานระบบเฟฟງาสงผล฿หຌครืไองคอมพิวตอร์
มขายอาจกิดความสีไยงตอการขัดขຌอง ละขຌอมูลของทางทศบาลเดຌรับความสียหายนืไองจากมิเดຌดานินการ
ติดตัๅงครืไองคอมพิวตอร์มขายสำรอง ิBack Up Site)
ใฺ็ฺใฺโ ครืไองคอมพิวตอร์มขายของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 หง ศูนย์นันทนาการ ละขวงทา
ทราย
ครืไองคอมพิวตอร์มขายของหนวยงาน฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรีนีๅ มีอายุการ฿ชຌงาน
ระดับความทันสมัยของทคนลยีทีไตไำกวามาตรฐาน ละความหมาะสมของสถานทีไจัดกใบ นืไองจากจุดติดตัๅงครืไอง
คอมพิวตอร์มขายเมเดຌถูกจัดยกอยางป็นสัดสวนออกจากสำนักงาน สงผล฿หຌครืไองคอมพิวตอร์มขายของ
หนวยงานมีความสีไยงตอการขัดขຌอง ทัๅงจากการระบายความรຌอน อัคคีภัย การขຌาถึงดยผูຌเมพึงประสงค์
ทัๅงนีๅ ครืไองคอมพิวตอร์มขายของสำนักงานทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ๆ หง ศูนย์
นันทนาการ ละขวงทาทราย เมเดຌถูกชืไอมตอขຌาสูระบบดียวกัน มืไอพิจารณาประกอบกับขຌอจำกัดดຌานระบบ
ครงขายการชืไอมตอซึไงยกออกจากกันอยางชัดจน สงผล฿หຌการสงผานขຌอมูล ละการประสาน การดำนินงานเมมี
ความชืไอมตอซึไงกันละกันชัดจนมากยิไงขึๅน
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ใฺ็ฺไ สรุปสภาพปัญหาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ฿นพืๅนทีไ ละนวทางการกຌเข
บืๅองตຌน
จากขຌอมูลขຌางตຌนอาจสรุปสภาพปัญหา ละการประมินระดับความพรຌอมของครงสรຌางพืๅนฐาน฿น
พืๅนทีไทศบาลเดຌ ตามตารางดังตอเปนีๅ
สรุปสภาพปัญหาของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบทคนลยี฿นพืๅนทีไของระบบครือขาย ( = มี,  = เมมีี
รายการ
ระบบครือขาย
แฺแ อาคารสำนักงานทศบาล
แฺโ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ แ รัตนาธิบศร์
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ โ สวน฿หญ
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ใ ทาทราย
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ไ วัดสมรกฏิ
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ 5 ทรายทอง
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ๆ สนามบินนๅำ
แฺใ อาคารของสถานศึกษา
ู รงรียนนครนนท์วิทยา แ วัดทຌายมือง
ู รงรียนนครนนท์วิทยา โ วัดทินกรนิมิต
ู รงรียนนครนนท์วิทยา ใ วัดนครอินทร์
ู รงรียนนครนนท์วิทยา ไ วัดบางพรกหนือ
ู รงรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ่
ู รงรียนกีฬานครนนท์วทิ ยา ๆ
แฺไ พืๅนทีไทศบาลนอกตัวอาคารสำนักงาน
ู สำนักงานขวงทาทราย
ู ศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ู ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ
ู พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
ู สถานธนานุบาล แ ิทานๅำนนทบุรีี
ู สถานธนานุบาล โ ิทาทรายี
ู สถานธนานุบาล ใ ิสนามบินนๅำี
ู รงงานปรับปรุงคุณภาพนๅำ พืนๅ ทีไประชานิวศน์
ู ศูนย์บริการละพัฒนาคุณภาพสิไงวดลຌอม

ความ
พียงพอ

ความ
ทันสมัย

การซอม
บำรุง

การจัดกใบ
การบริหาร
จัดการ

✓
✓

✓
✓

✓


✓
✓

✓

✓



✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓











✓






✓
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ความพรຌอมของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบทคนลยี฿นพืๅนทีไ ( = มี,  = เมมีี
ครงขายการชืไอมตอ
รายการ
ครงขายการชืไอมตอ
แฺ อาคารสำนักงานทศบาล
โฺ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ แ รัตนาธิบศร์
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ โ สวน฿หญ
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ใ ทาทราย
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ไ วัดสมรกฏิ
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ 5 ทรายทอง
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ๆ สนามบินนๅำ
ใฺ อาคารของสถานศึกษา
ู รงรียนนครนนท์วิทยา แ วัดทຌายมือง
ู รงรียนนครนนท์วิทยา โ วัดทินกรนิมิต
ู รงรียนนครนนท์วิทยา ใ วัดนครอินทร์
ู รงรียนนครนนท์วิทยา ไ วัดบางพรกหนือ
ู รงรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ่
ู รงรียนกีฬานครนนท์วทิ ยา ๆ
ไฺ พืๅนทีไทศบาลนอกตัวอาคารสำนักงาน
ู สำนักงานขวงทาทราย
ู ศูนย์ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ู ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ
ู พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
ู สถานธนานุบาล แ ิทานๅำนนทบุรีี
ู สถานธนานุบาล โ ิทาทรายี
ู สถานธนานุบาล ใ ิสนามบินนๅำี
ู รงงานปรับปรุงคุณภาพนๅำ พืนๅ ทีไประชา
นิวศน์
ู ศูนย์บริการละพัฒนาคุณภาพสิไงวดลຌอม

ความรใว
การ
ชืไอมตอ

ความถียร
ของการ
ชืไอมตอ

การจัดการ
ระบบการ
ชืไอมตอ

การชืไอมตอขຌา
สูระบบครือขาย
สวนกลาง

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

















✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



















✓

✓
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ความพรຌอมของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบทคนลยี฿นพืๅนทีไ ( = มี,  = เมมีี
ระบบกลຌองวงจรปิด
รายการ
ระบบกลຌองวงจรปิด
โฺแ กลຌองออนเลน์ ิIP Camera)
โฺโ กลຌอง Analog
2.3 กลຌองชุมชน

ประสิทธิภาพ
การทำงานของ
ระบบ

ความสถียรของ
ระบบ

ความสะดวกตอ
การซอมบำรุง

การชืไอมขຌาสู
ระบบครือขาย


















ตารางทีไ ใูๆ ความพรຌอมของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบทคนลยี฿นพืๅนทีไของระบบกลຌองวงจรปຂด
ความพรຌอมของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบทคนลยี฿นพืๅนทีไ ( = มี,  = เมมีี
ครืไองคอมพิวตอร์มขาย

ครืไองคอมพิวตอร์มขาย
แฺ อาคารสำนักงานทศบาลนครนนทบุรี
โฺ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ แ รัตนาธิบศร์
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ โ สวน฿หญ
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ใ ทาทราย
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ไ วัดสมรกฏิ
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ 5 ทรายทอง
ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ๆ สนามบินนๅำ
3. สถานศึกษา
ู รงรียนนครนนท์วิทยา แ วัดทຌายมือง
ู รงรียนนครนนท์วิทยา โ วัดทินกรนิมิต
ู รงรียนนครนนท์วิทยา ใ วัดนครอินทร์
ู รงรียนนครนนท์วิทยา ไ วัดบางพรกหนือ
ู รงรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ่
ู รงรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๆ

ความ
ทันสมัย
ละ
สมรรถนะ

การคัด
กรองการ
ขຌาถึง

การสำรอง การปງองกัน
เฟฟງา
อัคคีภัย

การ
สำรอง
ขຌอมูล
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บททีไ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์การพัฒนาทคนลยีสารสนทศ
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ป้าหมาย
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทคนลยีสารสนทศ
ทศบาลนครนนทบุรีเดຌมีการจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศฉบับนีๅระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ56ไ – โ566ี
พืไอ฿หຌการดำนินการป็นเปตามนวนยบายละผนระดับชาติวาดຌวยการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ฿หຌ
สอดคลຌองกับพระราชบัญญัติวาดຌวยการบริหารละการ฿หຌบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.โ56โ ฿หຌหนวยงาน
นำเป฿ชຌป็นกรอบละนวทาง฿นการพัฒนาดิจิทัลพืไอสนับสนุนการปฏิบัติราชการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตอบสนองตอการปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล กลาวคือ การนำทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐอยางมีบบผนละป็ นระบบจนพัฒนาสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล
ดยสมบูรณ์
พืไอ฿หຌบ รรลุ  ป้ าหมายการพั ฒ นาของผนมบ ททคนลยีส ารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี ภาย฿ตຌ
สภาพวดลຌอม (SWOT) ทีไมีทัๅง จุดขใง ิS – Strength) จุดออน ิW – Weakness) อกาส ิO – Opportunity)
ปัจจัยสีไยง ิT – Treat) ดยมียุทธศาสตร์พัฒนาทศบาลนครนนทบุรี ดຌานทีไ ใ เดຌกำหนดวา การรงพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคลากร฿นการปฏิบัติงานดยอาศัยระบบทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละ฿หຌ
สอดรับกับวิสัยทัศน์ทศบาลนครนนทบุรี ทีไกำหนดเวຌวา นครนนท์มืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี มีบริการทีไ
ป็นลิศ ละบริหารจัดการทีไดี ละพันธกิจ พัฒนาคุณภาพการบริการ ดยนຌนการสรຌางสริมศักยภาพบุคลากร
ตลอดจนการ฿ชຌ  ทคนลยี ละนวัตกรรมทีไ หมาะสม ดยเดຌกาหนด วิส ัยทัศน์ ิVision) พันธกิจ ิMission)
ป้าหมาย ิGoal) ละ ยุทธศาสตร์ ิStrategic) ฿นการจัดทำผนมบ ททคนลยีส ารสนทศของทศบาลนคร
นนทบุรี พ.ศ. โ56ไ ู โ566 ซึไงมีรายละอียดตอเปนีๅ
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วิสัยทัศน์
มุงพัฒนาทศบาลนครนนทบุรี
สูการบริหารจัดการละบริการประชาชนดຌวยทคนลยีดิจิทัล
พันธกิจ
➢
➢
➢
➢
➢

พัฒนากระบวนการทำงาน฿หຌมีประสิทธิภาพดຌวยทคนลยีดิจิทัล
พัฒนาทคนลยีดิจิทัลพืไอการบริการประชาชน
บูรณาการระบบงานละฐานขຌอมูล
บริหารจัดการระบบครงสรຌางพืๅนฐานละความมัไนคงปลอดภัยสารสนทศ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูยุคทคนลยีดิจิทัล

ป้าหมาย
พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พืไอการพัฒนาทຌองถิไน
พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอพิไมชองทางการผยพรขຌอมูลขาวสารสูยุคดิจิทัล
ปรับปรุงระบบคอมพิวตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารละการดูลรักษา฿หຌมีประสิทธิภาพ
มี  ครงสรຌ า งพื ๅ น ฐานดຌ า นทคนลยี ส ารสนทศที ไ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเดຌ ม าตรฐานละหมาะสมกั บ การ
฿ชຌงานอยางพียงพอละทัไวถึงรวมทัๅงมีความมัไนคงปลอดภัยของระบบครือขายละระบบสารสนทศ
5. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารอยางป็นระบบละตอนืไองพืไอนำ
องค์ความรูຌทีไเดຌมา฿ชຌ฿นการพัฒนาทศบาลนครนนทบุรีเปสูสังคมหงการรียนรูຌ

1.
2.
3.
4.
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทคนลยีสารสนทศ

ผนมบททคนลยีสารสนทศทศบาลนครนนทบุรี ฉบับนีๅเดຌกำหนดยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาเวຌ 5 ดຌาน
พืไอ฿หຌทศบาลนครนนทบุรีดำนินการ฿นชวง ใ ป สอดคลຌองกับผนพัฒนาทຌองถิไน ทศบาลนครนนทบุรี ดยมี
ป้าประสงค์รายยุทธศาสตร์ละผนงาน฿นการขับคลืไอนการดำนินงานตามผนมบทเปสูวิสัยทัศน์ทีไวางเวຌ

รูปทีไ 4-1 ภาพสดงยุทธศาสตร์ผนมบททคนลยีสารสนทศ
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ยุทธศาสตร์ทีไ แ การบูรณาการครงสรຌางพืๅนฐานละระบบงานทศบาลนครนนทบุรี
วัตถุประสงค์ : พืไอการบูรณาการระบบครงสรຌางพืๅนฐานละระบบฐานขຌอมูลทีไสำคัญ฿หຌสามารถทำงานรวมกันเดຌ
อยางป็นอกภาพ
ผนงาน แ.1

: การบูรณาการระบบครงสรຌางพืๅนฐานทศบาลนครนนทบุรี

ตัวชีๅวัด

: จำนวนระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีผลสำรใจ฿นการบูรณาการ

ผนงาน 1.2

: การบูรณาการระบบ GIS

ตัวชีๅวัด

: จำนวนหนวยงานทีไรวม฿นการบูรณาการละ฿ชຌงานระบบ GIS ทศบาลนครนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ทีไ โ การยกระดับการบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล
วัตถุประสงค์ : ทศบาลนครนนทบุรีมีบริการภาคประชาชนดຌวยระบบทคนลยีดิจิทัลทีไครอบคลุมทุกพืๅนทีไละ
ทุกบริการ
ผนงาน 2.แ : ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน
ตัวชีๅวัด

: แ. จำนวนระบบบริการของทศบาลนครนนทบุรี
โ. ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การปรับปรุงกระบวนการดำนินงานดຌวยระบบทคนลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์ : ทศบาลนครนนทบุรีมีระบบงานทีไมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานละถูก฿ชຌพืไอการจัดการ
องค์กร
ผนงาน ใ.แ : ปรับปรุงระบบความปลอดภัย฿นการขຌาถึงขຌอมูล
ตัวชีๅวัด

: แ. ความสามารถ฿นการจัดการดຌานความมัไนคงปลอดภัยระบบสารสนทศ
โ. จำนวนหตุบุกรุกดຌานระบบครือขาย

ผนงาน ใ.โ

: การพัฒนาระบบสารสนทศ฿หຌมีความพรຌอมตอการบริหารงานองค์กร

ตัวชีๅวัด

: ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานละการบริหารจัดการ

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ56ไ ู โ566

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล พืไอสนับสนุนการสริมสรຌางภาพลักษณ์ของทศบาลนครนนทบุรี
วัตถุประสงค์ : พืไอพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธ์ละผยพรขຌอมูลภารกิจ กิจกรรมของทศบาลนครนนทบุรี
฿หຌทันสมัย ละขຌาถึงประชาชนเดຌอยางรวดรใว
ผนงาน 4.1

: ผนงานการพัฒนาระบบสารสนทศ฿หຌพรຌอมตอการ฿หຌบริการ

ตัวชีๅวัด

: มีระบบสารสนทศพืไอการผยพรขຌอมูลขาวสารประชาสัมพันธ์องค์กร

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพืไอประยุกต์฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถ฿นการประยุกต์฿ชຌงานทคนลยีสารสนทศ ละมีคานิยม฿นการ฿ชຌงาน
ทคนลยีอยางมีวิจารณญาณ ละมีองค์ความรูຌ
ผนงาน 5.แ : ผนพัฒนาบุคลากรดຌานทคนลยีสารสนทศ
ตัวชีๅวัด

: แ. จำนวนหลักสูตรการฝຄกอบรมทีไเดຌจัดหรือสงบุคลากรขຌารับการฝຄกอบรม
โ. จำนวนบุคลากรทีไผานกณฑ์การอบรม
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บททีไ 5
รายละอียดผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี
พ.ศ. โ56ไ ู โ566
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ การบูรณาการครงสรຌางพืๅนฐานละระบบงานทศบาลนครนนทบุรี
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ การยกระดับการการบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ การปรับปรุงกระบวนการดำนินงานดຌวยระบบทคนลยี
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจทิ ัล พืไอสนับสนุนการสริมสรຌาง
ภาพลักษณ์ของทศบาลนครนนทบุรี
 ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพืไอประยุกต์฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ การบูรณาการครงสรຌางพืๅนฐานละระบบงานทศบาลนครนนทบุรี
วัตถุประสงค์
ผนงาน แ.1
ตัวชีๅวัด
ตารางทีไ 5.แ

: พืไอการบูรณาการระบบครงสรຌางพืๅนฐานละระบบฐานขຌอมูลทีไสำคัญ฿หຌสามารถทำงานรวมกันเดຌอยางป็นอกภาพ
: การบูรณาการระบบครงสรຌางพืๅนฐานทศบาลนครนนทบุรี
: จำนวนระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีผลสำรใจ฿นการบูรณาการ
: ครงการรองรับผนงาน แ ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ แ

ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แ

ครงการพัฒนา
ระบบปງองกันนๅำทวม
ละอุปกรณ์ พรຌอม
ติดตัๅง ิใ สถานีี

ู พืไอจัดหาระบบ
สารสนทศพรຌอมอุปกรณ์
ติดตัๅง฿นการฝງาระวัง
ปງองกันติดตามสถานการณ์
นๅำทวม ใ สถานี

ู จำนวนระบบละอุปกรณ์ ทัๅง
ใ สถานี ครบถຌวน ฿ชຌงานเดຌมี
ประสิทธิภาพ
รายละอียดดังนีๅ
- กลຌองวงจรปຂดชนิดครือขาย
บบปรับมุมมองเดຌ พรຌอม
อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ตัว
- ครืไองวัดระดับนๅำ ชนิด
Hydrostatic Pressure พรຌอม
อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด
ู ครืไองวัดปริมาณนๅำฝน
จำนวน ใ ชุด
ู ตูຌควบคุมระบบรับสงสัญญาณ
พรຌอมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน
ใ ตูຌ

โ56ไ
ู

ปงบประมาณ
โ565
5ุแเเุเเเ

โ566
ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการชาง
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ลำดับ

ครงการ

โ

ครงการจຌางหมา
บริการบำรุงรักษา
ระบบศูนย์ปງองกัน
ละกຌเขปัญหานๅำ
ทวม
ครงการจัดหาระบบ
ทรศัพท์ (IP
Phone) พืไอการ
สืไอสารผานครือขาย
อินตอร์นใต
จຌางปรับปรุงระบบ
วใบเซต์ทศบาลนคร
นนทบุรี

ู พืไอประสิทธิภาพการ
ทำงานมีความตอนืไอง

ู จำนวนระบบอุปกรณ์ทีไเดຌรับ
การบำรุงรักษา

ู พืไอลดคา฿ชຌจายการ฿ชຌ
ทรศัพท์บบอนาลใอกดย
พิไมมูลคาการ฿ชຌงาน
ครือขายดຌวยการสืไอสาร
ระบบทรศัพท์ดิจิทลั
ู พืไอพิไมประสิทธิภาพ
การทำงานของวใบเซต์
ทศบาลนครนนทบุรี
ู พืไอผยพรขຌอมูล
ขาวสารละบริการของ
ทศบาล฿หຌกับประชาชน

ู ติดตัๅงชุดอุปกรณ์ทรศัพท์ทีไ
ป็น IP Phone ครอบคลุมทัๅง
ทศบาลนครนนทบุรี

ู

ู

5เเุเเเ

กองวิชาการละ
ผนงาน

ู ประชาชนรับรูຌขຌอมูลขาวสาร
ผานระบบวใบเซต์ถูกตຌอง
ครบถຌวน

โ5เุเเเ

250ุเเเ

250ุเเเ

กองวิชาการละ
ผนงาน

ครงการระบบรักษา
ความปลอดภัยละ
สวัสดิการชุมชน
อัจฉริยะ (Smart
Pole)

ู พืไอพัฒนาละบูรณาการ ู ความพึงพอ฿จของประชาชน
ระบบ IOT ของทศบาล ผู฿ຌ ชຌบริการ
นครนนทบุรี฿หຌสามารถ
ตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชน฿นพืๅนทีไ
ู พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคน฿นพืๅนทีไ฿หຌดียิไงขึๅน

ู

60ุเเเุเเเ

ู

ฝຆายรักษาความ
สงบฯ สำนัก
ปลัดทศบาล

ใ

ไ

5

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

โ56ไ
ู

ปงบประมาณ
โ565
โ566
ไุเ5เุเเเ ไุเ5เุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการชาง
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ผนงาน 1.2 : การบูรณาการระบบ GIS
ตัวชีๅวัด : จำนวนหนวยงานทีไรวม฿นการบูรณาการละ฿ชຌงานระบบ GIS ทศบาลนครนนทบุรี
ตารางทีไ 5.โ : ครงการรองรับผนงาน 1.โ ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1
ลำดับ
ๆ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

ครงการบูรณาการ ู ทศบาลนคนนนทบุรีมี ู จำนวนหนวยงานทีไรวม
ระบบงานดຌวยผนทีไ ฐานขຌอมูลบนผนทีไดย บูรณาการละ฿ชຌงาน
GIS
ทีหไ นวยงานสามารถ฿ชຌ ระบบ GIS
งานขຌอมูลรวมกันเดຌ

โ56ไ
ใุ5เเุเเเ

ปงบประมาณ
โ565
ใุ5เเุเเเ

โ566
ใุ5เเุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองวิชาการละ
ผนงาน
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ การยกระดับการบริการประชาชนสูบริการดิจิทัล
วัตถุประสงค์ : ทศบาลนครนนทบุรีมีบริการภาคประชาชนดຌวยระบบทคนลยีดิจิทัลทีไครอบคลุมทุกพืๅนทีไละทุกบริการ
ผนงาน 2.แ : ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน
ตัวชีๅวัด
: แ. จำนวนระบบบริการของทศบาลนครนนทบุรี
โ. ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ
ตารางทีไ 5.ใ : ครงการรองรับผนงาน โ.แ ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ
ลำดับ

ครงการ

แ

ครงการจัดซืๅอ
กลຌองทรทัศน์วงจรปຂด
ละอุปกรณ์พรຌอมติดตัๅง
ตามจุดตาง โ ฿นขต
ทศบาลนครนนทบุรี

โ

ใ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

โ56ไ

ปงบประมาณ
โ565

ู ประชาชน฿นขตทศบาล 50,000,000 ๆ5ุใ5เุเเเ
นครนนทบุรีเดຌอยูอาศัย฿น
สภาวะวดลຌอมทีไมีความ
มัไนคง รูຌสึกปลอดภัย มี
ครืไองมือ หรือทคนลยีทีไ
มีความพรຌอมสามารถ
รับมือกับอุบัติภัยเดຌ
จຌางหมาจัดทำ
ู พืไอสรຌางความสะดวก
ู ทศบาลนครนนทบุรีมี
ใเเุเเเ
ใเเุเเเ
application
รวดรใว฿นการขຌาถึงขຌอมูล
อปพลิคชันพลตฟอร์ม
พลตฟอร์มทศบาลนคร ขาวสาร฿หຌทศบาลนคร
ขององค์กร฿นการ฿หຌบริการ
นนทบุรี
นนทบุรีมีพลตฟอร์ม฿นการ ทีไมีขຌอมูลครบถຌวน รองรับ
การ฿ชຌงานบน smart
฿หຌบริการ
device
จຌางหมาจัดทำระบบ
ู พืไอพิไมความสะดวก
ู
โ5เุเเเ
หนังสืออิลใกทรอนิกส์
รวดรใว฿หຌประชาชนละ
E-Book
บุคคลทัไวเปขຌา฿ชຌบริการของ
ทศบาลนครนนทบุรี
ู พืไอ฿ชຌ฿นการปງองกันความ
ปลอดภัย฿นชีวิตทรัพย์สิน
฿หຌกับประชาชน ละพืไอ฿ชຌ
สังกตการณ์สภาพ
การจราจร฿นขตทศบาล
นครนนทบุรี

โ566
ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
ฝຆายรักษาความ
สงบฯ
สำนัก
ปลัดทศบาล

แ5เุเเเ

กองวิชาการ
ละผนงาน

โ50,000

กองวิชาการ
ละผนงาน
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ไ

ครงการพัฒนาระบบ
ลงทะบียนออนเลน์ ิฝຄก
อาชีพี ระบบทะบียน
ละการติดตามผลการ
ฝຄกอบรม

ู พืไอพิไมความสะดวก
รวดรใว฿หຌประชาชนละ
บุคคลทัไวเปขຌา฿ชຌบริการ
ละติดตามความตอนืไอง
ของการ฿หຌบริการ ของ
ทศบาลนครนนทบุรี

5

ครงการพัฒนาระบบ
ฝຄกอบรมอาชีพ ละการ
สงสริมการตลาด
ออนเลน์ (E-learning)

ๆ

ครงการจัดทำบบ
ประมินการ฿หຌบริการ
ประชาชน ดຌานการ
ปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัย ิQR code)

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

โ56ไ
ู

ปงบประมาณ
โ565
โเเุเเเ

โ566
โเเุเเเ

ู พืไอ฿หຌประชาชนฝຄกอบรม ู ระดับความพึงพอ฿จของ
อาชีพละเดຌความรูຌรืไองการ ผูรຌ ับบริการ
สงสริมการตลาดบบ
ออนเลน์

ู

โเเุเเเ

โเเุเเเ

กองสวัสดิการ
สังคม

ู พืไอติดตามละปรับปรุง ู ประชาชนมีความพึง
ประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ พอ฿จตอการ฿หຌบริการของ
ประชาชน ของจຌาหนຌาทีไ฿น จຌาหนຌาทีไ
การชวยหลือประชาชน
ชน การจับสัตว์ลืๅอยคลาน
การติดตัๅงถังดับพลิง หรือ
การปฏิบัติหนຌาทีไบริการ
ประชาชนอืไน โ

เม฿ชຌ
งบประมาณ

เม฿ชຌ
งบประมาณ

เม฿ชຌ
งบประมาณ

ฝຆายปງองกันละ
บรรทาสา
ธารณภัย
สำนัก
ปลัดทศบาล

ู ระดับความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

็

ครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการชุมชน
อัจฉริยะ (smart
community)

พืไอพิไมความสะดวกรวดรใว ระดับความพึงพอ฿จของ
฿หຌประธานคณะกรรมการ ผูຌรับบริการ
ชุมชน ผูຌนำชุมชน
ประชาชนละบุคคลทัไวเป
ขຌา฿ชຌบริการ การมีสวนรวม
การดำนินผนงาน
ครงการฯกองสวัสดิการ
สังคม ของทศบาลนคร
นนทบุรี

่

ระบบการลงทะบียนขຌา
รวมกิจกรรมครงการ
ตางโ ละการสมัคร
สมาชิกผานระบบ
อิลใกทรอนิกส์ละระบบ
ออนเลน์

1. พืไอพิไมชองทางการ
ลงทะบียนรวมกิจกรรมของ
ประชาชน฿หຌมีความสะดวก
มากขึๅน ผานการอานบัตร
SMART CARD
2. พืไอพิไมชองทางการ
ลงทะบียนรวมกิจกรรมของ
ประชาชน฿หຌมีความสะดวก
มากยิไงขึๅนผานระบบออนเลน์
3. พืไอพิไมประสิทธิภาพ
฿นการ฿หຌบริการรประชาชน฿หຌมี
ความรวดรใว
มากยิไงขึๅน

แ. มีการจัดกใบขຌอมูลทีไมี
ประสิทธิภาพ ละป็น
ระบบมากยิไงขึๅน
โ. มีการจัดกใบขຌอมูลทีไมี
ประสิทธิภาพ ละป็น
ระบบมากยิไงขึๅน
3.ลดการสูญหายของ
ขຌอมูล

โ56ไ

ปงบประมาณ
โ565
ู

โ566
200,000

ู

5เเ,000

ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสงสริม
วัฒนธรรม การ
ทองทีไยวละ
กีฬา
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

4. พืไอความสะดวกรวดรใว฿น
สมัครกิจกรรมของศูนย์ยาวชน
ละกิ จกรรมครงการต างโ
ของกองสงสริมฯ
5. ลดการสูญหายของขຌอมูล
้

ครงการพัฒนาการ
ู พื ไ อ ความสะดวก฿หຌ  ก ู ระดับความพึงพอ฿จของ
ลงทะบียนขຌารวมอบรม กลุมปງาหมายขຌา฿ชຌบริการ ผูรຌ ับบริการ
ออนเลน์ สำนัก
ลงทะบียนขຌารวมอบรม
การศึกษา

แเ

ครงการระบบบริหาร
จัดการลานจอดรถ
อัจฉริยะ (Smart
Parking)

แ.พื ไ อ ความปลอดภั ย ต อ
รถยนต์ละทรัพย์สินภาย฿น
รถยนต์ของประชาชน ทีไมา
ติดตอขอรับบริการ
โ.พืไอจัดทำระบบสนับสนุน
การตัดสิน ฿จ฿นการลือกทีไ
จอดรถ
ใ.พื ไ อ จั ด ทำฐานขຌ อ มู ล
รถยนต์ ท ี ไ  ขຌ า มาติ ด ต อ
ราชการบริวณลานจอดรถ
ทศบาลนครนนทบุรี

ู มีระบบฐานขຌอมูล
สนับสนุนการตัดสิน฿จ฿น
การลือกทีไจอดรถยนต์
สำหรับผูຌทีไมา฿ชຌบริการของ
ทศบาลนครนนทบุรี

โ56ไ

ปงบประมาณ
โ565

โ566

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
สำนักการศึกษา
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ู

ู

่,000,000

ฝຆายรักษาความ
สงบรียบรຌอย
ละความมัไนคง
สำนัก
ปลัดทศบาล
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ผนงาน 2.โ
ตัวชีๅวัด
ตารางทีไ 5.ไ
ลำดับ
แแ

แโ

แใ

แไ

: การพัฒนางานบริการสูระบบดิจิทัล
: แ. จำนวนระบบบริการทีไปรับปรุงสูการบริการบบดิจิทัล
โ. ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ
: ครงการรองรับผนงาน โ.โ ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ โ
ครงการ

จຌางหมาจัดทำระบบ
การ฿หຌบริการบบ
E-Service

วัตถุประสงค์

ู พืไอ฿หຌกิดการ฿หຌบริการทีไดี
ผานสืไออิลใกทรอนิกส์กิด
ความสะดวกกประชาชน฿น
การ฿ชຌบริการ
ครงการ฿หຌบริการยืไน ู พืไออำนวยความสะดวก฿น
ขออนุญาตดຌานอาคาร การ฿ชຌบริการ
ออนเลน์ สำนักการ
ชาง
ครงการจัดทำอป
ู พืไออำนวยความสะดวกของ
พลิคชันชำระ
ประชาชน฿นการ฿หຌบริการ
คาธรรมนียมขยะ
ชำระคาธรรมนียมขยะ

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด
ู ระดับความพึงพอ฿จ
ของผูຌ฿ชຌบริการ
ู ระดับความพึงพอ฿จ
ของผูຌ฿ชຌบริการ

ู ระดับความพึงพอ฿จ
ของผูຌ฿ชຌบริการ
ู อปพลิคชันตຌอง
สามารถคຌนหาขຌอมูลเดຌ
จากลขบัตรประชาชน
ละบຌานลขทีไ
ครงการพัฒนาระบบ ู พืไอจัดกใบป็นฐานขຌอมูล
ู ระดับความพึงพอ฿จ
บริหารสินคຌาผลิตภัณฑ์ ละพิไมชองทางการจำหนาย ของกลุมผูຌประกอบการ
OTOP ของกลุม
สินคຌาของกลุมผูຌประกอบการ ฿นขตทศบาล
ผูຌประกอบการ ฿นขต ฿นขตทศบาล
ทศบาล

โ56ไ
ู

ปงบประมาณ
โ565
5เเุเเเ

โ566
5เเุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
ละผนงาน

ู

ใเเุเเเ

ู

สำนักการชาง

ู

โ5เุเเเ

ู

สำนักการคลัง

ู

โเเุเเเ

โเเุเเเ

กองสวัสดิการ
สังคม
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ การปรับปรุงกระบวนการดำนินงานดຌวยระบบทคนลยี
ัล : ทศบาลนครนนทบุรีมีระบบงานทีไมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานละถูก฿ชຌพืไอการจัดการองค์กร
วัตดิถุจปิท
ระสงค์

ผนงาน ใ.แ : ปรับปรุงระบบความปลอดภัย฿นการขຌาถึงขຌอมูล
ตัวชีๅวัด
: แ. ความสามารถ฿นการจัดการดຌานความมัไนคงปลอดภัยระบบสารสนทศ
โ. จำนวนหตุบุกรุกดຌานระบบครือขาย
ตารางทีไ 5.5 : ครงการรองรับผนงาน 3.แ ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3
ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แ

ครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยบนครือขาย
คอมพิวตอร์ (Next
Generation Firewall)

ู พืไอปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบรักษา
ความปลอดภัยบนครือขาย
คอมพิวตอร์

ู จำนวนอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยบน
ครือขายคอมพิวตอร์
(Next Generation
Firewall)

2

ครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพอุปกรณ์
ระบบบริหารจัดการขຌอมูล
จราจรทางคอมพิวตอร์
(Log File)

ู พืไอปรับปรุงประสิทธิภาพ ู จำนวนอุปกรณ์จัดกใบ
การทำงานของระบบจัดกใบ ขຌอมูลจราจรทาง
ขຌอมูลจราจรคอมพิวตอร์ คอมพิวตอร์ (Log File)
(Log File)

โ56ไ
ู

ู

ปงบประมาณ
โ565
โ566
ู
แุเเเุเเเ

ู

่5เุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
ละผนงาน

กองวิชาการ
ละผนงาน
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ใ

ครงการจัดหาปรกรม ู พืไอปງองกันภัยคุกคามจาก
ปງองกัน antivirus สำหรับ เวรัสทางคอมพิวตอร์
ครืไองคอมพิวตอร์มขาย
ละคอมพิวตอร์ลูกขาย

ไ

ครงการจຌางหมา
บำรุงรักษาหຌองควบคุม
ครืไองคอมพิวตอร์มขาย
ิหຌอง Server)

ู พืไอรักษาสภาพการ
ทำงานระบบภาย฿น
หຌองควบคุมฯ฿หຌพรຌอม฿ชຌ
งานตลอดวลา

5

ครงการจຌางหมางาน
บำรุงรักษาระบบความ
ปลอดภัยบนครือขาย
คอมพิวตอร์ละ
ปรกรมประยุกต์

ู พืไอบำรุงรักษาระบบละ
อุปกรณ์ครงสรຌางพืๅนฐาน
ทางครือขายตามครงการ
พิไมประสิทธิภาพระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
ทศบาลนครนนทบุรี ฿หຌอยู
฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงานเดຌ
ตลอดวลา

ตามครงการพิไม
ประสิทธิภาพระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
ทศบาลนครนนทบุรี

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด
ู ทศบาลนครนนทบุรีมี
ปรกรมปງองกันเวรัส
สำหรับครืไองคอมพิวตอร์
มขายละคอมพิวตอร์
ลูกขาย
ู ระบบอุปกรณ์ภาย฿น
หຌองควบคุม฿ชຌงานเดຌ
ตามปกติ
ู ประสิทธิภาพของระบบ
ครือขายมีความพรຌอม฿ชຌ
งานอยางตอนืไอง
ู ความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการงานดຌาน
ครือขายทคนลยี
สารสนทศ

โ56ไ
่5เุเเเ

ปงบประมาณ
โ565
่5เุเเเ

โ566
่5เุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
ละผนงาน

แุแ5เุเเเ แุแ5เุเเเ

แุแ5เุเเเ

กองวิชาการ
ละผนงาน

โุเเเุเเเ

โุเเเุเเเ

กองวิชาการ
ละผนงาน

โุเเเุเเเ
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ลำดับ
ๆ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ครงการปรับปรุง
ู พืไอปรับปรุงสายสัญญาณ
สายสัญญาณละอุปกรณ์ ละอุปกรณ์ครือขายทีไ
ครือขายภาย฿นอาคาร
สียหาย฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด
ู ประสิทธิภาพของระบบ
ครือขายมีความพรຌอม฿ชຌ
งานอยางตอนืไอง
ู ความพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริการงานดຌาน
ครือขายทคนลยี
สารสนทศ

โ56ไ
ู

ปงบประมาณ
โ565
โ566
ู
แุเเเุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
ละผนงาน
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ผนงาน ใ.โ

: การพัฒนาระบบสารสนทศ฿หຌมีความพรຌอมตอการบริหารงานองค์กร

ตัวชีๅวัด

: ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานละการบริหารจัดการ

ตารางทีไ 5.6

: ครงการรองรับผนงาน 3.2 ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3

ลำดับ

ครงการ

7

จຌางหมาพัฒนาระบจัดกใบ
อกสารอิลใกทรอนิกส์ (EDocument) ทศบาลนคร
นนทบุรี

8

ครงการรณรงค์สำนักงานสี ู พืไอสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีก
ขียว (Green Office)
องค์กรละยกระดับ
มาตรฐานสำนักงาน฿หຌป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม
ครงการระบบการลา
ู พืไอพัฒนาระบบ
อิลใกทรอนิกส์
การลาของบุคลากร
ทศบาลนครนนทบุรีเปสู
ระบบอิลใกทรอนิกส์

9

วัตถุประสงค์
ู พืไอปງองกันการสูญหาย
ของอกสารละมีระบบ
จัดการอกสารอยางป็น
ระบบ
ู สามารถสืบคຌนอกสาร
ยຌอนหลังเดຌ

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด
ู มีระบบจัดกใบอกสาร
อิลใกทรอนิกส์สำหรับจัดกใบ
ขຌอมูลอกสารของหนวยงาน

ู ลดการปลอยกຍาซรือน
กระจก จากทุกกิจกรรม฿น
การดำนินงานภาย฿น
สำนักงาน
ปງาหมาย
ทศบาลนครนนทบุรี
มีระบบการลาอิลใกทรอนิกส์
นำเปสู ระบบราชการ ไ.เ
ตัวชีๅวัด
1.สามารถลด฿ชຌกระดาษเดຌ
รຌอยละ้เ

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565
โ566
ู
5เเุเเเ 500,000

5เเุเเเ

5เเุเเเ

5เเุเเเ

โแเุเเเ

ู

ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
ละผนงาน

ฝຆายบริหารงาน
ทัไวเป
สำนัก
ปลัดทศบาล
ฝຆายการ
จຌาหนຌาทีไ
สำนัก
ปลัดทศบาล
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ลำดับ

แเ

ครงการ

ครงการจຌางหมาวิคราะห์
ละสงขຌอมูลการปฏิบัติ
ภารกิจของยานพาหนะ฿น
ภารกิจของสำนักการ
สาธารณสุขละสิไงวดลຌอม
ทศบาลนครนนทบุรี

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

โ.การควบคุมการลาของ
บุคลากร
ถูกตຌองครบถຌวน รຌอยละ
้5
ู พืไอ฿หຌทศบาลจัดกใบ
ู ยานพาหนะ฿นการจัดการ
ขຌอมูลการปฏิบัติภารกิจ
มูลฝอยละสิไงปฏิกูล
ของยานพาหนะ
จำนวน ่เ คัน เดຌรับการ
ู พืไอยกระดับ
ติดตัๅงระบบการกำหนด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ตำหนงบนพืๅนลกิGPSี
ภารกิจ฿นการจัดการมูล
ู ทศบาลนครนนทบุรี มี
ฝอยละสิไงปฏิกูลผาน
ระบบสารสนทศ฿นการ
กระบวนการกำกับ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตรวจสอบการทำงานของ ภารกิจของยานพาหนะดຌาน
ยานพาหนะทัๅงระบบบบ การจัดการมูลฝอยละสิไง
ป็นปัจจุบันิReal-time) ปฏิกูลบบป็นปัจจุบัน
ู พืไอจัดกใบขຌอมูลป็นนว ิReal-timeี
ทางการพัฒนาระบบ
สารสนทศอัจฉริยะ พืไอ
ยกระดับประสิทธิภาพการ
จัดการยานพาหนะ

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565

โ566

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

โุเเเุเเเ โุเเเุเเเ โุเเเุเเเ ฝຆายจัดการมูล
ฝอยละสิไง
ปฏิกูล
สำนักการ
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แแ

ครงการชาครืไอง
ู พืไอพิไมประสิทธิภาพการ ู มีครืไองคอมพิวตอร์พรຌอม
คอมพิวตอร์พรຌอมปรกรม ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์฿ชຌพียงพอ
ละครืไองพิมพ์

แโ

ครงการพัฒนาระบบดูล
ชวยหลือนักรียน
(Student Care Solution)

แใ

ู พืไอพัฒนาปรกรมทีไ
ทำงานบนครืไอง
ทรศัพท์คลืไอนทีไบบ
สมาร์ทฟน ิMobile
Application)

ู มีระบบดูลชวยหลือ
นักรียนสำหรับสถานศึกษา
สังกัดทศบาลนครนนทบุรี

ู พืไอ฿ชຌป็นชองทาง฿นการ
จຌงตือนละจຌงขาวสาร
ระหวางรงรียนกับ
ผูຌปกครอง รวมทัๅงครูละ
จຌาหนຌาทีไ รองรับทัๅง
ระบบปฏิบัติการ iOS ละ
Android ซึไงจะ฿ชຌงานเดຌทัๅง
฿นสวนของครู ผูຌปกครอง
ละนักรียน
ครงการจຌางหมาพัฒนา
ู พืไอความสะดวกรวดรใว ู มีระบบยืไนคำรຌองขอออก/
ระบบยืไนคำรຌองของออก/
ละการประหยัดทรัพยากร รับรองอกสารทางการศึกษา
รับรองอกสารทางการศึกษา ฿นการยืไนคำรຌองขอออก/ ออนเลน์
ออนเลน์
รับรองอกสารทางการ
ศึกษาออนเลน์

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565
โ566
ู
โุเเเุเเเ โุเเเุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการชาง

ู

ู

1,000,000 สำนักการศึกษา

ู

ู

5เเุเเเ

สำนักการศึกษา

164

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แไ

ครงการจຌางหมาพัฒนา
ระบบการลาอิลใกทรอนิกส์
สำหรับรงรียนละศูนย์
พัฒนาดใกลใก฿นสังกัด
ทศบาลนครนนทบุรี

ู พืไอพัฒนาระบบการลา
อิลใกทรอนิกส์ของพนักงาน
ครูทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษาละ
จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง
ทีไปฏิบัติงาน฿นสถานศึกษา
฿นสังกัดทศบาลนคร
นนทบุรี

ู มีระบบการลา
อิลใกทรอนิกส์สำหรับ
รงรียนละศูนย์พัฒนาดใก
ลใก฿นสังกัดทศบาลนคร
นนทบุรี

แ5

ครงการจัดทำระบบสกน
฿บหนຌา฿นการลงวลา
ปฏิบัติงาน

ู พืไอพิไมประสิทธิภาพการ
บริหารละจัดการ
ควบคุมการลงวลา
ปฏิบัตงิ านบุคลากรทศบาล
นครนนทบุรี

ปງาหมาย
ทศบาลนครนนทบุรี
มีระบบสกน฿บหนຌา
฿นการลงวลาปฏิบัตงิ าน
ตัวชีๅวัด
แ.ลดความสีไยงการสัมผัส
฿นการลงวลาปฏิบัตงิ าน
ตามมาตรการปງองกันรคค
วิด
โ.ลดปัญหาบุคลากรทีไมีปัญหา
ดຌานลายนิๅวมือ ฿นการลงวลา
ปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565
ู
โ5เ,000

ู

โแเุเเเ

โ566
ู

ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการศึกษา

ฝຆายการ
จຌาหนຌาทีไ
สำนัก
ปลัดทศบาล
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แๆ

จຌางหมาจัดทำระบบจัดกใบ ู พืไอรวบรวมประวัติขຌอมูล ู จຌาหนຌาทีไมีฐานขຌอมูลกใบ
ประวัติการชำระภาษี
การชำระภาษีของ
ประวัติการชำระภาษีของ
ประชาชน฿หຌอยู฿นรูปบบ ประชาชน
ทีไงายตอการสืบคຌน ละ
ปງองกันการสูญหายของ
ขຌอมูล

แ็

ครงการพัฒนาระบบศูนย์
ขຌอมูลสารสนทศ ิData
Center) ดຌานสุขภาพของ
ประชากร฿นขตทศบาล
นครนนทบุรี

ู พืไอ฿หຌระบบบริหาร
จัดการสารสนทศดຌาน
สุขภาพของประชากร฿น
ขตทศบาลนครนนทบุรีมี
ประสิทธิภาพ มีความ
ชืไอมยง ป็นหมวดหมู
นำเป฿ชຌควบคุม กำกับ
ติดตามละประมินผลการ
ดำนินงาน ตลอดจน฿ชຌ฿น
การตัดสิน฿จชิงนยบาย
พืไอพัฒนางานสาธารณสุข
ของทศบาลนครนนทบุรี฿หຌ
ดำนินเปอยางมี
ประสิทธิภาพ

ู งานศูนย์บริการ
สาธารณสุขละ รพ.สต.ทัๅง
5 หง สามารถชืไอมยง
ขຌอมูลกับมขายเดຌ
ู ผูຌบริหารสามารถตรวจสอบ
ผลการดำนินงานดຌานขຌอมูล
จากสวนกลางเดຌ

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565
โ566
ู
ู
5เเุเเเ

ู

680,000

200,000

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการคลัง

สวนบริการ
สาธารณสุข :
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขทีไ 6
สำนักการ
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
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ลำดับ
แ่

ครงการ
ครงการพัฒนาระบบ
Paperless ฿นศูนย์บริการ
สาธารณสุขทีไ 6

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

1. การปลีไยนมา฿ชຌระบบ
จัดกใบฟງมประวัติผูຌปຆวย
อิลใกทรอนิกส์จะลด
ขัๅนตอนการคຌนประวัติ
ผูຌปຆวยบบกระดาษทำ฿หຌ
ประหยัดพืๅนทีไ฿นการทำงาน
สรຌางสิไงวดลຌอมทีไดี
ประหยัดวลา฿นการคຌนหา
ลดระยะวลาการรอคอย
ของผูຌรับบริการ การบันทึก
วชระบียนมีความสมบูรณ์
มากขึๅน
2. สวนของ back office
จะชวยประหยัดวลา฿นการ
คຌนหา การพิมพ์ ละการ
ดินเปสงอกสาร นอกจากนีๅ
Digital file จะถูกกใบเวຌบน
อินทอร์นใต
ทำ฿หຌทุกคนสามารถขຌาถึงเดຌ
งาย สามารถบงปันขຌอมูล
เดຌอยางรวดรใว งายตอการ
ตรวจสอบละทำ฿หຌขຌอมูล
ป็นปัจจุบัน อีกทัๅงยังมีกใบ

ู ศูนย์บริการสาธารณสุขทีไ ๆ
สามารถ฿ชຌระบบ paperless
฿นการบริหารจัดการภาย฿น
องค์กรทัๅงสวนของงาน
บริการดานหนຌาละสวนของ
back office พืไอ฿หຌกิด
ความสะดวกตอทัๅงผูຌ฿หຌละ
ผูຌรับบริการ

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565
ู
450ุ000

โ566
ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขทีไ 6
สำนักการ
สาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์
ความปลอดภัยมากกวาการ
ป็นอกสารซึไงสีไยง ตอการ
ถูกขมยขຌอมูล ขຌอมูลสูญ
หายหรือสียหายจากภัย
พิบัติ ละสามารถจำกัดการ
ขຌาถึงขຌอมูลเดຌดຌวยการ฿ส
รหัสผาน ป็นการลดปริมาณ
การ฿ชຌกระดาษ ทำ฿หຌ
องค์กรประหยัดคา฿ชຌจาย
ละป็นองค์กรทีไมีความ
รับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565

โ566

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ไ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล พืไอสนับสนุนการสริมสรຌางภาพลักษณ์ของทศบาลนครนนทบุรี
วัตถุประสงค์
ผนงาน 4.1
ตัวชีๅวัด
ตารางทีไ 5.็

: พืไอพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธ์ละผยพรขຌอมูลภารกิจ กิจกรรมของทศบาลนครนนทบุรี฿หຌทันสมัย
ละขຌาถึงประชาชนเดຌอยางรวดรใว
: ผนงานการพัฒนาระบบสารสนทศ฿หຌพรຌอมตอการ฿หຌบริการ
: มีระบบสารสนทศพืไอการผยพรขຌอมูลขาวสารประชาสัมพันธ์องค์กร
: ครงการรองรับผนงาน 4.แ ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4

ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

1

ครงการจัดทำวใบเซต์
สำนักการศึกษาละ
รงรียน฿นสังกัด
ทศบาลนครนนทบุรี

ู พืไอพัฒนาวใบเซต์พืไอ฿ชຌ฿น
การประชาสัมพันธ์ของสำนัก
การศึกษา รงรียน฿นสังกัด
ทศบาลนครนนทบุรี

2

ครงการจัดทำระบบ
ู พืไอพิไมชองทางการ
Line Official Account ผยพรขຌอมูลขาวสารกับ
(Line OA) ศูนย์พัฒนา ประชาชน ผูຌปกครอง
ดใกลใกนครนนท์

3

ครงการจัดทำ
Facebook
Ķประชาสัมพันธ์
สำนักงานขวงทาทราย
ทศบาลนครนนทบุรี

ู พืไอสรຌางชองทางการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร
ละความคลืไอนเหวตาง โ
ของขวงทาทราย
รวมทัๅงอำนวยความสะดวก฿หຌ

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด
ู มีวใบเซต์พืไอ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ของสำนัก
การศึกษา รงรียน฿นสังกัด
ทศบาลนครนนทบุรี
ู สำนักการศึกษามีระบบ Line
OA พืไอการประชาสัมพันธ์
ขຌอมูลขาวสารดຌานปฐมวัยละ
ขຌอมูลทีไกีไยวกับศูนย์พัฒนาดใก
ลใกนครนนท์
ู ขวงทาทรายมี Facebook
พืไอป็นชองทางหลักสำหรับ
การผยพรขຌอมูลขาวสาร
กิจกรรมของขวงฯ ละป็น

โ56ไ
ู

เม฿ชຌ
งบประมาณ

ปงบประมาณ
โ565
โ566
5เเ,เเเ
ู

แ5ุเเเ

เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
งบประมาณ งบประมาณ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนัก
การศึกษา

แ5ุเเเ

สำนัก
การศึกษา

เม฿ชຌ
งบประมาณ

ขวงทาทราย
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ลำดับ

4

5

6

ครงการ

วัตถุประสงค์

ประชาชน ฿นการรับรืไอง
รຌองรียน รับจຌง ละ
สอบถามขຌอมูลจากประชาชน
ดยตรง
ครงการจัดทำระบบ
ู พืไอพิไมชองทางการ
Line Official Account ผยพร ติดตอสืไอสารกับ
(Line OA) สำนัก
ประชาชน
ทะบียนทຌองถิไนทศบาล
นครนนทบุรี

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด
การสืไอสาร สองทางกับ
ประชาชนดยตรง

โ56ไ

ปงบประมาณ
โ565
โ566

ู สำนักทะบียนทຌองถิไน
โเุเเเ
โเุเเเ
ทศบาลนครนนทบุรีมีระบบ
Line OA พืไอการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลดຌานงาน
ทะบียนราษฎรละงานบัตร
ประจำตัวประชาชนละดຌานอืไน
โ ขององค์กร
ู พืไอพิไมชองทางการรับูสง ู สำนักทะบียนทຌองถิไน
ครงการจัดทำ
ู
ใ00,000
Application ของสำนัก ขຌอมูล ละลดขัๅนตอน฿นการ ทศบาลนครนนทบุรี มี
ทะบียนทຌองถิไนทศบาล ฿หຌบริการประชาชน฿หຌมีความ Application บนมือถือหรือ
สะดวก฿นการจองคิวรับบริการ Tablet รองรับการบริการ
นครนนทบุรี
ดຌานงานทะบียนราษฎรละ ขຌอมูลละการผยพรขຌอมูล
งานบัตรประจำตัวประชาชน ขาวสารขององค์กร
เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
ครงการจัดทำระบบ
ู พืไอพิไมชองทางการ
ู กองสารสนทศภาษีละ
งบประมาณ งบประมาณ
Line Official Account ผยพรติดตอสืไอสารกับ
ทรัพย์สิน มีระบบ Line OA
(Line OA) กอง
ประชาชน
พืไอสรຌางชองทางรับคำรຌองจຌง
สารสนทศภาษีละ
กຌเขปลีไยนปลงขຌอมูลละ
ทรัพย์สิน
สอบถามขຌอมูลประชาชนเดຌ
ดยตรง

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

โเุเเเ

กองทะบียน
ราษฎรละ
บัตรประจำตัว
ประชาชน

ใ00,000

กองทะบียน
ราษฎรละ
บัตรประจำตัว
ประชาชน

เม฿ชຌ
งบประมาณ

กอง
สารสนทศ
ภาษีละ
ทรัพย์สิน
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์
ู พืไอพิไมชองทางการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร
ตาง โ ของกองสารสนทศ
ภาษีฯ รวมทัๅงอำนวยความ
สะดวก฿หຌประชาชน฿นการ
รับคำรຌอง จຌงกຌเข
ปลีไยนปลงขຌอมูลภาษีทีไดิน
ละสิไงปลูกสรຌาง ละ
สอบถามขຌอมูลประชาชนเดຌ
ดยตรง

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
งบประมาณ งบประมาณ

7

ครงการจัดทำ
Facebook กอง
สารสนทศภาษีละ
ทรัพย์สิน

8

ครงการจัดทำวใบเซต์ ู พืไอพัฒนาวใบเซต์การ
บริการขຌอมูลสารสนทศ ประชาสัมพันธ์ขຌอมูล ขาวสาร
ภาษีละทรัพย์สิน
ตางโ ของกองสารสนทศ
ภาษีละทรัพย์สิน

ู มีวใบเซต์พืไอ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร
ตางโ ของกองสารสนทศภาษี
ละทรัพย์สิน

้

การพัฒนาละพิไมชอง
ทางการติดตอสืไอสาร
ผานระบบ Line
Official Account
(Line OA)

เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
ู ทุกสวนราชการภาย฿น
ทศบาลนครนนทบุรี สามารถ งบประมาณ งบประมาณ
ชืไอมยงละ฿ชຌงานระบบ line
official account ป็นชองทาง
฿นการติดตอสืไอสาร ละจัดการ
ความรูຌภาย฿นองค์กรเดຌ

ู พืไอความสะดวก฿นการ
ติดตอสืไอสารผานระบบ Line
OA ละพิไมชองทางการ
ประชาสัมพันธ์ผานทางระบบ
อิลใกทรอนิกส์ รวมถึง฿ชຌป็น
ชองทางการจัดองค์ความรูຌ
ภาย฿นองค์กร

ู กองสารสนทศภาษีละ
ทรัพย์สิน มี Facebook พืไอ
พิไมชองทาง฿นการผยพร
ขຌอมูลขาวสารกับประชาชน

โ56ไ

ปงบประมาณ
โ565
โ566

ู

แ5เุเเเ

เม฿ชຌ
งบประมาณ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กอง
สารสนทศ
ภาษีละ
ทรัพย์สิน

ู

กอง
สารสนทศ
ภาษีละ
ทรัพย์สิน

เม฿ชຌ
งบประมาณ

ฝຆายพัฒนา
บุคลากร
สำนัก
ปลัดทศบาล

171

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แเ

ครงการจัดทำ
Facebook
Ķประชาสัมพันธ์ฝຆาย
ปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัย ทศบาลนคร
นนทบุรี

ู พืไอสรຌางชองทางการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร
ละการปฏิบัติงาน การ
ชวยหลือประชาชน ละ
ความคลืไอนเหวของฝຆาย
ปງองกันละบรรทา สาธารณ
ภัย

ู ฝຆายปງองกันละบรรทา
สาธารณภัยมี Facebook
พืไอป็นชองทางหลักสำหรับ
การผยพรขຌอมูลขาวสาร
กิจกรรมของฝຆายปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย ละป็น
การสืไอสารสองทางกับ
ประชาชนดยตรง

แแ

จัดทำระบบนะนำการ
฿หຌบริการของงาน
ทคนลยีสารสนทศ

ู พืไอพิไมชองทางการ
ผยพรกิจกรรมครงการทีไ
งานทคนลยีสารสนทศ
฿หຌบริการทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกหนวยงาน

ู มีระบบสารสนทศพืไอการ
ผยพรขຌอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธ์งาน฿นรูปบบ
Animation ละ Infographic

ู

ใเเุเเเ

ใเเุเเเ

กองวิชาการ
ละผนงาน

แโ

การพัฒนาละพิไมชอง
ทางการติดตอสืไอสาร
ผานระบบ Line
Official Account
(Line OA)

ู พืไออำนวยความสะดวก฿น
การติดตอสืไอสารผานระบบ
Line OA ละพิไมชอง
ทางการประชาสัมพันธ์งาน
ละกิจกรรมตางโ

ู มีชองทาง฿นการสืไอสาร฿หຌ
ประชาชนขຌาถึงบริการละ
ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารทศบาล
นครนนทบุรีเดຌสะดวกรวดรใว
ยิไงขึๅน

ู

5เุเเเ

5เุเเเ

งานทคนลยี
สารสนทศ
กองวิชาการ
ละผนงาน

โ56ไ

ปงบประมาณ
โ565
โ566

เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
งบประมาณ งบประมาณ

เม฿ชຌ
งบประมาณ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
ฝຆายปງองกัน
ละบรรทา
สาธารณภัย
สำนัก
ปลัดทศบาล
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แใ

ครงการจัดทำ
Facebook
Ķประชาสัมพันธ์งาน
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ทศบาล
นครนนทบุรีķ

ู พืไอพิไมชองทาง฿นการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร
ความรูຌตางโ ละการ
ปฏิบัติงาน฿หຌกับประชาชน
ดยตรง

ู งานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมมี Facebook พืไอ
พิไมชองทาง฿นการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร ความรูຌ
ตางโ ละการปฏิบัติงาน฿หຌกับ
ประชาชนดยตรง

เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
งบประมาณ งบประมาณ

เม฿ชຌ
งบประมาณ

งาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติละ
สิไงวดลຌอม
สำนักการ
สาธารณะสุข
ละ
สิไงวดลຌอม

แไ

ครงการจัดทำ
Facebook Fanpage
ประชาสัมพันธ์กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทศบาลนครนนทบุรี

ู พืไอสรຌางชองทางการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร
ละการปฏิบัติงาน การของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทศบาลนครนนทบุรี

ู พืไอป็นชองทางหลัก สำหรับ
การผยพร ขຌอมูลขาวสาร
กิจกรรมของกองทุน
ละตอบขຌอซักถามจากหนวย
บริการ หรือหนวยงานทีไขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ

เม฿ชຌ
เม฿ชຌ
งบประมาณ งบประมาณ

เม฿ชຌ
งบประมาณ

กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ทศบาลนคร
นนทบุรี
สำนักการ
สาธารณะสุขฯ

แ5

ครงการจัดทำวใบเซต์
ระบบภาษีทีไดินละสิไง
ปลูกสรຌาง

ู พืไอความสะดวก฿น
ติดตอสืไอสารกับประชาชน
ละพืไอรวบรวมขຌอมูล
กีไยวกับผูຌชำระภาษี บัญชี
ทรัพย์สิน อัตราการจัดกใบ
ละมีขัๅนตอนการชำระภาษี
฿หຌประชาชนทราบ

ู การ฿หຌบริการประชาชนอยาง
รวดรใวละประชาชนสามารถดู
ขຌอมูลทรัพย์ทีไชำระภาษี
สามารถจຌงการกຌเขขຌอมูล
ทรัพย์สินผานทางวใบเซต์

5เเุเเเ

สำนักการคลัง

โ56ไ

ู

ปงบประมาณ
โ565
โ566

5เเุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แๆ

ครงการจัดทำอป
พลิคชันสงสริมการ
ทองทีไยว฿นขตทศบาล
นครนนทบุรี

แ. พืไอพิไมชองทางการ
ประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยว
ของทศบาลนครนนทบุรี
โ. พืไอ฿หຌประชาชนสามารถ
ติดตามขຌอมูลขาวสารดຌาน
หลงทองทีไยวสะดวกยิไงขึๅน

มีอปพลิคชันพืไอ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยว
ละกิจกรรมตาง โ ดຌานการ
ทองทีไยวของทศบาลนคร
นนทบุรี

แ็

ครงการจัดทำวใบเซต์
กองสงสริมวัฒนธรรม
การทองทีไยวละกีฬา

แ.พืไอพัฒนาวใบเซต์฿ชຌ฿นการ
ประชาสั มพั นธ์ ก ิ จกรรมกอง
ส  งสร ิ มว ั ฒนธรรม การ
ทองทีไยวละกีฬา ทศบาลนคร
นนทบุรี

มีวใบเซต์พืไอ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกอง
สงสริมวัฒนธรรม
การทองทีไยวละกีฬา
ทศบาลนครนนทบุรี

โ.พิไมชองทางการ
ประชาสัมพันธ์ละชองทางการ
ติดตามขຌอมูลขาวสาร฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

โ56ไ
ู

ู

ปงบประมาณ
โ565
โ566
500,000 แ00,000

5เเ,เเเ

แ00,000

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
กองสงสริม
วัฒนธรรม
การทองทีไยว
ละกีฬา

กองสงสริม
วัฒนธรรม
การทองทีไยว
ละกีฬา
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แ่

ครงการประกวด
ภาพถาย
ประจำป ๒๑๒๑ หัวขຌอ
นครนนท์ มืองทีไรา
รักķ
Nakornnont City We
love

แ.พืไอรวบรวมภาพถายทีไ
สดงบรรยากาศ รืไองราว ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ความ
ป็นอยู กิจกรรม ของทศบาล
ฯ ละรวบรวมป็นคลังภาพ
ของทศบาลนครนนทบุรี
สำหรับนำเป฿ชຌ฿นสืไอ
ประชาสัมพันธ์ อาทิ สืไอ
มัลติมีดีย สืไอสิไงพิมพ์ ละสืไอ
ประชาสัมพันธ์ตาง โ ของ
ทศบาลนครนนทบุรี
2.พือไ ปຂดกวຌาง฿หຌผูຌทีไมี฿จรัก
การถายภาพเดຌมีอกาสฝຄกฝน
ทักษะ ความคิดสรຌางสรรค์฿น
การถายภาพ ทัๅงกระบวน
ความคิด฿นการวางผน การ
นำสนอมุมมอง ซึไงจะสงผล฿หຌ
ภาพถาย฿หมโ อีกทัๅงยังป็น
การสงสริมละพัฒนาวงการ
ถายภาพ฿นมืองเทย฿หຌ
กຌาวหนຌายิไงขึๅน
ใ.พืไอสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี
฿หຌกทศบาลนครนนทบุรี

ฝຆายประชาสัมพันธ์ ทศบาล
นครนนทบุรี มี ภาพถาย พืไอเวຌ
฿ชຌ฿นสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ
ละสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับ
ทศบาลนครนนทบุรี

โ56ไ
ู

ปงบประมาณ
โ565
โ566
โเเุเเเ
ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ

ฝຆาย
ประชาสัมพันธ์

กองวิชาการ
ละผนงาน
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ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพืไอประยุกต์฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

: บุคลากรมีความสามารถ฿นการประยุกต์฿ชຌงานทคนลยีสารสนทศ ละมีคานิยม฿นการ฿ชຌงานทคนลยีอยางมีวิจารณญาณ
ละมีองค์ความรูຌ
ผนงาน 5.แ : ผนพัฒนาบุคลากรดຌานทคนลยีสารสนทศ
ตัวชีๅวัด
: แ. จำนวนหลักสูตรการฝຄกอบรมทีไเดຌจัดหรือสงบุคลากรขຌารับการฝຄกอบรม
โ. จำนวนบุคลากรทีไผานกณฑ์การอบรม
ตารางทีไ 5.่ : ครงการรองรับผนงาน 5.แ ภาย฿ตຌประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5
ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

แ

ครงการพัฒนาระบบการ
จัดการการรียนการสอน
ผานระบบสืไออิลใกทรอนิกส์
ิE-Learningี

ู พืไอพัฒนาระบบการ
จัดการการรียนการสอน
ผานระบบสืไออิลใกทรอนิกส์
ิe-Learningี รองรับการ
นำสนอบทรียนทีไ
หลากหลายรูปบบ

ู มีระบบการจัดการการ
รียนการสอนผานระบบ
สืไออิลใกทรอนิกส์
ิE-Learningี

โ

ครงการฝຄกอบรมบุคลากร
ทุกระดับ฿หຌมีความขຌา฿จ
ละตระหนัก฿นรืไองความ
มัไงคงปลอดภัยสารสนทศ
(Information Security
Awareness)

ู พืไอ฿หຌบุคลากรทศบาล
นครนนทบุรีตระหนักถึง
ความปลอดภัยของขຌอมูล
สารสนทศสวนบุคคล

ู บุคลากรทุกสำนัก/กอง
ภาย฿นทศบาลนคร
นนทบุรี ขຌารวมอบรม
ครบทุกสำนัก/กอง เมนຌอย
กวา แเเ คน

โ56ไ
ู

ปงบประมาณ
โ565
แุเเเุเเเ

โ566
ู

โเเุเเเ

โเเุเเเ

โเเุเเเ

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการศึกษา

ฝຆายพัฒนา
บุคลากร
สำนัก
ปลัดทศบาล
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

ใ

ครงการพัฒนาทคนลยี
ละนวัตกรรมทาง
การศึกษา

ู พืไอสงสริมพนักงานครู
ทศบาล นักรียน พนักงาน
ทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาทศบาลละจຌาหนຌาทีไ
กีไยวขຌอง ฿หຌมีความรูຌความ
ขຌา฿จกีไยวกับวิทยาการดຌาน
หุนยนต์
ู พืไอสงสริมพนักงานครู
ทศบาลละนักรียน
พัฒนากระบวนการรียน
การสอนดย฿ชຌทคนลยี
ละนวัตกรรมทาง
การศึกษา

แ. ชิงปริมาณ ิคานๅำหนัก
รຌอยละ ใเี
แ.แ มีผูຌขຌารวมครงการฯ
เมนຌอยกวารຌอยละ ้เ
ของกลุมปງาหมาย ิคา
นๅำหนักรຌอยละ ใเี
โ. ชิงคุณภาพ ิคานๅำหนัก
รຌอยละ ็เี
โ.แ ผูຌขຌารวมครงการฯ
มีความรูຌความขຌา฿จ฿นสืไอ
นวัตกรรมละทคนลยี
พืไอการศึกษาทีไกีไยวกับ
วิทยาการดຌานหุนยนต์
ิคานๅำหนักรຌอยละ ๆเี
โ.โ ความพึงพอ฿จ฿นการ
อบรมของผูຌขຌารวม
ครงการฯ ิคานๅำหนักรຌอย
ละ แเี

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565
โ566
150,000
แ5เ,เเเ 150,000

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการศึกษา

177

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

ลำดับ
ไ

5

ครงการ
ครงการพัฒนาความรูຌ
ความสามารถทาง
ทคนลยีสารสนทศ

วัตถุประสงค์

แ พืไอสงสริมพนักงานครู
ทศบาล พนักงานทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
ทศบาลละจຌาหนຌาทีไ
กีไยวขຌอง ฿หຌมีความรูຌ
ความสามารถทางดຌาน
ทคนลยีสารสนทศ
โ พืไอสงสริม฿หຌพนักงานครู
ทศบาล พนักงานทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
ทศบาลละจຌาหนຌาทีไ
กีไยวขຌองนำทคนลยี
สารสนทศมา฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์ตอการปฏิบัติงาน
ครงการพัฒนาศักยภาพ
แ. พืไอสงสริม฿หຌดใก
ดใกละยาวชนมุงสูอาชีพ ยาวชน ละผูຌสน฿จมี
หัวขຌอ Ķการตลาดออนเลน์ķ ชองทางการพิไมรายเดຌ฿หຌ
ตนองละครอบครัว
โ. พืไอ฿หຌดใก ยาวชน ละ
ผูຌสน฿จมีความรูຌละทักษะทีไ
฿ชຌสำหรับประกอบอาชีพ
ใ. พืไอสงสริม฿หຌดใก
ยาวชน ละผูຌสน฿จมี
ความคิดริริไมสรຌางสรรค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด
ู ผูຌขຌารวมครงการมี
ความรูຌความสามารถ฿น
การ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศ

1. ชิงปริมาณ
ู ผูຌขຌารับการอบรมเมนຌอย
กวารຌอยละ ่เ ของ
กลุมปງาหมายผานการ
อบรม
โ. ชิงคุณภาพ
ู ผูຌขຌารับการอบรมมี
ความรูຌละทักษะทีไ฿ชຌ
สำหรับการประกอบอาชีพ

โ56ไ
-

แเเ,000

ปงบประมาณ
โ565
โ566
ู
แ50,000

ู

ู

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
สำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

ปงบประมาณ
โ56ไ
โ565
โเเุเเเ
โเเุเเเ

ๆ

ครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรดຌานทคนลยี
สารสนทศ หลักสูตร การ
ฝຄกอบรมระบบงานสาร
บรรณอิลใกทรอนิกส์

ู พืไอพัฒนาศักยภาพละ
พิไมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทศบาลนครนนทบุรี
กีไยวกับระบบการบริหาร
จัดการงานอกสาร หนังสือ
ราชการ ดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส์

ู บุคลากรของทศบาล
นครนนทบุรี จากทุก
สำนัก/กอง ขຌารวม
ครงการครบทุกสำนัก/
กอง จำนวนเมนຌอยกวา
แเเ คน

็

ครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรดຌานทคนลยี
สารสนทศ หลักสูตร การ
ออกบบอินฟกราฟຂก
ิInfographic) พืไอการพืไอ
การสืไอสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

ู พืไอพัฒนาศักยภาพละ
พิไมพิไมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทศบาลนครนนทบุรี ดย฿หຌ
สามารถ นำสนอละ
สืไอสาร฿นรูปบบอินฟ
กราฟຂกเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

่

ครงการพัฒนาศักยภาพ
ดຌานการบริหารจัดการ
หลักสูตร การสริมสรຌาง
ความรูຌ ละการศึกษาดูงาน
มืองอัจฉริยะ ิsmart city)

- พืไอ฿หຌคณะผูຌบริหาร
ทศบาล หัวหนຌาสวน
ราชการ ละจຌาหนຌาทีไทีไ
กีไยวขຌองของทศบาลนคร
นนทบุรี เดຌมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จกีไยวกับนวคิด

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
ฝຆายพัฒนา
บุคลากร
สำนัก
ปลัดทศบาล

โ566
โเเุเเเ

ู บุคลากรของทศบาล
นครนนทบุรี จากทุก
สำนัก/กอง ขຌารวม
ครงการครบทุกสำนัก/
กอง จำนวนเมนຌอยกวา
แเเ คน

โเเุเเเ

โเเุเเเ

โเเุเเเ

ฝຆายพัฒนา
บุคลากร
สำนัก
ปลัดทศบาล

- คณะผูຌบริหารทศบาล
หัวหนຌาสวนราชการ ละ
จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองของ
ทศบาลนครนนทบุรี
เดຌรับความรูຌ มีความขຌา฿จ
กีไยวกับการพัฒนามือง

็เเุเเเ

็เเุเเเ

็เเุเเเ

ฝຆายพัฒนา
บุคลากร
สำนัก
ปลัดทศบาล
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ลำดับ

ครงการ

วัตถุประสงค์

ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด

การพัฒนามืองเปสูสมาร์ท
ซิตีๅ ิsmart city) หรือ มือง
อัจฉริยะ ซึไงป็นรูปบบการ
ประยุกต์ทคนลยีดิจิทัล
หรือขຌอมูลสารสนทศละ
การสืไอสาร฿นการพิไมประ
สิทธิละคุณภาพของการ
พัฒนาชุมชน฿นขตองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน

เปสูสมาร์ทซิตีๅ ิsmart
city) หรือ มืองอัจฉริยะ
ละสามารถนำความรูຌทีไ
เดຌรับมาประยุกต์฿ชຌ฿นการ
พัฒนาชุมชน฿นขตองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนตอเป

โ56ไ

ปงบประมาณ
โ565

โ566

หนวยงานทีไ
รับผิดชอบ
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บทที่ 6
การนำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีเปสู
การปฏิบัติละการติดตามประมินผล
 การนำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีเปสูการปฏิบัติ
 การติดตามประมินผล
 การผลักดัน฿หຌกิดการพัฒนาอยางตอนื่อง
 ขຌอสนอนะ
นืๅอหา฿นสวนนีๅจะกลาวถึงการนำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีเปสูการปฏิบัติ
ละการติดตามประมินผล ดังนีๅ
6.แ การนำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีเปสูการปฏิบัติ
การนำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีถือป็นขัๅนตอนทีไมีความสำคัญนืไองจากป็น
กระบวนการผลักดันขับคลืไอนการดำนินงานหรือกลเกทีไสำคัญทัๅงหมด฿หຌสามารถบรลุตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌ ดังนัๅน
การนำผนเปสูการปฏิบัติจำป็นตຌองสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกบุคลากรทุ กระดับพืไอ฿หຌกิดการยอมรับละการมีสวนรวม
พรຌอมทีไจะนำผนงานครงการตาง โ เปดำนินการตามนวทางเดຌอยางหมาะสมกับสภาพวดลຌอม ละสามารถ
ประยุกต์การดำนินงาน฿หຌหมาะสมกับนวทางปฏิบัติงานของตนอง ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ตาม วิสัยทัศน์
พันธกิจ ละยุท ธศาสตร์ทีไวางเวຌ จึงเดຌกำหนดนวทางการนำผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนคร
นนทบุรีเปสูการปฏิบัติ ดยสังขป ดังนีๅ
แ. การสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿นผนมบททคนลยีสารสนทศ ดยการประชุมชีๅจงทำความขຌา฿จ
฿นกระบวนการจัดทำผน พืไอ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรีเดຌรับทราบละขຌา฿จทิศทางการดำนินการ
เป฿นทิศทางดียวกัน ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการขับคลืไอนผนมบททคนลยีสารสนทศ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนป็น
การสรຌางองค์ความรูຌ฿หຌกับผูຌทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดความรูຌสึกการมีสวนรวมละพรຌอมรับผิดชอบ฿นการปลงผนเปสู
การปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ดย

181

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

แ.แ ผูຌบริหารทุกระดับ ตຌอง฿หຌความสำคัญ มีความขຌา฿จละผลักดัน฿หຌมีการดำนินงานตามผน
มบทอยางมีประสิทธิภาพ
แ.โ สรຌางความขຌา฿จรวมกันระหวางจຌาหนຌาทีไละบุคลากรทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงหนวยงานเดຌทราบ
กีไยวกับนวคิดละสาระสำคัญของผนงาน วิสัยทัศน์ ป้าประสงค์ ละประดในยุทธศาสตร์ พืไอกอ฿หຌกิดการมีสวน
รวมละ฿หຌการสนับสนุน พืไอ฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ
แ.ใ สงสริม฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดทศบาลนครนนทบุรี จัดทำผนปฏิบัติทีไสอดคลຌองกับผนมบท
ทคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ – โ5ๆๆ ละดำนินการ฿หຌป็นเปตามผนทีไวางเวຌดยมี
การกำกับดูล การติดตามผล รวมทัๅงสามารถประมินผลการปฏิบัติงานตามผนมบททีไกำหนดเวຌ
แ.ไ จัดสรรทรัพยากรตาง โ ช น บุคลากร งบประมาณ฿หຌสอดคลຌองกับผนงาน / ครงการตละ
ยุทธศาสตร์ ดยนຌนผลลัพธ์ของการดำนินงานป็นหลักสำคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร฿หຌมีความรูຌ
ความชำนาญ฿นการดำนินงานตามผนงาน ครงการตาง โ
แ.5 มีการผยพรประชาสัมพันธ์การดำนินงานอยางตอนืไองผานชองทางหรือกิจกรรมตาง โ อยาง
ตอนืไอง ชน การประชุม หนังสือวียน Websiteุ facebookุ lineุ youtube ละผานชองทางสืไอตาง โ ของ
หนวยงาน พืไอกระตุຌนละขับคลืไอนงานตามยุทธศาสตร์
โ. พัฒนากระบวนการจัดทำผนงาน/ครงการของหนวยงาน฿นลักษณะบูรณาการ฿หຌชืไองยงเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ละสงสริม฿หຌมีประสานการดำนินงานระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมากขึๅนพืไอ฿หຌป็นครืไองมือ฿นการ
ประสานผนเปสูการปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ดย
โ.แ สนับสนุนการจัดทำผนงาน/ครงการ฿นลักษณะบูรณาการละประสานงานระหวางหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง฿นตละภารกิจละยุทธศาสตร์
หนวยงาน

2.2 สนับสนุน฿หຌมีการจัดทำผนปฏิบัติการ฿นระดับตาง โ ฿หຌมีความชืไอมยงสอดคลຌองกัน฿นระดับ

2.3 กำหนดขั ๅ น ตอนของกระบวนการดำนิ น งานตามผน/ครงการ฿หຌ ช ั ด จน ดยจั ด ลำดั บ
ความสำคัญของผนงาน/ครงการ
2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดำนินงานตามผน/ครงการอยางสมไำสมอวาสามารถตอบสนอง
ตอยุทธศาสตร์หรือเม พียง฿ด ดยนำทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์
ใ. ครงการ฿หຌสอดคลຌองกับนวทางการดำนินงาน฿นตละประดในยุทธศาสตร์ ระยะวลา฿นการประมิน
ละนวทาง฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการติดตามละประมินผลมีมาตรฐานดียวกันละป็นครือขายทีไ
ชืไอมยงกัน ดยมุงนຌนการประมินผลตามยุทธศาสตร์พืไอการพัฒนาละ ปรับปรุงการดำนินงาน ตลอดจนนำมา฿ชຌ
ป็นขຌอมูล฿นการประสานผนงาน ผนอัตรากำลัง ละผนงบประมาณอยางป็นระบบละมีประสิทธิภาพ ดย
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3.1 สนับสนุน฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองดำนินการติดตามละประมินผลผนงาน/ครงการดย฿หຌมี
การกำหนดตัวชีๅวัดทีไนຌนผลลัพธ์ของการดำนินงานป็นหลัก
3.2 นำผลทีไเดຌจากการติดตามละประมินผลมาปรับปรุงการจัดทำผนงาน/ครงการพืไอ฿หຌบรรลุ
ป้าหมายอยางตอนืไอง ละสอดคลຌองกับสภาพการณ์ทีไปลีไยนปลงเป
3.3 สรຌางมาตรการรงรัด หากมีผนงาน/ครงการทีได ำนิน การชຌากวากำหนด ละตรวจสอบ
คุณภาพละการดำนินงานอยาง฿กลຌชิดละสมไำสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรูຌละสริมสรຌางความขຌา฿จรืไองการติดตามละประมินผล รวมทัๅงการกำหนด
ตัวชีๅวัดกบุคลากรทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌางทักษะ฿นการติดตาม ประมินผล ละสามารถนำมา฿ชຌประยชน์
รวมกัน
ใ.5 พัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอสนับสนุนการดำนินงานตามยุทธศาสตร์อยางตอนืไองละ
ชืไอมยงป็นครือขายพืไอ฿ชຌประยชน์รวมกัน ดยฉพาะการพัฒนาฐานขຌอมูลพืไอประกอบการจัดทาผนงาน/
ครงการละการติดตามประมิน ผล ฿หຌมีความมน ยาละป็น ปัจจุบ ัน ตรงกับ ความตຌ อ งการ ละทันตอ กา ร
ปลีไยนปลง รวมทัๅงชืไอมยงกับการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร
ใ.ๆ กำหนด฿หຌมีการติดตามความกຌาวหนຌาตามยุทธศาสตร์ป็นรายดือ น หรือรายเตรมาส พรຌอมทัๅง
฿หຌตละหนวยงาน/ผูຌรับผิดชอบครงการวิคราะห์ผลการดำนินงานตามผนงาน/ครงการ พืไอนำเปสูการตัดสิน฿จ
ของผูຌบริหารป็นประจำทุกดือน
ใ.็ ประชาสัมพันธ์ผยพรผลการดำนินงานตามผนงาน/ครงการ฿หຌผูຌบริหาร บุคลากร สังกัด
ทศบาลนครนนทบุรี ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทราบอยางตอนืไอง
6.โ การติดตามประมินผล
ทศบาลนครนครนนทบุรี ตระหนักถึงนวนຌมบริบทการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสาร ทีไอาจกิดขึๅนเดຌตลอดวลา จึงเดຌกำหนด฿หຌสามารถทบทวนพืไอขออนุมัติปรับผนมบททคนลยีสารสนทศ
ทัๅงนีๅ พืไอความยืดหยุนละหมาะสมกับสถานการณ์ละสภาวการณ์ ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ
แ) ฿หຌสวนราชการภาย฿นทศบาลนครนครนนทบุรี จัดทำงาน/ผนงาน/ครงการ ทัๅงทีไ฿ชຌงบประมาณละ
เม฿ชงบประมาณ ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ ทีไกำหนดเวຌ
2) การพิไมติม ปรับปรุง งาน/ผนงาน/ครงการ ตามขຌอ 1) สามารถดำนินการเดຌตามความหมาะสมของ
สถานการณ์ละทคนลยีสารสนทศทีไปลีไยนปลง ละป็นเปตามทีไ ทศบาลนครนครนนทบุรีกำหนด
3) การทบทวน ปรับปรุง ผนมบทฯ ทศบาลนครนครนนทบุรี จะดำนินการทุก โ ๒ ปี ละหรือ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับทคนลยีสารสนทศทีไปลีไยนปลงเป
4) ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศ ของ สวนราชการ฿นทศบาลนครนครนนทบุรี มีหนຌาทีไอำนวยการ กำกับ
ดูล ติดตาม ประมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ของหนวย฿หຌป็นเปตาม
ผนฯ
5) งานทคนลยีสารสนทศ กองวิชาการละผนงาน รวบรวมรายงาน ละจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน
ดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารประจำปี ของทศบาลนครนครนนทบุรี พืไอสนอตอนายกทศมนตรีนคร
นครนนทบุรี

183

ผนมบททคนลยีสารสนทศ ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ5ๆไ ู โ5ๆๆ

฿นการบริหารจัดการผนมบททคนลยีสารสนทศ฿นภาพรวม ทศบาลนครนนทบุรี จะตຌ องมีการตงตัๅง
คณะกรรมการทคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรี ซึไงประกอบดຌวยผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง
ของทศบาลฯ ิCIO) ป็นประธานกรรมการ กำหนดคณะกรรมการ ละลขานุการภาย฿นทศบาลนครนนทบุรี
บทบาทหลักทีไกีไยวขຌองกับผนมบทฯ ของคณะกรรมการชุดนีๅเดຌก
• การพิจารณาหในชอบปรับปรุงกຌเขผนมบทฯ ประจำปี
• การติดตามประมินผลตามยุทธศาสตร์฿นผนมบทฯ
• การจัดทำผนปฏิบตั ิงานดຌานทคนลยีสารสนทศประจำปี
ผนมบททคนลยีสารสนทศปี พ.ศ.โ5ๆไูโ5ๆๆ ของทศบาลนครนครนนทบุรี ป็นการวางผนการ
พัฒนาทรัพยากรดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร฿นระยะ ใ ปีขຌางหนຌา ดังนัๅนผนมบทฯ ฉบับนีๅจึงควร
จะตຌองถูกนำเปกำหนดรายละอียด฿นผนปฏิบัติงานทคนลยีสารสนทศบบปีตอปี ละขณะดียวกันผนมบทฯ
ฉบับนีๅจำป็นตຌองเดຌรับการทบทวน ปรับปรุง กຌเขทุ ก โ ปีชนดียวกัน ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ละ
สภาพการณ์ทีไทຌจริง
6.ใ การผลักดัน฿หຌกิดการพัฒนาอยางตอนื่อง
ผลการดำนินการ฿นตละกลยุทธ์จะตຌองมีการทบทวนอยางนຌอยปีละครัๅง พืไอสรุประดับความสำรใจของการ
การจัดทำผนมบท หรือมีการทบทวน ของครงการพิไมติมพืไอนำเป฿ชຌ฿นการพิจารณาขຌอจำกัดของครงการละ
นำเปปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือครงการ฿นวงรอบถัดเป อีกทัๅง฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของผนมบท
ทคนลยีสารสนทศฉบับนีๅ วาดຌวยพืไอพัฒนากลเก฿นการติดตามละประมินผลการดำนินงานตามผนมบท
ทคนลยีสารสนทศ ดยกำหนดตัวชีๅวัดผลการดำนินงานทีไสดงถึงผลกระทบละประยชน์ทีไเดຌรับตอการพัฒนา฿น
ภาพรวมอยางทຌจริง ป็นตัวชีๅวัดการปฏิบัติงานการประมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ฿นการดำนินการ฿หຌป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลละป็นกรอบนวคิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตลอดจนการบริหารจัดการ
พืไอการบริการประชาชนสูยุคดิจิทัลตอเป
6.ไ ขຌอสนอนะ
ผนมบททคนลยีสารสนทศของทศบาลนครนนทบุรีฉบับนีๅ นอกจากการวางนยบายยุทธศาสตร์การ
ปรับปลีไยนกระบวนการทำงานดยนำทคนลยีสารสนทศขຌามาป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาการทำงานละการ
บริการประชาชนลຌวนัๅน คณะผูຌจัดทำยังลใงหในถึงความสำคัญกีไยวกับการ฿หຌ บริการประชาชนสูยุคดิจิทัลทีไมุงสูการ
ป็นมืองอัจฉริยะ ดูลความป็นอยูของคน฿นชุมชน฿นพืๅนทีไทศบาล฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดี มืองปลอดภัย ฿ชຌทรัพยากร
อยางคุຌมคาละยัไงยืน จึงขอสนอนะนวทางการพัฒนา ดยการนำยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนาทศบาลนคร
นนทบุรีสูมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาป็นนวคิด ดยริไมจากการชีๅป้าประดในยุทธศาสตร์ดຌานการวางระบบพืไอ
ป็นรากฐานของการตอยอดการพัฒนาอยางป็นรูปธรรม
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ภาคผนวก ก
คำสัไงตงตัๅงคณะกรรมการจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศ

ทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. โ564 - โ566
ิIT Master Planี

ภาคผนวก ข
การประชุมการจัดทำผนมบททคนลยีสารสนทศทศบาลนครนนทบุรี
พ.ศ. โ564 - โ566
ิIT Master Plan)
วันทีไ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชัๅน 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนทบุรี

.

ภาคผนวก ค
ประกาศทศบาลนครนนทบุรี
รืไอง อนุมัติละประกาศ฿ชຌผนมบททคนลยีสารสนทศทศบาลนครนนทบุรี
พ.ศ. โ564 – โ566
ิIT Master Plan)

วัฒนธรรมองค์กร สียสละ อุทิศตน คือคนทศบาล

งานทคนลยีสารสนทศ ฝ่ายบริการละผยพร่วิชาการ กองวิชาการละผนงาน

