ส่วนที่ 1
บทนำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองป่ำก่อ
1. ควำมเป็นมำของกำรจัดทำแผนแม่บทฯ
แนวนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศใน
ระยะ พ.ศ. 2554 – 2562 (ICT2020) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่
3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 แผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ปี
พ.ศ. 2557 – 2561 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government ROADMAP) แผนแม่บท ICT Security แห่งชาติ เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0 (TH
e-GIF) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ พ.ศ. 2558 – 2561 ให้สอดคล้องและมีทิศทางเดียวกับ
นโยบายระดับประเทศ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงสร้างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองป่าก่อ
1.1 นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของรัฐบำลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12
กันยายน 2557
นโยบำยด้ำนที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการ
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับ สถาบัน พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนใน
ที่สุด
นโยบำยด้ำนที่ 2 การรักษาความมั่น คงของรัฐ และการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้
ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้านได้แก่
การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้าง
ความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน
โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน โดยใช้กลไกระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยนายุทธศาสตร์
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เข้าใจเข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล
ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ ที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ ของชาติ ปลอดพ้น จากการคุกคามทุกรูป แบบส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้
เสริมสร้างความ
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ เป็นส่วนประกอบสาคัญของ
นโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะ
นากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
การคุ้มครองดูแลคนไทย
และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
นโยบำยด้ำนที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐใน
ระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่
จาเป็น และเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม และการ
สงเคราะห์
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดย
จัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง สาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็ง ความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม ของแรงงาน
อาเซียน
จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกร และการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับ
ซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
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นโยบำยด้ำนที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อม
กัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียน และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึง ร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถ
เป็นนิติบุคคล บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
พัฒนาระบบการผลิต พัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น ครูเน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่เหมาะสม มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะ
ที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญทะนุบารุง อุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน
นโยบำยด้ำนที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนโดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูล ระหว่างทุกระบบหลักประกัน สุขภาพ
พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุข ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ และเอกชนในการพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาด้านการแพทย์ และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
นโยบำยด้ำนที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้าง
คาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับ กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น
รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานกระตุ้นการบริโภคในระยะต่อไป ประสาน
นโยบายการเงิน การคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พร้อมกับการรักษา
เสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงิน การคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
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นโยบำยด้ำนที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี
-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล สาหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) แผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง บริเวณประตูการค้าหลักของ
ประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต การลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single
Window(NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา
อรัญประเทศแม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
นโยบำยด้ำนที่ 8 การพัฒนา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
การพัฒนา นวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งเป้าหมาย
ให้ไม่ต่ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริม ให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
ประเทศเช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้า ขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต
ด้วย
นโยบำยด้ำนที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้อง ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริ ที่ให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ ให้
เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให้การจัดทา
แผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ
และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดย
กาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน
และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการ
ลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบำยด้ำนที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
และการอานวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้านการ
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ดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
นโยบำยด้ำนที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
ความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิม
ที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
เพิ่ม
ศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดทากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป
จะ
จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐนาเทคโนโลยีทีทันสมัย
และ
ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุง
ระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความ
เป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมนามาตรการทาง
การเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
1.2 กำรบริหำรรำชกำรจังหวัดแบบบูรณำกำร
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
กาหนดให้ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจังหวัด เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
2. วัตถุประสงค์กำรจัดทำแผนแม่บท
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
3. วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการบรรลุ ภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในตาบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

๖

4. พันธกิจ
นา ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ทั้งทางด้านการ
บริการประชาชนและการบริหารงานโดยเน้น
1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
3. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
4. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการบริการประชาชนและการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
5. เป้ำประสงค์
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์
4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

