อำนำจหน้ำที่
เทศบำลนคร
กลยุทธ์ควำม e-service/ระบบงำน/ กระบวนกำรหล ัก พ ันธกิจ
่ งทีส
่ ำค ัญ เทคโนโลยีทส
ี่ ำค ัญ
่ ำค ัญ
ต่อเนือ
ทีส

Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนือ
่ งสำหร ับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP) เทศบำล..............
ให ้มีและบารุง
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
บารุงไฟฟ้ าและ
แสงสว่าง

รักษาความสงบ
เรียบร ้อยของ
ประชาชน

จัดให ้มีและบารุงโครงสร ้าง
พืน
้ ฐานและการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

การจัด
ให ้มีและ
บารุง
โครงสร ้าง
พืน
้ ฐาน

การ
ป้ องกัน
บรรเทา
สาธารณ
ภัย

ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดให ้มีการบริการ
สาธารณะทีม
่ ม
ี าตรฐาน

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

4 ชม.

1 วัน

1 วัน

งาน
ทะเบียน
ราษฎร

ดูแลสงิ่ แวดล ้อม
รักษาความสะอาด
รวมทัง้ กาจัดขยะและ
สงิ่ ปฏิกล
ู

การกาจัดขยะมูลฝอย
ี
สงิ่ ปฏิกล
ู น้ าเสย

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)
1 วัน

การจัดทาแผน/
การเงิน/การ
บัญช ี และการ
จัดเก็บรายได ้

พัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ
ให ้ประชาชน
ึ ษา
สง่ เสริมการศก
ี
สง่ เสริมอาชพ

(หยุดชะงักไม่เกิน 1 วัน)

ั ดาห์)
(หยุดชะงักไม่เกิน 1 สป
4 ชม.

งานด ้านสาธารณสุข/
การควบคุมป้ องกัน
โรค

ระบบการ
จัดเก็บรายได ้/
ภาษี
(สถ)

อำคำร/สถำนที่
• ให ้ใช ้พืน
้ ที่
ปฏิบต
ั งิ านสารอง
ภายในพืน
้ ทีเ่ ขต
เทศบาล
• แจ ้งให ้ประชาชน
ทราบ

ระบบ e-GP
้ จัด
การจัดซือ
จ ้างภาครัฐ
(กค)

ระบบฐานข ้อมูล
พืน
้ ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่
(สถ)

ว ัสดุอป
ุ กรณ์
• ให ้สรรหาอุปกรณ์ทม
ี่ อ
ี ยู่
ภายในหน่วยงานก่อน
• ใช ้ computerส่วนตัว
เข ้าถึงระบบงานของ
หน่วยงาน

ระบบประมวลผลข ้อมูล
เกณฑ์ชวี้ ัดและค่า
มาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท.
(สปน.)

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และข้อมูล
• ให ้มีการสารองข ้อมูล
ให ้เป็ นปั จจุบน
ั และ
สมา่ เสมอ

ระบบการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (e-LASS)
(สถ)

1 วัน

1สัปดาห์

งานด ้านพัฒนา
ชุมชนและสงั คม
สงเคราะห์

การจัดการเรียน
การสอนระดับ
ปฐมวัย

ระบบรับเรือ
่ งร ้องเรียน
ของประชาชน

ระบบทะเบียน
ราษฏร
(มท)

สง่ เสริมการพัฒนา
สตรี เด็กเยาวชน
ผู ้สูงอายุ และคน
พิการ

พัฒนาสตรี เด็กเยาวชน
ผู ้สูงอายุ และคนพิการ

สง่ เสริมคุณภาพชวี ต
ิ ประชาชน
ึ ษา
/การสาธารณสุข /การศก

1 วัน

การจัดการขยะ
มูลฝอย

การสาธารณสุข
ป้ องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

แผนรองร ับ
สถำนกำรณ์
อุทกภัย
อัคคีภย
ั
แผ่นดินไหว
ชุมนุมประท ้วง/จลาจล
ก่อการร ้าย
ไฟฟ้ าดับเป็ นวงกว ้าง
โรคระบาดต่อเนือ
่ ง

…………………

ระบบข ้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาท ้องถิน
่
(สถ)

บุคลำกร
• ให ้มีบค
ุ ลากรหลักและบุคลากรสารองทางาน
ทดแทนกันได ้
• กาหนดแนววิธก
ี ารปฏิบต
ั งิ านเฉพาะให ้กับ
บุคลากรกรณีเกิดสภาวะวิกฤตให ้ครอบคลุม
บทบาทหน ้าทีท
่ รี่ ับผิดชอบ

สง่ เสริมการ
ท่องเทีย
่ ว

ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.(สถ)

ผูใ้ ห้บริกำร/
ี
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
• ติดต่อทาง website หรือ
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่
Facebook หรือ
กลุม
่ Line

*ระบบของ
หน่วยงานภายนอก
ระบบของ
หน่วยงานเอง

คาอธิบายสี
ความเร่งด่วนสูง
ความเร่งด่วนปานกลาง
ความเร่งด่วนตา่
e-service
ระบบงาน/เทคโนโลยี

