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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

*********************************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศในการบริหารจัดการ    
ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการ
รับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   

ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณจึงขอประกาศใช้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  เป็นแนวทางหลักในการ
ด าเนินการ  ต่อไป  

  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
 
 
 

ดาบต ารวจ 
            (อุดม    บานเย็น) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 

1.ความเป็นมาในการจัดท าแผนแม่บท 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ   

ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลักการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแผนงานในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ   เพ่ือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน  เพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารงานของส่วนราชการ  ภายใต้การด าเนินงานจององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 

 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในส่วนนี้ เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ 
การเรียนรู้” 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารจัดการและการบริหารประชาชน (e-Local Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชน บนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
1.2 พันธกิจ 

  “องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือวิจัยการบริหารจัดการการบริการทาง
วิชาการ” 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในช่วง 5 ปี เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้เป็นดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 

2) พัฒนาการบริหารงาน การจัดการและการบริหารประชาชน โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
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4) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการส่งเสริมให้เกิด
เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

6) พัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธาภาพ 
1.3ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาไว้ 5 ด้าน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งด าเนินการ
ในช่วง 5 ปี เพ่ือน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านได้แก ่
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 

(TongTinNet) 
  พัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนา ICT การ

ให้บริการกับประชาชน (e-Local Admin) 
  พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
  พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
(TnongTinNet) 

 

“พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องท้องถิ่นเหมาะสมกับการใช้งาน สนับสนุนการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานภายใน และสามารถต่อเชื่อมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกา
รบริหารานและการบริการประชาชน” 

เป้าหมาย 
1. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามสภาพความพร้อมของท้องถิ่น 
2. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือมีเสถียร

ภาพการท างานและมีความมั่นคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลท้องถิ่นกับท้องถิ่นอ่ืน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ

หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่น 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วถึงในท้องถิ่น เพ่ือประชาชนใน

ท้องถิ่นสามารถรับบริการ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ได้อย่างทั่วถึง 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ]  4 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร จัดการ และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 
“พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการน า ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบัน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน 
การจัดสรรงบประมาณ ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งน า ICT มาใช้ในการให้บริการแก่
ประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้บริการ รวมถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่น” 

เป้าหมาย 
1. ทุกหน่วยงานภายในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้

สารสนเทศร่วมกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานส าหรับการบริหารงานได้แก่ ระบบสารสนเทศ และระบบ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ One Stop Service รวมทั้งสามารถให้บริการที่เก่ียวกับการช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมูลของท้องถิ่นโดยก าหนดมาตรฐานที่เก่ียวกับข้อมูลและการสื่อสาร เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Local Admin) ซึ่งได้แก่ระบบ
สารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเมือง เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) 
การบริหารงานของหน่วยงาน (back office) และการบริการประชาชน (front office) 

3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ของ
ท้องถิ่นที่ทันสมัยและน ามาใช้งานก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากร การป้องกันภัยพิบัติต่างๆ แบบบูรณาการ 

4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

5. จัดตั้งผู้ดูแลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาบ ารุงรักษาและหา
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
 

“ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
และสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการด้านรักษาความ
ปลอดภัย การคมนาคมและสันทนาการ อย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันการ” 
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เป้าหมาย 
1. มีการน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม เช่น สาธารณสุข การศึกษาเรียนรู้

ของประชาชน 
2. ครูและนักเรียนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา 

ค้นคว้าหาความรู้ 
3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
5. มีบริการ เผยแพร่ข้อมูลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น ในบริเวณสาธารณะ หน่วยงาน ห้องสมุด และศูนย์การค้า 
แผนงานและกิจกรรม 

1.อบรมบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.พัฒนา Internet ชุมชน 
3.พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4.พัฒนาศูนย์ความรู้ท้องถิ่น 
5.พัฒนาระบบ e-Learning 
6.จัดท าระบบเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
 

“ เพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจโดยการใช้ ICT ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ” 

เป้าหมาย 
1. มี Web Directory ส าหรับผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่น 
2. มีการจัดอบรมการใช้ ICT แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดท า Local Business Web Directory 
2.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดอบรม ICT ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า รวมทั้ง

เกษตรกรในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์            (e-
Culture) 
“ พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของท้องถิ่น ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า” 

เป้าหมาย 
1. ฝึกอบรมบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 
2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และสายงาน 

โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับผู้บริหาร บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ เป็นต้น 
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3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศที่จ าเป็น
ของท้องถิ่น 
แผนงานและกิจกรรม 

1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5.   พัฒนาบุคลการของท้องถิ่นให้ความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 
1.3 เป้าหมายหลัก 
 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสม
กับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ 
 3) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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บทที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 

๑. สภาพทั่วไป 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

ประวัติต าบลดงสุวรรณ 

  ต าบลดงสุวรรณเดิมมีชื่อว่า บ้านดง ต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
เพราะมีการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่เอาไว้ต่อมาเมื่อเป็นต าบลจึงตั้งชื่อว่า “ต าบลดงสุวรรณ” ในอดีต
ชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอยู่ลึกเข้าไปตามป่าบ้าง ทุ่งนาบ้าง แต่เมื่อมทีางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 
(ถนนสาย พะเยา – เชียงค า) ตัดผ่านในปี พ.ศ.2508 จึงย้ายออกมาปลูกบ้านเรือนอยู่ริมถนนเพ่ือ
ความสะดวกในการสัญจร  
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1.ด้านกายภาพ 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

เนื้อที่รับผิดชอบในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีทั้งหมด 40,625 ไร่ หรือ 65 
ตาราง   

กิโลเมตร อยู่ห่างจากอ าเภอดอกค าใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 24 
กิโลเมตร มี โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลป่าซาง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

ทิศใต ้  ติดกับ ต าบลสันโค้ง อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลจุน อ.จุน จ.พะเยา 

ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จ.พะเยา 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ด้านทิศตะวันออกจะเป็น
พ้ืนที่ลาดติดกับเชิงเขา พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนและที่ราบสูง   ทางทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบติด
กับล าน้ าอิง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ า เป็นที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ท าการเกษตร  มีอ่างเก็บน้ าหนอง
ขวาง  ซึ่งมีพ้ืนที่มากถึง 702 ไร่ เป็นแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

          1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินปนทราย พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูก
ข้าว 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าอิง ห้วยโป่ง,ห้วยดง, ห้วยควร  และอ่างเก็บน้ าหนองขวาง 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนและท่ีราบสูงลดหลั่นลงมา 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 

          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลดงสุวรรณมีหมู่บ้านทั้งหมด  จ านวน 11 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหาร            

ส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

         หมู่ที่ 1  บ้านสันป่าจี้ใต้   

หมู่ที่ 2  บ้านสันป่าจี้เหนือ 

         หมู่ที่ 3  บ้านดง    

หมู่ที่ 4  บ้านดงใหม ่

                  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยโป่ง   

หมู่ที่ 6  บ้านกองแล            

              หมู่ที่ 7  บ้านห้วยดอกเข็ม   

หมู่ที่ 8  บ้านดงหลวง 

           หมู่ที่ 9  บ้านดงครก   

หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าสัก 

           หมู่ที่ 11 บ้านสันติธรรม 

  

          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 11 
หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 
1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 11 หมู่บ้าน รวมเป็น 
22 คน 
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3.ประชากร 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  4,806 คน แยกเป็นชาย  2,281 คน หญิง  2,525 คน  

(ข้อมูล ปี พ.ศ.2564) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 สันป่าจี้ใต้ 351 385 736 288 

2 สันป่าจี้เหนือ 235 276 511 196 

3 บ้านดง 217 243 460 179 

4 ดงใหม่ 173 203 376 138 

5 ห้วยโป่ง 165 182 347 149 

6 กองแล    149 187 336 126 

7 ห้วยดอกเข็ม 225 240 465 205 

8 ดงหลวง 320 337 657 242 

9 ดงครก 188 199 387 129 

10 สันป่าสัก 130 163 293 143 

11 สันติธรรม 80 ภ72 152 61 

 รวม 2,233 2,487 4,720 1,856 

 

          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเตรียมเข้าสู่ระยะสูงวัย อายุ 50 – 59 ปี ประมาณ ร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด 
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4.สภาพทางสังคม 

          4.1 การศึกษา 

  -  โรงเรียนประถมศึกษา        1 แห่ง 

  -  วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้       1 แห่ง 

  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        1 แห่ง 

  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน                                        11      แห่ง 
  -  การศึกษานอกระบบ (กศน.ดงสุวรรณ)                           1 แห่ง 

ประชากรส่วนมากนั้นมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 59.65 ตามมาด้วยระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.03 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 7.99 ของประชากรที่
จบการศึกษาแล้ว 
 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงสุวรรณ       1 แห่ง 

ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการดื่มสุรา รองลงมาคือ สูบบุหรี่ และกินอาหารสุกๆดิบๆ 

 4.3 การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้รับการช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์จาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และการจ่ายเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงสุวรรณ 

 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ถนนสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 1021 ถนนสายพะเยา – เชียงค า) 1 สาย 
 ถนนสายรองในพ้ืนที่ต าบล (ซอย)      38 สาย 
 ประปาหมู่บ้าน        11
 หมู่บ้าน 
 อ่างเก็บน้ า        1 แห่ง 
 ฝายเฉลิมพระเกียรติ       1 แห่ง 
 ล าห้วย          5  สาย 
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5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน   

          5.3 การประปา 

มีระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน  

          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ท าการไปรษณีย์ ได้แก่ ไปรษณีย์ดอกค าใต้ บริเวณที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ อยู่
ห่างจากต าบลดงสุวรรณประมาณ 11 กิโลเมตร 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

          6.1 การเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีเกษตรกรจ านวน ๘๙๔ 
ครัวเรือน จ านวน ๑,๓๘๒ แปลง มีพ้ืนที่ทางการเกษตร ๗,๙๗๕.๔๖ ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ข้าว ไร่ข้าวโพด  และฟักทอง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและ
รับจ้าง มีการรวมกลุ่มด้านการเกษตรของประชาชนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์, กลุ่มเกษตรอินทรีย์
, กลุ่มแปรรูปด้านการเกษตร, กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มผลิตหัตถกรรมไม้กวาดลายดอกแก้ว 

          6.2 การประมง 

ต าบลดงสุวรรณ มีการประมงพ้ืนบ้าน เลี้ยงปลา  

          6.3 การปศุสัตว์ 

ต าบลดงสุวรรณ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงไก่ และการเลี้ยงสุกร  

          6.4 การบริการ 

บริการนวดแผนไทย 

มีร้านบริการท าผม เสริมสวย    

มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ 
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          6.5 การท่องเที่ยว 

อ่างเก็บน้ าหนองขวาง พระธาตุดงสุวรรณบรรพต พระธาตุภูแว่ 

          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

          - ตลาดสดเอกชน 2 แห่ง  

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง  

          6.7 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูก
ข้าว ข้าวโพด  และฟักทอง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

          7.1 การนับถือศาสนา 

           ประชาชน หมู่ที่ 1-10 นับถือศาสนาพุทธ 

           ประชาชน หมู่ที่ 11  นับถือทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ 

           โดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 

           พระธาตุ 2 แห่ง ได้แก่ 

  1.พระธาตุดงสุวรรณบรรพต 

  2.พระธาตุภูแว่ 

 วัด   มีจ านวน   6    วัด ได้แก่     

1. วัดสันป่าสัก 
2. วัดใหม่ดงสุวรรณ 
3. วัดปงสนุก 
4. วัดศรีบุญยืน 
5. วัดกองแล 
6. วันสุขเกษม 

ส านักสงฆ์   2 แห่ง ได้แก่  

ส านักสงฆพ์ระธาตุภูแว่ และส านักสงฆพ์ระธาตุดงสุวรรณบรรพต 
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โบสถ ์  1   แห่ง ได้แก่ 

  โบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ 11   

          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 ช่วงเดือนเมษายน ประเพณีสงกรานตแ์ละรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    

ช่วงกันยายน – ตุลาคม  (งานสลากภัต)   

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มผลิตไม้กวาดลายดอกแก้ว 

 กลุ่มผลิตเตาอ้ังโล้ 

 ภาษาถ่ิน คือ  

ภาษาเมืองล้านนา    

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

ไม้กวาดลายดอกแก้ว 

 เตาอ้ังโล้ 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

          8.1 น้ า 

          แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าห้วย , ล าน้ า    

 บึง ,  หนองน้ า    

 ล าเหมือง 

    



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ]  15 
 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

 ฝาย     

 ระบบประปาหมูบ้าน   

อ่างเก็บน้ า     

          8.2 ป่าไม้ 

ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนและที่ราบสูง 

          8.3 ภูเขา 

           ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

           ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทางระบบนิเวศน์และเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธาร และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าต่างๆ 

 

9. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 ที่ผ่านมา       
   

อบต.ดงสุวรรณ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อไป 
     อบต.ดงสุวรรณ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

29 16,447,000 87 32,306,000 101 36,586,000 134 61,830,000 74 54,500,000 

การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

40 1,951,736 40 1,881,736 40 1,881,736 40 1,881,736 40 2,151,736 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 

ความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 111,000 6 111,000 6 111,000 6 111,000 6 111,000 

การบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

29 14,469,000 29 14,469,000 29 14,769,000 30 15,077,000 30 15,257,000 

รวม 111 33,158,736 169 48,947,736 183 53,527,736 217 79,079,736 157 72,199,736 
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                 โครงสร้างส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน้) 

 

ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1. งานบริหารงานทัว่ไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
6. งานสังคมสงเคราะห์ 
7. งานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
8. งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. งานการเจ้าหนา้ที ่

 

 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญช ี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

 

 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น) 

1. งานอนามยัและสิ่งแวดล้อม 
2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
3. งานรักษาความสะอาด 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก.) 

 1.งานแผนการตรวจสอบ 
2.งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สนิ 
3.งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สนิ 
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(๓) รายรบั-รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕64 
 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
รายรับจริง 
- หมวดภาษีอากร 

- หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 
- หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 

- หมวดรายได้จากทุน 

- หมวดภาษีจัดสรร 

หมวดเงินอุดหนุน 

- เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
124,977.92 

47,433.00 

79,492.06 

645,090.00 

57,375.00 
7,032.00 

15,524,586.76 
 

19,493,722.04 

รวมรับ 35,979,769.20 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) 
รายจ่ายจริง 

- งบกลาง 

- งบบุคลากร 

- งบด าเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงินอุดหนุน 

- งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 

 
13,379,550.00 
11,289,437.68 

4,809,857.53 

1,664,410.00 

556,520.00 

0.00 
 

รวมจ่าย 31,699,775.21 
 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
(๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน 

    กลุ่มอาชีพ    ได้แก่ 
๑.   กลุ่มทอผ้า 

๒. กลุ่มท าปุ๋ยหมัก 

๓. กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
 (๒)  จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  1. พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การ
ปลูกพืชเศรษฐกิจการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
มากกว่าการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม 
แต่สภาพพื้นทีส่่วนใหญ่แห้งแล้ง  ขาดแหล่งน้ า ในการท าการเกษตร  ต้องรอน้ าช่วงฤดูฝนอย่างเดียว 

 

   ด้าน  ศาสนา   วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น 
  1.  มีศูนย์วัฒนธรรมประจ าต าบล และประเพณีของหมู่บ้านชาวไทยทรงด า  โดย

มีการจัดงานในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี  ณ วัดพรหมนิมิตต  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมได้ 
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  2. วัดสระลงเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่  1 บ้านสระลงเรือ  ก าลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยสร้างเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และหลวงพ่อโตองค์ใหญ่  เพ่ือให้ประชาชนได้มากราบไหว้ 
และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 
2.3 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ด าเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีผู้บริหารท้องถิ่น ท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 

 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 

 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม เช่น เพ่ือความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหา 
ที่ไม่พึงประสงค์ 
2.6 สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
 - ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาและวิจัย 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ ์

 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้าน
การศึกษา เรียนรู้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
3.2 แผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องและสามารถท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 

-  ก าหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรของเทศบาลต าบล               
สระลงเรือทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่ง 

-  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบล               
สระลงเรือให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและสอบ
วัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีก าหนดไว้ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

-   สนั บ สนุ น ก า ร พัฒนาสื่ อ อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  (e-book) เ พ่ื อ ลดปริ ม าณกา ร ใ ช้ ก ร ะด าษ 
 -  จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 -  ส่งเสริมให้มีการน าซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
เรียนการสอนและการวิจัยต่อยอดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ 
 -  จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 -  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

- ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพ้ืนที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา การ
เรียนรู้ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 -  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 -  พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งาน
ร่วมกันได้ 
 -  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในองค์กรให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
ส่วนที่ 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
4.1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 -  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 - โครงการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลต าบล       
สระลงเรือ 
 -  โครงการจัดตั้งศูนย์ดาว์นโหลดโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 

- การประชาสัมพันธ์หรือการประชุมร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
  - โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 
  - โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการเรียนรู้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้เกิดประสิทธิภาพ
ความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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- โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 
 - โครงการพัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรขององค์กร 
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 - โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management)



 

4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อม                

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ(ปีงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 

การ 
เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

1.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สารสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
อบต. 
 
 
 
 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 

  
 
- มีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลกั
ของเทศบาลให้สามารถใช้ ICT เพื่อ
การบริหารจัดการ การบริการ
เผยแพรค่วามรูสู้่ประชาชนของทุก
หน่วยงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ที่จัดหาได ้
- จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 
ที่จัดหาได ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อม                

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนนิการ (ปีงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 

การ 
เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

2.พัฒนา ICT เพื่อ
การบริหาร จัดการ
และการให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน อบต. ระยะที่ 1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน  อบต.ระยะที่ 2 
3) โครงการระบบส านักงานอัตโนมัต ิ
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บรหิาร 

 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
- การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
- มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้
งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน 
- มีระบบส านักงานอัตโนมตั ิ
- มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการ
ใช้กระดาษอันจะเป็นหนทางไปสู่
การท างานแบบไร้กระดาษ 

  
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
/ 
 

 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ให้บริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี
และการจัดเก็บรายได ้
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการจุดเดียว (One stop 
service) 

 
 
 
 
/ 

  
 
/ 
 
 

  
 
- มีระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- มีระบบทะเบยีนสถาน
ประกอบการและมรีะบบฐานข้อมลู
ทะเบียนผู้ประกอบการค้าตลาดสด
และแผงลอย 

   
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 

กองคลัง 
 

ทุกส านัก/กอง 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อม                

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 

การ 
เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

2.พัฒนา ICT เพื่อ
การบริหาร จัดการ
และการให้บริการ 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ
ท้องถิ่น 
1) โครงการส ารวจและ 
จัดท าข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน 
(FGDS) 
 
 
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน GIS เพื่องานบริหารและบริการ 

 
 

  
 
/ 
 
 
 
 
/ 

  
 
- มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของ อบต. ที่ใช้สนับสนนุ
การปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ 
ของ อบต. และส่งผ่านไปยังศูนย์
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้อง 
- มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ให้กับ
ผู้บริหารและมีระบบงานสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
และข้อเท็จจริงทางกายภาพของ 
อบต. พร้อมคู่มือระบบงานคู่มือการ
ใช้ระบบงาน GIS ในสื่อท่ีเหมาะสม 

 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อม                

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 

การ 
เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์งาน อบต. 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และตดิตามเรื่องราวร้องทุกข์ 

    
 
/ 

 
 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. ได้ง่ายขึ้น 
- มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
และจัดการข้อมลูที่ต้องการ
ประชาสมัพันธ์อย่างเป็นระบบ 
- พัฒนาเว็บไซต์ส าหรับ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้สูส่าธารณชน 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

ส านักปลดั 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อม               
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาด้านสังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
เพื่อการพัฒนา อบต. 
 
2) โครงการอินเตอรเ์น็ตชุมชน 
 
 
 
 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่องานสุขาภิบาล อนามัย 
สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน 
สาธารณภัย 

  
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- จัดท าระบบอินเตอร์เนต็ชุมชน
ส าหรับการสื่อสารและเป็นแหล่ง
ความรู้ของชุมชนหรือใช้ ICT เป็น
ช่องทางสื่อสารระหว่าง อปท.กับ
ชุมชน 
- มีระบบสารสนเทศให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุข ฐานข้อมูลการ
ก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการก าจัดน้ า
เสีย รวมถึงฐานข้อมูลชุมชน/
ครอบครัว และปัญหายาเสพติด 

 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 

ทุกส านัก/กอง 
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และส านักปลดั 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อม               
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เทศบาล (Local Learning Center) 
 
 
 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning 
เทศบาล 
3)  โครงการพัฒนาฐานข้อมลู 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

  
 
- ใช้ ICT เป็นช่องทางสื่อสาร
ระหว่าง อปท.กับชุมชน โดยมีศูนย์
เรียนรู้ท้องถิ่น หรือ e-learning, 
ระบบห้องสมุด, ระบบฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
- ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
- ใช้ ICT ในการเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
 

ส านักปลดั 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อม              
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
โรงเรียนในชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
2)  โครงการอินเตอร์เนต็โรงเรียน 

  
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

  
 
- จัดท าระบบบริหารการศึกษา 
(ระบบรับสมัคร,ทะเบยีนประวตัิ,
งานทะเบียน,การจดัตารางสอน,
ระบบจัดเก็บประวัติสุขภาพ) 
จัดท าระบบบริหารโรงเรียน 

  
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 

ส านักปลดั 
 
 

ส านักปลดั 

4. พัฒนา ICT เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) โครงการจัดท าฐานข้อมลูแหล่ง
ท่องเที่ยว 

   
 
/ 

  
 
- มีศูนย์รวมข้อมลูการท่องเที่ยวของ
อปท.ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่าง
สะดวก รวดเร็วไม่จ ากัดเวลาและ
สถานท่ีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ รวมถึงมีการเช่ือมโยงข้อมลู
การท่องเที่ยวของอปท.กับ
ผู้ประกอบการและมีหน่วยงาน
รับผิดชอบปฏบิัติงานอย่างถาวร 

  
 
/ 

 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

ส านักปลดั 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อม              
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2563 2564 2565 2566 

5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการท างาน
ภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพื่อการ
ท างานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดบั
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
บริหารและจดัการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

    
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
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แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บท  
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนด 
จึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามสภาพความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น 
ระดับความพร้อมของเทศบาลตามแผนการพัฒนา 
  เนื่องจากความแตกต่างในด้านความพร้อมและสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ แบ่งความพร้อมของเทศบาลออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลาง
และระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และสภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน คุณลักษณะความพร้อมของเทศบาลใน 4 ระดับ ลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน
แผนนี้เป็นแบบต่อยอด นั่นคือเทศบาลพัฒนาตามแผนระดับใดระดับหนึ่งแล้ว เมื่อมีความพร้อมสามารถพัฒนา
ต่อเนื่องในระดับถัดไป และระดับสูงในที่สุด เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลในแต่ละ
ระดับความพร้อม 
แนวทางการจัดระดับความพร้อมของท้องถิ่น 
  ส าหรับการพัฒนาตามแผนแม่บทนี้ ก าหนดรับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเป็น 4 ระดับ คือระดับเตรียมพร้อม ระดับเริ่มต้น ระดับกลางและระดับสูง ส าหรับคุณสมบัติที่แสดงถึง
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปัจจัยด้านบุคลากรงบประมาณ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับความพร้อมแสดงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายของการพัฒนา ICT ในแต่ละระดับ 
  เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเตรียมพร้อมก็
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส่วนบุคคลและสามารถเชื่อมโยงกับ
ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต เป้าหมายส าหรับระยะเริ่มต้นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี การจัดตั้ง
เครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ ในระดับปานกลางมีเป้าหมาย
พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายภายในและมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้านฐานข้อมูลใน
ระดับสูงจะมีเซิร์ฟเวอร์ส าหรับให้บริการเมล์เพิ่มข้ึน 

ระดับเตรียมการ 

ระดับเริ่มต้น 

ระดับปานกลาง 

ระดับสูง 
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ตารางระดับความพร้อม 
 

คุณสมบัต ิ ระดับเตรยีมการ  ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
 บุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มีบุคลากรทีม่ีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยตรง 

มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 
- บุคลากรที่มีความรู้ดา้นระบบ
เครือข่าย 
- บุคลากรที่สามารถดูแลบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 
- บุคลากรที่มีความรู้ดา้นระบบ
เครือข่าย 
- บุคลากรที่มีความรูส้ามารถ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
- บุคลากรที่มีความรู้ในการท า web 
และดูแลรักษาระบบ Mail 
- บุคลการที่มีความรู้ดา้นระบบ
ฐานข้อมูล 

มีหน่วยงานท่ีดูแลงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

 งบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 แสน - 1 ล้าน 1 – 5  ล้าน 5 – 10  ล้าน 10  ล้านขึ้นไป 

 โครงสรา้งพื้นฐาน มีระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ 
(ADSL) 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มีเครือข่ายท้องถิ่นและ Server 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มี Mail Server 
- มี Database Server 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มี Mail Server 
- มี Database Server 
- มี Application Server 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

เป้าหมาย  มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ
รองรับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลส าหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจ านวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์
การท างานของระบบเครือข่ายที่มปีระสิทธิภาพ 
 มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะส าหรับรกัษาความปลอดภัย
ของระบบ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ
รองรับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ข้อมูล ท่ีสามารถตอบสนองการเขา้ถึงข้อมูลและการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งมีระบบการส ารวงข้อมูลเพื่อ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูลทีอ่าจเกิดขึ้น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลส าหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจ านวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ข้อมูลที่ตอบสนองการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งมี
ระบบการส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสยีหายของ
ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลส าหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจ านวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
คุณสมบัต ิ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

   มีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่เป็นระบบจัดเก็บข้อมลูที่
เหมาะสม 
  มีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและวเิคราะห์
การท างานของระบบเครือข่ายที่มปีระสิทธิภาพ 
  มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมส าหรบัรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

 มีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมลู
ที่เหมาะสม 
 มีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่เป็นระบบจัดเก็บข้อมลูที่
เหมาะสม 
 มีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์
การท างานของระบบเครือข่ายที่มปีระสิทธิภาพ 
 มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะส าหรับรกัษาความปลอดภัย
ของระบบ 

ระบบคอมพิวเตอร์
ฮารด์แวร ์

 Server (Network, Mail,Web,File) 
 Client 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 
 

 Server 
(Network, Mail,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

 Server (Network, Mail, 
Database,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
คุณสมบัต ิ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

ระบบคอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์  Server (Network, Mail,Web,File) 
 Client 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 
 

 Server 
(Network, Mail,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

 Server (Network, Mail, 
Database,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร ์  Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟต์แวร์ส าเร็จรปูส าหรับ Client 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 Database Management System 
Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟต์แวร์ส าเร็จรปูส าหรับ Client 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 Database Management System 
Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟต์แวร์ส าเร็จรปูส าหรับ Client 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
คุณสมบัต ิ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

ระบบเครือข่าย  Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณ์สายสญัญาณ 
 

 Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณ์สายสญัญาณ 

 Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณ์สายสญัญาณ 
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ICT 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นการด าเนินการ เพ่ือให้การน า
เทคโนโลยีและการสื่อสารเกิดความคุ้มค่าและได้น าประโยชน์สูงสุด ส่วนการประเมินผลที่ได้รับจากการน า
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้นั้นเป็นส่วนช่วยในการวางแผนปรับปรุงเพ่ือให้การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  องค์กรต่างๆ จึงได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง การ
จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็
เป็นวิธีปฏิบัติที่องค์กรจ านวนมากน ามาใช้และได้ผลเป็นอย่างดีเพราะบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบร่วมกัน 
  ดังนั้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลหนองที่
ต้องการให้การด าเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้มีการก าหนดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
5.1  การบริหารจัดการ 
  ในการบริหารจัดการและการวัดประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณว่าประสบผลส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณรับผิดชอบในการบริหารแผนในภาพรวม โดยให้
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ของแต่ละส านัก/กอง ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้าน ICT ของแต่ละส านักงาน โดยมี
ส่วนงานที่รับผิดชอบได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยตรวจสอบภายใน  ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ก าหนดให้แต่ละส านัก/กอง รายงานผลการด าเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง 
ดังผังภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนฯ และการบริหารจัดการแผนฯ 
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนผังแสดงการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล 

ค าอธิบายรูปภาพ 
สัญลักษณ์     …...   หมายถึง  การท างานที่ประสานร่วมมือกัน 
สัญลักษณ์     ___   หมายถึง  การท างานตามสายการบังคับบัญชาโดยตรง 
สัญลักษณ์         หมายถึง  การท างานติดต่อ 
 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณประกอบด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการทั้งสองสภา ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย เสนอแนะแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้ค าปรึกษาแนะน าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานอื่นภายนอก ตลอดจนก ากับงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ พร้อมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและการ
วางแผนระบบงานในอนาคต 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ฝ่าย/งาน ในสังกัด  ฝ่าย/งาน ในสังกัด  ฝ่าย/งาน ในสังกัด  ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมีหน้าที่ก ากับดูแลด้าน ICT ได้แก่ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการของแต่ละส านัก/กอง ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้แก่ หัวหน้าส านักองค์การ
บริหารส่วนต าบล, ผู้อ านวยการกองคลัง, ผู้อ านวยการกองช่าง, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้าน ICT และการน าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงสุวรรณไปสู่การปฏิบัติ ประสานงานร่วมมือด าเนินการการด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ตลอดจนร่วมมือด้านการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
5.2  การติดตามประเมินผล 

การติดตามผลในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
สามารถประเมินและติดตามจากการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์จาก ส่วนย่อยคือการติดตามและประเมินผลจาก
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลส าเร็จของแผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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บทที่  6 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลส าเร็จของแผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณใน
ภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ก าหนดได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ICT ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของท้องถิ่น 

- องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการด าเนินการต่างๆ เพิ่มมากข้ึนและสามารถตรวจสอบได้ 
- ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ัน ความเป็นธรรม โปร่งใส ในการบริหาร
จัดการ 
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร จัดการ 
และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

- ปริมาณข้อมูลในทุกฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณมีศูนย์สารสนเทศที่สมบูรณ์
และทันสมัย 
- รูปแบบการด าเนินการต่างๆ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมาก
ขึ้น เพื่อรองรับการเป็นท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

- บุคลากรของท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและมีความต้องการใช้ ICT ใน
การปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมากขึ้น 
- สังคมภายในท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

- จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีเพ่ิมขึ้น 
- ท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
- ความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนดียิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการท างานภายใต้
วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 

- จ านวนบุคลากรของท้องถิ่นทุกระดับได้ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจ านวนมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่นมีความพึงพอใจในงานและผลงานของตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน 
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สรุปแผนงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ/งบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
1.แผนงานหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักปลดัเทศบาล    
/  

 
/ 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
จัดหาได ้

 

1.1 แผนงานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร ์
     1.1.1 โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์และแม่ข่าย 

       

     1.1.2  โครงการจัดหาคอมพวิเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประกอบ 

     จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่
จัดหาได ้

 

1.2  แผนงานด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย 
     1.2.1  โครงการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     มีอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกผา่นระบบ
เครือข่ายและซอฟต์แวร์เพื่อการ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์

 

     1.2.2  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ      สามารถด าเนินการผา่นระบบ
เครือข่ายได้และมีความเร็วการ
เชื่อมต่อระบบอยา่งน้อย 4 Mbps 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัดดังนี้ 

หน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศ
พาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่เก่ียวกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานการประชุม
และพิธีการ 
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6.1 แผนงาน/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ระดับความพร้อมองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
เริ่มต้น ปานกลาง สูง 

1.พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายสารสเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทศบาล 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.พัฒนา ICT เพ่ือการ
บริหาร จัดการและ
การให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานเทศบาลระยะที่ 1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานเทศบาลระยะที่ 2 
3) โครงการระบบส านักงานอัตโนมัติ 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและการ
จัดเก็บรายได้ 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการจุดเดียว (One stop service) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศท้องถิ่น 
1) โครงการส ารวจและจัดท าข้อมูลภูมิศาสตร์
พ้ืนฐาน (FGDS) 
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน GIS 
เพ่ืองานบริหารและบริการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. พัฒนา ICT เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์งานเทศบาล 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและติดตามเรื่องราว
ร้องทุกข์ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ระดับความพร้อมองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
เริ่มต้น ปานกลาง สูง 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้าน
สังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาเทศบาล 
2) โครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
สุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน
สาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล 
(Local Learning Center) 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning เทศบาล 
3)  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงเรียนใน
ชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโรงเรียน 
2)  โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. พัฒนา ICT เพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) โครงการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ระดับความพร้อมองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เริ่มต้น ปานกลาง สูง 
5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการท างาน
ภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างาน
ภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านบริหารและ
จัดการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ที่  543/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
--------------------------------------- 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต
อีกทางหนึ่งด้วย   
 

 ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว
และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล ปรับปรุง และแก้ไขระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  แต่งตั้งคณะท างานงานการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ดงสุวรรณ ดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
๕.  หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการและเลขานุการ 
๖. นักทรัพยากรบุคคล              ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการ ฯ  มีอ านาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ 
ประเมินผลรวมถึงเสนอแนะ ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง   ณ   วันที่   15  เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕63 
 
 

ดาบต ารวจ 
            (อุดม    บานเย็น) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลดั      
ที่ พย 74301/ -                                             วันที่ 15 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2563 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 
เรียน  คณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  ที่ 543/ 2563  ลงวันที่ 15  กันยายน  
2563 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และทันต่อ
ยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  พร้อมกับสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่ 18 กันยายน  2563 เวลา   
10.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 

 

 
(นางวชิราภรณ์  นนทรีย์) 
ประธานคณะท างาน ฯ 

 
 

นางเรือนค า   ปรีชา                 

นายอานนท์   ธุระ      

นางสิริสิทธิ์  อธากร 

ว่าที่ร้อยตรีวิญญู  แก้วเทพ 

นางสาวนันท์นภัส   บุญประเสริฐ 

นางสาวสุชัญญ์ญา  ถาค าด 
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ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะท างานจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  18 กันยายน  2558  เวลา  10.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

********************************* 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น
ในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเพ่ือ ให้มี
ผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจระเข้หิน  จึงแต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ  ดังนี้ 
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
๕.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 
๖. นักทรัพยากรบุคคล           ผูช้่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการ ฯ  มีอ านาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ 
ประเมินผล รวมถึงเสนอแนะ ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   -  ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่แล้ว  -  ไมมี –  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - การจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
     **************************************** 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้หิน 
วันที่  18  กันยายน 2563 เวลา  10.30  น. 

 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางวชิราภรณ์  นนทรีย์ ปลัดอบต. วชิราภรณ์  นนทรีย ์  
2 นางเรือนค า  ปรีชา รองปลัดอบต. เรือนค า  ปรีชา  
3 นายอานนท์ ธุระ ผอ.กองช่าง อานนท์ ธุระ  
4 นางสิริสิทธิ์  อธากร  ผอ.กองคลัง สิริสิทธิ์  อธากร  
5 นางสาวนันท์นภัส  บุญประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด นันท์นภัส  บุญประเสริฐ  
6 นางสุชัญญ์ญา  ถาค าดี นักทรัพยากรบุคคล สุชัญญ์ญา  ถาค าดี  

 
ผู้เริ่มประชุมเวลา  10.30  น.  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น
ในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเพ่ือให้มี
ผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณจึงแต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ ดังนี้ 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    ประธานกรรมการ 
2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ    กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
5.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 
6. นักทรัพยากรบุคคล           ผูช้่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการ ฯ  มีอ านาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ 
ประเมินผล รวมถึงเสนอแนะ ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ]  52 
 

     -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่แล้ว   
    -  ไมมี –  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน    - ตามค าสั่งที่กล่าวมาแล้ว นายกได้มอบนโยบายให้คณะท างานช่วยกันพิจารณาเรื่อง

เกี่ยวกับการด าเนินจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณซึ่งเป็นงานใหม่ส าหรับองค์กร เพราะยังไม่เคยด าเนินการและจัดการอย่างเป็นรูปธรรม    
ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่แล้วเพียงแต่ยังขาดการ
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและระบบ  ดังนั้น ที่เรียกคณะท างานทุกท่านเข้ามาประชุมใน
วันนี้ก็ เ พ่ือที่จะจัดหมวดหมู่และขั้นตอนการด าเนินงานในการจัดท าแผนการ จัดการ
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ   คณะท างานมีความเห็นเช่นไร  เรามา
ช่วยกันพิจารณาหาแนวทางการด าเนินการกันค่ะในวันนี้ ซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องได้จัดท าร่างแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุมค่ะ 

นางเรือนค า  ปรีชา - ส าหรับความคิดเห็นส่วนตัวเห็นพ้องกับท่านประธาน  เพราะองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณได้น าเอาระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการองค์กร  และ
ประสานการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  อยู่แล้ว  เพียงแต่ขาดการเชื่อมโยงเท่านั้นเอง หาก
จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจริง ๆ แล้ว สิ่งแรกที่จะด าเนินการคือการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนแม่บทสารสนเทศ เพ่ือเข้ามารับผิดชอบในกรเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบ
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณและดูแล  ปรับปรุง  แก้ไข  รวมทั้ง
เสนอแนะปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอนการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขในการจัดท าแผน
แม่บทดังกล่าว  โดยเห็นว่าควรจะจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ประธาน    -   ดิฉันเห็นด้วยที่เสนอมาค่ะ  ไม่ทราบว่าคณะท างานท่านออ่ืนๆ  มีความเห็นเช่นไร 
น.ส.นันท์นภัส บุญประเสริฐ - เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและเป็นรูปธรรมมากขึ้นประกอบกับการตรวจ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ในส่วนของ     มิติที่  ๔ นั้น  มีการก าหนดไว้ในตัวขี้วัดที่  ๒  เรื่องของการจัดท าแผนแม่บท
สารสนเทศ   ดิฉันเห็นว่า  เราควรจัดท าเป็นแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ   เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตค่ะ   

ประธาน    - ตามที่เสนอมามีคณะท างานท่านใด  มีความคิดเห็นต่างจากนี้  หรือเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุมให้ความเห็นชอบจัดท าร่างแผนฯดังกล่าวด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร   
 
ประธาน    - เมื่อในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดิฉันก็จะให้เลขานุการเป็นผู้จัดท าแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มี 
 
เลิกประชุม  เวลา  11.50   น. 
 
 
      

                                (ลงชื่อ)         ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวนันท์นภัส  บุญประเสริฐ) 

         คณะท างานและเลขานุการฯ 
 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางวชิราภรณ์  นนทรีย์) 
ประธานคณะท างานฯ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลดั        
ที่  พย 74301/-    วันที่  18 เดือนกันยายน   พ.ศ. 2563 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างาน ฯ 
 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณที่ 543/2563  ลงวันที่ 15 กันยายน 2558  
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณโดยให้
คณะท างานงานมีหน้าที่ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  
ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  นั้น 

 

บัดนี้คณะท างานได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมเห็นว่า
ประการแรกของการด าเนินการดังกล่าว  เห็นควรจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณเพ่ือเป็นแผนในการด าเนินการขั้นตอนต่อไป  ดังรายละเอียดที่แนบ 
   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

 
(นางวชิราภรณ์  นนทรีย์) 
ประธานคณะท างานฯ 

 
 

- ทราบ  ด าเนินการ 
 

ดาบต ารวจ 
            (อุดม    บานเย็น) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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