
 

 

1

 

 

 

แผนแม�บทสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลบางเป�า 
www.bangpao.go.th 

 

 

พ.ศ. 2559-2562 



 

 

2

 

แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางเป า 

พ.ศ. 2559-2562 
 

ส�วนท่ี 1  ภาพรวม 
 
1.1    วิสัยทัศน� 
 

      องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า จะใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป#นเครื่องมือสนับสนุน
การบรรลุภารกิจหลักของอบต. โดยท่ีประชาชนและหนวยงานในอบต.   มีโอกาสเข�าถึงและใช�ประโยชน�จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให�ประชาชนสามารถรับรู�ขาวสารและความเคลื่อนไหวของอบต.     
โดยให�ได�รับบริการอยางท่ัวถึง  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนเป#น
สังคมแหงภูมิป3ญญาและการเรียนรู� 
 

1.2    พันธกิจ 
นํา  ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการของอบต. ท้ังทางด�านการบริการประชาชนและการบริหารงาน 
โดยเน�น 
(1) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให�บริการประชาชน    
(2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอบต. 
(3) การพัฒนาบุคลากรด�าน  ICT ของอบต. 
(4) การจัดโครงสร�างพ้ืนฐาน  ICT เพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการของอบต. 
(5) การสนับสนุนด�าน  ICT  แกองค�กรสวนท�องถ่ิน  

 

1.3 วัตถุประสงค�   
(1) เพ่ือประยุกต�ใช� ICT ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาองค�การบริหารสวนตําบล 

บางเป�า 
(2) เพ่ือประยุกต�ใช� ICT ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให�บริการประชาชน 
(3) เพ่ือประยุกต�ใช� ICT ให�สอดคล�องกับการพัฒนา ICT ของประเทศ 
(4) เพ่ือประยุกต�ใช� ICT ให�สามารถบริการประชาชนในระบบ e-Service ได�  

 

1.4 เป าหมาย   
 

(1) พนักงานสวนตําบล ลูกจ�าง พนักงานจ�าง ทุกคนมีโอกาสเข�าถึง   สามารถใช� ICT  เพ่ือรับบริการ
จากหนวยงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค�กรปกครองสวนท�องถ่ินอยางท่ัวถึงและเทา
เทียม ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

(2) องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า มีศูนย�ข�อมูลสารสนเทศกลางท่ีมีข�อมูลเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน รวมท้ังข�อมูลการ
บริหารงานบุคคล แผนงาน โครงการพัฒนา  ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ความเดือดร�อนของ
ประชาชน และฐานข�อมูลอ่ืนท่ีมีประโยชน�ในการบริหารงานแบบบูรณาการ 

(3) องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  มีการวางระบบเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหวางสวนราชการ กองคลัง กองชาง และสํานักงานปลัด 
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(4) องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า มีศูนย�ข�อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร�เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานระดับอปท. และสามารถนําข�อมูลจากฐานข�อมูลของอปท.สงไประดับจังหวัดได� 

(5) ทุกสวนราชการในองค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า ใช� ICT    ในการบริหารจัดการ   มีเว็บไซต�
เพ่ือให�บริการข�อมูลสารสนเทศ   และมีศูนย�ปฏิบัติการเพ่ือรองรับบุคลากรของหนวยงาน มีความรู�
และทักษะการใช� ICT ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทักษะ ICT   ท่ีสอดคล�องกับการปฏิบัติงาน
ของตนเอง 

 
1.5    ยุทธศาสตร� 
                เพ่ือให�บรรลุซ่ึงวัตถุประสงค�และเป�าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
อยางเป#นรูปธรรมภายใต�เง่ือนไขท่ีเป#นจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  
พ.ศ. 2558 – 2559 ได�กําหนดยุทธ�ศาสตร�ในการดําเนินการ 4 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ยุทธ�ศาสตร�ท่ี 1    การใช3 ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
                 

สงเสริม สนับสนุน ให�ประชาชนใช�ประโยชน�จาก ICT   เพ่ือให�ประชาชนสามารถรับรู�ขาวสารและความ
เคลื่อนไหวขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�าได�  โดยจัดให�มีการพัฒนา website ของหนวยงานและสามารถ
ท่ีจะให�บริการประชาชนโดยได�ตอไป 
ยุทธ�ศาสตร�ท่ี 2    การใช3 ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ  
            พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร�     และระบบฐานข�อมูลเพ่ือ
การบริหาร  และการบริการของสวนตางๆ ท่ีเก่ียวข�อง   โดยความรวมมือทุกสวนราชการในองค�การบริหารสวน
ตําบลบางเป�า   สร�างศูนย�ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center)   เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข�อมูลระดับกอง
ตางๆ  รวมท้ังสงเสริมการใช� ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและให�การบริการด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�   ท่ี
สอดคล�องกับการบริหารงานขององค�การบริหารสวนตําบล และการปฏิรูประบบราชการ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3     การพัฒนาบุคลากรด3าน ICT  
            พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด�าน ICT   โดยจัดให�มีการอบรมความรู�ด�าน ICT ตาม
แนวทางท่ีองค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า กําหนดไว� เชน สงเสริมให�อบรมพัฒนาความรู�โดยการบรรจุ
โครงการหลักสูตรท่ีจําเป#นไว�ในแผนพัฒนาบุคลากรของอบต. 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4    การจัดโครงสร3างพ้ืนฐาน ICT ท่ีเหมาะสม 
             จัดให�มีโครงสร�างพ้ืนฐาน ICT ท่ีเหมาะสม มุงเน�นการจัดหาและใช�ทรัพยากรทางด�านเครือขาย    
รวมกัน   จัดหาระบบคอมพิวเตอร� จัดหาซอฟต�แวร�ท่ีใช�ในการดําเนินการท่ีได�มาตรฐานถูกต�องตามกฎหมาย   
โดยต้ังงบประมาณในการจัดซ้ือ   พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด�าน ICT   ให�มีความรู�เพียงพอ   รวมท้ังการสร�าง
มูลคาเพ่ิม  และการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ� ICT ท่ีมีอยูให�มีประสิทธิภาพในการใช�ปฏิบัติงาน 
ส�วนท่ี 2  สถานภาพและสภาพแวดล3อม ICT 
             ขององค�การบริหารส�วนตําบลบางเป า 
  

สรุปสถานภาพและสภาพแวดล�อมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค�การบริหารสวน
ตําบลบางเป�าได�  ดังนี้ 
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2.1 สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในองค�การบริหารส�วนตําบลบางเป า 

(1.) ระบบเครือข�ายภายใน (Local Area Network)  
องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  มีการเชื่อมระบบเครือขายภายในขององค�การบริหารสวนตําบลบาง

เป�าด�วยเครือขายระบบ( LAN ) ทําให�บุคลากรขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  สามารถใช�ประโยชน�จาก
ระบบเครือขายได�อยางท่ัวถึง   

องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า ได�สงเสริมและสนับสนุนให�สวนราชการตางๆ ในองค�การบริหารสวน
ตําบลบางเป�า  นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�มาใช�ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน แตจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับใช�
งานยังมีจํานวนไมเพียงพอ  และยังมีเป#นเครื่องคอมพิวเตอร�ล�าสมัยอยูบ�าง 

(2.) สถานภาพด3านเครือข�ายอินเตอร�เน็ต 
องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  ได�เชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร�ภายในเข�ากับเครือขายระบบ 

Internet ด�วยระบบเชา ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีความเร็ว 35 Mbps/15Mbps 
(3.) สถานภาพด3านฐานข3อมูล 
องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  ได�จัดทําฐานข�อมูลขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า และ

ฐานข�อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร�โดยมอบหมายให� บริษัท พีเอเอส เวิล�ด คอมมิวนิเคชั่น เป#นผู�ออกแบบและ
พัฒนาระบบ  

(4.) สถานภาพบุคลากรผู3ปฏิบัติงานด3านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า ด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ตลอดจนสนับสนุนให�บุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโอกาสเข�า
รวมประชุมสัมมนากับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� 

 

2.2 สภาพแวดล3อมท่ีเปNนจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และภัยคุกคามในการพัฒนาใช3 ICT  
จุดแข็ง(Strengths) 

1. นโยบายระดับชาติให�ความสําคัญตอการพัฒนา และการใช� ICT 
2. ผู�บริหารขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า ให�การสนับสนุนด�วยดี 
3. ระบบ ICT ท่ีมีอยูเดิมได�รับการพัฒนามาแล�วระดับหนึ่ง  

จุดอ�อน(Weaknesses) 
1. การบริหารจัดการงานด�าน ICT ยังมีรูปแบบไมชัดเจน 
2. ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ ความชํานาญ ท้ังในด�านระบบเครือขาย และ ระบบการ

จัดการสารสนเทศ ท่ีเพียงพอ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร� และ เทคโนโลยีเครือขายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไมเพียงพอท่ัวถึง 
4. ได�รับการสนับสนุนด�านงบประมาณ บุคลากร คอนข�างน�อย 

โอกาส(Opportunities) 
1. รัฐบาลมีนโยบาย ICT ท่ีชัดเจน มีกระทรวง ICT เป#นหนวยงานรับผิดชอบระดับชาติ 
2. องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า มีแผนแมบทในการพัฒนา ICT สงผลตอการพัฒนาลงไปถึงระดับ

กอง สวนราชการตางๆ ให�สามารถบรรลุภารกิจขององค�การบริหารสวนตําบลนากชะ ได�ในท่ีสุด 
3. การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสูสังคมแหงภูมป3ญญาและการเรียนรู� 
4. การกระจายความเสมอภาคด�านโครงสร�างพ้ืนฐานได�รับการปรับปรุงพัฒนาข้ึน 
5. ความต่ืนตัวของคนไทยด�าน ICT เพ่ิมข้ึน 
6. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสูงข้ึนในขณะท่ีราคาลดลงตามลําดับ 
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ภัยคุกคาม(Threats) 
1. ขาดแคลนบุคลากรด�าน ICT ท่ีมีความรู�ความสามารถ ในภาพรวมระดับประเทศ  
2. โอกาสการเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู�ของประชาชนยังน�อยและไมท่ัวถึง 
3. ศักยภาพการแขงขันด�าน ICT ของไทยยังตํ่า ต�องพ่ึงพาตางชาติจํานวนมาก 

4. ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช� ICT ในแตละหนวยงาน 
 

ส�วนท่ี 3      ยุทธศาสตร� เป าหมาย และแผนงาน/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1   การใช3 ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป าหมาย   

(1) ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบางเป�า  สามารถเข�าถึงและใช� ICT ในการรับรู�ขาวสารและรับการบริการ
ได�อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

(2) องค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า มี website ของตัวเองเพ่ือให�ข�อมูลขาวสารและการบริการแก
ประชาชน 

แผนงาน/กิจกรรม   
1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�เพ่ือการบริหารและการให3บริการประชาชน  
1.2 การพัฒนา website ของหน�วยงานเพ่ือการบริหารและการให3บริการประชาชน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : การใช3 ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 
เป าหมาย 

(1) การบริหารจัดการมีระบบข�อมูลกลางท่ีสอดรับกันทุกกองสวนราชการในอบต. 
(2) การบริหารจัดการของหนวยงานทุกระดับมีคลังข�อมูล (Data warehouse) เพ่ือการวางแผน 

การประเมินผลและการตัดสินใจ 
(3) จัดศูนย�ปฏิบัติการสารสนเทศระดับอบต. เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข�อมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส� 

(Electronic Data Interchange : EDI) กับหนวยงานภายในทุกระดับ  
(4) การบริหารจัดการให�มีระบบงานคอมพิวเตอร� (Application Software) ท่ีเป#นระบบบริหารงาน

กลาง ได�แก ระบบบริหารงานบุคคล    ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบ
บริหารงานงบประมาณและการเงิน   รวมท้ังพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานและให�บริการข�อมูลสารสนเทศ กับผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

(5) การบริหารงาน ICT ขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า  มีพนักงานสวนตําบลผู�รับผิดชอบ 
หนวยงานภายในทุกหนวยงานประยุกต�ใช� ICT ลดข้ันตอน และลดจํานวนการใช�กระดาษ 

(6) บุคลากรมีความรู�ความสามารถในการใช� ICT เพ่ือปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
 แผนงาน/กิจกรรม 
 2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด3านการบริหาร  

(1) พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือการบริหาร การจัดการฐานข�อมูล 
สารสนเทศ 

(2) สงเสริมและจัดให�มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนการติดตามเพ่ือประเมินผล 
(3) อบรมบุคลกรกลุมผู�ปฏิบัติให�สามารถใช�ระบบงานคอมพิวเตอร� (Application Software) ท่ีได�

พัฒนาและจัดหามาใช�งาน 
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 2.2 แผนงานพัฒนาคลังข3อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารการจัดการ  
(1) สงเสริม สนับสนุนให�มีการปรับปรุงข�อมูลให�มีมาตรฐานเดียวกัน 
(2) สงเสริม สนับสนุนให�ทุกสวนราชการ ในอบต. จัดทําคลังข�อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
(3) จัดให�มีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข�อมูล และปรับปรุงระบบงานให�เป#น ระบบเปjด 
(4) จัดให�มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในสํานักงาน ลดข้ันตอนและลดกระดาษ ในหนวยงานทุก

ระดับ 
(5) สงเสริมให�มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร� (Application Software) เพ่ือการ

บริหารงานในหนวยงานระดับตาง ๆ  
2.3 แผนงานส�งเสริมการใช3 ICT เพ่ือการพัฒนาการบริหารและการบริการ  

(1) จัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการสารสนเทศระดับอบต. 
(2) สงเสริมให�หนวยงานภายในทุกระดับ ใช� ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(3) จัดให�มีผู�รับผิดชอบด�านข�อมูลสารสนเทศ และ ให�บริการข�อมูลสารสนเทศ ผานระบบ Intranet 

และ Internet แกหนวยงานภายในอบต.บางเป�า รวมท้ังการประชาสัมพันธ�งานตามบทบาทหน�าท่ี   
(4) สงเสริม สนับสนุนให� หนวยงานภายใน อบต. บางเป�า ทุกระดับใช�สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ     

เพ่ือประโยชน�ในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรด3าน ICT 
เป าหมาย   

(1) สวนราชการมีบุคลากรท่ีมีความสามารถด�าน ICT   ให�เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
(2) สวนราชการทุกกอง/สํานัก ให�ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรด�าน ICT  

แผนงาน/กิจกรรม 
3.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด3าน ICT และพัฒนาทักษะ ICT แก�ประชาชน ส�วนราชการ 

(1) จัดหาและฝlกอบรมชางเทคนิคทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให�ดําเนิน
กิจกรรมทางด�าน    ICT  ของอบต.บางเป�า ได�อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) จัดหาและพัฒนาบุคลากรผู�สอน ICT ท้ังท่ีมีอยูเดิมและต�องเพ่ิมข้ึนใหม ให�มีความรู� ทักษะ และ
ประสบการณ�ด�าน ICT มากข้ึนโดยลําดับ 

3.2 แผนงานสร3างเครือข�ายความร�วมมือด3าน ICT  
(1) สร�างเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานใน อบต.บางเป�า เพ่ือให�สามารถใช�ทรัพยากร

ทางด�าน ICT   และประสบการณ�รวมกันได� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : จัดโครงสร3างพ้ืนฐาน ICT   
เป าหมาย 

(1) อบต.บางเป�า มีศูนย�ข�อมูลสารสนเทศท่ีควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบเครือขายภายในของอบต. 
(2)  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด�าน ICT อยางเพียงพอ 
(3) อบต. มีซอฟต�แวร�ท่ีถูกต�องตามกฎหมาย  
(4) อบต. มีระบบเครือขายภายใน  ท่ีมีความปลอดภัยและเชื่อถือได�  สามารถเชื่อมตอได�ทุกกอง/

สํานัก 
(5) อบต.มีระบบเครือขายท่ีสามารถเชื่อมตอกับเครือขายหลักระดับกอง/สํานัก ได�อยางมี

ประสิทธิภาพ 
(6) มีศูนย�บริการขาวสาร  และการประชาสัมพันธ�  และบริการ   internet  แกประชาชน 
(7) อบต. สร�างมูลคาเพ่ิมจากโครงสร�างพ้ืนฐาน ICT   ท่ีได�พัฒนาข้ึน 
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 แผนงาน/กิจกรรม 
 4.1    แผนงานจัดหาซอฟต�แวร�  

(1) จัดหาซอฟต�แวร�ท่ีถูกต�องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license หรือ Education 
license 

(2) สนับสนุนให�หนวยงานใช�ซอฟต�แวร�ท่ีพัฒนาโดยคนไทย หรือซอฟต�แวร� Open source  
 4.2   แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร�และเครือข�าย  

(1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร�ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช�ในด�านการให�บริการและด�านการบริหารจัดการ
อยางเหมาะสม 

(2) จัดหาระบบเครือขาย  Gigabit  สําหรับการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร�ของหนวยงานในสังกัดทุก
ระดับ ให�เป#นเครือขายเดียวกันอยางท่ัวถึง  ปลอดภัย  และเชื่อถือได�   

(3) ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�เทคโนโลยีให�สามารถนํากลับมาใช�ได�อยางมีประสิทธิภาพ 
(4) สร�างความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือระดมสรรพกําลังในการพัฒนาโครงสร�าง

พ้ืนฐาน ICT  
  

ส�วนท่ี  4   การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
4.1 การบริหารจัดการ 

เพ่ือให�แผนแมบท    ICT  ขององค�การบริหารสวนตําบลบางเป�า บังเกิดผลท้ังในทางปฏิบัติและผลลัพธ�
ด�านการบริหารจัดการจึงต�องดําเนินการดังนี้ 

1) สร�างความเข�าใจแกผู�เก่ียวข�องทุกระดับเพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจ   ยอมรับและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ 

2) ให�สวนราชการทุกสวน ดําเนินการจัดทําแผนแมบท ICT   ให�สอดคล�องรับกับแผนแมบทนี้และสอด
รับกับแผนแมบท ICT  ระดับจังหวัด 

3) ให�ทุกสวนราชการ   ให�จัดทําแผนปฏิบัติการ ICT   
4) กําหนดให�แผนแมบท   ICT  เป#นสวนหนึ่งของแผนพัฒนาของ อบต.  และกําหนดเป�าหมายให�เป#น

สวนหนึ่งของสัมฤทธิผลของอบต. จะใช�เป#นกรอบการขอต้ังงบประมาณ 
5) ให�มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับหนวยงาน 
6) ให� อบต. แตงต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนรับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานด�าน ICT  ให�บังเกิดความสําเร็จตาม

เป�าหมายอยางเป#นรูปธรรม  ได�แก 
(1) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร� 
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบฐานข�อมูล 
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด�าน ICT 

7) ให�คณะกรรมการแตละระดับรายงานผลความสําเร็จในการดําเนินการใช� ICT ตามภารกิจท่ี
รับผิดชอบ    ตามลําดับทุก ๆ  1  เดือน   หรือเม่ือมีความจําเป#นต�องรายงานความสําเร็จให�หนวย
เหนือทราบ 

4.2 การติดตามประเมิน 
 

1) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
 

กําหนดการติดตามประเมินผลให�ครอบคลุมเป�าหมายและยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีกําหนดในแผนนี้   
รวมท้ังให�หนวยงานท่ีเก่ียวข�องมีสวนรวมในการกําหนดและเป#นท่ียอมรับโดย 
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(1) สร�างตัวชี้วัดเพ่ือบงชี้ถึงความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนเพ่ือใช�ในการติดตาม
ประเมินผล   ท้ังตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ขององค�กรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวข�องในการนําแผนแมบทไปใช� 

(2) จัดระบบฐานข�อมูลตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ   รวมท้ังการสร�าง
เครือขายเชื่อมโยงข�อมูลการดําเนินการเพ่ือให�เอ้ือตอการติดตามประเมินผล   โดย
ประสานการกําหนดตัวชี้วัดกับหนวยงานท่ีเก่ียวข�อง 

2) ติดตาม   ประเมินผล   และรายงานความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน 
ดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานความสําเร็จตามแผน   ท้ังการประเมินตนเองและ 
การประเมินภายในสวนราชการตางๆ ให�มีการประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงแก�ไขการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

4.3   ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนในภาพรวม   หรือผลกระทบสุดท3ายของแผน   
 1)   ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนในภาพรวม   และผลกระทบสุดท3ายของแผน 

(1) อัตราการกระจายของอุปกรณ�และผู�มีความรู�ด�าน   ICT  ในแตละหนวยงานในอบต. 
(2) ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ 

2)  ตัวช้ีวัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน  (รายยุทธศาสตร�) 
ยุทธศาสตร�ท่ี  1  ตัวช้ีวัดการใช3   ICT   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(1) สัดสวนของหนวยงานภายใน อบต. ท่ีสามารถเชื่อมตอ   internet   และมี  Website    
เพ่ือการให�บริการสารสนเทศ 

(2) อัตราการเพ่ิมของผู�ใช�บริการศูนย� ICT  ของตําบลบางเป�า 
      ยุทธศาสตร�ท่ี  2   ตัวช้ีวัดการใช3   ICT  พัฒนาการบริหารและการบริการ 

(1) จํานวนหนวยงานภายในอบต.บางเป�า ท่ีใช�    ICT ในการบริหารอยางครบวงจร 
(2) ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข�อมูลกลางท่ีใช�ในการบริหารจัดการ 
(3) สัดสวนของระบบงานภายในของหนวยงานท่ีสามารถใช�  ICT   ในการดําเนินการ  
(4) ปริมาณการให�บริการของหนวยงานท่ีดําเนินการด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
(5) จํานวนบริการท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได�ในระหวางหนวยงาน 
(6) สัดสวนของหนวยงาน  ท่ีสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข�อมูล   ระหวางศูนย�ข�อมูลกลาง 
(7) ปริมาณการใช� และประสิทธิภาพ Application  Softwear  ในการบริหารจัดการ 
(8) ปริมาณการจัดซ้ือจัดจ�างผานระบบอิเล็กทรอนิกส� 
(9) สัดสวนของหนวยงานท่ีจัดให�มีผู�รับผิดชอบ   ICT 
(10) สัดสวนของบุคลากรในหนวยงานท่ีมีทักษะ ICT   เพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

 ยุทธศาสตร�ท่ี  3   ตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากรด3าน ICT 
(1) จํานวนผู�ปฏิบัติงานด�าน ICT ท่ีมีคุณภาพ 
(2) อัตราเพ่ิมของเจ�าหน�าท่ี ท่ีดําเนินการพัฒนาบุคลากรรวมกับอบต. 
(3) จํานวนผู�ปฏิบัติงานด�าน ICT ท่ีได�รับการพัฒนาให�มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะใน

การผู�ปฏิบัติงานด�าน ICT  
 ยุทธศาสตร�ท่ี  4   ตัวช้ีวัดการจัดโครงสร3างพ้ืนฐานด3าน ICT  

(1) สัดสวนของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด�าน ICT  ในหนวยงาน  
(2) สัดสวนของหนวยงานภายในท่ีสามารถเชื่อมตอ  internet  ได� 
(3) อัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอร�ตอหนวยงาน / ผู�ใช� 
(4) สัดสวนของหนวยงานภายในท่ีมีเครือขายเป#น  GIGABIT   :  Fast  Ethernet   
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(5) จํานวนหนวยงานท่ีมีการเชื่อมตอ   internet     และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีเชื่อมตอ   
internet   ภายในหนวยงาน 

(6) อัตราการเพ่ิมของ  Software  ท่ีถูกต�องตามกฎหมาย 
(7) อัตราการเพ่ิมของการใช� Software ท่ีพัฒนาโดยคนไทย หรือ เป#น Open Source 
(8) สัดสวนของหนวยงานท่ีสร�างมูลคาเพ่ิมและใช�อุปกรณ� ICT   ท่ีมีอยูให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
(9) สัดสวนของหนวยงานท่ีมีการระดมสรรพกําลังจากแหลงตาง ๆ  เพ่ือการจัดหาอุปกรณ�   

ICT 
 
ส�วนท่ี  5  สรุปยุทธศาสตร� แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีมีความ     
               สอดคล3องกับยุทธศาสตร� แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  
               ท่ีกําหนดไว3ในแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
               ของประเทศไทย พ.ศ.  2559 - 2562 
 

ยุทธศาสตร�ของแผนแม�บท ICT 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร�ของแผนแม�บท ICT 
ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2562 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การใช3 ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แผนงานท่ี 1.1 การาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร�เพ่ือการบริหารและการ
ให�บริการประชาชน 

แผนท่ี 7.4  
     รัฐจัดให�มีข�อมูลสารสนเทศ (GIS) 
ของประเทศท่ีทันสมัย และนํามา
กําหนดยุทธศาสตร�ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรและป�องกันภัยพิบัติตางๆ 
อยางบูรณาการ 

 

 ข�อ 3 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข�อมูล
ภูมิศาสตร� รวมท้ังเครือขายข�อมูล
ภูมิศาสตร� เพ่ือการใช�งานอยางบูรณา
การในหนวยงานของรัฐ 

 

 ข�อ (4) สงเสริมพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร�และซอฟต�แวร�
รหัสเปjด 

 
 

แผนงานท่ี 1.2 การพัฒนา website 
ของหนวยงานเพ่ือการบริหารและการ
ให�บริการประชาชน 

แผนงานท่ี 7.3 การพัฒนาและกําหนด
มาตรฐานข�อมูลและการสื่อสารข�อมูล
ของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข�อมูลกันได�อยางมีเอกภาพ ใช�รองรับ
การบริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกส�อยางครบวงจร(e-
Citizen)  

 

 ข�อ (3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข�อมูล
ภายในกระทรวงให�ทําหน�าท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจของผู�บริหาร(MIS) การ
บริหารงานภายในของงานสวนราชการ
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(Back Office) และการให�บริการ
ประชาชน (Front Office) 

 
 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การใช3 ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 
แผนงานท่ี 2.1 การพัฒนาบุคลากร
ทางด�านบริหารการจัดการ 

  
 

แผนงานท่ี 2.2 แผนงานพัฒนา
คลังข�อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารการจัดการ 

  

แผนงานท่ี 2.3 แผนงานสงเสริมการ
ใช� ICT เพ่ือการพัฒนาการบริหารการ
จัดการและการให�บริการ 

  

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด3าน ICT  
แผนงานท่ี 3.1 แผนการพัฒนา
บุคลากรด�าน ICT  

  

แผนงานท่ี 3.2 แผนงานสร�าง
เครือขายความรวมมือด�าน ICT 

  

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดโครงสร3างพ้ืนฐาน ICT ท่ีเหมาะสม 
 แผนงานท่ี 7.6 การพัฒนาบุคคลากร

ภาครัฐให�เป#นทรัพยากรสําคัญในการ
บริหารจัดการระบบข�อมูลให�เกิด
ประโยชน� 

- การฝlกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน เพ่ือพูนทักษะ
คามรู�ความสามารถด�าน 
ICT ให�แกผู�บริหาร
ผู�ปฏิบัติงานด�านตางๆ  

แผนงานท่ี 4.2 แผนงานจัดหา
ซอฟต�แวร� 

  

แผนงานท่ี 4.3 แผนงานพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร�และเครือขาย 

  

แผนงานท่ี 4.4 แผนงานสงเสริม
มาตรฐานด�าน ICT 

  

 
   

   


