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บทที่ 1 

บทน า 
 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลงตระหนักถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมกับสภำวะ
เศรษฐกิจสังคม และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  ด้วยควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน         
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถบรรลุพันธกิจตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ 
                          “เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง บริหำรงำนยึดถือระเบียบ ข้อกฎหมำย โปร่งใส ฉับไว เข้ำถึง
ประชำชน มุ่งพัฒนำสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้” 

 
1.2 พันธกิจ 

       “เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง จะน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและเหมำะสมมำใช้
ในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

1.3 เป้าหมายหลัก 
       1) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนและ
เหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ำยและระบบ
สำรสนเทศ 
       2) มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบึงโขงหลงไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำ
และกำรเรียนรู้ 
       3) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
       4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติกำร กำรบริหำรและกำรดูแลรักษำให้มี
ประสิทธิภำพ 
      5) พัฒนำระบบกำรสื่อสำรและกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 ด้านการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  

         สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน  เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง มี
โครงสร้ำงส่วนรำชกำรทั้งสิ้น 1 ส ำนัก 6 กอง และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนปรำกฏดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 2 3 5 
กองช่ำง 2 3 5 
ส ำนักปลัดเทศบำล 3 7 10 
กองสวัสดิกำรสังคม 1 4 5 
กองสำธำรณสุข 2 2 4 
กองคลัง 2 8 10 
กองกำรศึกษำ - 4 4 
รวมทั้งหมด 12 31 43 

 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลของบุคลำกรและคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่

ไม่รวมฝ่ำยบริหำรและกิจกำรสภำ จ ำนวน 124 คน ค ำนวณได้ 2.80 คน/เครื่อง หรือ 3 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในกำรปฏิบัติงำนภำยในขององค์กำร เจ้ำหน้ำที่แต่ละต ำแหน่งจะต้องปฏิบัติงำนในหลำยด้ำน จึงมี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็น 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ได้ด ำเนินกำรออกแบบวำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งำนผ่ำน

ระบบ internet กับหน่วยงำน TOT พ้ืนที่จังหวัดบึงกำฬ และใช้ระบบ LAN ภำยในส ำนักงำน  

ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ได้เปิดให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยแก่ประชำชน ผู้มำรับบริกำร

ภำยในบริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง เพ่ือกำรค้นคว้ำข้อมูลของประชำชน หรือ นักเรียน นักศึกษำ
ที่มำใช้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย ของทำงเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง แต่ควำมเร็วยังไม่แรงพอ อย่ำงไรก็ดี เทศบำล
ต ำบลบึงโขงหลง มีโครงกำรติดตั้งอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรองรับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อไป 

 



 
                            ความเร็วปัจจุบัน 

 
ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง มีระบบสื่อสำรทำงโทรศัพท์แบบพนักงำนรับสำยจ ำนวน 1 ชุด โดย

ใช้หมำยเลข 0-4241-6168 จ ำนวน 1 เลขหมำย อย่ำงไรก็ดีแนวทำงระบบกำรสื่อสำรโทรศัพท์ภำยในจะเป็น
แบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมำยภำยในเท่ำนั้น เพ่ือติดต่อสื่อสำรกับส่วนงำนต่ำง ๆ โดยไม่จ ำเป็นต้องมี
พนักงำนรับสำย เพ่ือเป็นกำรลดภำระด้ำนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ต่อไป 

ระบบโทรสาร (FAX) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง มีระบบโทรสำร จ ำนวน 1 หมำยเลข โดยใช้หมำยเลข 0 -4241-

6169 เพ่ือติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอกที่รวดเร็วและยังมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้เทคโนโลยีนี้ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ได้วำงแนวทำงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศไว้เป็น 2 แนวทำง ซึ่ง

จะต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดตำมแผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้แก่ 
1. มีกำรจ้ำงบริษัทเอกชนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศภำยในองค์กร  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

ผ่ำนระบบเครือข่ำยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รองรับภำรกิจตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด  
เช่น    

-ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลำกรท้องถิ่น ( PDMS) 
-ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบกำรพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบกำรจัดเก็บภำษี/แผนที่ภำษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงำนสำรบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
  -ระบบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 



  2. แนวทำงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยบุคลำกรของหน่วยงำนเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณำกำรด้ำนกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน อำทิ เช่น 
  - ระบบกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ภำยในหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน และจัดเก็บเอกสำรทำงรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค ำสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่ำงเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหำรข้อมูลกำรอบรม (IT- Training) เป็นกำรพัฒนำระบบกำรลงทะเบียนอบรม
ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ และกำรประหยัดเวลำในกำรด ำเนินกำร สำมำรถน ำไป
วำงแผนในกำรจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลำพักผ่อนสะสม เป็นกำรพัฒนำระบบข้อมูลกำรลำของบุคลำกรภำยในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมำณ ให้มีควำมถูกต้องและไม่คลำดเคลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของเทศบำลต ำบลบึง
โขงหลง    ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง เปรียบเทียบในปีที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2562 - 
2564 โดยจำกกำรศึกษำสภำพแวดล้อม (SWOT) ปรำกฏดังต่อไปนี้ 
  
  ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำได้ง่ำย 

: มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
: มีกำรจัดหำ และปรับปรุงโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงำนก ำกับดูแลอยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลำกรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสำรเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมำณในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กำรมีอย่ำงจ ำกัด 

: กำรด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องอำศัยหน่วยงำน
ภำยนอกหรือเอกชน  
 

  ปัจจัยภายนอก 
 
  โอกาส : หน่วยงำนผู้ก ำกับดูแล ให้กำรสนับสนุนด้ำนโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ 
           : กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนต่ำง ๆ มีกำรฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอื่น เพื่อให้ค ำปรึกษำและแนะน ำอยู่เสมอ 
 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                       : ระบบกำรด ำเนินงำนที่หน่วยงำนผู้ก ำกับดูแล ก ำหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : กำรคุกคำมของ Virus ที่มำจำกระบบอินเตอร์เน็ต  
      : กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องใช้งบประมำณด ำเนินกำรมำก 

   : กำรด ำเนินกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีควำม ยุ่งยำก ล่ำช้ำ ต้องผ่ำน
คณะกรรมกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อกำรใช้งำน 
 
 

 
 

 

 



บทที่ 3 

              3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จำกกำรวิเครำะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และ ภัยคุกคำม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2563 จึงสำมำรถน ำมำสรุปและจัดท ำเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ ยุทธศำสตร์ ในกำรจัดท ำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 
ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
  “ภำยในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นหน่วยงำนที่น ำระบบ ICT มำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณภำพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กำรให้มีควำมทันสมัย 

2. น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่ประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถก้ำวทันเทคโนโลยีเพ่ือน ำมำพัฒนำระบบ 
 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ มีแผนแม่บทด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำจัดกำรระบบ ICT 
   2. เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง มีระบบเทคโนโลยีสำรเทศเพ่ือกำรบริหำรและบริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 
   4. เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
  กำรมีกำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงมำกหำกมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศองค์กร แต่ไม่มีกำร
จัดกำรระบบ ไม่มีกำรวำงแผนงำน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสำรสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท ำให้เกิดปัญหำได้ใน
ภำยหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีกำรพัฒนำและจัดกำรระบบเทคโนโลยีเข้ำสู่ระบบและเป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร เพ่ือกำรบริกำรประชำชน ให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้รับบริกำร และผู้ให้บริกำร โดยมีควำมพึงพอใจ และส่งผลดีต่อกำรพัฒนำองค์กร สู่กำรพัฒนำประเทศชำติ 



ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน      เป็นจริง และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ตำมแนวทำงของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่บุคคลอื่น หน่วยงำนอื่น ฯลฯ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กำรพัฒนำระบบ ICT หรือพัฒนำองค์กำรที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ แต่หำกไม่พัฒนำ
บุคลำกรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก ำหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในหน่วยงำน ดังนั้น กำรจะ
ท ำให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำรสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรให้บริกำร และ กำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถใช้งำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำน ICT มำประจ ำงำนด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 

ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ที่กล่ำวมำข้ำงต้น มีควำมสัมพันธ์กับภำรกิจหลักของเทศบำลต ำบลบึงโขง
หลง ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ งำนกำร
บริหำร 
งำน

บุคคล 

งำน
วิเครำะห์
นโยบำย
และแผน 

งำน
พัฒนำ
ชุมชน 

งำน
กำรเงิน
และ
บัญช ี

งำน
ป้องกัน
และ

บรรเทำ
สำธำรณ

ภัย 

งำน
พัสดุ
และ

ทรัพย์
สิน 

งำน
จัดเก็บ
รำยได ้

งำน
กำร 

ศึกษำ 

งำน
สำธำรณสุข 

งำน
ก่อสร้ำง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรเทศกำรบริหำร เพ่ือ
กำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

 

 



บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ก าหนดไว้ 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 4.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร เพ่ือกำรบริกำรอย่ำงมี  
                                     ประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 
 4.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำง

มำกหำกมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศองค์กร แต่ไม่มีกำรจัดกำรระบบ ไม่มีกำรวำงแผนงำน จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลสำรสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท ำให้เกิดปัญหำได้ในภำยหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีกำรพัฒนำและจัดกำร
ระบบเทคโนโลยีเข้ำสู่ระบบและเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 

เป้าหมาย 
1. วำงระบบฐำนข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมำตรฐำนในกำรก ำกับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

 

แผนงาน : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
กิจกรรมหลัก/โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย/งบประมำณ   

หน่วย
นับ 

2563 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำย
เหตุ 

1. เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลุมทุกส่วน ทุก
กองภำยในส ำนักงำน 

มีระดับ
ควำมเร็วของ
อินเตอร์เน็ตใน
องค์กำรทุกจุด 

7 จุด 386,400 กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ 

 

2. จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรกลำง (DATA 
CENTER) 
 

มีห้องศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร
เพ่ือสืบค้น
ข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆของผู้มำใช้
บริกำร 
 

1 แห่ง 125,000 กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ 

 



3. จัดหำระบบโทรศัพท์
ภำยในอำคำรส ำนักงำนให้
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหำร 

มีโทรศัพท์เพ่ือ
ติดต่อกันภำยใน
อย่ำงทั่วถึง 

เครื่อง 166,000 กองยุทธศำสตร์
และงบประมำณ 

 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 117,400 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กำรบริกำรประชำชน มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริกำร และผู้

ให้บริกำร โดยมีควำมพึงพอใจ และส่งผลดีต่อกำรพัฒนำองค์กำร สู่กำรพัฒนำประเทศชำติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยีจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน เป็นจริง และสำมำรถตรวจสอบได้ ตำม
แนวทำงของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
บุคคลอืน่ หน่วยงำนอื่น 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมพร้อมแก่กำรให้ปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร

ประชำชน 
2. มีอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
3. มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 
แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสาร   

              สารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงกำร 
ตัวชี้วัด เป้ำหมำย/งบประมำณ 

หน่วยนับ 2564 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.จัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

มีเครื่องแม่ข่ำยเพ่ือให้บริกำร
ด้ำนเว็บไซต์และฐำนข้อมูล
ส ำหรับหน่วยงำน 

1 เครื่อง 100,000 กอง
ยุทธศำสตร์

และ
งบประมำณ 

 

2.จัดหำคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ใช้ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนและเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำศูนย์ ตำมมำตรฐำน 
ICT 

1 เครื่อง 58,000 กอง
ยุทธศำสตร์

และ
งบประมำณ/ 

กองคลัง 

 



3.จัดหำคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2 
ตำมมำตรฐำน ICT  
 

2 เครื่อง 30,000    กองคลัง  

4. จัดระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศผ่ำน
อินเตอร์เน็ต
ส ำนักงำนท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

มีเครือข่ำยสำรสนเทศผ่ำน
อินเตอร์เน็ตระหว่ำง
ส ำนักงำนจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้ง 19,800 กอง
ยุทธศำสตร์

และ
งบประมำณ 

 

                                   
แผนงาน : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

กิจกรรมหลัก/โครงกำร ตัวชี้วัด  เป้ำหมำย/งบประมำณ 
หน่วย
นับ 

2563 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ
รวม (บำท) 

หมำยเหตุ 

5. ปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มีระบบ
เครือข่ำย
สำรสนเทศผ่ำน
อินเตอร์เน็ต 

1  
ครั้ง 

110,000 กอง
ยุทธศำสตร์

และ
งบประมำณ 

  

6. จัดหำเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบ
หมึกฉีด inkjet  

มีเครื่องพิมพ์
ตำม
รำยละเอียดที่
ก ำหนดใน
มำตรฐำน ICT 

1 
เครื่อง 

7,600 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

  

7. จัดหำเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขำวด ำ 

มีเครื่องพิมพ์
ตำม
รำยละเอียดที่
ก ำหนดใน
มำตรฐำน ICT 

1
เครื่อง 

7,300 กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

  

8. จัดหำเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขำวด ำ 

มีเครื่องพิมพ์
ตำม
รำยละเอียดที่
ก ำหนดใน
มำตรฐำน ICT 

1
เครื่อง 

7,300  
กองคลัง 

  



9. จัดหำคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส ำหรับงำน
ประมวลผล 

มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส ำหรับ
งำนประมวลผล
ตำมมำตรฐำน 
ICT 

1 
เครื่อง 

21,000  
กองช่ำง 

  

10. จัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งำน
ในส ำนักงำน 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD 
หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

1 
ครั้ง 

70,000 กอง
กำรศึกษำ 

  

11.จัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งำน
ในส ำนักงำน 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD 
หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

1  
ครั้ง 

50,000 กองคลัง   

12.จัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งำน
ในส ำนักงำน 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD 
หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

5 ครั้ง 50,000 กองช่ำง   

13.จัดหำอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซม
เครือข่ำย , เครื่องพิมพ์ ,
โทรศัพท์ และโทรเลข 
ภำยในส ำนักงำน 

มีอุปกรณ์
ส ำรองส ำหรับ
ซ่อมแซม
เครื่องใช้
ส ำนักงำน เช่น 
สำยไฟ เม้ำท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

6 
ครั้ง 

100,000 กอง
ยุทธศำสตร์

และ
งบประมำณ/ 

กองคลัง 

  

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 521,000    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนำผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำน ICT มำประจ ำงำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำนกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นอย่ำงดี 
  2. มีบุคลำกรด้ำน ICT โดยตรงในกำรรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
  3. สำมำรถให้ควำมรู้แก่ผู้มำใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมำย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 



แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

    แผนงาน : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการของเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

 
กิจกรรมหลัก/โครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย/งบประมำณ 
หน่วย
นับ 

ปี 2563 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.อบรมหลักสูตรกำร
จัดท ำเว็ปไซต์ของ
หน่วยงำน 

เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตร
ดังกล่ำว 

2 คน 20,000 กองยุทธศำสตร์
และ

งบประมำณ 

 

2.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำนระบบแผนที่ภำษี 

เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตร
ดังกล่ำว 

2 คน 20,000 กองคลัง/กอง
ช่ำง 

 

3.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำนโปรแกรม E-GP 

เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตร
ดังกล่ำว 

2 คน 20,000  
กองคลัง 

 

4.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำน โปรแกรม E-Plan 

เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตร
ดังกล่ำว 

3 คน 20,000 กองยุทธศำสตร์
และ

งบประมำณ/ 
กองคลัง 

 

5.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำนโปรแกรม E-LASS 

เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตร
ดังกล่ำว 

10 
คน 

60,000 กองยุทธศำสตร์
และ

งบประมำณ/ 
กองคลัง/กอง

ช่ำง/ 
กองกำรศึกษำ 

 

6.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำนโปรแกรมด้ำนกำร
เขียนแบบงำนช่ำง 

เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
อบรมตำมหลักสูตร
ดังกล่ำว 

2 คน 20,000  
กองช่ำง 

 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 160,000   
 

 

 

 

 



บทที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  จะประสบ
ควำมส ำเร็จดังเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรและระบบติดตำมประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรแผนแม่บท และกำรประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ซึ่ง

ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรปรับปรุงพัฒนำระบบสำรสนเทศ ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรจัด
ทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดังโครงสร้ำงแสดงดังภำพที่ 5 ลักษณะโครงสร้ำงดังกล่ำวมี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือให้คณะกรรมกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มีหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และมีคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีหน้ำที่รับนโยบำยและด ำเนินโครงกำรให้ประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดของโครงกำร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                   ภาพที่ 5  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำร
ก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรจัด
ทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยมี นำยวิพำกษ์ สำรบรรณ ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำลต ำบล
บึงโขงหลง เป็น ประธำน ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ เป็น กรรมกำร/เลขำนุกำร และมี
หัวหน้ำส ำนักปลัด, ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง, ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง, ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
กองสวัสดิกำรสังคม รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมกำร 

ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง จะท ำหน้ำที่ประสำนกับหน่วยงำนที่ต้องกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือก ำหนดควำมต้องกำร (Specifications) รำยละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้ำงหรือ
ผู้พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ด ำเนินกำรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ และดูแลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



5.2 การติดตามประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งได้มีกำรแปลง

แผนสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม 
เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์หลักกำรพัฒนำที่ก ำหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำหรับ
ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส ำเร็จของแผนในภำพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ำยของกำรพัฒนำ ได้ก ำหนดไว้ดังนี้ 

 

5.2.1 สรุปตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็น
ระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภำยใน
ส ำนักงำน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่ำวสำร
กลำง (DATA CENTER) 
3.จัดหำระบบโทรศัพท์
ภำยในอำคำรส ำนักงำนให้
ครบทกุกองและห้อง
ผู้บริหำร 

1.มีระดับควำมเร็วของ
อินเตอร์เนต็ในองค์กำรทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
เพื่อสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ
ของผู้มำใช้บริกำร 
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกัน
ภำยในอย่ำงทั่วถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลมุกำร
ให้บริกำรของเทศบำลต ำบลบึง
โขงหลง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร 
เพื่อกำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์สูงสุดในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย 
2.จัดหำคอมพิวเตอร์โนต๊บุค 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
3.จัดหำคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผลแบบท่ี 2 
4.จัดหำคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค
ส ำหรับงำนประมวลผล 
5.จัดหำเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
ส ำหรับ ปริ้นงำนกระดำษ
ขนำด เอ3 
6.จัดหำเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึก
ฉีด inkjet 
7.จัดหำเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขำวด ำ 
8.จัดหำเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขำวด ำ 
 

1.มีเครื่องแม่ข่ำยเพื่อให้
บริกำรดำ้นเว็บไซต์และ
ฐำนข้อมูลส ำหรับหน่วยงำน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ใช้ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ส ำนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ี
ประจ ำศูนย์ ตำมมำตรฐำน 
ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 2 ตำม
มำตรฐำน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด
มำตรฐำน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณส์ ำรองส ำหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส ำนักงำน 
เช่น สำยไฟ เม้ำท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 

1.ระบบกำรให้บริกำรเครือข่ำย
จำกส่วนกลำงให้ครอบคลมุกำร
ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสำรสำรสนเทศ 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรเทศ
กำรบริหำร เพื่อกำรบริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 

9. จัดหำคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส ำหรับงำน
ประมวลผล 
10.จัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งำน
ในส ำนักงำน 
11.จัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งำน
ในส ำนักงำน 
12.จัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งำน
ในส ำนักงำน 
13.จัดหำอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซม
เครือข่ำย , เครื่องพิมพ์ ,
โทรศัพท์ และโทรเลข 
ภำยในส ำนักงำน 

 1.ระบบกำรให้บริกำร
เครือข่ำยจำกส่วนกลำงให้
ครอบคลุมกำรให้บริกำร
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสำรสำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรกำร
จัดท ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
2.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำนระบบแผนที่ภำษี 
3. 3.อบรมหลักสูตรกำร
ใช้งำนโปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสูตรกำร
ใช้งำน โปรแกรม E-
Plan 
5.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำนโปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรกำรใช้
งำนโปรแกรมด้ำนกำร
เขียนแบบงำนช่ำง 

1.เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรอบรม
ตำมหลักสูตรกำรจัดท ำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำน
อย่ำงน้อย 2 คน 
2.มีเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรกำรใช้
โปรแกรมแผนที่ภำษี, โป
รมแกรม E-GP,โปรแกรม 
E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด้ำน
กำรเขียนแบบงำนช่ำง
อย่ำงน้อย โปรแกรมละ 2 
คน 
3.มีบุคลำกรที่มีควำมรู้
ด้ำนคอมพิวเตอร์โดยตรง
ประจ ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ส ำหรับเทศบำลต ำบลบึง
โขงหลง อย่ำงน้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลำกรได้เข้ำร่วม
อบรมเกี่ยวกับกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

           



5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศบาลต าบลบึงโขงหลง (2562-2564)  
 จำกยุทธศำสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ที่มีอยู่ 3 
ยุทธศำสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนำสำมปีของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2562-2564) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรเทศกำรบริหำร เพ่ือกำรบริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ1.1 แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บท
ชุมชนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรทุกระดับ 
ข้อ 1.9 แนวทำงกำรส่งเสริมศูนย์
กำรเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.12 แนวทำงเสริมสร้ำง
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร 
ข้อ 3.13 แนวทำงกำรพัฒนำ เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1 . มี ร ะ ดั บ ค ว ำ ม เ ร็ ว ข อ ง
อินเตอร์เน็ตในองค์กำรทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆของผู้
มำใช้บริกำร 
3.มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกันภำยใน
อย่ำงทั่วถึง 
 
 
 
 
 
1.มีเครื่องแม่ข่ำยเพ่ือให้บริกำร
ด้ ำน เ ว็ บ ไซต์ แล ะฐ ำนข้ อมู ล
ส ำหรับหน่วยงำน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
ส ำนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
ศูนย์ ตำมมำตรฐำน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2 ตำม
มำตรฐำน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดมำตรฐำน 
ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึกปริ้น แผ่น DVD 
6 . มี อุ ป ก ร ณ์ ส ำ ร อ ง ส ำ ห รั บ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส ำนักงำน เช่น 
สำยไฟ,เม้ำท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 

 



ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2562-2564) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2561-2565) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.14 แนวทำงกำรพัฒนำ 
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.15 แนวทำงประยุกต์ใช้
อนุญำโตตุลำกำรเพ่ือพิจำรณำข้อ
พิพำททำงกำรปกครอง 
ข้อ 3.16 แนวทำงกำรบริกำร
ประชำชน 
 

1.เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรอบรมตำม
หลักสูตรกำรจัดท ำเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงำนอย่ำงน้อย 2 คน 
2.มีเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรกำรใช้โปรแกรมแผนที่
ภำษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด้ำนกำร
เขียนแบบงำนช่ำงอย่ำงน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ ำศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรส ำหรับเทศบำล
ต ำบลบึงโขงหลง อย่ำงน้อย 1 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสรุปยุทธศาสตร์ 
จำกแผนงำน/โครงกำร ภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง สำมำรถสรุปงบประมำณและจ ำนวนโครงกำร/แผนงำนทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
2563 หมายเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เป็นระบบ 

117,400  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำร
เทศกำรบริหำร เพ่ือกำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 

521,000  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

160,000  

รวม 798,400  
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร ์ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนแผนงาน/โครงการ 
2564 หมายเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เป็นระบบ 

3  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำร
เทศกำรบริหำร เพ่ือกำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 

13  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6  

รวม 22  
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
1. นำยเชิด  แสนจันทร์  นำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง     
2. นำงนฤดี  ปุณริบูรณ์  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง     
3. นำยทัตธยำ  ชนกชะนีกุล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง     
4. นำยทองแดง  สังข์วัง  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง     
5. นำยถนอม  พระสุรัตน์     ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง 

  
คณะผู้จัดท า  

 ๑.  นำยวิพำกษ์  สำรบรรณ ปลัดเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง     ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยนำวิน  เหมันต ์  หัวหน้ำส ำนักปลัด    กรรมกำร 
๓.  นำงพรทิวำ  จันทะรังษี ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    กรรมกำร 
๔.  นำงรัชนี  ไตรพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม   กรรมกำร 
5.  นำยประเนตร  พระสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมกำร 
6.  นำงรัชนี  ไตรพันธ์  ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม รก.ผอ.กองกำรศึกษำกรรมกำร 
7.  นำยมงคล  กลีบมณี  นักบริหำรงำนช่ำง รก. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำร 
8.  นำยชำญณรงค์  ร่ำเริงยิ่ง ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 

        กรรมกำร/เลขำนุกำร 
9. นำงพวงบุปผำ  ณรงยุทธ             ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

บันทึกข้อมูล    
1. นำงปำรีณำ  ร่ำเริงยิ่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
2. นำงพวงบุปผำ  ณรงยุทธ นักจัดกำรงำนทั่วไป 
3. นำงสำวพรรณี  สร้อยประดิษฐ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

      ประกาศเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
     เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------- 
ตำมที่ เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผน

แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล
จังหวัดบึงกำฬ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลบึงโขง
หลง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2558 ตำมตัวชี้วัดมิติที่ 4 ข้อ 2.2. ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กำรจัดท ำแผนแม่บทสำรสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้วนั้น 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง จึงประกำศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 
 ประกำศ ณ วันที่  5  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
 

 
   
                                     ( นำยเชิด  แสนจันทร์) 
                                นำยกเทศมนตรีต ำบลบึงโขงหลง 

 
 
 
 
 
 
 
 


