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คำนำ 

 
        นโยบายรัฐบาลกำหนดให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติราชการ  

ซ่ึงการจัดทำ และ/หรือ ให้ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.25๕๗ – 256๑ และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.25๕๗ – 256๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 เอกสาร  “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลน้ำโสม
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 -  2568”  ฉบับนี้  จึงได้จัดทำข้ึนตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น  สาระสำคัญของแผน
ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและการเชื่อมโยง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร  โดยกำหนดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งแผนงานและกิจกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนำมาบรรจุเข้าแผนให้
สอดคล้องรองรับแนวทางการพัฒนา ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เทศบาลตำบลน้ำโสมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล
ตำบลน้ำโสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน 
ICT ของเทศบาลตำบลได้อย่างแท้จริง    
 
 

                                                                                                     เทศบาลตำบลน้ำโสม 
                   กันยายน  25๖๔ 
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              และการสื่อสารของเทศบาลตำบลน้ำโสม พ.ศ.25๖๔ – 256๘ 
                     - วิสัยทัศน์ด้าน  ICT        3 
                     - พันธกิจด้าน   ICT        3 
                    - ยุทธศาสตร์ด้าน  ICT        3 
                    - เป้าประสงค์         4 
 
ส่วนที่ 3 : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก เทศบาลตำบลน้ำโสม     5                                          
         - ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ  5 

 ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
                     - ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 

 ที่เหมาะสมและทันสมัย 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อม   7 
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ส่วนที ่1 
ความจำเป็นในการพัฒนาระบบ ICT 

ของเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
  แผน แม่ บ ท เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศและการสื่ อ ส าร  (ฉบั บ ที่  3 ) ขอ งป ระ เท ศ ไท ย                   
พ.ศ.25๕๗ - 256๑ ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.25๕๗ – 256๑ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล
ตำบลน้ำโสม พ.ศ. 2564 - 2568  ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและจังหวัดอุดรธานี  ดังนี้   
 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย  
พ.ศ.25๕๗ – 256๑ ประกอบด้วยแนวทางสำคัญ ดังนี้ 
  (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง                            
และมีความปลอดภัย 
  (2) พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ                                
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT 
  (4) ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการของภาครัฐ 
  (5) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิต 
  (6) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (7) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
 
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551-2556   
กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ดังนี้ 
  (1) พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ICT ของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพสูง          
มีมาตรฐานในระดับสากล 
  (2) บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช้  ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ 
  (3) ระบบ ICT ที่มีความทันสมัย อัจฉริยะ และบูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) ศูนย์กลางระบบ ICT กระทรวงมหาดไทยของประเทศที่ประชาชน (ผู้ใช้บริการ) ประทับใจ 
เชื่อมั่น มีความสุขเมื่อใช้บริการ 
  (5) ระบบ ICT ที่สามารถสนองตอบต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  (6) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือขับเคลื่อนสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญา 
 
 

๑ 
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 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
พ.ศ.2564-2568 กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ดังนี้ 
  (1 ) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของท้องถิ่น 
(TongTinNet) 
  (2 ) พัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนา ICT การให้บริการ                   
กับประชาชน (e-Local Admin) 
  (3) พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
  (4) พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  (5) พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การวิเคราะห์สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลน้ำโสมเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
- มีผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลน้ำโสมทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานที่เก่ียวข้องทางด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทำงานตามภาระงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  

เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่น เพ่ือความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พ่ึงประสงค์ 
 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โอกาส (Opportunities) 
- มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เลือกจำนวนมาก 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภัยคุกคาม (Threats) 
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกเทศบาลตำบลน้ำโสม 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 

๒ 
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ส่วนที่ 2  
 แผนยุทธศาสตร ์และทิศทางการพัฒนา 

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลน้ำโสม 
พ.ศ. 25๖๔ – 256๘ 

                                

  แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บท  ICT ของเทศบาลตำบลน้ำโสมประกอบด้วย
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  แผนงาน โครงการ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ด้าน  ICT  ของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

“เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยของท้องถิ่น ” 

 

พันธกิจ  (Mission)ด้าน    ICT  ของเทศบาลตำบลน้ำโสมกำหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้       
  (1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่าย  ICT  ของท้องถิ่นในลักษณะศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการ
ประชาชน 
  (2) บันทึกข้อมูล หรือ ปรับปรุงข้อมูล และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
บริหารราชการท้องถิ่นงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
  (3) พัฒนาระบบงานและเครือข่ายสื่อสารให้เป็นไปอย่างทั่วถึง  เพียงพอและรวดเร็ว   
  (4) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เป็นผู้มีความรู้ และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานให้สามารถใช้  ICT  บริหารจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึง ICT ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)                           
  เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ ได้กำหนดไว้   จึงได้วางยุทธศาสตร์ใน
การดำเนินงานไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ
ทันสมัย 
  ยุทธศาสตร์ที่   3   พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน                 
ด้าน  ICT 
 
 
 
 
 

 

๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  พัฒนา/จัดหาระบบเครือข่าย และบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารที่
ครอบคลุมพ้ืนที่และลักษณะการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่   2   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม                 
และทันสมัย   

พัฒนาระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อช่วยการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงาน 
ภายในองค์กร และการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการและ
ประชาชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศระดับต่างๆ   
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน  ICT 
  พัฒนาการบริหารและการจัดการกระบวนงานศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลางจังหวัดได้แก่การ
กำหนดมาตรฐาน การวางขั้นต้อนการรักษาความปลอดภัย  การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีระบบ ฯลฯ  
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ ICT ในการปฏิบัติงาน 
 

เป้าประสงค์ 

 เป้าประสงคโ์ดยรวมของการพัฒนาระบบ ICT ของเทศบาลตำบลน้ำโสมประกอบด้วย 
1.   พัฒนาการอำนวยการบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำโสมโดยใช้  ICT เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล   
2.  บุคลากรและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน   ระบบ

ฐานข้อมูลมีความครบถ้วนและเชื่อถือได้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  มั่นคง  
ปลอดภัย    สามารถเป็นเครือข่ายหลักให้กับท้องถิ่น ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้และมีทักษะ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเครือข่ายไร้พรมแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๔ 



8 
 

 
 

ส่วนที่ 3    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก เทศบาลตำบลน้ำโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

แนวทาง 
การดำเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 25๖๔ 25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

1 โครงการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย ICT ท้องถิ่น 

เพ่ือเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย ICT ท้องถิ่น
ให้ครอบคลุม และ
รวดเร็ว 

1.จัดหา Hard  Ware 
เครือข่ายและเชื่อมโยง
ภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายใน
สำนักงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทำให้ระบบ
เครือข่ายICT 
ท้องถิ่น มีความ
มั่นคง และมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2 บันทึกข้อมูล ปรับปรุง
ข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำและ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศ 
2.ติดตามการบันทึก 
และการประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศ 

- - - - - ทำให้มีข้อมูล
สารสนเทศในการ
ใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 
 

 

ที ่
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

แนวทาง 
การดำเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 25๖๔ 25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

1 โครงการปรับปรุงระบบ 
ICT ของ เทศบาลตำบล 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
ICT ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทำให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้าน 
ICT 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดทำคู่มือ
ประชาชน 

เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการให้บริการ
ของหน่วยงานของรัฐ 

จัดทำคู่มือประชาชนให้
ครอบคลุมทุก
กระบวนการทำงานของ 
เทศบาลตำบล 

- - - - - ทำให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลใน
การติดต่องาน 
ราชการ ได้รับ
ความสะดวก 

สำนักปลัด 

3 จัดทำเว็ปไซด์ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตำบล 

เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

จัดทำเว็ปไซด์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทำให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ 
เทศบาลตำบลได้
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 

4 จัดทำเว็ปไซด์ ภาพ
กิจกรรมของ เทศบาล
ตำบล 

เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

จัดทำเว็ปไซด์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทำให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ 
เทศบาลตำบลได้
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน  ICT 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

แนวทาง 
การดำเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 25๖๔ 25๖๕ 25๖๖ 256๗ 256๘ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ด้าน ICT  
 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรู้ การใช้งาน
ด้าน ICT  

จัดอบรมบุคลากรของ 
เทศบาลตำบลให้มีทักษะ 
ความรู้ด้าน IT ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทำให้บุคลากร
ท้องถิ่นมีความรู้ 
และทักษะในการใช้
งานด้าน IT 

สำนักปลัด 

2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ/
นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูลใน
ฐาน ข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการ
บันทึกข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่น 

ปรับปรุงคำสั่งให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อรองรับการ
พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศท้องถิ่น 

- - - - - ทำให้มีข้อมูล
สารสนเทศที่
ครอบคลุม และ
สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

สำนักปลัด 

3 จัดการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร   

-เพ่ือให้มีแผนแม่บท
สารสนเทศท้องถิ่น 
-เพ่ือวางแนวนโยบาย
ในการบริหารงานด้าน 
ICT ท้องถิ่น 

จัดทำ/ทบทวนแผน
แม่บทสารสนเทศให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์  กำหนด
แนวทางการพัฒนา
ฐานข้อมูลและแนวทาง 
มาตรการแก้ไขปัญหา
จากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนและภัยพิบัติท่ี
อาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ 

- - - - - -ทำให้มีความมั่นคง
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
-ทำให้มีแผนงาน/
โครงการในการ
ดำเนินการตามแผน
สารสนเทศ 

สำนักปลัด 

๗ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน  ICT (ต่อ) 

 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

แนวทาง 
การดำเนินการ 

งบประมาณ ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 2561 

4 สำรวจความต้องการข้อมูล
ข่าวสารแต่ละประเภทของ
ผู้บริหารและพนักงาน 

เพ่ือให้มขี้อมูลประกอบ
ในการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ 

จัดทำแบบสำรวจ - - - - - ทำให้การ
บริหารงานระบบ 
ICT มีความรัดกุม 
และรอบคอบ 

สำนักปลัด 

5 รายงานและประเมินผล
ความก้าวหน้าในการ
จัดเก็บข้อมูลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

ติดตามการพัฒนา
ฐานข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมูลท้องถิ่นและ
รายงาน 

- - - - - ทำให้ระบบการ
ติดตามการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
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ส่วนที่ 4   

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 

 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 1) ให้ส่วนราชการในเทศบาลตำบลน้ำโสมจัดทำ งาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ ใช้

งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ 
 2) การเพ่ิมเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ1)สามารถดำเนินการได้ตามสถานการณ์                         

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่ เทศบาลตำบลน้ำโสมกำหนด 
 3) การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯเทศบาลตำบลน้ำโสมจะดำเนินการทุกๆ4 ปี หรือเพ่ือให้สอดคล้อง               

กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการในเทศบาลตำบลน้ำโสมมีหน้าที่อำนวยการ กำกับดูแล 

ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้เป็นไป          
ตามแผนฯ 

 5) หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลน้ำโสมจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
และการสื่อสารประจำปี  เพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสมผ่านงานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล 

 6) งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล รวบรวมรายงาน และจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจำปี ของ เทศบาลตำบลน้ำโสมเพ่ือเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม 

 
 

๙ 


