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คานา
องค์การบริหารส่วนตา บลเจริญเมือง มีความตระหนักต่อความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่จะใช้สื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหาร ส่วน
ตาบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ การประชาสัมพันธ์สินค้าของตาบล รวมไปถึง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชนในตาบลเจริญเมือง และบุคคลทั่วไป
การจัดทาแผนแม่บท 5 ปีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญเมือง มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการกาหนดกรอบ และทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ได้ดาเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล เจริญเมือง ผู้นาชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง มาร่วมกันกาหนดทิศทาง ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ได้ร่วมกัน
กาหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน ดังกล่าวขึ้น เพื่อ เป็นทิศทาง กรอบแนวคิดและ
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยองค์การบริหาร ส่วนตาบลเจริญเมือง จะนาแผนยุทธศาสตร์ที่
กาหนดขึ้นไปแสวงหากระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีการกาหนดแผนปฏิบัติการ ต่อไป อันจะเป็นเครื่องมือนาไปสู่
เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
การจัดทาแผนแม่บท 5 ปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญเมือง ที่ประสบความสาเร็จในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการ ท้องถิ่น
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง และผู้นาชุมชนทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือกันจัดทาแผนแม่บทฯ จนประสบ
ความสาเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ
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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่กาหนดไว้
1.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือ สนับสนุน
การบรรลุภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในตาบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพนาไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
1.2 พันธกิจ
“องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองจะนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ”
1.3 เป้าหมายหลัก
1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน
อย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการการบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
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ส่วนที่ 2
สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
1. สภาพ/ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ตั้งอยู่ที่ 173 หมู่ 3 บ้านกล้วย ตาบลเจริญเมือง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นตาบลหนึ่งในทั้งหมด 15 ตาบล ของอาเภอพาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการ
อาเภอพานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ
43 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกมีถนนสายเอเชีย หมายเลข 1 และ 2 ผ่าน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
ตาบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตาบลแม่อ้อ
อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลสันติสุข อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลสันกลาง
อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
1.2 เนื้อที่
ตาบลเจริญเมืองมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,875 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท้องกระทะ มีภูเขาล้อมรอบเหมาะสาหรับทาการเกษตร
โดยทั่วไปเป็นที่ราบมีเทือกเขาล้อมรอบเป็นแนวเขตทางด้านทิศเหนือและทางทิศตะวันออก มีแม่น้าแม่คาวโตน
ล้อมรอบเป็นแนวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
1.4 เขตการปกครอง
- จานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน และมีประชากร ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านสันทราย
บ้านป่าก่อ
บ้านกล้วย
บ้านป่าเปา
บ้านป่าตึง
บ้านจาปู

จานวนครัวเรือน
202
160
210
152
134
144

ประชากร
456
356
655
439
359
331

ชาย
228
176
314
220
176
175

หญิง
228
180
341
219
183
156
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หมู่ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านดงหลวง
บ้านป่ายาง
บ้านป่าบง
บ้านดงตะเคียน
บ้านป่าซาง
บ้านป่าปี้
บ้านดอยเจริญ
บ้านเจริญเมือง
บ้านใหม่เจริญมิตร
บ้านห้วยแสนสุข
บ้านทรายทอง
บ้านใหม่เจริญ
บ้านศรีทรายทอง
บ้านห้วยดอกอูน
บ้านฐานตะเคียนทอง
บ้านป่าก่อพัฒนา
รวม

จานวนครัวเรือน
141
140
191
142
102
148
123
247
99
97
151
61
184
95
111
119
3,153

ประชากร
407
339
534
397
257
429
326
547
244
261
379
197
541
270
383
323
8,430

ชาย
205
168
268
202
137
217
157
256
130
132
168
97
254
138
197
162
4,177

หญิง
202
171
266
195
120
212
169
291
114
129
211
100
287
132
186
161
4,253

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเทือกเขาล้อมรอบ ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบ
อาชีพทาการเกษตร เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ ปลูกฝักทอง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นหลัก นอกจานี้ยังมี
ประชาชนบางส่วนทางานรับราชการ บริษัท ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ปั๊มน้ามัน
1
แห่ง โรงผลิตน้าดื่ม
1
แห่ง
โรงสีข้าว
13 แห่ง ร้านอาหาร
20 แห่ง
ร้านจาหน่ายรถจักรยานยนต์
6
แห่ง ร้านจาหน่ายรถยนต์
4
แห่ง
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
7
แห่ง อู่ซ่อมรถยนต์
7
แห่ง
ร้านค้า
50 แห่ง สถานบันเทิง
2
แห่ง
ตลาด
2
แห่ง ฟาร์มไก่
1
แห่ง
ร้านเสริมสวย
4
แห่ง โรงแรม
2
แห่ง
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ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรสาน
ร้านเช่า VCD/DVD
โรงกลั่นสุรา
โรงกลั่นสุรา
โรงเหล็ก
ร้านเกมส์
กลุ่มผู้เลี้ยงปลา

2
แห่ง
1
แห่ง
1
แห่ง
4 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง

-

3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรีชุมภาบาล)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เจริญเมือง
3.2 สถาบันวัดและองค์กรทางศาสนา
วัด
สานักสงฆ์
3.3 สาธารณสุขพื้นฐาน
สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน
สถานพยาบาลเอกชน
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตู้ยามตารวจประจาตาบล
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต 124 สาย
ถนนลูกรัง 61 สาย
4.2 การโทรคมนาคม
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ตัดเย็บเสื้อผ้า
1
แห่ง
นวดแผนไทย
1
แห่ง
ร้านเฟอร์นิเจอร์
2 แห่ง
ร้านจาหน่ายอิฐบล็อก
1 แห่ง
ร้านจาหน่ายปุ๋ย
3 แห่ง
ร้านตัดผมชาย 4 แห่ง
เสาสัญญาณโทรศัพท์ 3 แห่ง
โรงน้ากลั่น 1 แห่ง

4
1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

9
แห่ง
5 แห่ง
2
1

แห่ง
แห่ง

1

แห่ง

3

สาย

1
29

แห่ง
แห่ง
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4.3 การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 22 หมู่บ้าน
4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
แม่น้า (แม่น้าคาว)
ลาห้วย
4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
ประปาหมู่บ้าน 26 แห่ง
ถังเก็บน้าฝน
42 แห่ง
อ่างเก็บน้า
11 แห่ง
บ่อน้าตื้น
624 แห่ง

1
6
-

สาย
สาย
บ่อบาดาล
ฝาย
สระน้า

98
69
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง จานวน 1,000 ไร่ (ห้วยแม่แห้ง ห้วยต้นยาง)
ป่าชุมชน
3 แห่ง จานวน 500 ไร่ (ป่าซาง ดอยเจริญ จาปู
ห้วยดอกอูน ฐานตะเคียนทอง)
5.2 กลุ่มในพื้นที่
ลูกเสือชาวบ้าน
4
รุ่น
1,000 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ
1
รุ่น
1,000 คน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
310 คน
สายตรวจอาสาประจาหมู่บ้าน
220 คน
กลุ่มพัฒนาสตรีตาบล
22 กลุ่ม
352 คน
ประชาคมหมู่บ้าน
22 กลุ่ม
110 คน
ประชาคมตาบล
1
กลุ่ม
1 คน
6. ศักยภาพของท้องถิ่น
6.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
จานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น
จานวน 8
1 คน
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 4 คน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จานวน 44 คน
พนักงานส่วนตาบล
, ลูกจ้าง
จานวน
34 คน แยกเป็น
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- ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
1 คน
- ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1 คน
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใ
น จานวน
1 คน
- ตาแหน่งในสานักงานปลัด
จานวน
10
- ตาแหน่งในส่วนการคลัง
จานวน
6
- ตาแหน่งในส่วนโยธา
จานวน
5
- ตาแหน่งในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน
10
ระดับการศึกษา
บุคลากร รวมทั้งสิ้น
จานวน 3 4
- พนักงานส่วนตาบล 15 คน แบ่งเป็น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/อาชีวศึกษา
3
ปริญญาตรี
16
ปริญญาโท 2 คน
- พนักงานครู
2 คน แบ่งเป็น
ปริญญาตรี
2
- พนักงานจ้างและครูผู้ดูแลเด็ก 17 คน แบ่งเป็น
ประถมศึกษา
1
มัธยมศึกษา
6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/อาชีวศึกษา
2
ปริญญาตรี
8
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คน แยกเป็น
คน
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6.2 บทบาท / การมีส่วนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ได้จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น และลงประชามติในการบริหารกิจการบางประเภทที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยแสดงความคิดเห็นและร่วมประชุม ฟังคาชี้แจงต่าง ๆ ทั้งการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
และการเมือง
6.3 การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
- จัดตั้งศูนย์กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- จัดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และพาหนะใช้เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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7. จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
- มีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก มีแหล่งน้ามาก
- พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ส่วนผลไม้
8. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในดาเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
- มีผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองทาหน้าที่กากับดูแลการทางานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะ
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทางานตามภาระงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
3. สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
- สานักคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาและวิจัย
- สานักคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้การสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ระบบ Teleconference
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
3.2 แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
- กาหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญเมืองทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาแหน่ง
- จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้า
รับการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีกาหนดไว้ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
- สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
- จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
- จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจริญเมือง
- กาหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งานร่วมกัน
ได้
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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ส่วนที่ 4
โครงการแผนงาน/กิจกรรม
4.1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
- โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สารองไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
- โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
- โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management)
- โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e-office)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
4.2 แผนงาน / โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ลาดับ
1

2

โครงการ/ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
2560
2561

2558

2559

2562

50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
บุคลากรด้านเทคโนโลยีมีความรู้
และศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน
50,000
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมืองมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ลาดับ
1

โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการจัดการ
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญ
เมืองมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
จัดการเพียงพอสามารถรองรับ
ระบบการบริหารจัดการที่สมบูรณ์

2558

2559

50,000

100,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
100,000

100,000

หน่วยงาน
2562 รับผิดชอบ
100,000 สานักงาน
ปลัด

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ลาดับ
1

2

3

โครงการ/ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
2560
2561

2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

2558

2559

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 10,000
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญ
เมืองมีระบบเครือข่ายที่เสถียร
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 10,000
ไร้สาย
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญ
เมืองมีระบบเครือข่ายไร้สายใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สารอง 10,000
ไฟฟ้า
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญ
เมืองมีอุปกรณ์สารองไฟฟ้าใช้เพื่อ
การบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักงาน
ปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักงาน
ปลัด

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มีระบบงานบุคคล
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มีระบบจัดเก็บรายได้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS)
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(MIS)
โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มีระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (eService)
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส์(e-Management)
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มีระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์(eManagement)
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
(e-office)
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มีระบบงานสารบรรณ (e-office)

2558

ปีงบประมาณ
2559 2560
2561

หน่วยงาน
2562 รับผิดชอบ
10,000 สานักงาน
ปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักงาน
ปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักงาน
ปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักงาน
ปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักงาน
ปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักงาน
ปลัด

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง

ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
5.1 การติดตามประเมินผล
1) ให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองจัดทาแผนงาน/โครงการทั้งที่ใช้งบประมาณและ
ไม่ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
2) การเพิ่มเติมปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการตามข้อ 1) สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองกาหนด
3) การทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทฯองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองจะดาเนินการทุกๆ๒ปีและหรือ
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
4) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีหน้าที่
อานวยการกากับดูแลติดตามประเมินผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วย
ให้เป็นไปตามแผนฯ
5) หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปีเพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองผ่านงาน
บริหารทั่วไปสานักงานปลัด
6) งานบริหารทั่วไปสานักงานปลัดรวบรวมรายงานและจัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองเพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง

