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คานา
นโยบายรัฐบาลกาหนดให้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติราชการ
ซึง่ การจัดทา และ/หรือ ให้ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกั บ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2557-2561 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสาร “แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลม
ทรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565” ฉบับนี้ จึงได้จัดทาขึ้นตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น สาระสาคัญ
ของแผนฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เครือข่ายและการเชื่อมโยง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดย
กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งแผนงานและกิจกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญนามา
บรรจุเข้าแผนให้สอดคล้องรองรับแนวทางการพัฒนา ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลแหลมทรายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จะเป็ น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้อย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
กันยายน 2562

สารบัญ
คานา
ส่วนที่ 1 : ความจาเป็นในการพัฒนาระบบ ICT ของ อบต.แหลมทราย
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ.2557-2561
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2551-2556
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2557-2561
ส่วนที่ 3 : แผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายพ.ศ.2563-2565
- วิสัยทัศน์ด้าน ICT
- พันธกิจด้าน ICT
- ยุทธศาสตร์ด้าน ICT
- เป้าประสงค์
ส่วนที่ 3 : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมและทันสมัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้
อย่างมั่นคงปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานด้าน ICT
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ส่วนที่ 1 : ความจาเป็นในการพัฒนาระบบ ICT
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.25572561 ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2557-2561 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายจึงได้จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายพ.ศ. 2563-2565 ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดชุมพร ดังนี้
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ.2557-2561 ประกอบด้วยแนวทางสาคัญ ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัย
(2) พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT
(4) ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการของภาครัฐ
(5) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิต
(6) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(7) พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551-2556
กาหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ICT ของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพสูง มี
มาตรฐานในระดับสากล
(2) บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ
(3) ระบบ ICT ที่มีความทันสมัย อัจฉริยะ และบูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ศูนย์กลางระบบ ICT กระทรวงมหาดไทยของประเทศที่ประชาชน (ผู้ใช้บริการ)
ประทับใจ เชื่อมั่น มีความสุขเมื่อใช้บริการ
(5) ระบบ ICT ที่สามารถสนองตอบต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(6) พัฒนาระบบ ICT เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญา
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.
2557-2561 กาหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น
(TongTinNet)

-2(2) พัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนา ICT การให้บริการกับ
ประชาชน (e-Local Admin)
(3) พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น
(4) พัฒนา ICT เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
(5) พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทางานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนา
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
พ.ศ.2563-2565
แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมทรายประกอบด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) ด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
“เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยของท้องถิ่น ”
พันธกิจ (Mission)ด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายกาหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่าย ICT ของท้องถิน่ ในลักษณะศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการ
ประชาชน
(2) บันทึกข้อมูล หรือ ปรับปรุงข้อมูล และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อใช้ใน
การบริหารราชการท้องถิ่นงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
(3) พัฒนาระบบงานและเครือข่ายสื่อสารให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เพียงพอและรวดเร็ว
(4) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เป็นผู้มีความรู้ และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานให้สามารถใช้ ICT บริหารจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึง ICT ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กาหนดไว้ จึงได้วางยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน ICT
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ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนา/จัดหาระบบเครือข่าย และบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ครอบคลุมพื้นที่และลักษณะการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ
ทันสมัย
พัฒนาระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อช่วยการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริห ารงานภายใน
องค์กร และการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการและประชาชน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และนา
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน ICT
พัฒนาการบริหารและการจัดการกระบวนงานศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลางจังหวัดได้แก่การ
กาหนดมาตรฐาน การวางขั้นต้อนการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีระบบ ฯลฯ
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ ICT ในการปฎิบัติงาน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์โดยรวมของการพัฒนาระบบ ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ประกอบด้วย
1. พัฒนาการอานวยการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายโดยใช้
ICT เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
ระบบฐานข้อมูลมีความครบถ้วนและเชื่อถือได้มีการแลกเปลี่ยนหรื อเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคง ปลอดภัย สามารถเป็นเครือข่ายหลักให้ กับท้องถิ่น ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้และมีทักษะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเครือข่ายไร้พรมแดน

ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินการ
1.จัดหา Hard Ware
เครือข่ายและเชื่อมโยงภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน
1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
2.ติดตามการบันทึก และการ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

1

โครงการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย ICT ท้องถิ่น

เพื่อเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย ICT ท้องถิ่นให้
ครอบคลุม และรวดเร็ว

2

บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาและ
พัฒนาท้องถิ่น
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งบประมาณ
2563 2564
2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000 10,000 10,000 ทาให้ระบบเครือข่าย ICT สานักงานปลัด
ท้องถิ่น มีความมั่นคง และ
มีประสิทธิภาพ
-

-

-

ทาให้มีข้อมูลสารสนเทศ สานักงานปลัด
ในการใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินการ

1

โครงการปรับปรุงระบบ ICT
ของ อบต.

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ ICT
ในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอื่นๆ

2

โครงการจัดทาคู่มือประชาชน

เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ

จัดทาคู่มือประชาชนให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ทางานของ อบต.

3

จัดทาเว็ปไซด์ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.

จัดทาเว็ปไซด์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น

4

จัดทา facebook ของ อบต.

เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

จัดทา facebook เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

งบประมาณ
2563 2564
2565
50,000 50,000
-

-

10,000 10,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000 ทาให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ สานักงานปลัด
ปฏิบัติงานด้าน ICT
-

ทาให้ประชาชนรับทราบ สานักงานปลัด
ข้อมูลในการติดต่องาน
ราชการ ได้รับความ
สะดวก
10,000 ทาให้ประชาชนได้รับทราบ สานักงานปลัด
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ได้
อย่างทั่วถึง
-

ทาให้ประชาชนได้รับทราบ สานักงานปลัด
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ได้
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ เพื่อให้มีเครื่อง
พัฒนาระบบ ICT
คอมพิวเตอร์ใช้งานการ
ปฏิบัติงาน

แนวทางการดาเนินการ
จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบประมาณ
2563 2564
2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

33,000 33,000 33,000 ทาให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานด้าน ICT

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน ICT
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินการ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ การใช้งานด้าน
ICT

จัดอบรมบุคลากรของ อบต.
ให้มีทักษะ ความรู้ดา้ น IT
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่น
ปรับปรุงคาสั่งให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อรองรับการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น

1

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้าน ICT

2

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จดั เก็บ/
เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่
นาเข้า/ตรวจสอบข้อมูลในฐาน ผู้รบั ผิดชอบในการบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น
ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น

3

จัดการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

4

สารวจความต้องการข้อมูล
ข่าวสารแต่ละประเภทของ
ผู้บริหารและพนักงาน
รายงานและประเมินผล
ความก้าวหน้าในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ

5

-เพื่อให้มีแผนแม่บท
สารสนเทศท้องถิ่น
-เพื่อวางแนวนโยบายใน
การบริหารงานด้าน ICT
ท้องถิ่น

จัดทา/ทบทวนแผนแม่บท
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ กาหนดแนวทาง
การพัฒนาฐานข้อมูลและ
แนวทาง มาตรการแก้ไข
ปัญหาจากสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิที่
อาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ
เพื่อให้มีข้อมูลประกอบใน จัดทาแบบสารวจ
การปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ติดตามการพัฒนาฐานข้อมูล
บริหารจัดการองค์กร
ในระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
และรายงาน
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งบประมาณ
2563 2564
2565
10,000 10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000 ทาให้บุคลากรท้องถิ่นมี สานักงานปลัด
ความรู้ และทักษะในการ
ใช้งานด้าน IT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทาให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ สานักงานปลัด
ครอบคลุม และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้
-ทาให้มีความมั่นคงในการ สานักงานปลัด
ใช้ระบบสารสนเทศ
-ทาให้มีแผนงาน/โครงการ
ในการดาเนินการตามแผน
สารสนเทศ

ทาให้การบริหารงานระบบ สานักงานปลัด
ICT มีความรัดกุม และ
รอบคอบ
ทาให้ระบบการติดตามการ สานักงานปลัด
ใช้งานระบบสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

