
[  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 – 2564  ] หน้า 1 

 

คำนำ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 ขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน โดยมีเนื้อหา
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลา
ดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทำให้สอดคล้องกับ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งคล้า จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
กุมภาพันธ์ 2561 
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ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 

( พ.ศ.2561 – 2564 ) 
------------------------------------ 

 
บทที่ 1 บทนำ 

 
1. ประวัติความเป็นมา 
      สภาพทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้าไปทางถนนหมายเลข 212 
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้าถึงเขตตำบล 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทางประมาณ  43  กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ประมาณ  1 ชั่วโมง  มีพ้ืนที่
ประมาณ  89  ตารางกิโลเมตร  หรือ  152,276 ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 

                      ทิศเหนือ             จด        พ้ืนที่ตำบลหนองเดิ่น   

                            ทิศใต้                 จด        พ้ืนที่ตำบลโคกกว้าง 

                            ทิศตะวันออก       จด         พ้ืนที่แม่น้ำโขง   

                            ทิศตะวันตก         จด         พ้ืนที่ตำบลชัยพร  อำเภอเมืองบึงกาฬ  ตำบลบ้านต้อง  
อำเภอเซกา 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ตำบลบุ่งคล้าโดยทั่วไป เป็นที่ราบ ที่ดอนลูกคลื่นลอนลาด  ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา มี

แม่น้ำโขงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกทางฝั่งประเทศลาวมีภูเขาชื่อ ภูงู ที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีผล
ทำให้ช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกในพ้ืนที่ตำบลบุ่งคล้าและตำบลใกล้เคียง   

ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลบุ่งคล้ามี ฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว โดยฤดูฝน ฝนจะเริ่มตกในเดือนมีนาคม มี
ปริมาณน้ำฝนมากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากนั้นปริมาณน้ำฝนจะลดลงตามลำดับ และจะหมด
ประมาณเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,400  ม.ม./ปี และจะมีลมกรรโชกแรง ซ่ึง
เริ่มต้นจากต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมกราคมของปีถัดไป  
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 ลักษณะของดิน 

 ดินมีลักษณะเป็นดินโพนพิสัย ดินชุมแสง ดินคล้ายธาตุพนม  เหมาะแก่การทำนา ทำสวน และทำไร่  ดิน
ตามท่ีราบริมฝั่งแม่น้ำโขงมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด  พื้นที่ท่ัวไปมีความลาดเอียงจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    

ลักษณะของแหล่งน้ำ          
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านที่สำคัญ ได้แก่  
1. แม่น้ำโขง ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 และบ้านบุ่งคล้า ม.1 
2. ห้วยสหาย ไหลผ่านบ้านบุง่คล้า ม.1 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง และบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3  
3. ห้วยขามเปี้ย ไหลมาจากภูวัวผ่านบ้านนาจาน ม.4 บ้านขามเปี้ย ม.7 บ้านซำบอน ม.8 บ้านโนนสะอาด 

ม.9 และบ้านดอนจิก ม.5 
  นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทุกหมู่บ้าน 

          ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  นอกจากนั้น
ภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่สำคัญได้แก่ สามสิบสองประดง   

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
          เขตการปกครอง 

ตำบลบุ่งคล้า ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  

การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น (นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 หมู่บ้าน 
รวมเป็น 18 คน 

3. ประชากร   
          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร    
 ประชากรทั้งสิ้น จำนวน  5,211 คน  แยกเป็นชาย  2,565 คน  หญิง  2,646 คน  จำนวนครัวเรือน  
1,496  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.1 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม 2560) 
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หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. บ้านบุ่งคล้า 278 301 579 225 

2. บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 617 586 1,203 398 

3. บ้านบุ่งคล้าเหนือ 245 292 537 152 

4. บ้านนาจาน 341 336 677 180 

5. บ้านดอนจิก 217 226 443 109 

6. บ้านดอนแพง 74 79 153 41 

7. บ้านขามเปี้ย 370 373 743 190 

8. บ้านซำบอน 320 333 653 149 

9. บ้านโนนสะอาด 96 113 209 51 

รวม 2,565 2,646 5,211 1,496 

 

           ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
           ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี 

4. สภาพทางสังคม 
    การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา            4         แห่ง     
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                    1         แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              3          แห่ง 

                    -  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1  แห่ง 
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     สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด        30    เตียง    1 แห่ง 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล      1 แห่ง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน                            2 แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                          2 แห่ง 
 

อาชญากรรม  
         - ที่พักสายตรวจประจำตำบล                   1   แห่ง 

     ยาเสพติด 
             เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดชายแดนไทย-ลาว จึงมีปัญหายาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  

     การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จงัหวัดบึงกาฬในการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ และบ้านผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปี  

 5. การบริการพื้นฐาน                   

     การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมและขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชน ยังขาดการ  เชื่อมโยงที่เหมาะสม  ทำให้เกิดความไม่
คล่องตัวและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  การเดินทางระหว่างตำบล  การติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงใช้ถนนสายหลัก
คือ ทางหลวงแผ่นดินสาย 212 (บ้านแพง – บึงกาฬ) และยังมีถนนเชื่อมระหว่าง 3 ตำบลได้แก่  ถนนสายเรียบฝั่ง
แม่น้ำโขง  ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางเส้นไม่สามารถใช้ได้สะดวกในฤดูฝน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง  พื้น
ถนนอ่อน ประกอบกับมีน้ำขัง ทำให้ผิวจราจรชำรุด  จึงทำให้การคมนาคมระหว่างชุมชนไม่สะดวก  ในฤดูแล้งจะมี
ฝุ่นละอองจากการสัญจร  ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปใช้บริการต่างๆ    
 

                  -       มีถนนลาดยาง        4      สาย   ยาว        8      กิโลเมตร 
-       มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   6      สาย   ยาว       12     กิโลเมตร 
-       ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และบางส่วนเป็นถนนลูกรัง  

              

    การไฟฟ้า 
- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน                     รวม      9  หมู่บ้าน 

 

    การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน และระบบประปาผิวดิน จำนวน 4 หมู่บ้าน 
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     โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

     การโทรคมนาคม 
         -    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน)      1  แห่ง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
   การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิตที่สำคัญ  คือ ข้าว 
ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง พืชผักสวนครัว  เป็นต้น 

   การประมง 
ราษฎรที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำก็จะมีอาชีพเสริมทางด้านการประมงน้ำจืด   เช่น  ราษฎรในพ้ืนที่  หมู่ 1,3  

มีอาชีพทำการประมงโดยการวางอวนดักปลา (ไหลมอง) ที่บริเวณแม่น้ำโขง   

   การปศุสัตว์ 
ตำบลบุ่งคล้า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร 

   การบริการ 
- ธนาคาร          1                 แห่ง 
- โรงแรม               6                 แห่ง 
- ปั๊มน้ำมัน                   3                 แห่ง 
- ปั๊มน้ำมันแบบหลอด      7                 แห่ง                                    
- โรงงานอุตสาหกรรม      -                  แห่ง 
- โรงสีข้าว               9                 แห่ง 

 

     การท่องเที่ยว 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีน้ำตกห้วยถ้ำน้อย จุดชมวิวเหนือถ้ำพราย ลานเฮลิคอปเตอร์อเมริกา   หาด

ทรายริมแม่น้ำโขงในช่วงน้ำลดฤดูหนาว และฤดูร้อน 

          อุตสาหกรรม 
ตำบลบุ่งคล้า ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
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    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    
- กลุ่มสหกรณ์สวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว 

 - กลุ่มเลี้ยงกบ-ปลา 
 - กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง-เลี้ยงปลา 
 - กลุม่เลี้ยงโคกระบือบ้านโนนสะอาด 
 - กลุ่มปลูกมะเขือเทศ 
 - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านซำบอน 
 - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบุ่งคล้า 
 - กลุ่มปลาร้าแม่น้ำโขง 
 - กลุ่มจักสานบุ่งคล้าทุ่ง 
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบุ่งคล้าทุ่ง 
 - กลุ่มผลิตภัณฑ์จากรากไม้ 
 - กลุ่มจักสานบ้านาจาน 
           แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
    ข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  
หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1. บ้านบุ่งคล้า 278 301 579 225 
2. บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 617 586 1,203 398 
3. บ้านบุ่งคล้าเหนือ 245 292 537 152 
4. บ้านนาจาน 341 336 677 180 
5. บ้านดอนจิก 217 226 443 109 
6. บ้านดอนแพง 74 79 153 41 
7. บ้านขามเปี้ย 370 373 743 190 
8. บ้านซำบอน 320 333 653 149 
9. บ้านโนนสะอาด 96 113 209 51 

รวม 2,565 2,646 5,211 1,496 
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    ข้อมูลด้านการเกษตร 
          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง   

      ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านที่สำคัญ ได้แก่  
1. แม่น้ำโขง ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 และบ้านบุ่งคล้า ม.1 
2. ห้วยสหาย ไหลผ่านบ้านบุง่คล้า ม.1 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง และบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3  
3. ห้วยขามเปี้ย ไหลมาจากภูวัวผ่านบ้านนาจาน ม.4 บ้านขามเปี้ย ม.7 บ้านซำบอน ม.8 บ้านโนนสะอาด 

ม.9 และบ้านดอนจิก ม.5 
  นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทุกหมู่บ้าน 

    ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-10 
ยกเว้น หมู่ที่ 11 ใช้ระบบประปาภูเขา 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    การนับถือศาสนา 
           ประชาชนภายในตำบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอย่างมั่นคง  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไปเหมือนคนไทย
ภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจำนวน   12    วัด ได้แก่     
  1.วัดปุริมาประดิษฐ์ 

 2.วัดป่าบุ่งคล้าใต้ 
 3.วัดจันทร์เดชราษฎร์บำรุง 
 4.วัดทองอุทัยราษฎร์ 

5.วัดดาราศรี 
 6.วัดเจริญสุขสีนวนคำประดิษฐ์ 

  7.วัดจอมศรี 
 8.วัดศรีมงคล 

  9.วัดซำบอนวนาราม 
10.วัดศิริธรรมวนาราม 

 11.วัดป่าสมบูรณ์ปราณ ี
 12.วัดโพธิ์นาแก้ว 
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สำนักสงฆ์   1 แห่ง ได้แก่ 
1. สำนักสงฆ์เทพนิมิต 
 

      ประเพณีและงานประจำปี 
 งานประเพณีท่ีสำคัญคืองานประเพณีแข่งเรือยาวเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน
กันยายน มีการประกอบงานบุญต่างๆ  ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และตามความเชื่อของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีออก
พรรษา  ไหลเรือไฟ งานสงกรานต์ สรงน้ำผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ เป็นต้น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า จากไม้ไผ่ 
 ภาษาถ่ิน คือ  

ภาษาอีสาน ไทย้อ ไทพวน 
 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

 ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า จากไม้ไผ่  ไม้กวาดดอกหญ้า ปลาร้า       

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    น้ำ 
          แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- ลำน้ำ,ลำห้วย                                        11 สาย 

- บึง,หนองอ่ืน ๆ                                      16 แห่ง 

 แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 

- ฝาย                                                   4 แห่ง 

- บ่อน้ำตื้น                                             378 แห่ง 

- บ่อโยก                                                55 แห่ง 
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      ป่าไม้ 
 มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  นอกจากนั้น

ภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่สำคัญได้แก่ สามสิบสองประดง  ป่าชุมชน และป่าทางวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ ป่า
ช้า ป่าดอนปู่ตา ป่าวัดป่า และป่าสาธารณะที่ชุมชนใช้สอยประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งพบในทุกหมู่บ้านของ
ตำบล แต่อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน 

      ภูเขา 
           สภาพดินพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง มีพื้นที่บางส่วนเป็นดินเหนียวปนดินร่วน พ้ืนที่หลังเขา
ส่วนใหญ่เป็นพื้นหินทรายและดินทราย สภาพการพังทลายปานกลาง ส่วนของหินบนหลังภูวัว สว่นมากเป็นหินปูนมี
ลักษณะเป็นลานหิน     

          ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า  น้ำตก  นอกจากนั้นยังมี  “กิ้งก่าภูวัว”  ซ่ึง

เป็นสัตว์ป่าที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก  นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่สำคัญได้แก่ สามสิบสองประดง  เป็นต้น  
ทางฝั่งตะวันออกของตำบลยังมีแม่น้ำโขง ซ่ึงเป็นแม่น้ำที่เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชาวบุ่งคล้า  ในฤดูแล้งจะมี
หาดทรายเป็นบริเวณกว้างซึ่งสามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
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ข้อมูลการเมืองการปกครอง 
 การบริหารงานของ อบต.บุ่งคล้า 
  โครงการการบริหารงานของ อบต.  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ 
  -  สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. ซึ่งได้รับการเลือกจากประชาชนในตำบลบุ่งคล้า  
อบต. บุ่งคล้า มีสมาชิกสภา อบต.  จำนวน  18  คน  และทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 
  -  ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของ อบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ้าง อบต. 

 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
-  สำนักปลัด 
-  กองคลัง 
-  กองช่าง 
-  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  กองสวัสดิการสังคม 
 

อัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ปีงบประมาณ  2560 
อัตรากำลังพนักงาน อบต. และลูกจ้าง อบต. 

 
 

ส่วนราชการ 

จำนวนพนักงานแยกตามระดบั พนัก 
งาน 
คร ู

จำนวนลูกจ้าง  
รวมทั้งสิ้น 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

ชำ
นา

ญง
าน

 

ชำ
นา

ญก
าร

 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

อน
ก.

ต้น
 

อน
ก.

กล
าง

 

บร
ิหา

รง
าน

ท้อ
งถ

ิ่น
ต้น

 

บร
ิหา

รง
าน

ท้อ
งถ

ิ่น
กล

าง
 

 ประ
จำ 

พจ.
ตาม

ภารกิจ 

พจ. 
ทั่วไป 

 

สำนักงานปลัด 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 2 2 11 
กองคลัง 1 2 - - 1 - - - - - 2 - 6 
กองช่าง - 1 - - 1 - - - - - 2 8 12 
กองการศึกษาฯ - - - 1 1 - - - 4 

 
- 4 - 10 

กองสวัสดิการ - - 1 - 1 - - - - - - - 2 
รวม 2 3 2 2 5  1 1 4 1 10 10 41 
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วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
 “ ตำบลแห่งคุณธรรม ” 
 
พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ชุมชนภายใต้การ
ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน    
เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เสริมสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ตามลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่น    
รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี  สามารถสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือประชาชนและชุมชนอยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน 

7. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  งบประมาณ 2561   จำนวน       430,000    บาท 
  งบประมาณ 2562  จำนวน       430,000    บาท 
  งบประมาณ 2563   จำนวน        430,000    บาท 

งบประมาณ 2564   จำนวน        430,000    บาท 

8. จำนวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า   
–    คน 
 

9. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ปรากฏดังนี้ 
  9.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สำนักงาน 5  กอง 
และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏ
ดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

สำนักงานปลัด 1 6 7 
กองคลัง 1 5 6 
กองช่าง 1 4 5 
กองการศึกษาฯ - 8 8 
กองสวัสดิการสังคม - 2 2 

รวมทั้งหมด 3 25 28 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไม่
รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จำนวน 41 คน ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง
จะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น 

1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ  และใช้ระบบ LAN ภายในสำนักงาน  
2) ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายแก่ประชาชนผู้มา
รับบริการภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพ่ือการค้นคว้าข้อมูลของประชาชน หรือ 
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ 
อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อไป 

 
ความเร็วปัจจุบัน 

3) ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจำนวน   

1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-4249-9193  จำนวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายใน
จะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพ่ือติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมี
พนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

4) ระบบโทรสาร (FAX) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข    

0-4249-9193 เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 

9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น          

2 แนวทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 



[  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 – 2564  ] หน้า 15 

 

9.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด  เช่น    

-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS) 
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  9.2.2. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งคล้า ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการด้านการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง และลงวันที่ของเลขที่หนังสือ
อย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไปวางแผนในการจัด
อบรมได้ทันท่วงท ี
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรในแต่ละ
ปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
บุ่งคล้าที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2557 - 
2560 โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานกำกับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจำกัด 

: การดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอก
หรือเอกชน  
 

 ปัจจัยภายนอก 
 
  โอกาส : หน่วยงานผู้กำกับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ อยู่เสมอ 
 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการดำเนินงานที่หน่วยงานผู้กำกับดูแล กำหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดำเนินการมาก 

   : การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่ งยาก ล่าช้า ต้องผ่ าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
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บทท่ี 3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร ์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2561 - 2564 จึงสามารถนำมาสรุปและจัดทำ
เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์ การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้า ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นหน่วยงานที่นำระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือนำมาพัฒนาระบบ 
 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร 
แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้
ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการโดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กรสู่การพัฒนาประเทศชาติ 
ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเป็นจริง และสามารถตรวจสอบ
ได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือก่อให้ เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลอื่น หน่วยงานอ่ืน ฯลฯ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนา
บุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น การจะทำให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งคล้า ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ งานการ
บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญช ี

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

งานพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได ้

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณ

สุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
ระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพือ่
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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บทท่ี 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กำหนดไว้ 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง
มากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
สารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

แผนงาน  : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมทุกส่วน 
ทุกกองภายใน
สำนักงาน 

มีระดับความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต
ในองค์การทุกจุด 

จุด 3 
92,400 

3 
86,400 

3 
86,400 

3 
86,400 

 
สำนัก 

งานปลัด 

 
351,600 

2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารกลาง หรือ
ศูนย์ดิจิตอลชุมชน 
(ICT) 

มีห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของผู้มาใช้บริการ 

แห่ง  
มีการจำทำศูนย์ดิจิตอลชุมชนในปี 2560 

จำนวน 800,000 บาท 

 
สำนัก 

งานปลัด 

 
- 

3.จัดหาระบบ
โทรศัพท์ภายใน
อาคารสำนักงานให้
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 

เครื่อง 10 
12,000 

10 
12,000 

10 
12,000 

10 
12,000 

 
สำนัก 

งานปลัด 

 
48,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 104,400 98,400 98,400 98,400 สำนัก 
งานปลัด 

399,600 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่ อการบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ 

โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมา
ณรวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้
บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมูลสำหรับ
หน่วยงาน 

เครื่อง 1 
100,000 

1 
100,000 

1 
100,000 

1 
100,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
400,000 

2.จัดหา
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สำหรับ
งานสำนักงาน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 
ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง 3 
 

36,900 

3 
 

36,900 

3 
 

36,900 

3 
 

36,900 

สำนักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/ 
กองช่าง 

 
 

147,600 

3.จัดหา
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผลแบบ
ท่ี 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 
ตามมาตรฐาน ICT  

เครื่อง 10 
150,000 

10 
150,000 

10 
150,000 

10 
150,000 

   
   กองคลัง 

 
600,000 

4. จัดระบบ
เครือข่าย
สารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เน็ต
สำนักงานท้องถิ่น
จังหวัดและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มีเครือข่ายสารสนเทศ
ผ่านอินเตอร์เน็ต
ระหว่างสำนักงาน
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้ง 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
40,000 
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แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือขา่ยจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิด 

ชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

ครั้ง 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
40,000 

6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมกึ  

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
กำหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง 1 
4,680 

1 
4,680 

1 
4,680 

1 
4,680 

 
กองช่าง 

 
18,720 

7.จัดหาเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์  

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
กำหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง 1 
9,150 

1 
9,150 

1 
9,150 

1 
9,150 

 
กองช่าง 

     
36,600 

8.จัดหาเครื่องพิมพ์
แบบ Dot Matrix 

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
กำหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง 2 
44,000 

2 
44,000 

2 
44,000 

2 
44,000 

 
กองช่าง 

 
136,000 

9.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
งานในสำนักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ส่วน 5 
100,000 

 

5 
100,000 

5 
100,000 

5 
100,000 

 
สำนักงาน 

อบต. 

 
400,000 

10.จัดหาอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เครื่องพิมพ์ ,
โทรศัพท์ และโทร
เลข ภายใน
สำนักงาน 

มีอุปกรณ์สำรอง
สำหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้สำนักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท ์
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

ครั้ง 12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

 
สำนักงาน 

อบต. 
 

 
 

920,000 

รวมค่าใช้จา่ยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 397,830 397,830 397,830 397,830 อบต. 1,551,320 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี
เยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างด ี
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 
 
 



[  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2561 – 2564  ] หน้า 22 

 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  : จดัให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 

 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย/งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตร
การจัดทำเวป็ไซต์
ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สำนักงานปลัด 

 
80,000 

2.อบรมหลักสูตร
การใช้งานระบบ
แผนที่ภาษ ี

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
50,000 

2 
50,000 

2 
50,000 

2 
50,000 

กองคลัง/กอง
ช่าง 

 
200,000 

3.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน
โปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
30,000 

2 
30,000 

2 
30,000 

2 
30,000 

 
กองคลัง 

 
120,000 

4.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 3 
30,000 

3 
30,000 

3 
30,000 

3 
30,000 

สำนักงาน
ปลัด/กองคลัง 

 
120,000 

5.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

สำนักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

 
240,000 

6.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน
โปรแกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองช่าง 

 
80,000 

รวมค่าใช้จา่ยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 210,000 210,000 210,000 210,000 อบต. 840,000 
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บทท่ี 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จะประสบ
ความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

ซ่ึงดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัด
ทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่กำหนดนโยบาย
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการ
กำหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายชนะ  พรหมอารักษ์  ตำแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นเลขานุการ และมีหัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ, กองสวัสดิการสังคม, รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนา

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือกำหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือ
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 
 

 
5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลงแผน

สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กำหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำหรับ
ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้กำหนดไว้ดังนี้ 

 
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายในสำนักงาน 
2.จัดใหม้ีศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารสำนักงานให้ครบทกุ
กองและห้องผู้บริหาร 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เนต็ในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลมุ
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบคุ 
สำหรับงานสำนักงาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค
สำหรับงานประมวลผล 
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
สำหรับ ปริ้นงานกระดาษ
ขนาด เอ 3 
6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet 
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดำ 
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์ LED ขาวดำ 
 

1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้
บริการดา้นเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานและเจ้าหน้าท่ี
ประจำศูนย์ ตามมาตรฐาน 
ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดที่กำหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณส์ำรองสำหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 

1.ระบบการให้บริการ
เครือข่ายจากส่วนกลางให้
ครอบคลมุการให้บริการ
อินเตอร์เนต็และ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสำหรับงาน
ประมวลผล 
10.จัดหาวสัดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
ในสำนักงาน 
11.จัดหาวสัดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
ในสำนักงาน 
12.จัดหาวสัดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
ในสำนักงาน 
13.จัดหาอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซม
เครือข่าย , เครื่องพิมพ์ ,
โทรศัพท์ และโทรเลข 
ภายในสำนักงาน 

 1.ระบบการให้บริการ
เครือข่ายจาก
ส่วนกลางให้
ครอบคลมุการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
และระบบสื่อสาร
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการ
จัดทำเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบแผนทีภ่าษ ี
3. 3.อบรมหลักสตูรการ
ใช้งานโปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสตูรการ
ใช้งาน โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง 

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสูตรการจัดทำ
เว๊ปไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสตูรการใช้
โปรแกรมแผนท่ีภาษี, โปรมแกรม E-GP,โปรแกรม 
E-Plan, โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย โปรแกรมละ 2 
คน 
3.มีบุคลากรที่มคีวามรูด้้านคอมพวิเตอร์โดยตรง
ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้า อย่างน้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้
เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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          5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  (พ.ศ.2561 - 2564)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ที่มีอยู่ 3 
ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พ.ศ.2561 - 2564) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ1.1 แนวทางการจัดทำแผน
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ดำเนินงานขององค์กรทุกระดับ 
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ 
3.มี โทรศัพท์ เพื่ อติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 
 
 
 

 
1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้าน
เว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ ฐ าน ข้ อ มู ล ส ำห รั บ
หน่วยงาน 
2.มี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
และ เจ้ าห น้ าที่ ป ระจำศู น ย์  ต าม
มาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4.มี เครื่ องพิ มพ์ แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่กำหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้สำนักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ (พ.ศ.2561 - 2564) 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2561 - 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.14 แนวทางการพัฒนา 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้
อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อ
พิพาททางการปกครอง 
ข้อ 3.16 แนวทางการบริการ
ประชาชน 
 

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรการจัดทำเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสตูร
การใช้โปรแกรมแผนท่ีภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan, 
โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มคีวามรูด้้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจำศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารสำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าโพธ์ิ อย่างน้อย 1 คน 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร ์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สามารถสรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้า 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

104,400 98,400 98,400 98,400 399,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

397,830 397,830 397,830 397,830 1,591,320 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

210,000 210,000 210,000 210,000 840,000 

รวม 712,230 706,230 706,230 706,230 2,830,920 
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน/โครงการ 
2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 2 2 2 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

10 10 10 10 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 6 24 

รวม 19 18 18 18 73 
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คณะผู้จัดทำ 

 
 
คณะผู้จัดทำ  

1. นายชนะ  พรหมอารักษ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
2. นายปิยะ  ภาณุมาศ    ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ  
3. นางนิภาพร  ชายสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการน  กรรมการ  
4. นายธรรมรัตน์  ผลจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
5. นางธิดาจันทร์  วิชิต   นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
6. นายวุฒิชัย  ญาณเดโช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการฯ 
7. นางสาววราณีย์  อรรคศรีวร หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาววิลาพร  คำสิทธิ์    เจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


