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องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  มีความตระหนักตํอความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเนื่องจากเป็นเครื่องมือของฝุายบริหารที่จะใช๎สื่อสารที่ดีกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับองค์การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ  ไมํวําจะเป็นการเชื่อมโยงข๎อมูลกับสํวนราชการ  การประชาสัมพันธ์สินค๎าของต าบล              
รวมไปถึงการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องของประชาชนในต าบลเสอเพลอ  และบุคคลทั่วไปการจัดท าแผน
แมํบท 5 ปี ด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  มีวัตถุประสงค์ท่ี
ส าคัญในการก าหนดกรอบ  และทิศทางการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
เสอเพลอ  ได๎ด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์  ด๎านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร โดยมีกลุํมเปูาหมาย  เป็นผู๎บริหาร  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ข๎าราชการ  พนักงาน 
ลูกจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ผู๎น าชุมชน  และผู๎มีสํวนได๎เสียกับองค์การบริหารสํวนต าบล           
เสอเพลอ มารํวมกันก าหนดทิศทาง  ในการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค  ได๎รํวมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการดาเนินงาน  ดังกลําวขึ้น  เพ่ือเป็นทิศทาง  กรอบแนวคิด               
และแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ จะน าแผนยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดขึ้นไปแสวงหากระบวนการมีสํวนรํวมในเวทีการก าหนดแผนปฏิบัติการตํอไป  อันจะเป็นเครื่องมือ           
น าไปสูํเปูาหมายการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนการจัดทาแผนแมํบท  5 ปี ด๎านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ที่ประสบความส าเร็จในครั้งนี้  ได๎รับความรํวมมือ
ด๎วยดีจากข๎าราชการทางการเมือง  ข๎าราชการท๎องถิ่น  พนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  และผู๎น า
ชุมชนทุกฝุาย ที่ได๎รํวมมือกันจัดท าแผนแมํบทฯ จนประสบความส าเร็จตามความมุํงหมายทุกประการ 
นายสมัย นครไพร 
นายกองค์การบริหารสํวน าบลเสอเพลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558-2562       หน้า 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
1. ความเป็นมาของการจัดทาแผนแมํบทฯ        1 
2. วัตถุประสงค์การจัดทาแผนแมํบทฯ        5 
3. วิสัยทัศน์           5 
4 พันธกิจ           5 
5 เปูาประสงค์           6 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข๎อมูลทั่วไป           7 
2. โครงสร๎างองค์กรและการบริหารงาน        16 
3. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      18 
4. สภาพแวดล๎อมที่เป็น จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคาม     19 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม 
1. ยุทธศาสตร์           19 
ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ 
1. แผนงาน/โครงการ          21 
ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการ และการติดตามและประเมินผล 
1. การบริหารจัดการ          23 
2. การติดตามประเมินผล         23 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน        24 
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1. ความเป็นมาของการจัดทาแผนแม่บทฯ 
แผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ  องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ฉบับนี้  

จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให๎เห็นถึง  หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน  ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข๎ามาปรับใช๎ในการดาเนินงานตํางๆ  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ              
เพ่ือสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน  และเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการบริหารงาน          
ของสํวนราชการ  ภายใต๎การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุด          
ของกลุํมเปูาหมายขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ในการจัดท าแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสารองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นการจัดท าแผนภายใต๎กรอบ
นโยบายและระเบียบตํางๆ ดังนี้ 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.1  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน  (อสม.) ในการแจ๎งขําวสารให๎
ความรู๎ ตรวจสุขภาพประจ าปี  และการควบคุมปูองกันโรคติดตํอให๎กับประชาชน  ให๎มีประสิทธิภาพ  

1.2 ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการให๎บริการด๎านสาธารณสุข  เพ่ือให๎ประชาชน 
ได๎เข๎าถึงองค์ความรู๎  ในการรักษาสุขภาพอนามัย  และการปูองกันโรคติดตํอ  ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ  

1.3 สํงเสริมสนับสนุนด๎านการแพทย์แผนไทยและการรักษาโรคด๎วยสมุนไพรตําง  ๆ   
1.4 พัฒนาคุณภาพผู๎สูงอายุ  โดยสนับสนุนให๎ได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุอยํางท่ัวถึงและเป็นธรรมตลอด

ทั้งสํงเสริมให๎มีการออกก าลังกาย  เพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยให๎เหมาะสมกับวัย  
1.5 สงเคราะห์ชํวยเหลือผู๎ยากไร๎  ผู๎พิการทุพพลภาคให๎ได๎รับการดูแลและมีความเป็นอยูํที่ดีข้ึน  
1.6 สนับสนุนชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ปุวยเรื้อรัง  ผู๎ปุวยเอดส์  ให๎มีหลักประกันด๎านอาชีพ /ด๎าน

รายได๎และการเข๎าถึงบริการของรัฐอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม (กู๎ชีพ-กู๎ภัย) 
1.7 สํงเสริมให๎สตรีมีความเทําเทียมและมีความเสมอภาคในการแสดงคิดเห็นการใช๎สิทธิสํวนบุคคล  

และการรํวมด าเนินกิจกรรมสาธารณะตําง  ๆ  ในชุมชน 
1.8 สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน  ได๎รับการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึง  

ระดับการศึกษาภาคบังคับให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
1.9 อนุรักษ์และพัฒนาแหลํงต๎นน้ า  ล าธาร  ให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์  โดยการมีสํวนรํวมของ

ประชาชนในชุมชน 
1.10  อนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของหมูํบ๎านมิให๎ประชาชนเข๎าไปบุกรุกท าลายเพื่อให๎  

ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 
1.11 สํงเสริมให๎มีการปรับปรุงบ ารุงดิน  ให๎มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมแกํการเพาะปลูกพืชและ  

การท า การเกษตรกรรมอ่ืน  ๆ 
1.12  สํงเสริมให๎เกษตรกร  ได๎มีการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยจากสารพิษ 
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1.13  สนับสนุนการบ ารุงรักษาแหลํงน้ าสาธารณะ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ชุมชนพื้นที่สีเขียว       

เพ่ิมพ้ืนที่ปุาให๎แกํชุมชน 

1.14  ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง  แมํน้ าล าคลอง  ที่
อยูํ   อาศัย  และบริเวณท่ีสาธารณะ  โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน 

1.15 จัดให๎มีวัสดุ  อุปกรณ์  โดยการดูแลรักษาความสะอาด  การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ  

ชุมชน 

2.  นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 

2.1  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ให๎มีความพร๎อมในการดูแลเด็กปฐมวัย  ทั้งในด๎านสติปัญญา  ทางด๎าน  

อารมณ์และทางด๎านสังคม 

2.2  พัฒนาด๎านบุคลากร  ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และมีศิลปะในการดูแลเด็กปฐมวัย 

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และเป็นที่นําศรัทธาแกํผู๎ปกครองและชุมชน 

2.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด๎านการศึกษา การกีฬา และการดนตรีให๎แกํสถานศึกษาในชุมชน  

2.4  สนับสนุนบทบาทสถาบันบวร  (บ๎าน,วัด,โรงเรียน) เพ่ือให๎ชุมชนได๎เกิดความรัก  ความสามัคคี 

มีจิตใจที่โอบอ๎อมอารี  เอื้อเฟ้ือ  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกัน  

2.5  จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านจริยธรรม  คุณธรรม  แกํเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให๎เข๎าใจ  

ในหลักธรรมที่เหมาะสมตํอการด ารงชีพ  และสามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

2.6  สํงเสริมให๎เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ได๎มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร๎อน 

2.7  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น  ให๎อยูํคูํ  

ชุมชนตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 

2.8  สนับสนุนสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ให๎มีบทบาทและการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 

2.9  อนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น  เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎ศึกษาเรียนรู๎  และเกิดการวางแผน  

วัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ 

2.10  จัดอบรมให๎ความรู๎ทีมงานผู๎ฝึกสอนประจ าหมูํบ๎าน  เพื่อให๎ความรู๎ในเรื่องของกฎกติกามารยาท  

ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือน าไปฝึกสอน  เด็กและเยาวชนภายในหมูํบ๎าน 

2.11  สนับสนุนให๎มีสนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ์การกีฬาประจ าหมูํบ๎าน 
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2.12  สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการแขํงขันกีฬาประเภทตําง  ๆ  ทั้งในระดับหมูํบ๎านระดับต าบล  ตลอด  

ทั้งการแขํงขันกีฬาเพ่ือสร๎างความสมานฉันท์ระหวํางชุมชน  และองค์กรตําง  ๆ  

3.นโยบายด้านความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 

3.1  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ๎าน 

3.2  สนับสนุน  วัสดุอุปกรณ์   เครื่องมือ  เครื่องใช๎ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานให๎กับอาสาสมัครต ารวจ 

บ๎าน 

3.3 จัดให๎มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครต ารวจบ๎าน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร   
3.4  ยานพาหนะ  และเครื่องมือเครื่องใช๎ประจ าศูนย์  และอ่ืน  ๆ  ที่จ าเป็น  
3.5  จัดท าแผนปูองกันยาเสพติดในชุมชน  เผยแพรํความรู๎ของโทษภัยจากสารเสพติด โดยให๎ 

ประชาชนมีสํวน 
3.6 รํวมในการสอดสํองดูแล  การแจ๎งเบาะแส  และการห๎ามปราม  บุตร  หลาน  เด็กและเยาวชน             

เพ่ือมิให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.7  ให๎การชํวยเหลือผู๎ที่ติดยาเสพติดให๎โทษ  ให๎ได๎รับการดูแลบ าบัดรักษาอยํางถูกต๎อง  
จากหนํวยงานของรัฐ  เพ่ือให๎รํางกายกลับคืนสภาพปกติ  และสามารถกลับเข๎าสูํสังคมได๎อยํางมีความสุข
ตลอดไป 

4.  นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.1  จัดให๎มีอาสาสมัคร  ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (อปพร.) 

4.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  และยานพาหนะ  ในการปฏิบัติงานด๎านสาธารณภัย 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
5.1  สํงเสริมให๎ประชาชน  ได๎เรียนรู๎ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ

น าไปปฏิบัติในระดับครัวเรือน  เพื่อให๎มีอาหารไว๎บริโภค  และลดรายจํายประจ าวัน 
5.2  สํงเสริมการออมในชุมชน  และกิจการสหกรณ์ 

5.3  จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ  

5.4  อบรมวิชาชีพ  

5.5  สํงเสริมอาชีพการเกษตร   

5.6  สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

5.7  สํงเสริมให๎ชุมชน  มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให๎ผู๎ผลิตและผู๎บริโภค  ได๎มี 

การแลกเปลี่ยนสินค๎าซึ่งกันและกัน 
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5.8 สํงเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และสนับสนุนวัสดุ  
อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช๎ที่จ าเป็น 

5.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมูํบ๎าน  ในการส ารวจข๎อมูลการเกษตร  
การแจ๎งเตือนภัยระบาดของศัตรูพืช  การแจ๎งเตือนภัยพิบัติ  และจัดท าแผนพัฒนาทางด๎านการเกษตร  

5.10 พัฒนาแหลํงน้ าผิวดิน  และแหลํงน้ าใต๎ดินมาใช๎เพ่ือการเกษตร 

6.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 จัดให๎มีและพัฒนาระบบคมนาคมให๎ได๎รับความสะดวก ครอบคลุมพ้ืนที่ตามความเหมาะสม  
6.2 จัดให๎มีและพัฒนาระบบไฟฟูาครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนไฟฟูาสาธารณะ  

6.3 จัดให๎มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร  

6.4 จัดให๎มีและพัฒนาระบบระบายน้ า 
7.  นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 

7.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชน พนักงาน ลูกจ๎าง อบต. มีสํวนรํวม ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
7.2 สํงเสริมประชาชนมีสํวนรํวมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. 
7.3 บริการประชาชนอยํางรวดเร็ว ลดขั้นตอน การท างานมีประสิทธิภาพ 
7.4 สํงเสริมประชาชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ อบต. 
7.5 สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
7.6 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ๎าง ให๎มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  
7.7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ให๎ประชาชนทราบ 

7.8 จัดท า/จัดหาอาคารที่ท าการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอกอาคารที่
ท าการ  ในการให๎บริการประชาชนอยํางเพียงพอ 

8.  นโยบายด้านอ่ืน  ๆ   

8.1 สานตํอนโยบาย โครงการอันเป็นประโยชน์ของชุมชน และกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ภายใน           
ต าบลเสอเพลอ บริหารจัดการขยะให๎เป็นรูปธรรม 

 
9. นโยบาย นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2545 เห็นชอบ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ  พ.ศ. 
2544 – 2553 ของประเทศไทย” โดยมุํงพัฒนาไปสูํการเป็นสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎  เพ่ือที่จะท าให๎
ประเทศไทยมีความแข็งแกรํงและพร๎อมที่จะรับการท๎าทายการแขํงขันในระบบเศรษฐกิจใหมํที่เรียกวํา  
“เศรษฐกิจแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ ” โดยเน๎นการพัฒนาใน  3 องค์ประกอบได๎แกํ  การลงทุนในการสร๎าง
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู๎ที่เหมาะสมและทันการ  การสํงเสริมให๎มีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก            
ทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม  และการลงทุนและสํงเสริมให๎มีโครงสร๎างพ้ืนฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอยํางจริงจังและตํอเนื่อง ภายใต๎วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1. เพ่ิมขีดความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพ่ือเลื่อนสถานภาพจาก

ประเทศผู๎ตามให๎ไปสูํกลุํมของประเทศท่ีมีศักยภาพเป็นผู๎น า 
2. เพ่ิมความรู๎ของจ านวนแรงงานของประเทศจากร๎อยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดให๎เป็นร๎อยละ 30 

ตามสถิติขององค์การแรงงานระหวํางประเทศ 
3. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดสํวนของมูลคําอุตสาหกรรมที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ความรู๎

เป็นพื้นฐานให๎มีมูลคําถึงร๎อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
 

การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 ก าหนดให๎ 

ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู๎บริหาร 
 
 
2. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนแม่บท 

1. เพ่ือให๎เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์การ
บริหารสํวนต าบลเสอเพลอให๎มีทิศทางเดียวกัน 

2. เพ่ือให๎บุคลากรได๎น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การบริการอยํางเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

3. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ให๎ไปสูํเปูาหมายที่ก าหนด 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการด าเนินการเสริมสร๎าง  การแขํงขันทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคมแหํงการเรียนรู๎ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค๎า การบริการและการลงทุน 
 
3. วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  จะใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการบรรลุภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในต าบลมีโอกาสเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให๎ประชาชนสามารถรับรู๎ขําวสารและความเคลื่อนไหวขององค์การ 
บริหารสํวนต าบลเสอเพลอ โดยให๎ได๎รับบริการอยํางทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ น าไปสูํการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน เป็นสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ 
 
4. พันธกิจ 

น า ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารสํวนตาบลห๎วยยาง ทั้งทางด๎านการบริการ
ประชาชนและการบริหารงานโดยเน๎น 

1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให๎บริการประชาชน 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
3. การพัฒนาบุคลากรด๎าน ICT ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
4. การจัดโครงสร๎างพื้นฐาน ICT เพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

สํวนต าบลเสอเพลอ 
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5. เป้าประสงค์ 

1. มีโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได๎มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช๎
งานอยํางเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขํายและระบบสารสนเทศ  

2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการพัฒนาคณะไปสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันตํอ
เหตุการณ์ 

4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให๎มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารผํานทางระบบอินเทอร์เน็ต  
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1.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

2.1   ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง 

องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอตั้งอยูํทิศเหนือของอ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  หํางจากที่ท าการ
อ าเภอกุมภวาปีประมาณ  23  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ  55.841  ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตํอกับ อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 ทิศใต๎  ติดตํอกับ ต าบลพันดอน  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

 ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลผาสุก  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

 ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อ าเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี   

แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 19 หมูํบ๎าน ได๎แกํ   หมูํ 1 บ๎านสงเปลือย        หมูํ 2 บ๎านเสอเพลอ     

หมูํ 3   บ๎านเหลํากล๎วย    หมูํ 4  บ๎านโนนขี้เหล็ก    หมูํ 5   บ๎านทองอินทร์    หมูํ 6    บ๎านสวนมอญ               
หมูํ 7 บ๎านโนนสวรรค์     หมูํ 8  บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํ 9 บ๎านสงเปลือย       หมูํ 10  บ๎านโนนศรีสมพร      

หมูํ 11 บ๎านวังหน๎าผา    หมูํ 12 บ๎านดงสามสิบ    หมูํ 13  บ๎านทองอินทร์   หมูํ 14  บ๎านหนองนาค า       

หมูํ 15  บ๎านโคกศรีส าราญ หมูํ  16บ๎านสงเปลือย     หมูํ 17  บ๎านโคกศรีส าราญ  หมูํ 18  บ๎านวังหน๎าผา  

หมูํ 19  บ๎านสงเปลือย 
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ข้อมูลประชากร      

    1.  มีทั้งหมด   19  หมู่บ้าน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,104  ครัวเรือน  

 2. จ านวนประชากรทั้งหมด  11,999  คน   รายละเอียดดังนี้ 

หมูํที่ บ๎าน จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 

ช่ือผู๎น า สมาชิกสภา อบต. 

ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านสงเปลือย 449 487 936 229 นายทรงศักดิ์  สุวรรณภักด ี นายสายทอง  สุวรรณภักดี 

นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ 

2 บ๎านเสอเพลอ 291 282 573 133 นายบุญสวน  ระภากุล ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร 

นางสีนวล  ธรรมบุตร 

3 บ๎านเหลํากล๎วย 405 405 810 204 นายกิตติ  นาทันตอง นายสุรชาติ  ขนันทอง 

นายถวิล  อินทโสม 

4 บ๎านโนนข้ีเหล็ก 170 190 360 98 นายประดิษฐ์  อุดชาชน นางพวงเพชร  แสงดี 

นางนิตยา อุ๎ยอ้ัง 

5 บ๎านทองอินทร์ 469 459 928 226 นายแม๏คชาญ  สุทธิแพทย ์ นายดวงปี  จันทะมา 

นายวิเชียร  มาวิเศษ 

6 บ๎านสวนมอญ 325 313 638 166 นายวิทวัส  แสงล ี นางทองสุข  ประสารศร ี

นายประยุทธ  มีโค 

7 บ๎านโนนสวรรค์ 185 187 372 101 นายชูศักดิ์  แสนเสนา นายวิเชียร  สารพันธ ์

นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี 

8 บ๎านโคกศรีส าราญ 346 341 687 196 นายปวริศ  มาณะศิลป ์ นายสมจิตร  มูลตลาด 

นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง 

9 บ๎านสงเปลือย 350 341 691 179 นายกฤษณะ  แก๎วเจริญ นายอนงค์  เหง๎าพรหมมินทร ์

นายพิทักษ์   สุวรรณภักด ี

10 บ๎านโนนศรีสมพร 249 256 505 139 นายนพดล  บุญโยรัตน ์ นางบุศยากรณ์  ข าศรีนวล 

นายอดุลย์  ทอกบุญมา 
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หมูํที่ บ๎าน จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 

ช่ือผู๎น า สมาชิกสภา อบต. 

ชาย หญิง รวม 

11 บ๎านวังหน๎าผา 336 336 672 212 นายบุญเลี้ยง  ศรีตระการ นายส ารวย  ผํานวงษ ์

นายปรีดา  แสนพันนา 

12 บ๎านดงสามสิบ 344 352 696 166 นายสี  จันทรนา นายอุทัย  วงศ์เสน 

นายสุนทร  วงศ์เสน 

13 บ๎านทองอินทร์ 362 338 700 183 นายสุบิน  ศิริชนม์ นายสมภาร  แสงล ี

นางมลิจันทร์  พงษ์ประเทศ 

14 บ๎านหนองนาค า 141 152 293 92 นายวัฒนา  โพธิสัตย ์ นายรักพงษ์  ไชยสาส์น 

นายสมหมาย พรหมโคตร 

15 บ๎านโคกศรีส าราญ 252 270 522 145 นายนิกร  นามวงษ์ษา นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศร ี

นายสนิท  บุญคุ๎ม 

16 บ๎านสงเปลือย 388 392 780 209 นายมาลา  ประทุมศร ี นายเกียรติศักดิ์  บุตตะกุล 

นายบุญถม  เอกตาแสง 

17 บ๎านโคกศรีส าราญ 303 280 583 143 นายแสตมป์  แสงล ี นางวิชุดา  สุดหอม 

นายทวีศักดิ์  ถาพร 

18 บ๎านวังหน๎าผา 278 283 561 132 นายอุทัย  หัตถประนิตย ์ นายทอม  บํอชน 

นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร ์

19 บ๎านสงเปลือย 338 354 692 151 นายสมศักดิ์  อุตตะพุทธ นายสมร  สุวรรณภักด ี

นายประสิทธ์ิ  ฤทธิ์วาป ี

รวมทั้ง  19  หมูํบ๎าน 5,981 6,018 11,999 3,104   

(ข๎อมูลจ านวนประชากร  ณ  มกราคม   2556 ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง) 

2.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 

 (1.)  อาชีพ 

ประชากรสํวนใหญํในพ้ืนท่ี  ท าการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะ  ข๎าว  อ๎อย มันส าปะหลัง และยางพารา นอกจากน้ัน
ยังมีผลิตทางการเกษตรอื่น  ๆ  อีก  เชํน  พืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์,รับจ๎างท่ัวไป  เป็นต๎น   
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 (2.)  หนํวยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 

 -  ปั้มน้ ามัน(หลอด)     6 แหํง -  โรงสี           14 แหํง 

 -  ร๎านค๎า    84 แหํง -  ร๎านซํอมรถ   9 แหํง 

 -  อุสาหกรรมหลํอเสา-ทํอซีเมนท์    1 แหํง -  ร๎านอินเตอร์เน็ต     2 แหํง 

 -  ร๎านเสริมสวย     7      แหํง  -  ร๎านวัสดุกํอสร๎าง    6    แหํง   

-  โรงงานผลิตน้ าดื่ม  1  แหํง 

2.3  สภาพทางสังคม 

 (1.)   การศึกษา    

 -  โรงเรียนประถมศึกษา   3 แหํง 

  1.โรงเรียนบ๎านเสอเพลอ โนนสวรรค์ 2.  โรงเรียนบ๎านเหลํากล๎วย โนนศรีสมพร   

  3. โรงเรียนบ๎านทองอินทร์สวนมอญ   

 -  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)         2 แหํง 

  1.  โรงเรียนบ๎านสงเปลือยดงสามสิบ   2. โรงเรียนบ๎านโคกศรีส าราญวังหน๎าผา    

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา    1 แหํง 

1.  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    4 แหํง 

  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหมํสงเปลือย 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทองอินทร์ 

  3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศรีส าราญ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 

 -  กศน.     1 แหํง 
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 (2.)  สถาบันและองค์กรการศาสนา  

  -  วัด  14 แหํง -  พุทธสถาน  2 แหํง 

  -  ศาลาประชาคม  19 หมูํบ๎าน   

-  ศาลหลักบ๎าน    11 แหํง 
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(3.)  สาธารณสุข 

  -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 2 แหํง  

  -  สถานพยาบาลเอกชน  - แหํง  

  -  อสม.  231  คน     

-  อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ  100  

 (4.)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  -  สถานีต ารวจชุมชน 1 แหํง  

2.4  การบริการขั้นพ้ืนฐาน 

 (1.)  การคมนาคม 

 -  มีถนนสายหลัก   1      ( หนองนาค า-วังหน๎าผา ) 

 -  มีถนนสายรองในความรับผิดชอบของ  อบต.  

  -  ถนนคสล.   99  สาย  -  ถนนลาดยาง  25  สาย  

-  ถนนลูกรัง  44  สาย 

 (2.)  การไฟฟ้า 

 -   มีไฟฟูาใช๎    19 หมูํบ๎าน  

 (3.)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าห้วย 

  -  ล าห๎วยค าบาก -  ล าห๎วยสามพาด   -  ล าห๎วยน้ าฆ๎อง  

-  ล าห๎วยโปรํงหินเหล็กไฟ 

  -  ล าห๎วยเดื่อ -  ล าห๎วยน้ าลอด      -  ล าห๎วยผักขา   -  ล าห๎วย 

  -  ล าห๎วยลุบปูน   -  ล าห๎วยกุดแคน  

  หนองน้ า 

  -  หนองสาคร -  หนองผึ้งโดํ -หนองนาค า  -  หนองน้ ากิน -หนองบึงสังข์ 

  -  หนองเสอเพลอ  -  หนองอีเซียง  -  หนองค าบาก  -  หนองเตย 

  -  หนองโปรํงหินเหล็กไฟ  -  หนองประปา 

  พ้ืนที่ชลประทาน 

  -  2,500  ไรํ 
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2.5  ศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบล 

  ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(1)   อัตราก าลัง 

ประเภท ระดับการศึกษา รวม 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานสํวนต าบล - - - - - - 1 1 6 13 3 1 25 

ลูกจ๎างประจ า - - 1 - - - - - - 1 - - 2 

พนักงานจ๎าง - - 9 - 1 1 4 4 1 11 - 1 32 

รวม - - 10 - 1 1 5 5 7 25 3 2 59 

 

(2)  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายการ รายได๎รับจริง (บาท) หมายเหตุ 

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 

เงินจัดเก็บรายได๎ 18,032,948.72 18,070,874.81 18,769,672.62  

เงินอุดหนุนทั่วไป 10,696,939 12,007,748 15,935,438  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,861,069 13,073,666 17,959,176  

รวม 37,590,956.72 43,152,288.81 52,664,286.62  

 

รายได๎  (ปีงบประมาณ  2556)        ประมาณการทั้งสิ้น       31,000,000 บาท
  ( 1)  รายได๎จัดเก็บเอง    

-  หมวดภาษีอากร     จ านวนเงิน         215,000 บาท  

  -  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต  จ านวนเงิน      22,000 บาท  

  -  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน    จ านวนเงิน            350,000 บาท  

  -  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด     จ านวนเงิน      80,000 บาท  

 (2)  รายได๎ที่รัฐบาลเก็บแล๎วจัดสรรให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

  -  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวนเงิน 16,333,000 บาท  
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 (3)  รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  -  หมวดเงินอุดหนุน    จ านวนเงิน 14,000,000 บาท 

  ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

  1.  การรวมกลุํมของประชาชน 

   -  กลุํมอาชีพ     118  กลุํม  

  2.  จุดเดํนในพื้นที่  

  -  ประชาชนสํวนใหญํมีความสามัคคี  ชํวยเหลือซึ่งกันและกันและให๎ความรํวมมือแกํสํวนรํวม  

  -  สภาพดินเป็นดินรํวนปนทราย  เหมาะสมแกํการเพาะปลูก  ท าไรํ  ท าสวน 

2.6  ข๎อมูลอื่น  ๆ  

(1.)  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

 -  ล าห๎วย   7 แหํง 

 1.  ล าห๎วยน้ าฆ๎อง  

2.  ล าห๎วยสามพาด 

 3.  ล าห๎วยเดื่อ  

4.  ล าห๎วยค าบาก 

 5.  ล าห๎วยน้ าลอด  

6.  ล าห๎วยโปรํงหินเหล็กไฟ 

 7.  ล าห๎วยผักขา 

(2.)  ข๎อมูลผู๎บริหาร 

1.  นายสมัย  นครไพร   นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 

2.  นางบุษบา  วงษ์หงษ์สา   รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 

3.  นายสมเกียรติ  สวํางโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  

4.  นายศุภชัย  นิตย์ภักดี   เลขานุการนายก อบต.  

5.  นายศิริ  ใจด า    ที่ปรึกษานายก อบต. 
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 (3.) ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ส านักปลัด กองคลัง 

1 วําท่ีร๎อยโทกฤดากร อึ่งสะกาว ปลัดอบต. 1 นางนิตยา  ตาน๎อย  หัวหน๎าสํวนการคลัง 

2 นางลัดดาวัลย์  พาลาสี  รองปลัด  อบต. 2 นางสาวนิรชา  อริยธนวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญช ี

3 นางอุไรวรรณ  ประโกสันตัง หัวหน๎าส านักปลัด 3 นางธนัญญา  เนตรมุข จพง.พัสดุ 

4 จําเอกรังสัญ  ศิริบุตร จพง.ปูองกันฯ 4 นางลัดดา  ขาวภา  ผช.จนท.จัดเก็บรายได ๎

5 นางทัศนีย์   อินทรท านา จนท.ตรวจสอบภายใน 5 นางสาวจินตนา  พรหมสิทธ์ิ ผช.จนท.พัสด ุ

6 นางสาวอารินี  กาวรรณธง บุคลากร 6 นางสาวชาลิตา  รัตนะ ผช.จนท.การเงินฯ 

7 นางวัชราภรณ์  รอดเพ็ง  จพง.ธุรการ    

8 นายฑีฆทัศน์  บุญมาตร  จนท.ปูองกันฯ    

9 นายบุญเชิด  แก๎วเจริญ  นักการภารโรง กองช่าง 

10 นางวารี  เหมะเทวัญ จนท.การเงินและบัญช ี    

11 นางสาวสุชัญญา  อุทัยแสง ผช.จนท.วิเคราะห ์ 1 นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์ หัวหน๎าสํวนโยธา 

12 นางสาวกัญญนันท์ เหง๎าพรหมมิ
นทร์ 

ผช.จนท.ธุรการ 2 นายชาญชัย  เจริญสุข นายชํางโยธา 

13 นายอนันต์  เกษสัญชัย  พนักงานขับรถยนต ์ 3 นางสาวอัฐศญานนท์  โพธิ์งาม ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 

14 นายสมจิตร พิมพ์ศรี ผช.จนท.บันทึกข๎อมูล 4 นายสุเนตร  ค าน๎อย ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา 

15 นายอุทัย  ศรีหาปัญญา พนักงานประจ ารถขยะ 5 นายนิยม  นาที  ผู๎ชํวยชํางโยธา 

16 นายปกาศิต  สินเทาธ์  พนง.ขับรถน้ าอเนกประสงค ์ 6 นายเจษฎา  วงษ์เสน ผู๎ชํวยชํางเขียนแบบ 

17 นายภานุพงษ์   แก๎วเจริญ  พนักงานขับรถขยะ ส่วนการศึกษา 

18 นางสุนิตย์ถา  มูลจูล คนงานท่ัวไป 1 นายศักดิ์ชัย  กิติราช หัวหน๎าสํวนการศึกษา 

19 นางสาวสุพรรณี  วันค า  คนสวน 2 จ.ส.อ.ธนพชัย  พละจ ู นักวิชาการศึกษา 

20 นายมงคล  ตานุชนม์  พนักงานดับเพลิง 3 นางสาวกมนณัฐ เสนางคะบุตร ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา 

21 นายนพดล  โคตรหัสดี  พนักงานกับเพลิง 4 นางกนกนาฎ  ธรรมโหร ครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

22 นายพีระพงษ์  บุญโยรัตน์  พนักงานประจ ารถขยะ 5 นางสุรัสวดี  เจียระวาปี  ครูผู๎ดูแลเด็กฯ 
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23 นายเฉลิมพงษ์  ค าวิรัตน ์ ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ปูองกัน 6 นางสาววงเดือน  นามโว ครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

24 นายสุดใจ  ทองแสนสุข คนงานท่ัวไป 7 นางสุมาลี  ชูพรมวงษ์  ครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม 8 นางทิภาภรณ์  โคตรบึงแก ครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

1 นายค าพันธ์   กะวิกุล นักพัฒนาชุมชน 9 นางสายสมร  หนองทองทา ครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

2 นายอากล๎า  พรหมสิทธ์ิ  เจ๎าพนักงานชุมชน 10 นางวัชรา  ศรีแดดัน ครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

3 นางสาวกนกวรรณ  ขนันทอง ผช.นักพัฒนาชุมชน 11 นางจันทร์เพ็ญ  หัดสิม  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

งานส่งเสริมการเกษตร 12 นางสาวกันยากร รูปคม            ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

1 นายลิขิต   โรจนชัยกุล   นักวิชาการเกษตร 13 นางดอกไม๎  บุตรวาระ ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

2 นางสาวธิดารัตน์  พละจู        ผู๎ชํวยธุรการ การเกษตร 14 นางพวงผกา  โสประโคน  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

   15 นางสาวณัฐชาภรณ์  พิมพ์ศร ี ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กฯ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

  ประเภทท่ี  1 ดินบริเวณลูกคลื่นลานลาด  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าปานกลาง  ความสามารถให๎น้ าซึมผําน
ปานกลาง  เนื้อดินชั้นลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนดินทราย  มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า  ถึงต่ ามาก  ระดับความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ควรจัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกอยํางถาวร  โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูกปุา  หรือปลูก
พืชไรํ  หรือผลไม๎ตําง ๆ  แตํควรเลือกชนิดของพืชที่ปลูกให๎เหมาะสม  เชํน  ผัก , ถั่วตํางๆ  อ๎อย  นอกจากจะมี
การใสํปุ๋ยในอัตราท่ีเหมาะสมและมีการจัดการที่ดีแล๎ว  ต๎องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินที่ดีอีกด๎วย  เชํน  การ
ปลูกพืชตามแนวระดับและการท าขั้นบันได  หรือคันดินในบริเวณท่ีอาศัยน้ าฝนส าหรับการเพาะปลูก  เพราะ
มักประสบภาวะแห๎งแล๎ง 

ประเภทท่ี  2 ดินบริเวณท่ีราบลุํม  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเร็ว  ความสามารถให๎น้ าซึมผํานช๎า     เนื้อดิน
ชั้นบนเป็นดินรํวนปนทราย  ดินชั้นลํางเป็นดินรํวมเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย  มีประมาณ
อินทรียวัตถุ  คํอนข๎างต่ าถึงต่ ามาก  ระดับความสมบูรณ์ต่ าเหมาะส าหรับปลูกข๎าวในฤดูฝนจากสภาพพ้ืนดิน
ของต าบลวํา  พ้ืนที่ทางด๎านตะวันตกของต าบล  ตั้งแตํทิศเหนือจดทิศใต๎จะพบดินประเภทที่  1  ซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่สํวนใหญํในหมูํที่  11,18,15,13,5,6,3,10,2,9,19  และ  14   บางสํวน 

ในหมูํที่  1,4,12,7,8  และ  17   สํวนดินประเภทที่  2  ซึ่งอยูํทางตะวันออกของต าบล  ตั้งแตํทิศเหนือจดทิศ
ใต๎ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณริมฝั่งล าห๎วยสามพาดและห๎วยน้ าฆ๎อง  พบในพ้ืนที่สํวนใหญํของหมูํที่  1,16,12,7,17  
และ  8  บางสํวนในหมูํที่  3,5,6,2,9,19 และ  4 
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-  โครงสร้างการบริหารงานและภาระหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

 

  

                                                                                                                      

       

     

                   

 

 

 

 

 

  

 

  

รองปลดั  อบต.เสอ

เพลอ 

ปลดั  อบต.เสอเพลอ 

(นกับริหารงาน อบต.8) 

 

เลขานกุารนายก 

นายก อบต. 

รองนายก  อบต. 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 

สว่นการศกึษา 

 

กองคลงั 

งานตรวจสอบภายใน 

รองนายก  อบต. 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร         สว่นสวสัดิการและสงัคม 
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- งานสํงเสริมสวัสดิการสังคม    - งานด๎านพืช  ปศุสัตว์ ประมง     -  งานบริหารทั่วไป  -  งานการเงิน          -  งานกํอสร๎าง      -  งานบริหารการศึกษา 

      - งานปูองกันโรคพืชและสัตว์        -  งานนโยบายและแผน -  งานบัญชี                   -  งานออกแบบและควบคุม       -  งานสํงเสริมการศึกษา 

      -  งานสํงเสริมการเกษตร         -  งานกฎหมายและคดี  -  งานจัดเก็บรายได๎          -  งานสาธารณูปโภค        -  งานศาสนาวัฒนธรรม  
                                  -  งานงบประมาณ    -  งานพัสดุ                   -  งานผังเมือง               -  งานงานกีฬาและนันทนาการ                  

                                         -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

               -  งานสาธารณสุข                         
                     -  งานบุคลากร      



-18- 

 

3. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) องค์การบริหารสํวน ต าบลเสอเพลอ  มีการเชื่อม

ระบบเครือขํายภายในของอาคารด๎วยระบบเครือขํายไร๎สาย  หรือ ระบบเครือขํายแบบ  Wireless LAN หรือ 
WLAN ทาให๎บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ สามารถใช๎ประโยชน์จากระบบเครือขํายได๎อยําง
ทั่วถึง องค์การบริหารสํวน ต าบลเสอเพลอ  ได๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎  ส านัก/กอง ตํางๆ ในองค์การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ  น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  แตํจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช๎งานยังมีจ านวนไมํเพียงพอ และกวํา 50 % เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ล๎าสมัย 

2. สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ได๎เชื่อมตํอระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์ภายในเข๎ากับเครือขํายระบบ Internet ด๎วยระบบวงจรเชํา บริษัท ทีโอที จากัด 
(มหาชน) ที่ความเร็ว 20 Mbps 

3. สถานภาพด้านฐานข้อมูล องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ได๎จัดท าฐานข๎อมูลของจังหวัดและ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยมอบหมายให๎บุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอเป็นผู๎ดูแล
และพัฒนาระบบ 

4. สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทาโครงการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตลอดจนสนับสนุนให๎บุคลากรด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีโอกาสเข๎ารํวมประชุมสัมมนากับ
หนํวยงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ 
 
4. สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
จุดแข็ง(Strengths) 

1. นโยบายระดับชาติให๎ความส าคัญตํอการพัฒนา และการใช๎ ICT 
2. ผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ให๎การสนับสนุนด๎วยดี 
3. ระบบ ICT ที่มีอยูํเดิมได๎รับการพัฒนามาแล๎วระดับหนึ่ง 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. การบริหารจัดการงานด๎าน ICT ยังมีรูปแบบไมํชัดเจน 
2. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ ความช านาญ ทั้งในด๎านระบบเครือขําย และระบบการ

จัดการสารสนเทศ ที่เพียงพอ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีเครือขํายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไมํเพียงพอทั่วถึง 
4. ได๎รับการสนับสนุนด๎านงบประมาณ บุคลากร คํอนข๎างน๎อย 

2558-2562 
โอกาส(Opportunities) 

1. รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหนํวยงานรับผิดชอบระดับชาติ 
2. ประเทศมีแผนแมํบทในการพัฒนา ICT สํงผลตํอการพัฒนาลงไปถึงระดับท๎องถิ่นให๎ 

สามารถบรรลุภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอได๎ในที่สุด 
3. การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสูํสังคมแหํงภูมปัญญาและการเรียนรู๎ 
4. การกระจายความเสมอภาคด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานได๎รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น 
5. ความตื่นตัวของคนไทยด๎าน ICT เพ่ิมข้ึน 
6. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามล าดับ 
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ภัยคุกคาม(Threats) 
1. ขาดแคลนบุคลากรด๎าน ICT ที่มีความรู๎ความสามารถ 
2. โอกาสการเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎ของประชาชนยังน๎อยและไมํทั่วถึง  
3. ศักยภาพการแขํงขันด๎าน ICT ของไทยยังต๎องพ่ึงพาตํางชาติจ านวนมาก 
4. ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช๎ ICT 

 

ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให๎บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อยําง

เป็นรูปธรรมภายใต๎เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ พ.ศ. 
2558 – 2562 ได๎ก าหนดยุทธ์ศาสตร์ในการด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที ่1 การใช๎ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงเสริม  สนับสนุน ให๎ประชาชนใช๎
ประโยชน์จาก  ICT เพ่ือให๎ประชาชนสามารถรับรู๎ขําวสารและความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารสํวน         
เสอเพลอ ได๎ โดยจัดให๎มีการพัฒนา  website ขององค์การบริหารสํวน ต าบลเสอเพลอ  เพ่ือที่จะสามารถ
ให๎บริการประชาชนโดยระบบ e-Service ได๎ตํอไป 
 
เป้าหมาย 

1. ประชาชนในต าบลสามารถเข๎าถึงและใช๎ ICT ในการรับรู๎ขําวสารและรับการบริการได๎อยํางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2. ทุกส านัก/กอง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพ่ือให๎ข๎อมูลขําวสารและการบริการแกํ
ประชาชน 
 
แผนงาน/กิจกรรม 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให๎บริการประชาชน  
2. การพัฒนา website ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ เพ่ือการบริหารและการให๎บริการ

ประชาชน 
 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการ

สื่อสาร ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์  และระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร  และการบริการ  โดยความรํวมมือ
จาก สานัก/กอง ในองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  สร๎างศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ  (Operation center) 
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข๎อมูลระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  รวมทั้งสํงเสริมการใช๎  ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารและให๎การบริการด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่สอดคล๎องกับการบริหารงานท๎องถิ่นแบบบูรณาการ  และ
การปฏิรูประบบราชการ 

 
เป้าหมาย 

1. การบริหารจัดการมีระบบข๎อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับและทุก สานัก/กอง ในองค์การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ 
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2. การบริหารจัดการของทุก สานัก/กอง มีคลังข๎อมูล (Data warehouse) เพ่ือการวางแผนการ

ประเมินผลและการตัดสินใจ2558-2562 
3. จัดศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข๎อมูลผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกสํวนงาน 
4. การบริหารจัดการให๎มีระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เป็นระบบบริหารงานกลาง ได๎แกํ ระบบบริหารงาน

บุคคล ระบบบริหารงานทะเบียน  ระบบงานสารบรรณ  ระบบบริหารงานพัสดุ  ระบบบริหารงานงบประมาณ
และการเงิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดาเนินงานและให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ  
กับผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

5. การบริหารงาน ICT ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ มีผู๎รับผิดชอบในทุกส านัก/กอง 
6. ทุก สานัก/กอง ประยุกต์ใช๎ ICT ลดขั้นตอน และลดจานวนการใช๎กระดาษ 
7. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการใช๎ ICT เพ่ือปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร 

1.1 พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือการบริหาร การจัดการฐานข๎อมูล
สารสนเทศ 

1.2 สํงเสริมและจัดให๎มีการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนการติดตามเพ่ืประเมินผล 
1.3 อบรมบุคลกรกลุํมผู๎ปฏิบัติให๎สามารถใช๎ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได๎พัฒนาและจัดหามา

ใช๎งาน 
2. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการจัดการ 

2.1 สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการปรับปรุงข๎อมูลให๎มีมาตรฐานเดียวกัน 
2.2 สํงเสริม สนับสนุนให๎ทุก ส านัก/กอง จัดทาคลังข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
2.3 จัดให๎มีการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข๎อมูล และปรับปรุงระบบงานให๎เป็น 

ระบบเปิด 
2.4 จัดให๎มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในสานักงาน ลดขั้นตอนและลดกระดาษ 

ในทุกส านัก/กอง 
2.5 สํงเสริมให๎มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริหารงานใน 

ส านัก/กอง 
3. แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาการบริหารและการบริการ 

3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล 
3.2 สํงเสริมให๎ทุก สานัก/กอง ใช๎ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3.3 จัดให๎มีผู๎รับผิดชอบด๎านข๎อมูลสารสนเทศ และ ให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ ผําน 

ระบบ Intranet และ Internet แกํ สานัก/กอง ภายในองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานตามบทบาทหน๎าที่ 

3.4 สํงเสริม สนับสนุนให๎ ทุก สานัก/กอง ภายในองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ใช๎สื่อ
และเทคโนโลยีตํางๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
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3.5 จัดให๎มีการประกวดสื่อทางด๎านอิเล็กทรอนิกส์ Multimedia สื่อโทรทัศน์และวิทยุ เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด๎าน ICTพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด๎าน ICT โดย

จัดให๎มีการอบรมความรู๎ด๎าน ICTตามแนวทาง ที่องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ก าหนดไว๎ 
 

เป้าหมาย 
1. ทุก ส านัก/กอง มีบุคลากรที่มีความสามารถด๎าน ICT ให๎เอ้ือตํอการปฏิบัติงาน 
2. หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให๎ความรํวมมือในการพัฒนาบุคลากรด๎าน ICT ทุกระดับ 
 

แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด๎าน ICT แกํประชาชน สํวนราชการ 

1.1 จัดหาและฝึกอบรมชํางเทคนิคทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให๎
ด าเนินกิจกรรมทางด๎าน ICT ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1.2 จัดหาและพัฒนาบุคลากรผู๎สอน ICT ทั้งท่ีมีอยูํเดิมและต๎องเพ่ิมข้ึนใหมํ ให๎มีความรู๎ 
ทักษะ และประสบการณ์ด๎าน ICT มากขึ้นโดยลาดับ 
2. แผนงานสร๎างเครือขํายความรํวมมือด๎าน ICT 

2.1 สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางสํวนราชการในต าบล อ าเภอ และภาคเอกชน เพ่ือให๎
สามารถใช๎ทรัพยากรทางด๎าน ICT และประสบการณ์รํวมกันได๎ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร๎างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสมจัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม 

มุํงเน๎นการจัดหาและใช๎ทรัพยากรทางด๎านเครือขํายรํวมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช๎ใน
การด าเนินการที่ได๎มาตรฐานถูกต๎องตามกฎหมายโดยรํวมมือกับเอกชน  ชุมชน และหนํวยงานอื่น เตรียม
บุคลากรปฏิบัติงานด๎าน ICT ให๎เพียงพอ รวมทั้งการสร๎างมูลคําเพ่ิม และการซํอมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มี
อยูํให๎มีประสิทธิภาพในการใช๎ปฏิบัติงาน 
 
เป้าหมาย 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ มีศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศท่ีควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบ
เครือขํายภายใน ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 

2. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎าน ICT อยํางเพียงพอ 
3. องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอมีซอฟต์แวร์ที่ถูกต๎องตามกฎหมาย 
4. องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอมีระบบเครือขํายภายใน ที่มีความปลอดภัยและ 

เชื่อถือได๎ สามารถเชื่อมตํอได๎ทุกสํวนงาน 
5. องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ มีระบบเครือขํายที่สามารถเชื่อมตํอกับเครือขํายหลัก 

ระดับกระทรวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไมํต่ ากวํา 2 Megabit2558-2562 
6. มีศูนย์บริการขําวสาร และการประชาสัมพันธ์ และบริการ internet แกํประชาชน 
7. องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ สร๎างมูลคําเพ่ิมจากโครงสร๎างพ้ืนฐาน ICT ที่ได๎พัฒนาขึ้น 
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แผนงาน/กิจกรรม 

1. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์ 
1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต๎องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license 
1.2 สนับสนุนให๎ทุก สานัก/กอง ใช๎ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือซอฟต์แวร์ Open 

source 
2. แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือขําย 

2.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช๎ในด๎านการให๎บริการและด๎านการ
บริหารจัดการอยํางเหมาะสม 

2.2 จัดหาระบบเครือขําย Gigabit สาหรับการเชื่อมตํอระบบคอมพิวเตอร์ของทุกส านัก/กอง 
ในสังกัด ให๎เป็นเครือขํายเดียวกันอยํางทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได๎ 

2.3 ซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีให๎สามารถนากลับมาใช๎ได๎  
อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4 สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือระดมสรรพกาลังในการ 
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ICT 
2558-2562 
ส่วนที่ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
60 2561 2562 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให๎บริการประชาชน 30,000 20,000 
5,000 5,000 5,000 งานบริหารทั่วไป 

2. โครงการพัฒนา websiteขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ เพ่ือการบริหารและการให๎บริการ
ประชาชน 50,000 30,000 10,000 5,000 5,000 งานบริหารทั่วไป 
รวม 80,000 50,000 15,000 10,000 10,0002558-2562 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือการบริหาร การจัดการฐานข๎อมูลสารสนเทศงานการ
เจ๎าหน๎าที่ 

2 โครงการอบรมบุคลกรกลุํมผู๎ปฏิบัติให๎สามารถใช๎ระบบงานคอมพิวเตอร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
50,000 30,000 10,000 งานการเจ๎าหน๎าที่ 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน ในสานักงานลดขั้นตอนและลดปริมาณการใช๎กระดาษงาน
บริหารทั่วไป 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล 50,000 20,000 5,000 5,000 5,000 งาน
ประชาสัมพันธ์ 
2558-2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICTชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดหาและฝึกอบรมชํางเทคนิคทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให๎ดาเนิน
กิจกรรมทางด๎าน ICTขององค์การบริหารสํวนต าบล 30,000 30,000 15,000 งานการศึกษา 

2 โครงการอบรมบุคลกรกลุํมผู๎ปฏิบัติให๎สามารถใช๎ระบบงานคอมพิวเตอร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
20,000 20,000 10,000 งานการเจ๎าหน๎าที่ 
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3 โครงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางสํวนราชการในต าบล อ าเภอและภาคเอกชน เพ่ือให๎ 

สามารถใช๎ทรัพยากรทางด๎าน ICT และประสบการณ์รํวมกันได๎ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งาน
บริหารทั่วไป 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เหมาะสม2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต๎องตามกฎหมายในลักษณะของGovernment license 100,000 
50,000 งานพัสดุ 

2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช๎ในด๎านการให๎บริการและด๎านการบริหาร
จัดการอยํางเหมาะสม20,000 20,000 10,000 งานพัสดุ 

3 โครงการจัดหาระบบเครือขําย Gigabit สาหรับการเชื่อมตํอระบบคอมพิวเตอร์ของทุกสานัก/กอง 
ในสังกัด ให๎เป็นเครือขํายเดียวกันอยํางทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได๎200,000 100,000 งานพัสดุ 

4 โครงการจัดซื้อ / ซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีให๎สามารถนากลับมาใช๎ได๎  
อยํางมีประสิทธิภาพ100,000 50,000 50,000 20,000 10,000 งานบริหารงานทั่วไป 
รวม 420,000 220,000 60,000 20,000 10,000และการติดตามประเมินผล 
1. การบริหารจัดการ 

เพ่ือให๎แผนแมํบท ICT ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์
ด๎านการบริหารจัดการจึงต๎องดาเนินการดังนี้ 

1. สร๎างความเข๎าใจแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกระดับเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  ยอมรับและนาแผนไปสูํการ
ปฏิบัติ 

2. ก าหนดให๎แผนแมํบท ICT เป็นสํวนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
และก าหนดเปูาหมายให๎เป็นสํวนหนึ่งของสัมฤทธิผล ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ จะใช๎เป็นกรอบ
การขอตั้งงบประมาณ 

3. ให๎มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ แตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบเพื่อด าเนินงาน ด๎าน ICT 

ให๎บังเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายอยํางเป็นรูปธรรม ได๎แกํ 
4.1 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์  
4.2 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบฐานข๎อมูล 
4.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด๎าน ICT 

5. ให๎คณะกรรมการแตํละส านัก/กอง รายงานผลความส าเร็จในการดาเนินการใช๎ ICT ตามภารกิจที่
รับผิดชอบ ตามลาดับทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีความจาเป็นต๎องรายงานความส าเร็จให๎ผู๎บริหารทราบ 
 
2. การติดตามประเมินผล 

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลก าหนดการติดตามประเมินผลให๎ครอบคลุมเปูาหมาย  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดในแผนนี้ รวมทั้งให๎ส านัก/กอง มีสํวนรํวมในการก าหนดและเป็นที่ยอมรับโดย 

1. สร๎างตัวชี้วัดเพ่ือบํงชี้ถึงความส าเร็จของการดาเนินการตามแผน เพ่ือใช๎ในการติดตาม 
ประเมินผล  ทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรหรือ  
ส านัก/กอง ในการนาแผนแมํบทไปใช๎ 
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2. จัดระบบฐานข๎อมูลตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสร๎าง 
เครือขํายเชื่อมโยงข๎อมูลการดาเนินการเพ่ือให๎เอ้ือตํอการติดตามประเมินผล  โดยประสานการก าหนดตัวชี้วัด 
กับ ส านัก/กอง 

3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความส าเร็จในการดาเนินการตามแผนด าเนินการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานความส าเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินภายในรวมทั้งจัดให๎มีการ
ประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงแก๎ไขการดาเนินการอยํางตํอเนื่อง  
2558-2562 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท๎ายของแผน 
1.1 อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู๎มีความรู๎ด๎าน ICT ในแตํละ ส านัก/กองในองค์การ

บริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
1.2 อัตราการเพ่ิมของ Web page เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการบริการ 
1.3 ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ 

2. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. สัดสํวนของ  สานัก/กอง ในองค์การบริหารสํวน ต าบลเสอเพลอ  ที่สามารถเชื่อมตํ อ 
internet และมีการให๎บริการสารสนเทศ 

2. อัตราการเพ่ิมของผู๎ใช๎บริการศูนย์ ICT ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 

1. จานวนหนํวยงานภายในองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ที่ใช๎ ICT ในการบริหารอยํางครบวงจร 
2. ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข๎อมูลกลางที่ใช๎ในการบริหารจัดการ  
3. สัดสํวนของหนํวยงานที่มี Data warehouse เพ่ือการตัดสินใจ 
4. สัดสํวนของระบบงานภายในของหนํวยงานที่สามารถใช๎ ICT ในการดาเนินการ 
5. จานวนบริการของหนํวยงานภายในองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ที่สามารถให๎บริการด๎วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ปริมาณการให๎บริการของหนํวยงานที่ด าเนินการด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. จ านวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได๎ในระหวํางหนํวยงาน 
8. สัดสํวนของหนํวยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข๎อมูล ระหวํางศูนย์ข๎อมูลกลาง 
9. ปริมาณการใช๎ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ 
10. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ๎างผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. สัดสํวนของหนํวยงานที่จัดให๎มีผู๎รับผิดชอบ ICT 
12. สัดสํวนของบุคลากรในหนํวยงานที่มีทักษะ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
1. จ านวนผู๎ปฏิบัติงานด๎าน ICT ที่มีคุณภาพ 
2. อัตราของหนํวยงานที่ดาเนินการพัฒนาบุคลากร รํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ 
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3. จ านวนผู๎ปฏิบัติงานด๎าน ICT ที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ  

ผู๎ปฏิบัติงานด๎าน ICT 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวช้ีวัดการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

1. สัดสํวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด๎าน ICT ในหนํวยงานองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  
2. สัดสํวนของหนํวยงานภายในที่สามารถเชื่อมตํอ internet ได ๎
3. อัตราสํวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตํอหนํวยงาน / ผู๎ใช๎ 
4. สัดสํวนของหนํวยงานภายในที่มีเครือขํายเป็น GIGABIT : Fast Ethernet 
5. จ านวนหนํวยงานที่มีการเชื่อมตํอ internet และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมตํอ internet 

ภายในหนํวยงาน 
6. อัตราการเพ่ิมของ Software ที่ถูกต๎องตามกฎหมาย 
7. อัตราการเพ่ิมของการใช๎ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เป็น Open Source 
8. สัดสํวนของหนํวยงานที่สร๎างมูลคําเพ่ิมและใช๎อุปกรณ์ ICT ที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
9. สัดสํวนของหนํวยงานที่มีการระดมสรรพก าลังจากแหลํงตําง ๆ เพ่ือการจัดหาอุปกรณ์ ICT 


