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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

....................................... 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ได้ด าเนิน 
การจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.   ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘  ตามตัวชี้วัดมิติที่ ๔  
ข้อ ๒.๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้วนั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(IT Master Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  เพ่ือด าเนินพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ให้ความส าคัญในส่วนของความเชื่อมโยง  และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ) 
                                          (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 

 
 

 



 

ค าน า 
 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ที่ได้จัดท าขึ้นฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล          
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘  ตามตัวชี้วัดมิติที่ ๔ ข้อ ๒.๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ให้ความส าคัญในส่วนของความเชื่อมโยง  และความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บัดนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ของ แผนแม่บทฯ ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

 

 

 

 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

คณะจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                 หน้า 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
  -  บทที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        ๑ 
  -  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น                 ๑๑ 
  -  พันธกิจ (Mission)                  ๑๑ 
  -  ยุทธศาสตร์                   ๑๒ 
  -  กลยุทธ                   ๑๒ 
  -  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม               ๑๔ 
  -  การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว     ๑๕ 
  -  การพัฒนาระบบสารสนเทศ                 ๑๖ 
  -  บทที่  ๒  การวิเคราะห์  SWOT                ๑๗ 
  -  บทที่  ๓  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          ๑๙ 
  -  บทที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ              ๒๑ 
  -  บทที่  ๕  การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล              ๒๖ 
  -  ตารางสรุปยุทธศาสตร์                  ๓๑ 
  -  อ้างอิง                   ๓๒ 
  -  คณะผู้จัดท า                   ๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Master Plan) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
.................................. 

 
 

บทที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

๑.๑  สภาพพื้นที ่
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารต าบลหนองบัว     
ต าบลหนองบัว  ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  ๑  บ้านหนองผือ  
      หมู่ที่  ๒  บ้านกอก  
       หมู่ที่  ๓  บ้านคุยเชือก  
         หมู่ที่  ๔  บ้านคุยแพง 
        หมู่ที่  ๕  บ้านโนนเมืองน้อย  
      หมู่ที  ๖  บ้านโนนหินแห่ 
        หมู่ที่  ๗  บ้านหนองปลาเข็ง 

     หมู่ที่  ๘  บ้านหนองปลาเข็ง 
      หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับดอน น้ าท่วมถึง  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๙.๒๒ ตารามกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๒๑๖ ไร่ เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  เป็น
พ้ืนที่ส าหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตต าบลหนองบัวบางปีเกิดอุทกภัยรุนแรง 
 
 



-  ๒  - 
 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว  
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  ๙ องศา 
    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  ประมาณ  ๘๐% ดินร่วนปนทรายประมาณ ๒๐ % เหมาะแก่
การท านา   
 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๒๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๒๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ า
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสร้างขึ้นได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย ๒ แห่ง กุดอ้ายลาย ห้วยน้ าเค็ม ฝาย  ๑ แห่ง ฝายกั้นน้ ากุดอ้ายลาย 
    หนองน้ า ๖ แห่ง           บ่อน้ าตื้น ๑๗ แห่ง 
    ล าคลอง           - แห่ง           บ่อบาดาล ๙ แห่ง 
    บึง  ๖ แห่ง           อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  ๒ แห่ง แม่น้ าชี แม่น้ าพอง  
                     อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  
                     

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปุาไม้ และต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  
ผลัดใบ   
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง

เป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ๑,๙๗๗ คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๗๓๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างปกติ ประชาสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จากผลการประชุมทุกครั้งที่จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
พัฒนาให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานจ ากัด  
ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   
 
 
 



-  ๓  - 
 

๒.๑ เขตการปกครอง 
ต าบลหนองบัว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทย เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓  
ตอนพิเศษ ๕๒  ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙  มีผลบังคับใช้เมื่อ  ในวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐   
มีพ้ืนที่ ๒๙.๒๒  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๘,๒๑๖  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ๖๐  กิโลเมตร ห่างจาก
ตัวอ าเภอโกสุมพิสัย ๔๐ กิโลเมตร 

 

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
        ทิศเหนือจด ต าบลกู่ทอง   อ าเภอเชียงยืน 
        ทิศใต้จด  ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย            
                     ทิศตะวันออกจด ต าบลยางท่าแจ้ง  อ าเภอโกสุมพิสัย   
        ทิศตะวันตกจด ต าบลโพนงาม   อ าเภอโกสุมพิสัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
หมู่ที่  ๑  บ้านหนองผือ   

                        หมู่ที่  ๒  บ้านกอก  
        หมู่ที่  ๓  บ้านคุยเชือก  
          หมู่ที่  ๔  บ้านคุยแพง 
         หมู่ที่  ๕  บ้านโนนเมืองน้อย  
       หมู่ที  ๖  บ้านโนนหินแห่ 
         หมู่ที่  ๗  บ้านหนองปลาเข็ง 

      หมู่ที่  ๘  บ้านหนองปลาเข็ง 
       หมู่ที่  ๙  บ้านคุยเชือก 

 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ต าบลหนองบัว  ทั้งเขตองค์การเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๑๐  เขต ดังนี้ 

ประชาชนในเขตต าบลหนองบัวส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
ต าบลหนองบัวยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมแก้ไขปัญหา
ความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    ๔,๘๓๗     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ๔,๘๓๗     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ๓,๙๕๘  คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๘๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๓   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ๓,๙๕๘  คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๘๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๘๓ 
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๓. ประชากร 
  

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ที ่ ชื่อชุมชน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน) 
๑ ม. ๑ บ้านหนองผือ ๑๙๒ ๓๓๑ ๓๔๖ 
๒ ม. ๒ บ้านกอก ๑๗๒ ๓๘๓ ๓๙๙ 
๓ ม. ๓ บ้านคุยเชือก ๒๓๒ ๔๕๑ ๔๐๘ 
๔ ม. ๔ บ้านคุยแพง ๒๑๙ ๔๖๙ ๔๓๒ 
๕ ม. ๕ บ้านโนนเมืองน้อย ๒๐๕ ๓๕๙ ๓๗๗ 
๖ ม. ๖ บ้านโนนหินแห ่ ๑๗๑ ๒๘๒ ๒๔๗ 
๗ ม. ๗ บ้านหนองปลาเข็ง ๑๑๑ ๒๑๔ ๒๐๒ 
๘ ม. ๘ บ้านหนองปลาเข็ง ๑๒๒ ๒๔๔ ๒๒๐ 
๙ ม. ๙ บ้านคุยเชือก ๗๔ ๑๓๒ ๑๓๓ 

๑๐ ม. ๑๐ บ้านหนองผือ ๑๕๑ ๒๖๘ ๒๖๔ 
รวม ๑,๖๔๙ ๓,๑๓๔ ๓,๐๒๘ 

 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน ๕๗๖  คน ๕๘๗  คน อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

จ านวนประชากร ๒ ,๐๐๓  คน ๒ ,๐๒๗  คน อายุ ๑๘-๖๐ ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ๔๒๕  คน ๕๓๖  คน อายุมากกว่า ๖๐ ปี 

รวม   ๓,๐๐๔ คน   ๓,๑๕๐ คน ทั้งสิ้น ๖,๑๔๘ คน 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษ

ไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  
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การศึกษา  ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
 

สังกัด สพฐ. อบต.หนองบัว 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่อบต.หนองบัว  
    -  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 
    -  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 
    -  โรงเรียนบ้านคุยเชือก   
    -  โรงเรียนบ้านคุยแพง 
    -  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ   
     

 
 
 
 

๕ แห่ง 
 
 
 

๒   แห่ง 
๕   คน 
๖   คน 

๑๕๑  คน 
 

๖๗  คน 
๖๐  คน 
๕๕  คน 
๓๘  คน 
๑๓๕ คน 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยัง
ไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  ๒   แห่ง 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ 
                              - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนเมืองน้อย 
           

  ๔.๓ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจัดหาหรือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี       
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๑ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

๕.๒ การประปา 
การประปา  ปัจจุบันในต าบลหนองบัวมีระบบประปาขนาดใหญ่  ๓ จุด จุดบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 

๗ และหมู่ท่ี ๘  จุดบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑ และระบบประปาหมู่บ้านใช้ทุกหมู่บ้าน 
๕.๓ โทรศัพท์ 

(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    ๒    หมายเลข 
(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล  ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล  
 (๓)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืน(มีทุกหมู่บ้าน) 

๕.๔ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีที่รับส่งไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง     

๕.๕  เส้นทางคมนาคม 
      เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อจังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สะดวก และถนนเชื่อมระหว่าง

หมู่บ้านและพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง   
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขต ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  
ข้าว มีการท านาปรัง ปีละ  ๒  ครั้ง และท านาปี   มันส าปะหลัง  และการปลูกพืชผัก  ส่งขายตลอดปี 

- ท านา (ในเขตชลประทาน) รวมประมาณ  ๑๒,๐๙๓  ไร่  (นอกเขตชลประทาน)  
  รวม ๑,๕๘๕  ไร ่
- ท าไร่มันส าปะหลัง ๙ ไร่ 
- ท าไร่อ้อย  ๑๐ ไร่ 
- ท าไร่ข้าวโพด  ๔ ไร่ 
- ท าสวนผัก  ๑,๑๖๙  ไร่     

๖.๒ การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ าชีประมาณ ๕๓ ครัวเรือน 
จ านวน ๑๑ ไร่ 

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  
- ฟาร์มไก่  ๒  แห่ง  
 



-  ๗  - 
 

๖.๔ การบริการ 
          -  ร้านเสริมสวย  ๔  ร้าน 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น
ในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
-  โรงสีขนาดเล็ก       จ านวน   ๑๐   แห่ง 
-  มีโรงงานท าอิฐมอญ  ขนาดเล็ก  ๘  โรง 

           ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ร้านซ่อม   ๑๑ แห่ง สถานีบริการน้ ามัน(ปั้มหลอด) ๓     แห่ง 
ร้านค้า   ๕๔ แห่ง  
ร้านเสริมสวย  ๔ แห่ง  
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๑  กลุ่ม 

๑. กลุ่มโรงสีชุมชน 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๘๐  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างาน
นอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙  
     วัด    ๗    แห่ง         
          ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณบีุญกฐิน            ประมาณเดือน   ช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญคูณลาน            ประมาณเดือน  
-  ประเพณีวันสงกรานต์             ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 
 
 



-  ๘  - 
 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่อง
จักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของกินและของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า
หน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  ท าแจ่วบองท้ังกินและส่งขาย      
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี และน้ าพอง ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา และน้ าใต้ดิน   

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีปุาไม้ไม่มาก ส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 
๙.๓ ภูเขา  ในพ้ืนทีไ่ม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้   
 

๑๐. อ่ืนๆ  
           ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปลูกพืชผักส่งขายตลอดปีและมีการใช้สารเคมีซึ่งกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน 
  ๑๐.๑  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและ
น้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ปูองกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ  
                     ๖) มีการคัดกรองตรวจหาสารพิษในร่างกายให้กับประชาชนในต าบลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เป็นประจ า    
 
 
 
 
 
 
 



-  ๙  - 
 

   ศักยภาพในต าบล 
 -   จ านวนบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มีโครงสร้างหน้าที่  
ดังนี้ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 
       ๑.  นายทรัพย์อนันต์     วรรณสาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
       ๒.  น.ส.เบญจมาภรณ์    ชามะรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๓.  น.ส.จริญญา           ครูพิพรม  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
       ๔.  นางสายทอง      บุญแจ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
       ๕.  น.ส.สมปอง       โนนทิง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
       ๖.  จ่าเอกสุดเขต       ธิวะโต   เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ๗.  นายอภิรักษ์        ทิทึกทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
       ๘.  น.ส.ปพิชญา       ดวงจันแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
       ๙.  น.ส.ชชัชษา       ลุนหล้า   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
       ๑๐.  น.ส.พัชริน       อรัญถิตย์  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
       ๑๑.  นายมงคล        มาละอินทร์  ภารโรง 
       ๑๒.  นายชิษณุ       ด่านขุนทศ  พนักงานขับรถยนต์ 
       ๑๓.  นายสมนึก        แสงการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ า) 
 

  กองคลัง  ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 
        ๑.  นางอุรุอาริยา        ยศพล   ผู้อ านวยการกองคลัง 
        ๒.  น.ส.พริมา        ชูพันธ์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
        ๓.  นางอังคณา        สีเทา    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
       ๔.  นางเสาวลักษณ์        เหล่าวงศ์ษา  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
        ๕.  น.ส.สุรินทร        ศิริวิ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
   

  กองช่าง  ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 
         ๑.  นายชยพล        ยศพล    ผู้อ านวยการกองช่าง 
         ๒.  นายดุรงฤทธิ์        ห่มสิงห์    นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 
         ๓.  นายด ารงเดช        ศิรินามพิม์  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
         ๔.  นายสมคิด        ศรีสันต์    คนงาน 
 

  กองสวัสดิการสังคม   ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 
         ๑.  น.ส.ธรณ์ธันย์        บุตนุ    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
         ๒.  นางใบเงิน        ศรีชัยปลัด  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
  
 
 
 
 



-  ๑๐  - 
 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม  ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 
        ๑.  นางพนิตนันท์        บุตรภักดี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๒.  น.ส.ชนิดา      ค าจวนจันทร์  คร ู
        ๓.  น.ส.วานสิา      สะตะ   คร ู
        ๔.  นางราตรี   อยู่ภักดี   คร ู
        ๕.  นางทองทิพย์   แก้วแก่นขัน  คร ู
        ๖.  นางทรัพย์   สีนอเพีย  คร ู
        ๗.  นางชฎาพร   แหวนเงิน  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
        ๘.  น.ส.ญฎากร   เหล่าวงศ์ษา  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
        ๙.  นางลัดดาวัลย ์   แสนมานิตย์  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
        ๑๐.  น.ส.สนธยา   สอยจ าปา  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
        ๑๑.  นางไปรยาพร   โตดีชัย   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
        ๑๒.  น.ส.ปิยธิดา   กัลยารัตน์  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 
        ๑.  นางทรงฤทธิ์   สังขะธรรม  พนักงานประจ ารถขยะ 
        ๒.  นายวชิัย   บุญหาญ  พนักงานประจ ารถขยะ 
        ๓.  นายเกษม   ค าสีโห   พนักงานประจ ารถขยะ 
        ๔.  นายประกาศ   ดวงศรีชัย  พนักงานประจ ารถขยะ 
 

-   จ านวนผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
        ๑.  นายหนูคล้าย   ค ามุลนา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๒.  นายไสว   จ าปาบุรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๓.  นายปรีดา   ชื่นชม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๔.  นายมงคล   ดีเลิศ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

-   จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
        ๑.  นายอุดม   สารเมืองโฮม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๒.  นายส ารอง   สาวิกัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๓.  นายละคร  ศิรินามมนตรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 
        ๔.  นายกิตติศักดิ์   ตะพา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 
        ๕.  นายประจักษ์  สอนอ า   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 
        ๖.  นายมีชัย   สีลาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
        ๗.  นายสัมภาส   สังขะธรรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 
        ๘.  นายสิน    ชาติพงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 
        ๙.  นางสถิต    แบ่งสันเที๊ยะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 
        ๑๐.  นายปรีชา   อินทรส   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 
        ๑๑.  นายจรัส   โพธิรุกข์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 
        ๑๒.  นายบุญหนา   โพธิ์สะราแสง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 
        ๑๓.  นายไพฑูรย์   พันธะชุม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 



-  ๑๑  - 
 
        ๑๔.  นายสมชาย   รักษาธูป  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 
        ๑๕.  นางภาอนงค์   ประพันธ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 
        ๑๖.  นายล าพัง   พันธะชุม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 
        ๑๗.  นายส ารวย   สีพาติ่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 
        ๑๘.  นางเสาวลักษณ์  จรคร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 
        ๑๙.  นายธนพล   สุวรรณสม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
        ๒๐.  นายอินทรศักดิ์  นิมนขานิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
  
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

 “เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตประชาชนดีถ้วนหน้า 
การศึกษาก้าวไกล  บริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

พันธกิจ (mission) 
๑.  พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.  พัฒนาประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและ 
     ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน   
๓.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๔.  ส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์และการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
๕.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ เด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
     เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ 
๖.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
๗.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และพัฒนาส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข 
 

เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. พัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและ  
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๔. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือให้เด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
   พัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็งมุ่งสู่สังคมที่มีคุณภาพ 
๖. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
    และสิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และพัฒนาส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 



-  ๑๒  - 
 
ยุทธศาสตร์ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และ
สวัสดิการสังคมและชุมชน 
 

 ตัวช้ีวัด 
        ๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึน ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม 
          ๓. ร้อยละของ อาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุ ในพ้ืนที่ 
          ๔. ร้อยละของการเข้าถึงบริการสาธารณะ ขั้นพ้ืนฐาน 
          ๕. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือและสวัสดิการสังคม 
          ๖. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมอุนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๗. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน รวดเร็ว สะดวก 
          ๘. ร้อยละของพนักงาน พนักงานจ้างที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
          ๙. ร้อยละของผู้น าชุมชน/ผู้น าองค์กร/ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน/การจัดท าแผนชุมชนด้วยกระบวนการ 
      มีส่วนร่วม 
          ๑๐. ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน/และได้เรียนต่อ 
          ๑๑. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมครอบครัวอบอุ่น/ครอบครัวเข้มแข็ง 
          ๑๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมการกีฬาในชุมชน 
 

ค่าเป้าหมาย 
          ๑. ร้อยละ 
          ๒. จ านวน 
กลยุทธ์ 
   ด้านที่ ๑ 
          ๑. พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
          ๒. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
          ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสมารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีต่อการ
ให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ 
   ด้านที่ ๒ 
          ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ า ร่องระบายน้ า 
          ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและสร้างระบบน้ าเพื่อ
การเกษตร 
          ๓. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
          ๔. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
 



-  ๑๓  - 
 
          ๕. ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
          ๗. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ด้านที่ ๓ 
          ๑. ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
          ๒. การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
          ๓. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
          ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
   ด้านที่ ๔ 
          ๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคในชุมชน 
          ๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการน ากับมาใช้ใหม่ 
          ๓. การปูองกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟ้ืนฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ๔. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
          ๕. การเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรม 
          ๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
          ๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          ๑. ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี 
            - พัฒนาระบบบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
                     - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
                     - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีต่อ 
การให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ 
      ๒. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ  
                    - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ า ร่องระบายน้ า 
                     - ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและสร้างระบบน้ า
เพ่ือการเกษตร 
                     - พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ และไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
                     - ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
                     - ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง 
                     - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
                     - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 



-  ๑๔  - 
 
           ๓. ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
                      - ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน 
                      - การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                      - ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
                      - ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
           ๔. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคม
และชุมชน 
                      - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคในชุมชน 
                      - พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
                      - การปูองกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      - ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                      - การเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรม 
                      - พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                      - ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวในภาพรวม เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัด)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(แผนพัฒนาจังหวัด) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอ (แผนพัฒนาอ าเภอ) 
                         การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น นอกจากต้องค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด
แล้วยังต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย กล่าวคือทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๕  - 
 
 

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ปรากฏดังนี้ 
  -  สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น ๗  กอง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
เพ่ือใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

ส านักปลัด ๑ ๖ ๗ 
กองคลัง - ๕ ๕ 
กองช่าง - ๒ ๒ 
กองสวัสดิการสังคม - ๒ ๒ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ๕ ๕ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ๒ ๒ 
กองการเกษตร - ๑ ๑ 

รวมทั้งหมด ๑ ๒๓ ๒๔ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไม่รวม
ฝุายบริหารและกิจการสภา จ านวน  ๓๒ คน ค านวณได้ ๑ คน/เครื่อง หรือ ๒ คน/คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง ซึ่งใน 
การปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน

ผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม และใช้ระบบ  WI-FI ภายในส านักงาน  
 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับ

บริการภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน หรือ นักเรียน 
นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ  

 

ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสาย

จ านวน  ๑  ชุด โดยใช้หมายเลข ๐๔๓-๐๒๙๗๑๕  จ านวน  ๑  เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสาร
โทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่างๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 

ระบบโทรสาร (FAX) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีระบบโทรสาร จ านวน ๑  หมายเลข โดยใช้หมายเลข 

๐๔๓-๐๒๙๗๑๕  เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 
 
 



-  ๑๖  - 
 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น ๒ 
แนวทาง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
    -  แนวทางการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์การ เพ่ือให้การปฏิบัติงานผ่าน
ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  เช่น    

๑.  ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS) 
๒.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
๓.  ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  ๔.  ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  ๕.  ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  ๖.  ระบบงานสารบรรณ 
  ๗.  ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๘.  ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  ๙.  ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  ๑๐.  ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๑๑.  ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
   ๑๒.  ระบบข้อมูลส่วนกลาง (Info) 
   

  -  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่ผ่าน
การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการด้านการด าเนินงานของหน่วยงาน 
อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
จัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง และลงวันที่ของเลขที่หนังสืออย่าง
เป็นปัจจุบัน 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์การในแต่ละ
ปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 

 



-  ๑๗  - 
 

บทท่ี  ๒ 

การวิเคราะห์ SWOT 

 ๒.๑  การวิเคราะห์  SWOT  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัว  ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓  โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 

 ปัจจัยภายใน 
  จุดแข็ง  : การก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าได้ง่าย 
   : มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหน่วยงาน
ก ากับดูแล อยู่เสมอ 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจ ากัด 

: การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอก
หรือเอกชน  
 

 ปัจจัยภายนอก 
  โอกาส : หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน า อยู่เสมอ 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการด าเนินงานที่หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ก าหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณด าเนินการมาก 

   : การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่านคณะกรรมการ    
     จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 

  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการตั้งงบประมาณส่งเสริมการจัดการ

อบรมและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
๒. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

 
 



-  ๑๘  - 
 

๓.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
๔.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๕.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๖.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  พ้ืนที่ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
๒.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่รับโอนหรือบรรจุใหม่ไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติ 
๓.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
๔.  เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๖.  ผู้บังคับบัญชาบางส่วนไม่ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมภิบาลหลักคุณธรรมจริยธรรม 
๗.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 

โอกาส (Opportunities) 
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในพัฒนา ตามโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัวจัดขึ้น   
๒.  บุคลากรและประชาชนในพื้นท่ีมีความคุ้นเคยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหากเกิดปัญหา

สามารถท าให้ไกล่เกลี่ยและลดข้อขัดแย้งได้ 
๓.  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ท า

ให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดีสามารถน ามาแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนพื้นที่ได้อย่างแท้จริงบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 

 

อุปสรรค(Threats) 
๑.  หนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายบางเรื่องไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและไม่มีความชัดเจนเมื่อด าเนินการ

แล้วท าให้เกิดการทักท้วง  
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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บทท่ี  ๓ 

 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร ์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว   ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖๓ จึงสามารถน ามาสรุปและจัดท าเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
“ภายในปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ จะเป็นหน่วยงานที่น าระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 

  พันธกิจ (Mission)  
  ๑.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

๒.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ 
  ๓.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ๔.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาระบบ 
 

  เป้าประสงค์หลัก 
  ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  มีแผนแม่บท 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
  ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
  ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ ๓  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
  การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การ แต่ไม่มีการ
จัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์การ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง
ได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป 
ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหาแก่บุคคล
อ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  



-  ๒๐  - 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนาบุคลากรผู้ใช้
ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น การจะท าให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์การมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ การปฏิบัติงานของ
บุคลากร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ซึ่งทั้ง  ๓  ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ งานการ
เจ้าหน้าที ่

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน

และบญัช ี

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

งาน 
พัสดุและ
ทรัพย์สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได ้

งาน
ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

งาน 
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
ระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนส์ูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
พัฒนาบุคลากรให้
มีความรูด้้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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บทท่ี  ๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
ก าหนดไว้  ๓  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ๔.๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
       ๔.๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
       ๔.๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔.๒  การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
  

วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น 

อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การ แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์การ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

เป้าหมาย 
๑.  วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
๒.  มีมาตรฐานในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 

แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๑. เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายในส านักงาน 

มีระดบัความเร็วของ
อินเตอร์เนต็ใน
องค์การทุกจุด 

 
จุด 

๒ 
๒,๐๐๐ 

๒ 
๒,๐๐๐ 

๒ 
๒,๐๐๐ 

 
ส านักปลดั 

 
๖,๐๐๐ 

๒. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 

มีการจัดสถานท่ีเพื่อ
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของผู้มาใช้
บริการ เป็นสดัส่วน 

 
จุด 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
ส านักปลดั 

 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

๓. จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารส านักงานให้ครบทุกกอง
และห้องผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 

 
เครื่อง 

๒ 
๗,๐๐๐ 

๒ 
๗,๐๐๐ 

๒ 
๗,๐๐๐ 

 
ส านักปลดั 

 
๒๑,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑  ทั้งหมด ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ส านักปลัด ๒๗,๐๐๐ 
 



-  ๒๒  - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดย

มีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหาแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 

 เป้าหมาย 
๑.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
๒.  มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
๓.  มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๑. จัดหาคอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี ๑ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐  

 
 
เครื่อง 

 
๑ 

๒๒,๐๐๐ 

 
๑ 

๒๒,๐๐๐ 

 
๑ 

๒๒,๐๐๐ 

 
 

ส านักปลดั 
 

 
 

๖๖,๐๐๐ 

๒. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี  ๑ 

มีเครื่องพิมพ์ตาม แบบท่ี 
๑  รายละเอียดตาม
เกณฑร์าคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 

 
 

เครื่อง 

 
๑ 

๗,๙๐๐ 

 
 
- 

 
๑ 

๗,๙๐๐ 

 
 

ส านักปลดั 

     
 
๑๕,๘๐๐ 

๓. จัดหาเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐ VA  

มีเครื่องส ารองไฟฟูา 
ส าหรับเก็บไฟฟูา
รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 

 
 

เครื่อง 

 
๑ 

๒,๘๐๐ 

 
๑ 

๒,๘๐๐ 

 
 
- 

 
 

ส านักปลดั 

 
 

๕,๖๐๐ 

๔. จัดหาวสัดุคอมพิวเตอรเ์พื่อ
ใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น  
แผ่น DVD ฯลฯ 

 
ครั้ง 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

 
ส านักปลดั 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

  



-  ๒๓  - 
 

แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๕. จัดหาวสัดุคอมพิวเตอรเ์พื่อ
ใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น  
แผ่น DVD ฯลฯ 

 
ครั้ง 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

 
กองคลัง 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

๖. จัดหาวสัดุคอมพิวเตอรเ์พื่อ
ใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น  
แผ่น DVD ฯลฯ 

 
ครั้ง 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

๗. จัดหาคอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี ๑ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐ 

 
 
เครื่อง 

 
๑ 

๑๖,๐๐๐ 

 
๑ 

๑๖,๐๐๐ 

 
- 

 
กอง 

การศึกษาฯ 
 

 
 
๓๒,๐๐๐ 

๘. จัดหาเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐ VA  

มีเครื่องส ารองไฟฟูา 
ส าหรับเก็บไฟฟูา
รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 

 
 

เครื่อง 

 
๑ 

๒,๘๐๐ 

 
- 

 
๑ 

๒,๘๐๐ 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

 
 

๕,๖๐๐ 

๙. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี  ๑ 

มีเครื่องพิมพ์ตาม แบบท่ี 
๑  รายละเอียดตาม
เกณฑร์าคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 

 
 

เครื่อง 

 
 
- 

 
๑ 

๗,๙๐๐ 

 
๑ 

๗,๙๐๐ 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

     
 
๑๕,๘๐๐ 

๑๐. จดัหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น แผ่น 
DVD ฯลฯ 

 
ครั้ง 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๙๐,๐๐๐ 

๑๑. จดัหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  

มีเครื่องพิมพ์
รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 

 
 

เครื่อง 

 
๑ 

๔,๓๐๐ 

 
- 

 
- 

 
กอง 

สาธารณสุขฯ 

 
 

๔,๓๐๐ 

๑๒. จดัหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น  
แผ่น DVD ฯลฯ 

 
ครั้ง 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

 
๙๐,๐๐๐ 

๑๓. จดัหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น  
แผ่น DVD ฯลฯ 

ครั้ง ๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

 
กองช่าง 

 
๙๐,๐๐๐ 

๑๔. จดัหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น  
แผ่น DVD ฯลฯ 

 
ครั้ง 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๔ 
๓๐,๐๐๐ 

 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
๙๐,๐๐๐ 

  



-  ๒๔  - 
 
 

แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๑๕. จดัหาคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ 
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และมาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  
ปี ๒๕๖๐ 

 
 

เครื่อง 

 
๑ 

๑๖,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

   
กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

 
๑๖,๐๐๐ 

๑๖. จดัหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED  
ขาวด า ชนิด Network  
แบบท่ี  ๑ 

มีเครื่องพิมพ์ตาม 
แบบท่ี ๑  
รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 

 
 

เครื่อง 

 
๑ 

๗,๙๐๐ 

 
- 

 
- 

 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

     
 

๗,๙๐๐ 

๑๗. จดัหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ 
ภายในส านักงาน 

มีอุปกรณส์ ารอง
ส าหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้ส านักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ 
แปูนพิมพ์ ฯลฯ 

 
 

ครั้ง 

 
๑๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ 

กองส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒  ทั้งหมด ๕๑๙,๗๐๐ ๔๘๘,๗๐๐ ๔๘๐,๖๐๐ อบต. ๑,๔๘๙,๐๐๐ 



-  ๒๕  - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
ดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  เป้าหมาย 
  ๑.  บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
   ๒.  มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  ๓.  สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  ๔.  รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 
 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๑. อบรมหลักสตูรการจัด 
ท าเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

 
คน 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ส านักปลดั 

 
๖๐,๐๐๐ 

๒. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่าษ ี

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

 
คน 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
๖๐,๐๐๐ 

๓. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

 
คน 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

 
กองคลัง 

 
๖๐,๐๐๐ 

๔. อบรมหลักสตูรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

 
คน 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

๔ 
๔๐,๐๐๐ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

๕. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

 
คน 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

 
กองคลัง 

 
๖๐,๐๐๐ 

๖. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

 
คน 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

 
กองช่าง 

 
๖๐,๐๐๐ 

๗. อบรมหลักสตูรข้อมลู
บุคลากรแห่งชาต ิ

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

 
คน 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

๒ 
๒๐,๐๐๐ 

 
ส านักปลดั 

 
๖๐,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓  ทั้งหมด ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ อบต. ๔๘๐,๐๐๐ 
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บทท่ี  ๕ 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบความส าเร็จ
ดังเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๕.๑  การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

ซ่ึงด าเนนิการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ ๕ ลักษณะโครงสร้างดังกล่าว 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จตามเปูาประสงค์และ
ตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                   โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการก าหนดนโยบาย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี  นายหนูคล้าย  ค ามุลนา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัว  เป็น ประธานกรรมการ  นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
เป็น รองประธาน และ ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนๆ  เป็น 
คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนา
ระบบสารสนเทศให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 

 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๕.๒  การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งได้มีการแปลงแผน 

สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม 
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับตัวชี้วัด
ที่จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

 

๕.๒.๑  สรุปตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
ระบบ 

๑. เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุม 
ทุกส่วน ทุกกองภายใน
ส านักงาน 
๒. จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารกลาง (DATA 
CENTER) 
๓. จัดหาระบบโทรศัพท์
ภายในอาคารส านักงานให้
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร 

๑. มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เนต็ในองค์การทุกจุด 
๒. มีการจัดสถานท่ีเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผูม้าใช้
บริการ เป็นสดัส่วน 
๓. มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

๑. ติดต้ังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุม 
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร 
เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

๑. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน 
๒. จัดหาคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ 
๓. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED  
ขาวด า ชนิด Network  
แบบท่ี  ๑ 
๔. จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
๕. จัดหาเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐ VA 
๖. จัดหาอุปกรณซ์่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ 
ภายในส านักงาน 

๑. มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานและ
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ ตาม
มาตรฐานราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์ ปี ๒๕๖๐ 
๒. มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
๑ ตามมาตรฐานราคากลาง
และมาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 
๓. มีเครื่องพิมพ์ตาม แบบท่ี ๑  
รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและมาตรฐานครภุัณฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 
๔. มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น แผ่น DVD 

๑. ระบบการให้บริการ
เครือข่ายจากส่วนกลางให้
ครอบคลุมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสาร
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร 
เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 ๖. มีเครื่องส ารองไฟฟูา 
ส าหรับเก็บไฟฟูารายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภณัฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 
๗. มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แปูนพิมพ์ 
ฯลฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. อบรมหลักสตูรการจัดท า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๒. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่าษ ี
๓. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 
๔. อบรมหลักสตูรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 
๕. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 
๖. อบรมหลักสตูรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 
๗. อบรมหลักสตูรบุคลากร
แห่งชาติ 

๑. เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดท า
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง
น้อย ๒ คน 
๒. มีเจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
หลักสตูรการใช้โปรแกรม 
แผนที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS ,โปรกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง และ
โปรแกรมบุคลากรแห่งชาติ
อย่างน้อย โปรแกรมละ ๒ คน 
๓. มีบุคลากรที่มีความรูด้้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  อย่างน้อย ๑ คน 

๑. จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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            ๕.๒.๒  ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่มีอยู่ ๓ 
ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ ๑.๑ แนวทางการจัดท าแผน
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรทุกระดับ 
ข้อ ๑.๙ แนวทางการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ข้อ ๓.๑๒ แนวทางเสริมสร้าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ใน 
การบริหารจัดการ 
ข้อ ๓.๑๓ แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด 
๒. มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้
มาใช้บริการ 
๓. มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 
 
 
 
๑. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานและเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ ตามราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐ 
๒. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑ ตาม
ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี ๒๕๖๐ 
๓. มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่ก าหนดตามราคา
กลางและมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 
๔. มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึกปริ้น แผ่น DVD 
 

 
 
 
 
 



-  ๓๐  - 
 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ ๓.๑๔ แนวทางการพัฒนา 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๓.๑๕ แนวทางประยุกต์ใช้
อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณา 
ข้อพิพาททางการปกครอง 
ข้อ ๓.๑๖ แนวทางการบริการ
ประชาชน 
 

๕. มีเครื่องส ารองไฟฟูา ส าหรับ
เก็บไฟฟูารายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปี ๒๕๖๐ 
๖. มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน เช่น 
สายไฟ,เม้าท์ แปูนพิมพ์ ฯลฯ 
 
๑. เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดท าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย ๒ คน 
๒. มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผนที่
ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , โปรกรมด้านการเขียน
แบบงานช่าง และโปรแกรม
บุคลากรแห่งชาติ อย่างน้อย 
โปรแกรมละ ๒ คน 
๓. มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ าศูนย์
ข้อมูลข่าวสารส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อย่างน้อย ๑ คน 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร ์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัว สามารถสรุปงบประมาณและจ านวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ ๓ ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

๕๑๙,๗๐๐ ๔๘๘,๗๐๐ ๔๘๐,๖๐๐ ๑,๔๘๙,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

รวม ๖๘๘,๗๐๐ ๖๕๗,๗๐๐ ๖๔๙,๖๐๐ ๑,๙๙๖,๐๐๐ 
 
สรุปแผนงานโครงการ ๓ ยุทธศาสตร ์ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนแผนงาน/โครงการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

๓ ๓ ๓ ๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

๑๖ ๑๒ ๑๒ ๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖ ๖ ๖ ๑๘ 

รวม ๒๕ ๒๑ ๒๑ ๖๗ 
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อ้างอิง 

 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 

๑.  นายหนูคล้าย   ค ามุลนา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
๒.  นายไสว         จ าปาบุรี     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
๓.  นายปรีดา     ชื่นชม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
๔.  นายมงคล     ดีเลิศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
๕.  นายทรัพย์อนันต์   วรรณสาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
 
คณะผู้จัดท า  
๑.  น.ส.เบญจมาภรณ์    ชามะรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๒.  นางอุรุอาริยา         ยศพล   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓.  นายชยพล             ยศพล   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๔.  นางพนิตนันท์         บุตรภักดี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.  น.ส.จริญญา           ครูพิพรม   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๖.  น.ส.ธรณ์ธันย์          บุตนุ   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๗.  น.ส.พริมา              ชูพันธ์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๘.  นางอังคณา         สีเทา   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
๙.  นางสายทอง   บุญแจ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๐.  น.ส.สมปอง  โนนทิง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๑๑.  จ่าเอกสุดเขต  ธิวะโต   เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
๑๒.  นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๓.  นายดุรงฤทธิ์  ห่มสิงห์   นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 
๑๔.  นางเสาวลักษณ์  เหล่าวงศ์ษา   นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ลูกจ้างประจ า) 
 
บันทึกข้อมูล    

   ๑.  น.ส.สมปอง   โนนทิง  นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๒. นายอภิรักษ์   ทิทึกทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
๓. น.ส.ปพิชญา  ดวงจันแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๔. น.ส.ชชัชษา   ลุนหล้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
............................................................................................................................. ............................ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที่  ๒๖๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

.................................... 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.   ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม 
๒๕๕๘  ได้ก าหนดตัวชี้วัดมิติที่  ๔  ข้อ  ๒.๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ 
( IT Master Plan) นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕  ประกอบมาตรา  ๒๕  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.  คณะที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ประจ าปี
งบประมาณ (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

  ๑. นายหนูคล้าย   ค ามุลนา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
  ๒.  นายไสว   จ าปาบุรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

  ๓.  นายปรีดา   ชื่นชม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  ๔.  นายมงคล   ดีเลิศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
   ๕.  นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

    ๒.  คณะกรรมการผู้จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี
งบประมาณ (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

   ๑.  น.ส.เบญจมาภรณ์    ชามะรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
๒.  นางอุรุอาริยา         ยศพล   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓.  นายชยพล             ยศพล   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๔.  นางพนิตนันท์         บุตรภักดี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕.  น.ส.จริญญา           ครูพิพรม  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  ๖.  น.ส.ธรณ์ธันย์          บุตนุ   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
  ๗.  น.ส.พริมา              ชูพันธ์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  ๘.  นางอังคณา         สีเทา   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
  ๙.  นางสายทอง   บุญแจ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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  ๑๐.  น.ส.สมปอง  โนนทิง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  ๑๑.  จ่าเอกสุดเขต  ธิวะโต   เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
  ๑๒.  นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  ๑๓.  นายดุรงฤทธิ์  ห่มสิงห์   นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 
  ๑๔.  นางเสาวลักษณ์  เหล่าวงศ์ษา   นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ลูกจ้างประจ า) 
 

  ๓.  คณะผู้บันทึกข้อมูลจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  

๑.  น.ส.สมปอง  โนนทิง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๒. นายอภิรักษ์   ทิทึกทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
๓. น.ส.ปพิชญา  ดวงจันแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๔. น.ส.ชชัชษา   ลุนหล้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันที่   ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
                                       (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที่   ๒๗๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

............................................. 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี 
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๘  ตามตัวชี้วัด
มิติที่  ๔  ข้อ  ๒.๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ  (IT Master Plan)  
ไปแล้วนั้น 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑.  นายหนูคล้าย    ค ามุลนา        นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัว   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       รองประธาน 
 ๓.  น.ส.เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       กรรมการ 
  ๔.  นางอุรุอาริยา   ยศพล   ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
 ๕.  นายชยพล      ยศพล  ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
 ๖.  นางพนิตนันท์  บุตรภักดี  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ       กรรมการ 
 ๗.  น.ส.จริญญา    ครูพิพรม       หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการ 
  ๘.  น.ส.สมปอง     โนนทิง       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       กรรมการ 

๙.  นายอภิรักษ์     ทิทึกทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๐. น.ส.ปพิชญา   ดวงจันแดง     ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามประเมินผลแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยเคร่งครัด 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

                                        (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 


