
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(พ.ศ. 2558-2562)

องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(พ.ศ. 2558-2562)

องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(พ.ศ. 2558-2562)

องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



คํานํา

องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก มีความตระหนักตอความสําคัญของการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากเปนเครื่องมือของฝายบริหารที่จะใชสื่อสารที่ดีกับผูมีสวนไดสวน เสียกับองคการบริหารสวน
ตําบลดอนหายโศก ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงขอมูลกับสวนราชการ การประชาสัมพันธสินคาของตําบลรวมไปถึงการ
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สวน ที่ 1
บททั่วไป

1. ความเปนมาของการจัดทําแผนแมบทฯ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

ฉบับนี้ จัดทาข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึง หลักการ วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนงาน ในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขามาปรับใชในการดาเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก เพ่ือ
สนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานของสวน
ราชการ ภายใตการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของกลุมเปาหมาย
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองคการ
บริหารสวนตําบลดอนหายโศก พ.ศ. 2558 - 2562 เปนการจัดทําแผนภายใตกรอบนโยบายและระเบียบตางๆ ดังนี้

1. นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
นโยบายดานที1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย จะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง

สังคมจิตวิทยและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ดําเนินการกับผูคะนองปากยามใจหรือ
ประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสึก และความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวน
มากตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริง เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ
เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและ
แบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย เปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณ
พูนสุขแกประชาชนในที่สุด

นโยบายดานท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ในระยะเรงดวนรัฐบาลไดใหความสําคัญ
ตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดานไดแก การบริหารจัดการชายแดน
การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน
และการเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของ อาเซียนกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เรงแกไขปญหา
การใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจเขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู มีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเปนการขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพ่ือ
ซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือ เจาหนาที่ฝายบานเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ
และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ
ใหทันสมัย มีความพรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริม
และพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีเพ่ือนาไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ สามารถบูรณาการ
ความรวมมือระหวาง ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได เสริมสรางความความสัมพันธอันดีกับ
นานาประเทศ บนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการ
บริหาร ราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคน
ไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน
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นโยบายดาน ท่ี 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐใน ระยะเฉพาะ
หนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานทั้ง ระบบมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ปองกันและแกไข ปญหาการคามนุษย รวมถึง
ปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนน บริการทางเพศและเด็ก และปญหา
คนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพ่ิมความ เขมงวดในการระวังตรวจสอบในระยะตอไป จะ
พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการสงเคราะหผู ยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครอง
และพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไม
กอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ การดูแลในบาน สถานพักฟน และรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผูสูงอายุ เตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความ เขมแข็งและความ
พรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม สราง
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก
12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ได ประกาศไวแลว แกปญหาการไรที่ดินทํากินของ
เกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่อยูในพ้ืนที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออก
มาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผน
ที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขตพ้ืนที่ปาที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชน
กับเจาหนาที่รัฐ

นโยบายดานท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสราง
คุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลด
ความเหลื่อมลา และพัฒนากาลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดาน การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจาเปนของ
ผูเรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งใหองคกร
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน ทองถ่ินแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา โดย
ใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูป
การศึกษาและ การเรียนรูกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติ
บุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึนพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสม
มาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียน ทางไกล รวมทั้งระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญทํานุบํารุง
และอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทาง ศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทย
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นโยบายดานท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความ เหลื่อมลาของคุณภาพ
บริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนน
การปูองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่
สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและ ทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน สนับสนุน
ความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ บริการทางการแพทยและสาธารณสุข ประสานการทํางาน
ระหวางภาคสวนตางๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและ แกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและ
จริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะ และสเต็มเซลลโดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม

นโยบายดานท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบาย เศรษฐกิจเปน 3
ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดาเนินการทันที ระยะตอไปที่ตองแกไขปญหาพ้ืนฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตอง
วากรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดจัดทาไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยาง คลองตัวตั้งแตระดับ กระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน
รวมทั้งจะดูแลไมใหมกีารใชจายที่สูญเปลา เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภคในระยะตอไป ประสานนโยบาย
การเงินและการคลังใหสอดคลองกัน เพ่ือที่จะสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพของราคาอยาง
เหมาะสมในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพ่ือที่จะสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพ ของราคาอยางเหมาะสม

นโยบายดานท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดาน
การขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ รวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวด-ีเจาพระยา-แมโขง (ACMECS)
แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสาหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชา การและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผน
แมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขาย
การคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขาม
แดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน
ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ

นโยบายดาน ท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและ การ
พัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงเปาหมายใหไม ต่ํากวา 1%
ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขันสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต ไฟฟา การจัดการนาและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และ พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จาเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจาก ตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคตดวย

นโยบายดาน ท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปูองและฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน สงเสริม การปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน
และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ใหประชาชนสามารถ อยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปา
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ชุมชนใหชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรนาของประเทศใหเปนเอกภาพใน ทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมี
แผนบริหารน้ําของประเทศ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความ ซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเรงรัด
การควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการ ผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนให ดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ
โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะ อุตสาหกรรมที่สรางข้ึนแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบทิ้ง
ขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด

นโยบายดาน ท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ ซ้ําซอน หรือลักลั่นกันหรือมีเสนทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยาง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลัง และปรับปรุงคาตอบแทน
บุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม
การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปน ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวก แกผูใชบริการเพ่ือ
สรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดานการดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับ
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะ
หนาไปตามลําดับความจําเปน และ ตามที่กฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได

นโยบายดานท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหนาจะเรง ปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตก ลงระหวาง
ประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยูและ ระดมผูทรงคุณวุฒิ
มาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานที่มี หนาที่ใหความเห็นทาง
กฎหมาย และจัดทํากฎหมายใหปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือ ภาคเอกชนและประชาชนได
ตามหลักเกณฑที่เปดกวางข้ึนในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐนาเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัด การดําเนินคดีทุกข้ันตอนใหรวดเร็วเกิดความ
เปนธรรมปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจาย แกประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม โดยใหเขาถึง
ความเปนธรรมไดงายและรวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิด
สิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับ ผลกระทบจากความไมเปนธรรมนํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการ
ปูองกันการฟอกเงินมาใชกับการ ปูองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ
กระทําผิดดานคามนุษย แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ
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2. นโยบาย นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 เห็นชอบ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ .ศ.
2544 – 2553 ของประเทศไทย” โดยมุงพัฒนาไปสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพ่ือที่จะทําให
ประเทศไทยมีความแข็งแกรงและพรอมที่จะรับการทาทายการแขงขันในระบบเศรษฐกิจใหมที่ เรียกวา “เศรษฐกิจ
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู” โดยเนนการพัฒนาใน 3 องคประกอบ ไดแก การลงทุนในการสรางทรัพยากร
มนุษยที่มีความรูที่เหมาะสมและทันการ การสงเสริมใหมีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกทั้งในระบบ
เศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนและสงเสริมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอยาง
จริงจังและตอเนื่องภายใตวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพ่ือเลื่อนสถานภาพจาก
ประเทศผูตามใหไปสูกลุมของประเทศที่มีศักยภาพเปนผูนํา

2. เพ่ิมความรูของจํานวนแรงงานของประเทศจากรอยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดใหเปนรอยละ
30 ตามสถิติขององคการแรงงานระหวางประเทศ

3. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพ่ิมสัดสวนของมูลคาอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการใชความรู
เปนพ้ืนฐานใหมีมูลคาถึงรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ

3. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 กําหนดให ทุก
จังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร

2. วัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบท

1. เพ่ือใหเปนกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนหายโศกใหมีทิศทางเดียวกัน

2. เพ่ือใหบุคลากรไดนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การบริการอยางเปนระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ใหไปสูเปาหมาย ที่
กําหนด โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการดําเนินการเสริมสราง การแขงขัน ทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการคา การบริการและการลงทุน

3. วิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือ

สนับสนุน การบรรลุภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในตําบลมีโอกาสเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูขาวสารและความเคลื่อนไหวขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนหายโศก โดยใหไดรับบริการอยางทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยาง ยั่งยืน เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
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4. พันธกิจ
นํา ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ทั้งทางดานการ

บริการประชาชน และการบริหารงานโดยเนน
1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
3. การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
4. การจัดโครงสรางพ้ืนฐาน ICT เพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนหายโศก

5. เปาประสงค
1. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเหมาะสมกับการใช

งานอยางเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปน ระบบและ

ตอเนื่องเพ่ือนําองคความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาคณะไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันตอ

เหตุการณ
4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบอินเทอรเน็ต
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สวนที่ 2

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

ประวัติตําบลดอนหายโศก

ตําบลดอนหายโศกเปนชุมชนอพยพมาจากแขวงเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว มา
อาศัยอยูรวมกับชุมชนดั่งเดิมคือ ชนเผาขา ชุมชนหมูบานขอม ซึ่งมีมาตั้งแตโบราณ สมัยบานเชียง  มีหมูบาน 3
หมูบาน คือ บานเอ้ียง  บานคนสูง บานฝาย

บานเอ้ียง มีพระชื่อเฒาอูทองเปนผูนําชาวบานมาสรางบาน สรางวัด สรางโบสถ  และทางตะวันออก
ของโบสถ มีตนงิ้วหนามตนใหญมากเวลาดอกงิ้วบานจะมีสีแดงสะพรั่ง  นกเอ้ียงชอบ มากินน้ําหวานของดอกงิ้ว
เปนจํานวนมาก พระอูทองและชาวบาน  จึงตั้งชื่อบานวา “บานเอ้ียง”

บานโพนสูง  เปนบานโบราณ  ผูเฒาสูงแปดศอกเปนผูมาสรางหมูบานกอนทุกคน    จึงไดเรียกชื่อบาน
วา “บานคนสูง” แตตอมาเรียกกันผิดจึงเปน “บานโพนสูง”

ตลอดเวลาในการดําเนินชีวิต  คนทั้งสามหมูบานจะทํากิจกรรมทางศาสนาพิธีรวมกัน  รวมทั้งการ
ทําบุญตาม ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่  ตามประเพณีโบราณ  ที่วัดบานเอ้ียง   ในกาลตอมาโบสถไดทรุดโทรมลง
เนื่องจากใชการมานาน   จึงไดรวมกันสรางโบสถข้ึนใหม  ซึ่งบริเวณที่สรางนั้น   จะอยูกลางระหวางสามหมูบาน
และบริเวณพ้ืนที่จะสรางวัดนั้น  มีคลองน้ํา 2 คลอง  มีลักษณะเปนคอนสําหรับเดินทาง ลัดออกไปสองคอน
จึงไดตั้งชื่อวา “วัดสองคอน”

ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินเปนราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีไดเก่ียวของกับการศึกสงครามกลาวคือใน
ระหวาง พ.ศ.2369- 2371 ไดเกิดกบฎเจาอนุวงศยกทัพเขามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผูนําคือคุณหญิงโม(ทาว
สุรนารี) กองทัพเจาอนุวงศไดถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลําภู และไดตอสูกับกองทัพไทยและชาวเมือง
หนองบัวลําภูจนทัพเจาอนุวงศแตกพายไป กระทั่งในปลายสมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 4
ประมาณ พ.ศ.2411 ไดเกิดความวุนวายข้ึนในมณฑลลาวพวน เนื่องมาจากพวกฮอซึ่งกองทัพไทยไดยกข้ึนไป
ปราบปรามจนสงบไดชั่วคราว

ในป พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พวกฮอไดรวมตัวกอการราย กําเริบสืบ
สานข้ึนอีกในมณฑลลาวพวนฝงซายแมน้ําโขงและมีทาทีจะรุนแรง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดใหพระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นประจักษศิลปาคม  เปนแมทัพใหญฝายใต  และเจาหมื่นไวยวรนาถเปนแม
ทัพใหญฝายเหนือไปทําการปราบปรามพวกฮอ  ในเวลานั้นเมืองอุดรธานียังไมปรากฏ  ชื่อเพียงแตปรากฎชื่อ
บานหมากแขงหรือ  บานเดื่อหมากแขง   สังกัดเมืองหนองคายข้ึนการปกครองกับมณฑลลาวพวน และกรมหมื่น
ประจักษศิลปาคม แมทัพใหญฝายใตเดินทัพผานบานหมากแขง  ไปทําการปราบปรามพวกฮอ      ในหวงที่เกิด
สงครามปราบฮอ  มีการสูรบกันลมตายเปนจํานวนมาก มีการปลนสะดมกันตลอดเวลา   จึงมีกลุมผูนําจํานวน 7
คน คือ เฒาเมา เฒาดาง เฒานาใต  เฒาตาแสงขุม เฒาตาเค  เฒาหัวหมากรดสุก  เฒาเสมียนอินทร  ได
รวบรวมผูคนที่รอดตายจากสงครามปราบฮอ  มาตั้งบานใหม  ณ.บริเวณไฮวังทม  เฒาทั้ง 7 คน
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เห็นวาบริเวณดังกลาวเปนคํา (น้ําซึมตลอดป) และบริเวณนั้นมีปลาชนิดหนึ่ง เรียกชื่อวา ปลาก้ัง ชุกชุมมาก  จึง
ตั้งชื่อบานวา “บานคําปลาก้ัง” ตอมาคนชอบเรียกสั้นๆวา “บานก้ัง”

เมื่อตั้ งหมูบ านไดนานพอสมควร เ กิดเปนชุมชนขนาดใหญ  จึ ง ไดตั้ ง เปน “ตําบลบาน ก้ัง”
มีรายชื่อผูดํารงตําแหนงเปนผูใหญบาน/กํานัน ดังนี้

1. กํานันเฒาตาแสงขุม
2. กํานันหนู
3. กํานันหมื่น
4. กํานันทอง  ทําความดีความชอบไดรับตําแหนงเปน “หมื่นก้ังวิกรการ”
5. ผูใหญบานเฒาสอน
6. กํานันเขม ขันทะสาร
7. ผูใหญบานออนตา
8. ผูใหญบานมี

ตอมาตําบลก้ังไดยุบรวมกับตําบลสรอยพราว ผูดํารงตําแหนงกํานัน คือ

1. กํานันคําพา      บานสรอยพราว  ทําความดีความชอบไดรับตําแหนงเปน “ขุนคําพา”
2. กํานันวันดี        บานวังฮาง
3. กํานันเหลื่อม  เจริญเนตร   บานก้ัง
4. กํานันปอก  บริบาล บานก้ัง
5. กํานันหนูลา  จันทะบูรณ   บานก้ัง

ในกาลตอมาไดแยกออกมาจากตําบลสรอยพราว ดวยเหตุผลที่วา อดีตชุมชนดอนหายโศก เปนชุมชน
ขนาดใหญที่มีบานก้ัง  หมูที่ 1 เปนศูนยกลางแตเปนเพราะการคมนาคมที่ไมสะดวก   อยูหางไกลจากตําบล
สรอยพราวทําใหไมเอ้ือตอการพัฒนาชุมชนเทาที่ควร   โดยมีแกนนําในขณะนั้นคือ   หลวงพอ ดร. สะอาด  ฐิติ
ภาโส  เจาอาวาสวัดปาดอนหายโศก   รวมกับผูนําชุมชนและชาวบานจํานวนหนึ่ง   ไดนําเรื่องแจงใหอําเภอ
หนองหานทราบ เพ่ือขออนุมัติแยกชุมชนจากตําบลสรอยพราว  พรอมจัดตั้งเปนตําบลข้ึนมาใหม  ภายใตชื่อ
“ตําบลดอนหายโศก” ตามความศัทธาและเชื่อมั่นของชาวบาน  ที่มีตอเจาอาวาสวัดปาดอนหายโศก ตั้งแตป
พ.ศ 2534 เปนตนมา

ผูดํารงตําแหนงกํานัน    คือ

1. กํานันบัวเงิน  จันทบูรณ บานก้ัง
2. กํานันสมาส  หาผลดี บานก้ัง
3. กํานันบุญศรี  จันทรา บานบอคํา
4. กํานันบัวใส  สุวรรณสิงห      บานบอคํา (อางอิงจากหนังสือคติชาวบาน อุดม จูมพลหลา)
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จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล   รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  ประกาศการจัดตั้งสภาตําบล จํานวน 3,637 แหง  เปนองคการบริหารสวนตําบลประจําป
2540 ประกาศดังกลาวไดลงในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เลมที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง หนาที่ 332 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2539 และมีผลใชบังคับ  ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 เปนตนไป

(อางอิงจากหนังสืออําเภอหนองหาน ที่ อด.0318/71 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2540)

ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 (ตามหลักเกณฑวาดวยรายไดไมรวมเงินอุดหนุน 6-20 ลานบาท)

คําขวัญประจําตําบลดอนหายโศก

“ปูเทพสองคอนลือเลื่อง  เมืองคนดี  พืชเศรษฐกิจมากมี  เขียวขจีปาชุมชน”
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สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ตั้งอยูที่ 224 หมูที่ 8 บานดอนหายโศก ตําบลดอนหายโศก

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หางจากอําเภอหนองหาน ประมาณ 17 กิโลเมตร (ใชระยะเวลาเดินทาง
จาก อบต. ถึงอําเภอหนองหาน ประมาณ 20 นาที) และหางจากจังหวัดอุดรธานี    ประมาณ 34 กิโลเมตร
(ใชระยะเวลาเดินทางจาก อบต. ถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 40 นาที)

1.2 เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 66.65 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 41,656.25 ไร

1.3 ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ จดตําบลดอนกลอย   อําเภอพิบูลรักษ    จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต จดตําบลโพนงาม อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก จดตําบลสรอยพราว อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก จดตําบลสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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1.4 จํานวนหมูบาน
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก   มีทั้งสิ้น 10 หมูบาน  จํานวนหมูบานใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกเต็มทั้งหมูบาน  ประกอบดวย

หมูที่ 1 บานก้ัง หมูที่ 2 บานบอคํา หมูที่ 3 บานโนนสะอาด
หมูที่ 4 บานหนองเตา หมูที่ 5 บานนาอุดม หมูที่ 6 บานหนองกลา
หมูที่ 7 บานโคกสําราญ หมูที่ 8 บานดอนหายโศก
หมูที่ 9 บานหนองคอพัฒนา หมูที่ 10 บานก้ัง

1.5 ทองถ่ินอ่ืนในตําบล
จํานวนเทศบาล - แหง
จํานวนสุขาภิบาล - แหง

1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 6,678 คน    แยกเปน  ชาย 3,399 คน   หญิง 3,279 คน        ความ

หนาแนน เฉลี่ย 100 คน/ตารางกิโลเมตร   จํานวน 1,776 ครัวเรือน จํานวนประชากรแยกตามหมูบานและ
แยกจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ดังนี้

หมูที่ บาน จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนประชากร(คน)

ชาย หญิง รวม

1 บานก้ัง 242 833 412 837

2 บานบอคํา 144 587 277 571

3 บานโนนสะอาด 223 882 439 866

4 บานหนองเตา 133 487 230 474

5 บานนาอุดม 260 971 489 950

6 บานหนองกลา 161 578 289 571

7 บานโคกสําราญ 135 488 249 486

8 บานดอนหายโศก 228 872 416 878

9 บานหนองคอพัฒนา 50 182 80 178

10 บานก้ัง 200 798 398 782

รวม 1,776 3,399 3,279 6,678
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ขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

ผูสูงอายุ
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10

รวม 10
หมูบาน

ชวงอายุ 60-69 ป 55 37 53 27 59 41 30 68 10 46 426

ชวงอายุ 70-79 ป 19 12 18 9 18 16 5 37 4 19 157

ชวงอายุ 80-89 ป 5 3 7 2 7 2 2 9 1 2 40

90 ข้ึนไป 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

รวมผูสูงอายุ 80 52 78 38 84 59 37 114 15 67 624

ผูพิการ

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 รวม

24 13 15 13 17 15 8 23 2 22 152

ผูปวยเอดส

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 รวม

4 2 1 3 2 12



ม.1 ม.3 ม.5

0

50

100

150

200

250

300

-13-

กราฟแสดงจํานวนผูสูงอายุแยกแตละหมูบานจํานวน 10 หมูบาน

กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกเปนชายและหญิง
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กราฟแสดงจํานวนผูสูงอายุแยกแตละหมูบานจํานวน 10 หมูบาน

กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกเปนชายและหญิง
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กราฟแสดงจํานวนผูสูงอายุแยกแตละหมูบานจํานวน 10 หมูบาน

กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกเปนชายและหญิง
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กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกตามผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

กราฟแสดงจํานวนผูสูงอายุแยกตามชวงอายุ

กราฟแสดงจํานวนผูปวยเอดส
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กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกตามผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

กราฟแสดงจํานวนผูสูงอายุแยกตามชวงอายุ

กราฟแสดงจํานวนผูปวยเอดส
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กราฟแสดงจํานวนประชากรแยกตามผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

กราฟแสดงจํานวนผูสูงอายุแยกตามชวงอายุ

กราฟแสดงจํานวนผูปวยเอดส
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
- เกษตรกรรม 90 % - ธุรกิจสวนตัว 1%

- คาขาย 2% - รับจางทั่วไป 6%

- รับราชการ 1%

2.2 หนวยธุรกิจในเขต
- ปมน้ํามันและกาซ แหง

- โรงสี แหง

- รานคา แหง

- ฟารมเพาะพันธกบเนื้อ                 แหง

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

 โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง   ประกอบดวย
- โรงเรียนบานบอคํา - โรงเรือนบานนาอุดม - โรงเรียนบานหนองกลา
- โรงเรียนบานก้ังโนนสะอาด - โรงเรียนบานหนองเตาดอนหายโศก

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบลดอนหายโศก 1 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 แหง   ประกอบดวย

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานก้ัง - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอคํา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนหายโศก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาอุดม - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกลา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสําราญ

 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 11 ศูนย (1 แหง/หมูบาน)
- ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
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3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
ตําบลดอนหายโศก มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาเปนวัด /สํานักสงฆ   จํานวน 17 แหง
1. วัดปาสองคอน ตั้งอยูหมูที่ 1 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1

2. วัดศรีชมชื่น ตั้งอยูหมูที่ 1 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 1

3. วัดปากัลญานมิตร ตั้งอยูหมูที่ 2 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 2

4. วัดสุวรรณวารี ตั้งอยูหมูที่ 2 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 2

5. วัดปาเทพนิมิต ตั้งอยูหมูที่ 3 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 3

6. วัดชัยมงคล ตั้งอยูหมูที่ 3 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 3

7. สํานักสงฆบานหนองเตา         ตั้งอยูหมูที่ 4 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4

8. วัดเจริญธรรมวาสอุดมมงคล     ตั้งอยูหมูที่ 4 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 4

9. วัดปาอุดมมงคล                ตั้งอยูหมูที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5

10. วัดปาเทพพิทักษ ตั้งอยูหมูที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 5

11. วัดศรีทรงธรรม ตั้งอยูหมูที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 6

12. วัดปาหนองกลา                 ตั้งอยูหมูที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 6

13. วัดจูมทองอุดมทรัพย          ตั้งอยูหมูที่ 7 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 7

14. วัดโศการาม ตั้งอยูหมูที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 8

15. วัดปาดอนหายโศก              ตั้งอยูหมูที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 8

16. วัดนิมิตคําเจริญ                ตั้งอยูหมูที่ 9 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 9

17. วัดปาหนองแสนตอ             ตั้งอยูหมูที่ 10 ศาสนิกชนมาจากหมูที่ 10

3.3 สาธารณสุข
ตําบลดอนหายโศก มีสถานบริการดานสาธารณสุขของตําบล ดังนี้ คือ

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลดอนหายโศก ตั้งอยูหมูที่ 8 จํานวน 1 แหง

- ศูนย ศสมช. ประจําหมูบาน                                              จํานวน 1 แหง/หมู

- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100
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3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจชุมชน จํานวน 1 แหง

- ศูนย อปพร.ตําบลดอนหายโศก             จํานวน 1 แหง

- ศูนยกูชีพ                                       จํานวน 1 แหง

- ชรบ/ตํารวจบาน                               จํานวน 10 หมูบาน

- รถกูชีพกูภัย จํานวน 1 คัน

- รถจักรยานยนตออกตรวจการณ ศูนย อปพร. จํานวน 1 คัน

- รถยนตออกตรวจการณ ศูนย อปพร. จํานวน 1 คัน

- รถดับเพลิงประจําศูนยกูชีพกูภัย               จํานวน 1 คัน

- รถยนตกระเชาไฟฟาประจําศูนยกูชีพกูภัย    จํานวน 1 คัน

4. การบริการข้ันพ้ืนฐาน

4.1 การคมนาคม
- ถนนสายหลักติดตอระหวางตําบลกับอําเภอ เปนถนนลาดยาง
- ถนนติดตอระหวางหมูบานเปนถนนลูกรัง

4.2 การโทรคมนาคม
- มีโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน 15 แหง

4.3 การไฟฟา
- การไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน
- จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา 10 หมูบาน

4.4 แหลงน้ําที่สรางข้ึน
- ฝาย 6 แหง

- บอน้ําตื้น 50 แหง

- บอโยก 21 แหง

5. ขอมูลอ่ืน ๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
ปาไม 27 %

ลําหวย 10 สาย

บึง,หนองและอ่ืน ๆ 19 แหง
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5.2 พ้ืนที่สาธารณประโยชนวางเปลา
ตําบลดอนหายโศก มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน ประมาณ 698 ไร ซึ่งเปนพ้ืนที่ปาชา หนองน้ํา สระ
น้ําสาธารณประโยชน  ในปจจุบันที่สาธารณประโยชน ที่มีหนังสําคัญสําหรับที่หลวงสามารถจําแนก
ดังนี้

1. หนองบอฮาง หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 70 ไร
2. หนองเตา หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร
3. ปาชาโคกบักชาย หมูที่ 5 เนื้อที่ประมาณ 30 ไร
4. หนองผือ หมูที่ 5 เนื้อที่ประมาณ 6 ไร
5. ปาชาสาธารณะ หมูที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 97 ไร
6. โคกหนองแสนตอ หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 337 ไร
7. หนองคําบก หมูที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร
8. หนองกุดโน หมูที่ 8 เนื้อที่ประมาณ 37 ไร
9. ปาชาโคกปาคอม หมูที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 59 ไร
10.โคกดอนดู หมูที่ 6 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร
11.ปาชาบานบอคํา หมูที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 28 ไร

5.3 มวลชนจัดตั้ง

องคกรตาง ๆ  ที่มีการรวมกลุมของประชาชนในทองถ่ิน  สวนใหญจะมีรูปแบบเปนการ
รวมกลุมที่ไดรับการจัดตั้ง  และสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ  ไดแก

- กลุมอาสาสมัครสัมมัชชาเพ่ือเอาชนะยาเสพติด (อสส.) จํานวน 250 คน
- กลุมประสานพลังแผนดิน จํานวน 250 คน
- อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 156 คน
- อปพร. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 150 คน
- กพสม. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน        จํานวน 148 คน
- กพสต. คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล จํานวน 50 คน
- กยม. คณะกรรมการเยาวชนระดับหมูบาน จํานวน 20 คน
- กยต. คณะกรรมการเยาวชนระดับตําบล จํานวน 5 คน
- อช. อาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 5 คน
- กลุมสหกรณการเกษตร                                  หมูบานละ 100 - 200 คน
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6. ศักยภาพในตําบล

6.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
1. จํานวนบุคลากร จํานวน 33 คน

พนักงานสวนทองถ่ิน                                   จํานวน 15 คน

- ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 5 คน

- ตําแหนงในสวนการคลัง 1 คน

- ตําแหนงสวนโยธา 1 คน

- ตําแหนงในสวนสวัสดิการและสังคม 2 คน

- ตําแหนงในสวนการศึกษา 6 คน

พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 11 คน

ตําแหนงผูชวยชางโยธา 1 คน

ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา 1 คน

ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 คน

ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 คน

ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 1 คน

ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 คน

ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 คน

ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก 4 คน

พนักงานจางทั่วไป                                  จํานวน 7 คน

ตําแหนงนักการภารโรง 1 คน

ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 2 คน

ตําแหนง พนักงานขับรถขยะ 1 คน

ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 2 คน

ตําแหนง คนงานทั่วไป 1 คน
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2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
พนักสวนทองถ่ิน

- อนุปริญญาตรี - คน

- ปริญญาตรี 6 คน

- สูงกวาปริญญาตรี 9 คน

พนักงานจางตามภารกิจ

- มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษา - คน

- อนุปริญญาตรี 1 คน

- ปริญญาตรี 10 คน

- สูงกวาปริญญาตรี - คน

พนักงานจางทั่วไป

- มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา 7 คน

- อนุปริญญา - คน

- ปริญญาตรี - คน

- สูงกวาปริญญาตรี - คน

3. รายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

รายไดประจําปงบประมาณ 2558 30,038,798.27 บาท

รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 514,622.73 บาท

รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให 9,680,482.54 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบลงทุน) 9,013,293.00 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกิจ) 10,830,400.00 บาท
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6.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี

1. การรวมกลุมของประชาชน

- กลุมอาชีพ 22 กลุม

- รานคาชุมชน/ศูนยสาธิต 5 แหง

2. จุดเดนของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือตอการพัฒนาตําบล)

- มีเสนทางคมนาคมสัญจรไปมาระหวางตําบลอําเภอและจังหวัด
- มีเสนทางเชื่อมตอการขนสงสินคาการเกษตร
- มีพ้ืนที่ทําการเกษตรจํานวนมาก
- ราษฎรรอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ เอ้ือตอการพัฒนาตําบล

- ปลูกพืชเศรษฐกิจจํานวนมากเชน ขาว, ออย ยางพารา ปาลมนํามัน เปนตน

(ขอมูล ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2558)
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บัญชีรายชื่อผูบริหาร/สมาชิกสภาตําบลดอนหายโศก

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท หมายเหตุ
1 นายบัวภา จันทะบูลย นายก อบต. 081-7995997
2 นายบุญถม สิงหคา รองนายกฯ 084-5170106
3 นางสายใจ ยศธิพานา รองนายกฯ 082-3127524
4 นายทวี นาบํารุง เลขา นายก 087-6388285
5 นายพรหมรินทร นึกชอบ ส.อบต.1 082-1206805
6 นายพันทอง เพียงเท ส.อบต.1 084-7043534
7 นายภักดี ขาวกุญชร ส.อบต.2 085-0126091 ,090-0233373
8 นายสมคิด บุรีงาม ส.อบต.2 09-33561541
9 นายไสว แสงจันทร ส.อบต.3 084-5108605
10 นายเฉลิมศักดิ์ ปองคํารส ส.อบต.3 088-0362541
11 นายวิลาศ โพธิ์ใบงาม ส.อบต.4 089-6236209
12 นายโอนไพร มาตรนอก ส.อบต.4 084-5173029
13 นายประดิษฐ ชมภูทิพย ส.อบต.5 084-6827119
14 นายคํามุน ในนน ส.อบต.5 087-7701463
15 นายบุญสงา อํานาจเจริญ ส.อบต.6 083-1470565
16 นายดาวหวัน โยธินทะ ส.อบต.6 086-2426828
17 นายทองอาน สงวนหมู ส.อบต.7 083-2890855
18 นายบุญตอม พรมบุญ ส.อบต.7 084-8145015
19 นายศักดิ์ศรี ศุภนิกรณ ส.อบต.8 090-1101789
20 นายระบบ ลือชาคํา ส.อบต.8 082-1175047
21 นายสุขวงศ วรสิริ ส.อบต.9 085-1245819
22 นายแสงจันทร ขุมดวง ส.อบต.9 083-4175539
23 นายเสงี่ยม โยธินทะ ส.อบต.10 098-2187502
24 นางรัตนาภรณ ศรีกันยา ส.อบต.10 086-2450678
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ทําเนียบรายชื่อกํานัน/ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ตําบลดอนหายโศก

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทร หมายเหตุ

1
นายบัวใส สุวรรณสิงห กํานัน ต.ดอนหายโศก 080-0112411 บานบอคํา ม.2
นายไพบูรณ  พลชารี ผูชวยกํานัน 087-6346039
นายอดุลย  พลชารี ผูชวยกํานัน 085-4250695

2
นายพนม  บริบาล ผูใหญบาน ม.1 084-9552186 บานก้ัง ม.1
นายสายทอง สุขใจ ผูชวยผูใหญบาน 085-7464620
นายมงคล วิลาชัย ผูชวยผูใหญบาน

3
นายพีระขัณฑ ศรีหาพันธรูป ผูใหญบาน ม.3 080-0310992 บานโนนสะอาด ม.3
นายทองอาน  ปองคํารส ผูชวยผูใหญบาน 081-5746971
นายประสิทธิ์  คุณทะนัง ผูชวยผูใหญบาน 087-7461150

4
นายโชคชัย คําภาษี ผูใหญบาน ม.4 080-4126684 บานหนองเตา ม.4
นายภูมิศักดิ์  เบิบชัยภูมิ ผูชวยผูใหญบาน 082-3117778
นายยุทธนา คุณทะนัง ผูชวยผูใหญบาน

5
นายสุวรรณา จําปาดี ผูใหญบาน ม.5 085-4663341 บานนาอุดม  ม.5
นายทวี  จันทัน ผูชวยผูใหญบาน
นายประสิทธิ์  ศรีจันทร ผูชวยผูใหญบาน

6
นายอัครเดช  จันทฤทธิ์ ผูใหญบาน ม.6 083-1441713 บานหนองกลา  ม.6
นายสมเกตุ  ตาลทอง ผูชวยผูใหญบาน 091-6914038
นายสมชาย ศรีลรินทร ผูชวยผูใหญบาน 083-6692501

7
นายสมพาน  เจริญเนตร ผูใหญบาน ม.7 084-4085077 บานโคกสําราญ  ม.7
นายภานุวัตน  แฝงสมศรี ผูชวยผูใหญบาน
นายสมเกตุ  แสงจันทร ผูชวยผูใหญบาน

8
นายอนันต พิลาพรม ผูใหญบาน ม.8 083-2826471 บานดอนหายโศก ม.8
นายถนอม  คันธบุปผา ผูชวยผูใหญบาน
นายวีระพัฒน  นึกชอบ ผูชวยผูใหญบาน

9
นายจําป ภูทองกอ ผูใหญบาน ม.9 087-4290616 บานหนองคอฯ ม.9
นางเขมจิรา บัวหงษา ผูชวยผูใหญบาน 088-0694061
นางนวนศรี บางสา ผูชวยผูใหญบาน 092-1389177

10
นายบุญชวง ชํานิยันต ผูใหญบาน ม.10 082-1218705 บานก้ัง  ม.10
นายสหรัฐ  กาสี ผูชวยผูใหญบาน 083-3699209
นายสมร  แกวเรือง ผูชวยผูใหญบาน
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การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

การวิเคราะห SWOT
การวิเคราะห SWOT ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหาย

โศกที่มีผลตอการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก โดยจากการศึกษาสภาพแวดลอม
(SWOT) ปรากฏดังตอไปนี้

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง จุดออน

: การกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําไดงาย
: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูอยาง
สม่ําเสมอ
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสรางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับหนวยงานกํากับดูแล อยู
เสมอ

: ไมมีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศ
โดยตรง
: งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการมีอยางจากัด
: การดาเนินการปรับปรุง แกไขระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตองอาศัยหนวยงานภายนอกหรือเอกชน

ปจจัยภายนอก
โอกาส ภัยคุกคาม

: หนวยงานผูกากับดูแล ใหการสนับสนุนดาน
โปรแกรมการปฏิบัติงานอยูเสมอ
: การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานตางๆ

มีการฝกอบรมอยูเสมอ
: มีการสรางความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหคา

ปรึกษาและแนะนา อยูเสมอ

: เครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร
: ระบบการดาเนินงานที่หนวยงานผูกากับดูแล

กําหนดใหใชไมสมบูรณ
: การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอรเน็ต
: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองใช

งบประมาณดาเนินการมาก



-25-

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลดอนหายโศก
วิสัยทัศน

“ชุมชนนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  รวมถึงการคมนาคมใหประชาชนเขาถึงการ
บริการไดสะดวก

2. สงเสริมกลุมเกษตรกรกลุมอาชีพตางๆและพัฒนาสินคาการเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน
3. สงเสริมดานการศึกษา ทํานุบํารุงและฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
4. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
5. สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน

เปาหมาย

1. เพ่ือใหชุมชนเปนสังคมที่กินดี มีสุข
2. เพ่ือใหมีระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในทองถ่ินอยางคลอบ

คลุมทุกพ้ืนที่
3. เพ่ือพัฒนาสินคาจาก กลุมเกษตรกร กลุมสตรี ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
4. เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและสงเสริมภูมิปญญาปราชญชาวบาน
5. เพ่ือใหชุมชนมีสุขภาพดี อยูดี มีสุข และทรัพยากรธรรมชาติคงอยูกับชุมชน

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน
ยุทธศาสตรที่ 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

กลยุทธ

1.1 การปรับปรุงซอมสรางถนนใหไดมาตรฐาน สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจร
ประชาชนในพ้ืนที่สามารถใชประโยชนไดอยางสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง

1.2 การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบใหสะอาดมีคุณภาพเพ่ือในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือ
ใชในการเกษตร

1.3 การปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตประปาหมูบาน ใหน้ําสะอาดและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่

1.4 การขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในตําบลใหทั่วถึง
1.5 การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ดวยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพ่ือแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ําที่ใชในการเกษตรภายในเขตพ้ืนที่
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ

2.1 การแกไขปญหาความยากจน โดยสรางรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสใหแบประชาขน
2.2 สนับสนุนกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ ใหมีรายไดและกระจายรายไดเพ่ิมยิ่งข้ึน
2.3 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาส ใหไดรับเบี้ยสงเคราะหอยางเปนธรรม

และทั่วถึง

2.4 จัดฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน เยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป

2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เยาวชน ไดออกกําลังกาย โดยจัดหาสถานที่และอุปกรณ
กีฬารวมทั้งการแขงขันกีฬาตางๆ เชน การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 3. ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ

3.1 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใหไดรับการพัฒนาในดานตางๆ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง ทั้งในดานวัสดุ
อุปกรณการศึกษา และงบประมาณในการจัดการศึกษา ดานอาคาร สถานที่

3.2 สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาส พรอมทั้งประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่

3.3 สงเสริมและอนุรักษประเพณี วัฒนาธรรม งานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งานประเพณีสงกรานต
งานบุญบั้งไป งานลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา เชน ประเพณีวันเขาพรรษา
ประเพณีการทอดเทียน  เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 4. ดานการบริหาร

กลยุทธ

4.1 สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงใหประชาชนมีสวนรวมการ
สนับสนุนประชาคมและองคกรประชาชน ไดรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนชาวตําบลดอนหายโศก

4.2 สงเสริมหนวยงานราชการตางๆ ในเขตพ้ืนที่ไมวาจะเปนใหการสนับสนุนและรวมมือ โรงเรียน
วัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกลุมอาชีพตางๆ ที่จัดข้ึนใน
ตําบลดอนหายโศก อยางทั่วถึง

4.3 ปรับปรุงใหการบริการของขาราชการ พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนหายโศก ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม สะดวก
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รวดเร็ว ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเปนไป
ดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.4 สงเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบรอย ของตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด

4.5 สงเสริมสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 5. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กลยุทธ

5.1 สนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน โดยดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะใหมี
ประสิทธิภาพ ไมใหมีขยะตกคางตามบานเรือนประชาชน เพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

5.2 สงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ใหประชาชนและเยาวชนมีความสมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจ อารมณและสติปญญา

3.3 สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดีแกผูสูงอายุ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอน
หายโศก ออกหนวยบริการตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุ

5.4 สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตําบลใหมีความเขมแข็ง สามารถใหบริการประชาชน
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

5.5 สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในตําบลดอนหายโศกใหคงสภาพ ที่
สวยงาม
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สวนที่ 3

ยุทธศาสตร  เปาหมาย แผนงาน/กิจกรรม

เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางเปนรูปธรรมภายใตเงื่อนไขที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องคการบริหารสวนตําบลดอนหาย
โศก พ.ศ. 2558 - 2562 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการดาเนินการ 3 ยุทธศาสตร ดังนี้

1. ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
2.ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3.ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงคของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดใหมียุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการดาเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคการ
แตไมมีการจัดการระบบ ไมมีการวางแผนงาน จัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศขององคการ ซึ่งจะทาใหเกิด
ปญหาไดในภายหลังได ดังนั้น จึงจัดใหมีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเขาสูระบบและเปนมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร ท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหารเพื่อการบริการอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูรับบริการ และผูใหบริการ โดยมีความพึงพอใจ และสงผลดีตอการพัฒนาองคการ สูการพัฒนาประเทศชาติ

ตอไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจาเปนอยางยิ่งที่จะตองมีขอมูลขาวสารที่ครบถวน เปนจริง และสามารถ
ตรวจสอบได ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือ กอใหเกิด
ความเสียหาแกบุคคลอ่ืน หนวยงานอ่ืน ฯลฯ

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองคการที่สอดคลองกับการพัฒนา แตหากไมพัฒนาบุคลากร

ผูใชระบบก็ไมมีประโยชนที่จะกําหนดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน ดังนั้นการจะทําใหระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองคการมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการใหบริการ และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูและความสามารถใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางดีเยี่ยมอยูเสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรูดาน ICT มาประจํางานดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตรที่กลาวมาขางตน มีความสัมพันธกับภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ดังตอไปนี้

ยุทธศาสตร งานการ
เจาหนา

ท่ี

งาน
วิเคราะห
นโยบาย
และแผน

งาน
สวัสดิกา
รสังคม
และ

พัฒนา
ชุมชน

งาน
การเงิน
และ
บัญชี

งาน
ปองกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย
สิน

งาน
จัดเก็บ
รายได

งาน
การศึก

ษา

งาน
สาธารณสุข

งานกอ
สราง

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนระบบ

/ / / / / / / / / /

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหารเพื่อการ
บริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลเกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน

/ / / / / / / / / /

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

/ / / / / / / / / /
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สวนที่ 4

แผนงาน/โครงการ

4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก กําหนดไว
3 ยุทธศาสตร ดังนี้

4.1.1.ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
4.1.2.ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
4.1.3.ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2.การแปลงยุทธศาสตรสูแผนงานโครงการดังตอไปนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
วัตถุประสงค

เพ่ือใหเปน มาตรฐานในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ซึ่งเปน
สิ่งจําเปนอยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคการ แตไมมีการจัดการระบบ ไมมีการวางแผน
งานจัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศขององคการ ซึ่งจะทาใหเกิดปญหาไดในภายหลังได ดังนั้น จึงจัด
ใหมีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเขาสูระบบและเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย

1.วางระบบฐานขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน
2.มีมาตรฐานในการกากับ ดูแล และตรวจสอบไดตลอดเวลา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ

แผนงาน : ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหครอบคลุมการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดอยหายโศก
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

รวม (บาท)หนวย
นับ

2558
(บาท)

25659
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
บาท)

1.เชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตใหครอบคลุม
ทุกสวน ทุกองคภายใน
สํานักงาน

มีระดับความเร็ว
ของอินเตอรเน็ต
องคการทุกจุด

จุด 1
3,000

1
3,000

1
3,000 สํานักปลัด 9,000

2.เชื่อมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตใหครอบคลุม
ทุกทุกหมูบาน

จุดบริการ
อินเตอรเน็ต
ภายในหมูบาน

จุด 3
3,000

3
3,000

4
4,000 สํานักปลัด 10,000

3.จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารกลาง (DATA
CENTER)

มีหองศูนยขอมูล
ขาวสารเพ่ือสืบคน
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ

แหง 1
50,000

1
50,000

1
50,000 สํานักปลัด 50,000

4.จัดหาระบบโทรศัพท
ภายในอาคารสํานักงานให
ครบทุกกองและหอง
ผูบริหาร

มีโทรศัพทเพ่ือ
ติดตอกันในอยาง
ทั่วถึง

เคร่ือง 3
9,000

3
9,000

3
9,000 สํานักปลัด 27,000

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรที่ 1 ทั้งหมด 65,000 65,000 66,000 สํานักปลัด 196,000
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารเทศการบริหารเพ่ือการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการและผูใหบริการ

โดยมีความพึงพอใจ และสงผลดีตอการพัฒนาองคการ สูการพัฒนาประเทศชาติ ตอไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยีจึงจาเปน อยางยิ่งที่จะตองมีขอมูล ขาวสารที่ครบถวน เปนจริง และสามารถตรวจสอบได
ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือ กอใหเกิดความ
เสียหาแกบุคคลอ่ืน หนวยงานอ่ืน
เปาหมาย

1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมแกการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน
2.มีอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอความตองการ
3.มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน

แผนงาน : ระบบการใหบริการเครือขายจากสวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการอินเตอรเน็ตและรับสื่อสารสารสนเทศ
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

รวม (บาท)หนวย
นับ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1.จัดหาคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
ตามมาตรฐาน ICT

เคร่ือง 2
43,000

- -
สํานักปลัด 43,000

2.จัดหาคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
ตามมาตรฐาน ICT

เคร่ือง - 2
46,000

1
23,000

กองคลัง
69,000

3.จัดหาคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
ตามมาตรฐาน ICT

เคร่ือง - 1
23,000

1
23,000 กองชาง 46,000

4.จัดหาคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
ตามมาตรฐาน ICT

1
23,000

1
23,000

สวน
สวัสดิการฯ 46,000

5.จัดหาคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
ตามมาตรฐาน ICT

1
23,000

1
23,000

สวน
การศึกษา 46,000

6.จัดหาเคร่ืองพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หนา/นาที)

มีเคร่ืองพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หนา/นาที)ที่
กําหนด มาตรฐาน ICT

เคร่ือง - 2
4,500

- สํานักปลัด
9,000

7.จัดหาเคร่ืองพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หนา/นาที)

มีเคร่ืองพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หนา/นาที)ที่
กําหนด มาตรฐาน ICT

เคร่ือง - - 1
4,500

สวน
สวัสดิการฯ 4,500

8.จัดหาเคร่ืองพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หนา/นาที)

มีเคร่ืองพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หนา/นาที)ที่
กําหนด มาตรฐาน ICT

เคร่ือง - - 1
4,500

สวน
การศึกษา 4,500
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แผนงาน : ระบบการใหบริการเครือขายจากสวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการอินเตอรเน็ตและรับสื่อสารสารสนเทศ
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

รวม (บาท)หนวย
นับ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

9.จัดหาคอมพิวเตอร
โนตบุกสําหรับงาน
ประมาณผล

มีคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมาณ
ผล

เคร่ือง - - 1
25,000

สํานักปลัด
25,000

10.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน
ในสํานักงาน

มีวัสดุคอมพิวเตอร
เชน หมึกปร้ิน
แผน CVD แผน CD

คร้ัง 3
30,000

3
30,000

3
30,000

สํานัก ปลัด 90,000

11.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรใชงานใน
สํานักงาน

มีวัสดุคอมพิวเตอร
เชน หมึกปร้ิน
แผน CVD แผน CD

คร้ัง 2
20,000

2
20,000

2
20,000

กองคลัง
60,000

12จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน
ในสํานักงาน

มีวัสดุคอมพิวเตอร
เชน หมึกปร้ิน
แผน CVD แผน CD

คร้ัง 3
15,000

3
15,000

3
15,000

กองชาง 45,000

13.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน
ในสํานักงาน

มีวัสดุคอมพิวเตอร
เชน หมึกปร้ิน
แผน CVD แผน CD

คร่ัง 3
20,000

3
20,000

3
20,000

สวน
สวัสดิการ
สังคม

60,000

14.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน
ในสํานักงาน

มีวัสดุคอมพิวเตอร
เชน หมึกปร้ิน
แผน CVD แผน CD

คร่ัง 3
20,000

3
20,000

3
20,000

สวน
การศึกษา

60,000

15.จัดหาอุปกรณ
ซอมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร,ซอมแซม
เคร่ืองพิมพ,โทรศัพท
และโทรสาร ภายใน
สํานักงาน

มีอุปกรณสํารอง
สําหรับซอมแซม
เคร่ืองใชสํานักงาน
เชน สายไฟฟา เมา
แปนพิมพ ฯลฯ

คร่ัง 12
30,000

12
30,000

12
30,000

สํานักปลัด/
กองคลัง 90,000

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรที่ 2 ทั้งหมด 178,000 254,500 261,000 693,500



-33-

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาผูใชระบบ ICT ใหมีความรูและความสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางดีเยี่ยมอยูเสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรูดาน ICT มาประจางานดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เปาหมาย
1.บุคลากรมีความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี
2.มีบุคลากรดาน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร
3.สามารถใหความรูแกผูมาใชบริการไดเปนอยางดี
4.รูระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ ของ พ.รบ.ท่ีเกี่ยวของ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน : จัดใหบุคลากรไดเขารวมอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสรเทศ
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดช

อบ
งบประ

มาณรวม
(บาท)

หนวย
นับ

2558
(บาท)

2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1.อบรมหลักสูตรการจัดทําเวป
ไซตของหนวย

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 2
20,000

2
20,000

2
20,000

สํานัก
ปลัด 60,000

2.อบรมหลักสูตรการใชงาน
ระบบแผนที่ภาษี

เจาหนาที่ผานการอมรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 3
90,000

3
90,000

2
90,000

กองคลัง/
สวนโยธา 270,000

3.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-GP

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 2
20,000

2
20,000

2
20,000

กองคลัง
60,000

4.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-Plan

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 2
20,000

2
20,000

2
20,000

สํานัก
ปลัด 60,000

5.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-LASS

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 2
20,000

2
20,000

2
20,000

กองคลัง
60,000

6.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรมดานการเขียนแบบงาน
ชาง

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 2
20,000

2
20,000

2
20,000

สวนโยธา
60,000

7.อบรมหลักสูตรการใช
โปรแกรมระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 1
10,000

1
10,000

สวน
สวัสดิการ

สังคม
20,000

8.อบรมหลักสูตรการใช
โปรแกรมระบบเบิกจายตรงคา
รักษาพยาบาลพนักงานองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 3
30,000

3
30,000

สํานัก
ปลัด/กอง
คลัง/สวน
สวัสดิการ

สังคม

60,000

9.อบรมหลักสูตรการใช
โปรแกรม ระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น
SIS

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 3
30,000

3
30,000

สวน
การศึกษา 60,000

8. อบรมหลักสูตรการใช
โปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาทองถิ่น ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก CCIS

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน 3
30,000

3
30,000

สวน
การศึกษา 60,000

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรที่ 3 ทังหมด 190,000 290,000 290,000 อบต. 770,000
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สวนที่ 5

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

1. การบริหารจัดการ

เพ่ือใหแผนแมบท ICT ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและ
ผลลัพธดานการ บริหารจัดการจึงตองดําเนินการดังนี้

1. สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของทุกระดับเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ

2. กําหนดใหแผนแมบท ICT เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
และกําหนด เปาหมายใหเปนสวนหนึ่งของสัมฤทธิ์ผล ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกจะใชเปนกรอบ
การขอตั้งงบประมาณ

3. ใหมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ใหองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนรับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานดาน

ICT ใหบังเกิดความสําเร็จตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ไดแก
4.1 คณะกรรมการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
4.2 คณะกรรมการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล
4.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรดาน ICT

5. ใหคณะกรรมการแตละ สํานัก/กอง/สวน รายงานผลความสําเร็จในการดาเนินการใช ICT ตาม
ภารกิจที่ รับผิดชอบ ตามลําดับทุกๆ 1 ป หรือเมื่อมีความจําเปนตองรายงานความสําเร็จใหผูบริหารทราบ

2. การติดตามประเมินผล
1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
กําหนดการติดตามประเมินผลใหครอบคลุมเปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดในแผนนี้

รวมทั้งให สํานัก/กอง/สวน มีสวนรวมในการกําหนดและเปนที่ยอมรับโดย
1. สรางตัวชี้วัดเพ่ือบงชี้ถึงความสําเร็จของการดาเนินการตามแผน เพ่ือใชในการติดตาม

ประเมินผล ทั้งตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององคกร
หรือ สํานัก/กอง/สวน ในการนําแผนแมบทไปใช

2. จัดระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสรางเครือขาย
เชื่อมโยงขอมูล การดําเนินการเพ่ือใหเอ้ือตอการติดตามประเมินผล โดยประสานการกําหนดตัวชี้วัดกับ
สํานัก/กอง/สวน

3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนดําเนินการติดตาม
ประเมินผลและรายงานความสําเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินภายใน รวมทั้งจัด
ใหมีการประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงแกไขการดําเนินการอยางตอเนื่อง

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
1. ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดทายของแผน

1.1 อัตราการกระจายของอุปกรณและผูมีความรูดาน ICT ในแตละ สํานัก/กอง/สวน ใน
องคการบริหารสวน ตําบลดอนหายโศก

1.2 อัตราการเพ่ิมของ Web page เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการบริการ
1.3 ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ
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2. ตัวชี้วัดสัมฤทธิผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร)

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
1. จํานวนหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศกที่ใช ICT ในการบริหารอยางครบ
วงจร
2. ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบขอมูลกลางที่ใชในการบริหารจัดการ
3. สัดสวนของหนวยงานที่มี Data warehouse เพ่ือการตัดสินใจ
4. สัดสวนของระบบงานภายในของหนวยงานที่สามารถใช ICT ในการดําเนินการ
5. จํานวนบริการของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ที่สามารถใหบริการดวย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส
6. ปริมาณการใหบริการของหนวยงานที่ดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
7. จํานวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันไดในระหวางหนวยงาน
8. สัดสวนของหนวยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางศูนยขอมูลกลาง
9. ปริมาณการใช และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
10. ปริมาณการจัดซื้อจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส
11. สัดสวนของหนวยงานที่จัดใหมีผูรับผิดชอบ ICT
12. สัดสวนของบุคลากรในหนวยงานที่มีทักษะ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนด

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน

1. สัดสวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน ICT ในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
สัดสวนของ หนวยงานภายในที่สามารถเชื่อมตอ internet ได
2. อัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอหนวยงาน / ผูใช
3. สัดสวนของหนวยงานภายในที่มีเครือขายเปน GIGABIT : Fast Ethernet
4. จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมตอ internet และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ internet
ภายใน หนวยงาน
5. อัตราการเพ่ิมของ Software ที่ถูกตองตามกฎหมาย
6. อัตราการเพ่ิมของการใช Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เปน Open Source
7. สัดสวนของหนวยงานที่สรางมูลคาเพ่ิมและใชอุปกรณ ICT ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
8. สัดสวนของหนวยงานที่มีการระดมสรรพกาลังจากแหลงตาง ๆ เพ่ือการจัดหา อุปกรณ ICT

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จํานวนผูปฏิบัติงานดาน ICT ที่มีคุณภาพ
2. อัตราของหนวยงานที่ดําเนินการพัฒนาบุคลากร รวมกับองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
3. จํานวนผูปฏิบัติงานดาน ICT ที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ผูปฏิบัติงานดาน ICT



อางอิง

: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 2557-2559.

: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2558-2562

: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) เทศบาลตําบลหวยงู
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2558-2560

: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการบริหารสวนตําบลบานหาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.
2558-2560

.



คณะผูจัดทํา

ท่ีปรึกษา

นายบัวภา จันทะบูลย นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
นายบุญถม สิงหคา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นางสายใจ ยศธิพานา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายทวี นาบํารุง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

คณะผูจัดทํา

นางสาวสุภา ยวนจิต รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นางสาวกุหลาบ จันทบูลย ผูอํานวยการกองคลัง
นายไพรจิตร บุญทา หัวหนาสํานักปลัด
นางสาวลําไพร ไชยมาตร หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
นายปญญา ขาวขํา เจาหนาที่วิเคราะหฯ
จาเอกวาที โพธิ์ใบงาม บุคลากร
นางพิกุล สุขมวง เจาพนักงานธุรการ
จาเอกสาทิศ อินทะชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
สิบโทวรวัฒน โคตมะ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน



คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก
ที่ 389 /๒๕๕8

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2558 – 2562
***********************************

ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไดดําเนินการ
จักทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558 - 2562 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 มกราคม 2558 ตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 ขอ 2.2
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศและการสื่อสาร

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558
- 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2562 ดังนี้

1. นางสาวสุภา ยวนจิต รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. นางสาวกุหลาบ จันทบูลย ผูอํานวยการกองคลัง
3. นายไพรจิตร บุญทา หัวหนาสํานักปลัด
4. นางสาวลําไพร ไชยมาตร หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
5. นายปญญา ขาวขํา เจาหนาที่วิเคราะหฯ
6. จาเอกวาที โพธิ์ใบงาม บุคลากร
7. นางพิกุล สุขมวง เจาพนักงานธุรการ
8. จาเอกสาทิศ อินทะชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
9. สิบโทวรวัฒน โคตมะ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
มีหนาที่จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558 – 2562 ขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนหายโศก เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

1. นายบัวภา จันทะบูลย นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. นายบุญถม สิงหคา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
3. นางสายใจ ยศธิพานา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
4. นายทวี นาบํารุง เลขานุการองคการบริหารสวนตําบล
5. นายโชคศุภชัย ไชยนาพันธ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ.2558 – 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก กําหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผลตลอดจน ดําเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง ประเมินผลแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558 – 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก ตอไป

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)
(นายบัวภา จันทะบูลย)

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก

เรื่อง การใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558 - 2562

-------------------------------------------

ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไดดําเนินการจักทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2562 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 มกราคม 2558 ตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 ขอ 2.2 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศและการสื่อสาร ไปแลวนั้น

องคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก จึงประกาศใหใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ.2558 - 2562 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

( นายบัวภา  จันทะบูลย )
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหายโศก


