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คํานํา 
 
        นโยบายรัฐบาลกําหนดใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและปฏิบัติราชการ  

ซ่ึงการจัดทํา และ/หรือ ใหปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 และกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน พ.ศ.2557-2561  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนแมบทของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 เอกสาร  “แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหอยปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566”  ฉบับนี้  จึงไดจัดทําข้ึนตามแนวทางดังกลาวขางตน  
สาระสําคัญของแผนฯ มุงเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายและการเชื่อมโยง รวมท้ังการพัฒนา
บุคลากร  โดยกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังแผนงานและกิจกรรมซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อน
สําคัญนํามาบรรจุเขาแผนใหสอดคลองรองรับแนวทางการพัฒนา ท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยหวังเปนอยางยิ่งวา “แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จะเปนประโยชน
และเปนแนวทางในการพัฒนางานดาน ICT ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดอยางแทจริง    
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สวนท่ี 1 
ความจําเปนในการพัฒนาระบบ ICT 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

 
  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-
2561 ประกอบกับ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  พ.ศ.2557-2561  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนแมบทของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยจึงไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยพ.ศ. 2564- 2566   ภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและจังหวัดนครราชสีมา   ดังนี้   

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย  
พ.ศ.2557-2561  ประกอบดวยแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
  (1 ) พัฒ นาโครงสร างพ้ื นฐาน  ICT ให มี ความ ทันส มัย  มีการกระจายอย างท่ั ว ถึ ง                            
และมีความปลอดภัย 
  (2 ) พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย ท่ี มี ค ว าม ส าม ารถ ใน การส ร า งส รรค แ ล ะ ใช ส ารสน เท ศ                                
อยางมีประสิทธิภาพ 
  (3) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
  (4) ใช ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมบริการของภาครัฐ 
  (5) พัฒนาและประยุกตใช ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งภาคการผลิต 
  (6) พัฒนาและประยุกตใช ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  (7) พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551-2556 
กําหนดเปาประสงคการพัฒนา ดังนี้ 
  (1) พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ICT ของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพสูง มี
มาตรฐานในระดับสากล 
  (2) บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช  ICT ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ 
  (3) ระบบ ICT ท่ีมีความทันสมัย อัจฉริยะ และบูรณาการกันอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4) ศูนยกลางระบบ ICT กระทรวงมหาดไทยของประเทศท่ีประชาชน (ผูใชบริการ) 
ประทับใจ เชื่อม่ัน มีความสุขเม่ือใชบริการ 
  (5) ระบบ ICT ท่ีสามารถสนองตอบตอภารกิจและยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย ได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (6) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือขับเคลื่อนสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู และภูมิปญญา 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                   
พ.ศ.2557-2561 กําหนดเปาประสงคการพัฒนา ดังนี้ 
  (1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถ่ิน 
(TongTinNet) 
  (2) พัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกร และพัฒนา ICT การใหบริการ                   
กับประชาชน (e-Local Admin) 
  (3) พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน 
  (4) พัฒนา ICT เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจทองถ่ิน 
  (5) พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหสภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผูบริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เห็นความสําคัญและความจําเปนของการ

นําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชในการดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองคกร 

- มีผูบริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ทําหนาท่ีกํากับดูแลการทํางานท่ีเก่ียวของ
ทางดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและตั้งใจในการทํางานตามภาระงาน 
จุดออน (Weaknesses) 
- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
- ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีท่ีมีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
- ขาดความคลองตัวในการจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย  

เนื่องจากคาใชจายและการลงทุนในการจัดซ้ือคอนขางสูง 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไมเหมาะสมเชน เพ่ือความบันเทิงและการเขาถึงเนื้อหาท่ีไมพ่ึง

ประสงค 
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
โอกาส (Opportunities) 
- มีผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหเลือกจํานวนมาก 
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการเขาถึงแหลงขอมูลและการประยุกตใชงาน 

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ภัยคุกคาม (Threats) 
- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบุกรกุโจมตรีะบบเครือขายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหอย 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 



สวนท่ี 2  
 แผนยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนา 

ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  พ.ศ. 2564-2566 

                                

  แผนยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบท  ICT ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหอยประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  แผนงาน โครงการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) ดาน  ICT  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

  “เปนศูนยกลางเช่ือมโยงเครือขายขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยของทองถิ่น ” 

พันธกิจ  (Mission)ดาน    ICT  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยกําหนดไว 5 ประการ ดังนี้       
  (1) สงเสริมและพัฒนาระบบเครือขาย  ICT  ของทองถ่ินในลักษณะศูนยขอมูลเพ่ือใหบริการ
ประชาชน 
  (2) บันทึกขอมูล หรือ ปรับปรุงขอมูล และประมวลผลขอมูลสารสนเทศทองถ่ิน เพ่ือใชใน
การบริหารราชการทองถ่ินงานรวมกันอยางเปนเอกภาพ 
  (3) พัฒนาระบบงานและเครือขายสื่อสารใหเปนไปอยางท่ัวถึง  เพียงพอและรวดเร็ว   
  (4) พัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน ICT ใหเปนผูมีความรู และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน
หนวยงานใหสามารถใช  ICT  บริหารจัดการและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (5) สงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนเขาถึง ICT ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร (Strategic Issue)                           
  เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีไดกําหนดไว   จึงไดวางยุทธศาสตร
ในการดําเนินงานไว 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1 บูรณาการขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี  2   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม
และทันสมัย 
  ยุทธศาสตรท่ี  3   พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน                 
ดาน  ICT 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  บูรณาการขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการขอมูลสารสนเทศ

ทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 
  พัฒนา/จัดหาระบบเครือขาย และบูรณาการขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการ
ขอมูลสารสนเทศทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร  
ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีและลักษณะการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม                 
และทันสมัย   

พัฒนาระบบงาน/ฐานขอมูลเพ่ือชวยการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงาน 
ภายในองคกร และการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลของหนวยงานเพ่ือใหบริการแกสวนราชการและ
ประชาชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  รวมท้ังการพัฒนาตอยอดเปนระบบสารสนเทศระดับตางๆ   

ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานดาน  ICT 
  พัฒนาการบริหารและการจัดการกระบวนงานศูนยปฏิบัติการขอมูลกลางจังหวัดไดแกการ
กําหนดมาตรฐาน การวางข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย  การตรวจสอบการเขาถึงขอมูลอยางมีระบบ ฯลฯ  
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะการใช ICT ในการปฏิบัติงาน 

เปาประสงค 

 เปาประสงคโดยรวมของการพัฒนาระบบ ICT ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยประกอบดวย 
1.   พัฒนาการอํานวยการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยโดยใช  ICT 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
2.  บุคลากรและอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  ระบบ

ฐานขอมูลมีความครบถวนและเชื่อถือไดมีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  ม่ันคง  
ปลอดภัย    สามารถเปนเครือขายหลักใหกับทองถ่ิน ใชประโยชนรวมกันได  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ใหมีความรูและมีทักษะ เพ่ือมุงสูความเปนเครือขายไรพรมแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

สวนท่ี 3    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 

ยุทธศาสตรที่  1  บูรณาการขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการขอมูลสารสนเทศทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค 

แนวทาง 
การดําเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

1 โครงการเชื่อมโยงระบบ
เครือขาย ICT ทองถ่ิน 

เพ่ือเชื่อมโยงระบบ
เครือขาย ICT ทองถ่ิน
ใหครอบคลุม และ
รวดเร็ว 

1.จัดหา Hard  Ware 
เครือขายและเชื่อมโยง
ภายในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
2.ติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายใน
สํานักงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทําใหระบบ
เครือขายICT 
ทองถ่ิน มีความ
ม่ันคง และมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 บันทึกขอมูล ปรบัปรุง
ขอมูล และประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําและ
พัฒนาทองถ่ิน 

1.แตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูล
ระบบสารสนเทศ 
2.ติดตามการบันทึก 
และการประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศ 

- - - - - ทําใหมีขอมูล
สารสนเทศในการ
ใชเปนฐานขอมูล
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรที่  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 

 
 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค 

แนวทาง 
การดําเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

1 โครงการปรับปรุงระบบ 
ICT ของตําบล 

เพ่ือใหมีวัสดุอุปกรณ 
ICT ในการปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอ่ืนๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทําใหมีวัสดุ
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานดาน 
ICT 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดทําคูมือ
ประชาชน 

เพ่ือใหบริการขอมูล
ขาวสารการใหบริการ
ของหนวยงานของรัฐ 

จัดทําคูมือประชาชนให
ครอบคลุมทุก
กระบวนการทํางานของ 
เทศบาลตําบล 

- - - - - ทําใหประชาชน
รับทราบขอมูลใน
การติดตองาน 
ราชการ ไดรับ
ความสะดวก 

สํานักปลัด 

3 จัดทําเว็ปไซด ขาว
ประชาสัมพันธของตําบล 

เพ่ือใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
และเผยแพรขอมูล
ขาวสารของราชการ 

จัดทําเว็ปไซดเผยแพร
ขอมูลขาวสารทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทําใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของ 
ตําบลไดอยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 

4 จัดทําเว็ปไซด ภาพ
กิจกรรมของตําบล 

เพ่ือใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
และเผยแพรขอมูล
ขาวสารของราชการ 

จัดทําเว็ปไซดเผยแพร
ขอมูลขาวสารทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทําใหประชาชน
ไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของ 
ตําบลไดอยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาศักยภาพและทักษะบคุลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานดาน  ICT 
 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค 

แนวทาง 
การดําเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูดาน ICT  
 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
มีความรู การใชงาน
ดาน ICT  

จัดอบรมบุคลากรของ 
เทศบาลตําบลใหมีทักษะ 
ความรูดาน IT ระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทําใหบุคลากร
ทองถ่ินมีความรู 
และทักษะในการใช
งานดาน IT 

สํานักปลัด 

2 แตงตั้งเจาหนาท่ีจัดเก็บ/
นําเขา/ตรวจสอบขอมูลใน
ฐาน ขอมูลสารสนเทศ
ทองถ่ิน 

เพ่ือใหมีเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในการ
บันทึกขอมูล
สารสนเทศทองถ่ิน 

ปรับปรุงคําสั่งใหเปน
ปจจุบันเพ่ือรองรับการ
พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศทองถ่ิน 

- - - - - ทําใหมีขอมูล
สารสนเทศท่ี
ครอบคลุม และ
สามารถนํามาใช
ประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได 

สํานักปลัด 

3 จัดการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร   

-เพ่ือใหมีแผนแมบท
สารสนเทศทองถ่ิน 
-เพ่ือวางแนวนโยบาย
ในการบริหารงานดาน 
ICT ทองถ่ิน 

จัดทํา/ทบทวนแผน
แมบทสารสนเทศให
สอดคลองกับ
สถานการณ  กําหนด
แนวทางการพัฒนา
ฐานขอมูลและแนวทาง 
มาตรการแกไขปญหา
จากสถานการณความไม
แนนอนและภัยพิบัติท่ี
อาจจะเกิดกับระบบ
สารสนเทศ 

- - - - - -ทําใหมีความม่ันคง
ในการใชระบบ
สารสนเทศ 
-ทําใหมีแผนงาน/
โครงการในการ
ดําเนินการตามแผน
สารสนเทศ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 



-๘- 
 

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค 

แนวทาง 
การดําเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 2566 

4 สํารวจความตองการขอมูล
ขาวสารแตละประเภทของ
ผูบริหารและพนักงาน 

เพ่ือใหมีขอมูลประกอบ
ในการปรับปรุงขอมูล
สารสนเทศ 

จัดทําแบบสํารวจ - - - - - ทําใหการ
บริหารงานระบบ 
ICT มีความรัดกุม 
และรอบคอบ 

สํานักปลัด 

5 รายงานและประเมินผล
ความกาวหนาในการ
จัดเก็บขอมูลใหผูบริหาร
ทราบ 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
บริหารจัดการองคกร 

ติดตามการพัฒนา
ฐานขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ินและ
รายงาน 

- - - - - ทําใหระบบการ
ติดตามการใชงาน
ระบบสารสนเทศ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนท่ี 4   
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 1) ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยจัดทํา งาน/แผนงาน/โครงการ ท้ังท่ีใชงบประมาณ

และไมใชงบประมาณ ใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตร ท่ีกําหนดไว 
 2) การเพ่ิมเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามขอ1)  สามารถดําเนินการไดตามสถานการณ                        

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยกําหนด 
 3) การทบทวน ปรับปรุง แผนแมบทฯองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยจะดําเนินการทุกๆ4 ป หรือเพ่ือให

สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 4) ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ ของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยมีหนาท่ีอํานวยการ 

กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานให
เปนไปตามแผนฯ 

 5) หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําป  เพ่ือเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลยุโป ผานงานนโยบายและแผน สํานักปลัด 
อบต 

 6) งานนโยบายและแผน สํานักปลัด รวบรวมรายงาน และจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  เพ่ือเสนอตอนายก อบต.หนองหอย 

 
 


