
แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(พ.ศ. 2561 – 256
 

แผนแม่บท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2565  

***************************************** 
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีรองรับภารกิจการ
บริหารจัดการขององค์กร มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นเครื่องมืออันสําคัญในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหน่วยงานและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ในการประชุมวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
  
 
 
 

(นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 



  
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2565                       

 

สารบัญ    
  

สารบัญ 
 

                     หน้า 
บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล         1 
1.2 วัตถุประสงค์          1 
1.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน         1-2 
 

บทท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก      3 
2.2 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก      3 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    4-5 
2.4 โครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี         5-8 
 

บทท่ี 3 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.1 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554 – 2563    9-10  
     ของประเทศไทย (ICT 2020) 
3.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย    10-12 
      พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
3.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย      12-13  
      พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 

บทท่ี 4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

4.1 สถานภาพด้านสารสนเทศ         14 
4.2 สถานภาพด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย      14 
4.3 สถานภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ        15 
4.4 สถานภาพด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ       15-16 
4.5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย SWOT    16-17 
 

บทท่ี 5 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

5.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   18 
5.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   18 
5.3 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   19-21 
 

บทท่ี 6 แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

6.1 การวัดผลสําเร็จของการพัฒนาในภาพรวม       22 
6.2 การวัดประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา       22-23 



  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2565                       

 

บทท่ี 1 บทนํา  หน้า 1  
  

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในจังหวัด    
โดยจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
สนับสนุน ประสาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน ต้องให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเครื่องมืออันสําคัญในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการ และการให้บริการประชาชนจึงได้
จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2565 ข้ึน เพ่ือมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานและสนับสนุน
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

2) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ท่ีรองรับภารกิจการบริหารจัดการขององค์กร มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจน 
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
1.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือสําคัญในการสื่อสาร
แนวคิดนโยบายในการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการสนับสนุน        
การดําเนินงานในการจัดทําแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
พ.ศ. 2561 - 2565 ข้ันตอนการดําเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 
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บทท่ี 1 บทนํา  หน้า 2  
  

1) ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
2) สํารวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสาร 
3) วิเคราะห์ SWOT 
4) กําหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร 
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บทท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  หน้า 3  
  

บทท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

“ อบจ.ตาก  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 
 

2.2 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาท้องถ่ิน        
ตามกรอบอํานาจหน้าท่ี และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุข      
ของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นการกําหนดสิ่งท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากจะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    
จึงได้กําหนดพันธกิจไว้ ดังน้ี 
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งม่ันคงและย่ังยืน  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และส่งเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
 4) พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และมีการวางระบบผังเมืองจังหวัดตาก 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการชีวิตและทรัพย์สิน      
และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  
 8) ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินอันดีงามและคงไว้
ซ่ึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 
 9) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 10) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการบริหาร การเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย และ
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรย่ังยืน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การค้าชายแดน และเศรษฐกิจ

พิเศษสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
  2. การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดตาก และพัฒนาตลาดด้านการท่องเท่ียว 
  3. พัฒนาบุคลากร และบริการด้านการท่องเท่ียว 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียว 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน 
  6. ส่งเสริมการฝึกอบรม ฝึกสอนกีฬา และพัฒนาบุคคลด้านกีฬา 

7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ระบายนํ้า ระบบไฟฟ้า

สาธารณะ และติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
  2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  3. สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานด้านวิชาการ 
  4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานด้านขนส่ง และการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย 
 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ   

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างความตระหนักฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดต้ัง และพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ 
 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมืองการบริหารทุกภาคส่วน 
  2. การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล 
 

2.4 โครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี 

 

 ปัจจุบันการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามกฎหมายพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซ่ึงประกาศและมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2540 ประกอบด้วย 
2 ฝ่าย ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก (ฝ่ายบริหาร) 
 1) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ฝ่ายนิติบัญญัติ)  
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วน   
จังหวัดตาก ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากท่ีราษฎรเลือกต้ังตามกฎหมาย    
ว่าด้วย “การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545” ถือว่าเป็นองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน เป็นฝ่ายร่วมดําเนินการกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีหน้าท่ีหลักในการออก
ข้อบัญญัติจังหวัดสําหรับใช้บังคับในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
ให้เป็นไปตามเจตจํานงของประชาชนในจังหวัด ท้ังน้ีภายใต้อํานาจของกฎหมายท่ีกําหนดไว้ 
 

 2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร) 
 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัดตาก และเป็นผู้ดําเนินการกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากควบคู่ไปกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน ท้ังน้ีโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ได้กําหนดส่วนราชการและมีอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ ดังน้ี 
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 1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และราชการ     
ท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยเฉพาะ 
รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้เป็น        
ไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แบ่งโครงสร้าง
ภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
 

 2. สํานักการช่าง  
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง            
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง       
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การวางโครงการจัดทําผังและควบคุมการก่อสร้าง งานให้คําปรึกษา
แนะนํางานสํารวจข้อมูลเพ่ือออกแบบ งานวิเคราะห์ วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานให้บริการด้าน
สถาปัตยกรรม งานการจัดการและดูแลสถานีขนส่ง งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานจัดทํา
แผนพัฒนาประจําปี งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ นํ้ามันเชื้อเพลิง งานสารบรรณ งานเบิกจ่ายเงิน และ
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง 
และส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย 
 

 3. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 มีหน้าท่ีความรับผิดเก่ียวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การประชุม
กรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก งานเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การต้ังกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งานระเบียบประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนาการเมือง การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และการมีส่วนร่วมของประชาชน ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และฝ่าย
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
 

 4. กองคลัง  
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ 
บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทํา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําปี งานเก่ียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แบ่งโครงสร้างภายใน
เป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการและพัฒนารายได้ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายการเงิน และฝ่ายการบัญชี 
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 5. กองแผนและงบประมาณ  
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี การตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล ฝ่ายงบประมาณและพัฒนาเศรษฐกิจ 
และฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม 
 

 6. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 มีหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งานของท้องถ่ิน การจัดการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ และสายอาชีพ ส่งเสริมการจัดศูนย์ การเรียนชุมชน และส่งเสริม การ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่าย
กีฬาและนันทนาการ และฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม 
 

7. กองการเจ้าหน้าท่ี 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ 

และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนงานบุคคล กําหนดตําแหน่งและอัตราตําแหน่ง การให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) การสร้าง
เสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพใน
การปฏิบัติราชการ งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ งานระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 
งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานคุ้มครองระบบคุณธรรม งานการ
ดําเนินงานทางวินัยและการให้ออกจากราชการ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

 8. หน่วยตรวจสอบภายใน  
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกเงิน การเก็บเงิน การพัสดุ 
และการเก็บรักษาเอกสารฎีกาเบิกเงิน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

สํานักปลดั 
อบจ. 

 

สํานักการช่าง 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

ประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

รองนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ปลัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

กองกิจการสภา 

อบจ.ตาก 

กองคลัง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองแผนและ
งบประมาณ 

รองปลัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ท่ีปรึกษานายกฯ  

ฝ่ายบริหาร 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกฯ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
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บทท่ี 3 
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
3.1 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ.ศ.2554 - 2563 ของประเทศไทย     
      (ICT 2020) 

ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของ
ประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัจจัยท่ีมีผลต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศ วิกฤติความม่ันคงด้าน
พลังงานและอาหาร และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต ค่านิยม
และความขัดแย้งในสังคม รวมท้ังการกระจายอํานาจการปกครอง และการปฏิรูประบบการศึกษารอบท่ี
สองจากนัยสําคัญด้านการกระจายอํานาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน พบว่ามีการมอบอํานาจ
แก่อปท. ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ อปท. ตามความเหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีบทบาทในการเป็นเครื่องมือสําคัญสนับสนุนการพัฒนาการทํางานของรัฐให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีช่องทางให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ อปท. ในประเด็นต่างๆ ได้ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-
Government จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูประบบราชการให้มีความทันสมัย คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากน้ี การปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสอง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง โดยกระจายอํานาจในการจัด
การศึกษาไปสู่ อปท. ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษา
ในหลายลักษณะ เช่น การเพ่ิมพูนขีดความสามารถให้ อปท. สามารถบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือฝึกทักษะ การพัฒนาการศึกษาทางไกล และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 

๑) วิสัยทัศน์ตามกรอบ ICT ๒๐๒๐ 
 

“ICT เป็นพลังขับเคล่ือนสําคัญในการนําพาคนไทย สู่ความรู้และปัญญา 
เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค” 
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๒) ยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐ 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของ

ประเทศไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร

รูปแบบอ่ืนท่ีเป็นบรอดแบนด์ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างท่ัวถึง และมีความม่ันคงปลอดภัย 
สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและนํารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้า
เสรี และประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐท่ีสามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาและประยุกต์ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถ
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือ
เพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาและประยุกต์ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
สร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ สําหรับประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะท่ีดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและ
บริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
๓.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย  
      พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

จากกรอบนโยบาย IT ๒๐๑๐ ซ่ึงเป็นแนวนโยบายระยะยาวในระดับมหภาคของประเทศ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดทําแผนระยะกลาง ช่วงเวลา ๕ ปี๒ แผน ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับท่ี ๑ และ ฉบับท่ี ๒ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ดําเนินงานท่ีหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทําหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของตนเองได้ โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๑)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๑ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและประกอบธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์สนับสนุนผู้ประกอบการ
และประชากรส่วนใหญ่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนองความต้องการในการดํารงอยู่อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัยสําหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย  
พ.ศ.๒๕๕๒ –๒๕๕๖ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชาติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยแผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๒ เป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซ่ึงทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทําหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
๑) วิสัยทัศน์ตามแผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๒ 
 

“ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT” 
 

“สังคมอุดมปัญญา” ในท่ีน้ี หมายถึง สังคมท่ีมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความ
เฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างย่ังยืนและม่ันคง 

 

๒) ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๒ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖ กําหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลท่ัวไปให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันมีสาระสําคัญ เพ่ือเร่งพัฒนากําลังคน
ท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอท่ีจะรองรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม ท้ัง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professional) และบุคลากรในสาขาอาชีพ
ต่างๆ รวมถึงเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม วิจารณญาณ 
และรู้เท่าทัน (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมโดยรวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาลมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแลกลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้มีธรรมาภิบาล โดยเน้นความเป็นเอกภาพ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการกระจาย
อย่างท่ัวถึงไปสู่ประชาชนท่ัวประเทศ มีระบบสารสนเทศและโครงข่ายท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยให้
ผู้ประกอบการ จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของความต้องการของผู้บริโภค สามารถให้บริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
บริการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ําในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือทําให้สังคมมีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมา  
ภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ สามารถตอบสนองต่อการ
ให้บริการท่ีเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ ICT ไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศ ท้ังจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีในระดับต้น
นํ้าเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกิดจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การใช้ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือก้าว
ไปสู่การผลิตและการค้าสินค้าและบริการท่ีใช้ฐานความรู้และนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ 
(Value Creation) และมูลค่าเพ่ิมในประเทศ 

 
๓.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย  
      พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

ด้วยแผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๒ จะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 

 
 

๑) วิสัยทัศน์ตามแผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๓ 
 

“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างย่ังยืน โดยท่ัวถึง 
เท่าเทียมและม่ันคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถ่ิน”  

(Shape-up Smart Thailand toward DigitalEconomy) 
 

๒) ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๓ 
หลักการสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์แผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๓ ยึดกรอบนโยบาย แผน

ยุทธศาสตร์ และนโยบายหลักของประเทศท่ีเก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะกรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐ ผนวกกับปัจจัยและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดย
ใช้แนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability) ท่ีต้องคํานึงถึงความย่ังยืนในมิติรอบ
ด้านท่ีสําคัญ ได้แก่ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา 
(Smart Thailand) ท่ีมุ่งพัฒนาประเทศไทยอย่างชาญฉลาด ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ใน 
๔ ด้าน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์หลักในแผนแม่บท ICT ฉบับท่ี ๓ ประกอบด้วย 
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- การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ (Participatory People) 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีคุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 
- การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญฉลาด (Smart Government) 
- การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และภาคธุรกิจท่ีรุ่งเรืองสดใส (Vibrant Industry & Business) 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
กําหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
บริการICT (Participatory People) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีพอเพียง
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถ่ินในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความม่ันคงปลอดภัย ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคสากล 
(Smart Government) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เติบโตสดใส มีขีดความสามารถ
และศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิง
สร้างสรรค์ และการใช้ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Industry & 
Business) 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในปัจจุบัน สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านข้อมูลสารสนเทศ รวมท้ังด้านบุคลากรและ
การบริหารจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 

4.1 สถานภาพด้านสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีการพัฒนาด้านสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมีระบบสารสนเทศ ดังน้ี 
1) เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก http://www.takpao.go.th/ 
2) เว็บไซด์คลีนิกเซ็นเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
3) ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (E-Plan) 
4) ระบบบันทึกบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (E-Laas) 
5) ระบบพิกัด GPS ในการดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6) ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) 

 
4.2 สถานภาพด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

จากการพิจารณาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพบว่า       
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย ต้ังแต่ระดับ Single Core, Dual Core และ Quad Core โดยส่วนใหญ่    
จะอยู่ในระดับ Dual Core ซ่ึงมีประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง สามารถสนับสนุน     
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในปัจจุบันได้ สําหรับ
อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประกอบด้วย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ Ink Jet เครื่องสแกนเนอร์ เม่ือพิจารณาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
เครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือให้บริการด้านเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย Antivirus เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย ทางด้านระบบเครือข่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตโครงข่ายสัญญาณของ บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน) 
โดยใช้ระบบสายส่งสัญญาณผ่าน Leased Line internet  ด้วยความเร็ว 30 Mbps และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต Cat โดยใช้ระบบสายส่งสัญญาณผ่าน Fiber Optic ด้วยความเร็ว 15/4.5 Mbps        
จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีระบบเครือข่ายสื่อสารท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและบริการประชาชน ซ่ึงระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นระบบท่ีพัฒนา
ด้าน Web based จึงจําเป็น ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการบริการข้อมูลต่างๆ      
ให้กับประชาชน  
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4.3 สถานภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ 
1) กลุ่มข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อํานาจหน้าท่ี สถานท่ีต้ัง รายละเอียดการ

ติดต่อข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร ข้อมูลคณะผู้บริหาร ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจังหวัดตาก เป็นต้น 

2. กลุ่มข้อมูลด้านการเงินการคลัง ได้แก่ งบการเงินประจําเดือน และประจําไตรมาส   
ข้อมูลสถานประกอบการยาสูบ ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลป้ัมนํ้ามันท่ีย่ืนชําระภาษีกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 

3) กลุ่มข้อมูลด้านการจัดทําแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ และการติดตามประเมินผล ได้แก่ 
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ข้อบัญญัติและงบประมาณองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

4) กลุ่มข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลกรอบอัตรากําลัง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการโยกย้าย
บุคลากร ข้อมูลการ ลา ขาด สาย ข้อมูลเงินเดือนและการเลื่อนข้ัน รวมท้ังข้อมูลประวัติการฝึกอบรม
สัมมนา เป็นต้น 

5) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ได้แก่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิจกรรมของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ข่าวจัดซ้ือจัดจ้าง และผลการจัดซ้ือจัดจ้าง     
เป็นต้น 

 
4.4 สถานภาพด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

เม่ือพิจารณาด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พบว่าบุคลากรผู้ใช้ระบบงาน
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานส่วนความรู้เบ้ืองต้นในการ
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยังต้องพ่ึงพาเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ในด้านบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตําแหน่งบ่อยครั้ง และเจ้าหน้าท่ี    
ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบต่างๆ ทําให้การบันทึกข้อมูลในระบบ 
ขาดความต่อเน่ือง ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาด้านนโยบายจากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT2020) จะพบว่า มีการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้มีทักษะ ความรู้ในการใช้ ICT อย่างมีวิจารญาณ มีทักษะความรู้เฉพาะท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตําแหน่งงานจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านบุคลากร
ในทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ
ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้วยในด้านการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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เน่ืองจากระบบสารสนเทศหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากหลายระบบจะเป็นระบบ
สารสนเทศตามภารกิจของสํานัก/กองท่ีรับผิดชอบระบบงานน้ันๆ โดยแต่ละสํานัก/กองจะเสนอโครงการ 
จัดทําข้อกําหนด และต้ังงบประมาณด้วยตนเอง ทําให้การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขาดการบูรณาการและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมท้ังบุคลากรในการดูแลระบบ
สารสนเทศหรือเจ้าหน้าท่ีในการตอบข้อซักถามในการใช้งานระบบด้วย 

 
4.5 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้วย SWOT 

 

ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
จะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาพแวดล้อมขององค์กรตามรูปแบบการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis มาวิเคราะห์สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
1) บทวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 เป็นหน่วยงานท่ีมีงบประมาณในการบริหาร 
จัดการเป็นของตัวเอง 
S2 ผู้บริหารมีนโยบายและแนวคิดในการนํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารข้อมูล 
ท้องถ่ินภายในจังหวัดตาก 
S3 มีฮาร์ดแวร์และระบบสื่อสารท่ีสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงาน 
S4 ส่วนราชการต่างๆมีการจัดหาคอมพิวเตอร์ 
ไว้ใช้งานอย่างเพียงพอ 
 

W1 ขาดการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพในด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  
W2 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
W3 ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ในหน่วยงาน 
W4 ไม่มีการจัดฝึกอบรมด้าน IT ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
ในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
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2) บทวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 นโยบายระดับประเทศ เน้นการพัฒนา 
E-Government และการให้บริการด้าน 
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน 
O2 แผน ICT ของชาติ สนับสนุนเครือข่าย GIN 
และการพัฒนาด้าน Infrastructure 
O3 นโยบายระดับประเทศ สนับสนุนการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร 
ภาครัฐ ท้ังกลุ่มเจ้าหน้าท่ี IT และเจ้าหน้าท่ี 
ปฏิบัติงาน 
O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Cloud 
Computing 
O5 ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึง IT ได้ง่าย 
โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ 
Tablet 
 

T1 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความไม่
สัมพันธ์กันระหว่างระบบท่ีพัฒนากับอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ 
T2 ประชาชนขาดความตระหนักในความ 
ปลอดภัยในการทําธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
T3 ความเสี่ยงจากการเกิด Cyber Attack 
T4 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน ของภาครัฐ กลุ่มองค์กร  
กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริม 
ให้มีองค์ความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ 
อย่างท่ีควรเป็นท้ังด้านโอกาสและผลกระทบ 
 

 
 

ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจน
ปัจจัยภายในและภายนอกข้างต้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทํายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป 

 



  
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2565                       
 

บทท่ี 5 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    หน้า 18  
  

บทท่ี 5 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 

ในบทน้ีกล่าวถึงวิสัยน์ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมถึงภาพรวมแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ซ่ึงการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากน้ัน เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

 
5.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 
 

“อบจ.ตาก เป็นองค์กรท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะแก่ประชาชน” 

 
 

5.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

1) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการให้บริการ
ประชาชน 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
4) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเตากอย่างต่อเน่ืองเสริมสร้าง

ทักษะ ความรู้ความสามารถในการนําสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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5.3 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
พ.ศ. 2560 – 2563) สามารถสรุปได้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 การกําหนดมาตรฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการบูรณาการ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม   
และทันสมัย 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภายใน
องค์กร 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างม่ันคง
ปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้ใช้งานระบบ 
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ยุทธศาสตร์และแผนงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
บริการข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

1.1 การกําหนดมาตรฐานข้อมูล 
การเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการ 
บูรณาการระบบข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

1. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

2. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์
คลีนิกเซ็นเตอร์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก 

3. บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเหมาะสม และทันสมัย 
 

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 
 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารบุคลากรของ อบจ.ตาก 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการเอกสาร 
แบบรวมศูนย์ 
3. พัฒนาโปรแกรมการชําระ
ภาษีผ่านระบบออนไลน์ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารงานพัสดุ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ
การเงินและบัญชี 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศ  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
การจองรถยนต์ส่วนกลาง 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
การจองห้องประชุม อบจ.ตาก 
9. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
การจองสนามกีฬา อบจ.ตาก 
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 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
ให้สามารถรองรับระบบงาน 
ได้อย่างม่ันคงปลอดภัย 

 

๓.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
อบจ.ตาก 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
เครือข่ายภายใน อบจ.ตาก  
3. ศึกษาและพัฒนาระบบ
เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.๑ พัฒนาศักยภาพและทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้ใช้งานระบบ 

 

1. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการทํางาน 
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บทท่ี 6 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดทําข้ึนเพ่ือมาช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การบริหารจัดการจะเน้นท่ีการสร้างความเข้าใจ การยอมรับ  
และความร่วมมือ และต้องสร้างกลไกเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน แผนงบประมาณ และ
แผนบุคลากร ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวประสบความสําเร็จ จึงต้องมีแนวทางการติดตามและ
ประเมินผล โดยกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จผลการดําเนินงานใน 2 ระดับ คือ การวัดผล
สําเร็จของการพัฒนาในภาพรวม และการวัดประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
6.1 การวัดผลสําเร็จของการพัฒนาในภาพรวม 
 1) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารราชการ 

1.1 จํานวนระบบงาน/ฐานข้อมูล ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
1.2 มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้เป็นปัจจุบัน
ตรงกับความต้องการ 
1.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 
1.4 หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสามารถใช้งานระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถด้าน ICT และการใช้งานของบุคลากร 
2.1 ความรู้ ความสามารถด้าน ICT ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    
ท่ีได้รับการฝึกอบรม 
2.2 บุคลากรของหน่วยงานมีอุปกรณ์พ้ืนฐาน ICT ท่ีจําเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 
6.2 การวัดประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
                      อย่างมีคุณภาพ 

1.1 จํานวนระบบงาน/ฐานข้อมูล ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
1.2 จํานวนประชาชนท่ีใช้บริการ และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้บริการ 

   
 

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม   
และทันสมัย 

2.1 จํานวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย 
2.2 ระบบสารสนเทศสามารถเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการในองค์กร 
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3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างม่ันคงปลอดภัย 
3.1 จํานวนอุปกรณ์พ้ืนฐาน ICT ท่ีจําเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3.2 ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในองค์กร 

 
4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ความรู้ ความสามารถด้าน ICT ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    
ท่ีได้รับการฝึกอบรม 
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