สวนที่ 1
บททั่วไป
เทศบาลตําบลหองแซงตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหองแซงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว
1.1 วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาเทศบาลตําบลหองแซงสูสงั คมแหงภูมิปญ
 ญา และการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและกา
สื่อสาร”
1.2 พันธกิจ
1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลหองแซง
3. การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ของเทศบาลตําบลหองแซง
4. การจัดโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อการบริการประชาชนและการบริหารจัดการของ
เทศบาลตําบลหองแซง
1.3 เปาประสงค
1) มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพไดมาตรฐานและเหมาะสมกับการใช
งานอยางเพียงพอและทั่วถึงรวมทัง้ มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ
2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องเพื่อนาองคความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาเทศบาลตําบลหองแซงไปสูสงั คมแหงภูมิปญ
 ญาและการเรียนรู
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบอินเทอรเน็ต
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สวนที่ 2
สถานภาพและสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลหองแซง
2.1 สภาพทั่วไป
ดานลักษณะที่ตั้งอาณาเขต เขตการปกครอง

แผนที่ตําบลหองแซง การคมนาคม ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2136
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตําบลหองแซง สวนใหญเปนทีร่ าบสูงบนแนวเทือกเขาเล็กๆ สูงกวา
ระดับน้ําทะเล 227 ฟุต สภาพดินเปนดินรวนปนทราย พื้นที่ประมาณ รอยละ 50 เปนปาไมมีลําน้ําขนาดเล็ก
คือ ลําเซบายไหลผานและมีอางเก็บน้ําหวยลิงโจนเปนแหลงน้ําสําคัญที่ใชในการเกษตร
ตําบลหองแซง มีเนื้อที่ 135.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,569 ไร แยกเปน พื้นที่ตั้งชุมชนและ
หมูบาน 3,796 ไร พื้นที่ทํานา 50,000 ไร พื้นที่ทําไร 20,000 ไร พื้นที่สวน 10,679 ไร พื้นที่สาธารณะ 94
ไร อยูหางจากอําเภอเลิงนกทา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 21 กิโลเมตร ระยะทางหางจาก จังหวัดยโสธร
85 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
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ทิศเหนือ
- จด ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และ ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก - จด ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศใต
ทิศตะวันตก
เขตการปกครอง

- จด ต.ศรีแกว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
- จด ต.โคกสวาง และ ต.ผาน้ํายอย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
จํานวนหมูบ าน 19 หมูบาน จํานวน 3,212 หลังคาเรือน

การปกครอง
จํานวนหมูบ าน 19 หมูบาน จํานวน 3,284 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรทัง้ หมด 11,227 คน แยกเปนชาย 5,518 คน หญิง 5,709 คน
แยกไดดังนี้ ขอมูลเดือน มกราคม 2558 ทะเบียนราษฎรอําเภอเลิงนกทา
หมูที่

หมูบาน

จํานวนครัวเรือน

จํานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

1

หองแซง

154

268

291

559

2

โพง

140

215

215

430

3

หองคลอง

192

356

332

688

4

หนองบึง

223

353

346

699

5

หองแซง

153

302

276

578

6

ทาศิลา

190

326

315

641

7

ดงยาง

207

333

352

685

8

โนนแดง

218

416

400

816

9

ปาชาด

212

379

391

770

10

โสกสาน

94

148

159

307

11

หองแซงใต

234

447

457

904

12

โพธิ์ทอง

116

228

242

470

5

13

หนองติ้ว

303

498

465

963

14

รองคํา

123

205

192

397

15

โพง

179

265

272

537

16

ดงยาง

133

239

265

504

17

หองแซง

207

364

378

742

18

หองแซง

128

256

280

536

19

นาหวา

78

117

81

198

รวมทั้งสิ้น

3,284

5,709

5,518

11,227

สภาพภูมิอากาศ
ตําบลหองแซงมีลักษณะสภาพอากาศแบบรอนชื้น มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม
ถึงชวงเดือนสิงหาคม ฤดูหนาวคอนขางหนาวในเดือนธันวาคม ฤดูรอนจะมีอากาศรอนจัดในเดือนเมษายน
การคมนาคม
ถนนลาดยาง
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2136 สายอําเภอเลิงนกทา-อําเภอหนองพอก
ถนนลาดยาง-ลูกรัง
- ทางหลวงชนบท ยส 4004 สายบานหองแซง-บานโพง - บานศรีแกว - บานสามแยกภูกลอย
- ถนนลาดยาง-ลูกรัง (อบจ.ยโสธร) สายบานหองแซง - บานกุดแขดอน ตําบลกุดเชียงหมี
ถนนลูกรัง
- สายบานหนองบึงหมู 4 - บานศรีแกว ตําบลศรีแกว อําเภอเลิงนกทา (อบจ.ยโสธร)
- สายบานปาชาด–บานโสกสาน–บานโคกหินกอง ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
- สายบานโพง ม.2 – บานหนองหิน ตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
- สายบานโพง ม.2 – บานโนนมาลี ตําบลผาน้ํายอย อําเภอหนองพอก จังหวัดยโสธร
- สายบานรองคํา ม.14 - บานโคกสะอาด ตําบลสามัคคี อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
- มีถนน คสล.ภายในหมูบานครบทุกหมูบ าน
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แหลงที่ทองเที่ยว
มีหมูบ านทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษวัฒนธรรมภูไทหองแซง , อางเก็บน้ําหวยลิงโจน , ภูรมเย็นมโน
ธรรม และภูถ้ําพระ เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ
แหลงน้ํา
- ประเภทสระน้ําและหนองน้ํา ไดแก สระน้ําสาธารณะ หมูท ี่ 4 , หนองบึง , หนองคําดงหมี ,
หนองคํากก , หนองเม็ก , หนองไฮลง , สระน้ํา รพช. หมูท ี่ 7 , สระดอนหลิ่น , สระโปรงพาน
- ประเภทหวยและฝาย ไดแก หวยนอย , หวยดอนปูตา , หวยหมุนวัง , หวยหองหนองสิม , หวย
หนองกกโก ,หวยอางทอง,หวยโพง,ฝายน้ําลนหนองต่ํา,หวยลิงโจน,หวยสักหลีก,หวยแดง,หวยแตงหวาน ,หวยซัน
,หวยใหญ ,หวยคําไหล ,ฝายน้ําลนหวยหมุนวัง ,หวยลําเซบาย ,หวยกุดน้ํากิน, ฝายสางกกเม็ก

2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
- ทําการเกษตร ทํานา ทําไร ทําสวน

57 %

-กําลังศึกษา
- รับจางทั่วไป

22%
8%

- รับราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3%
1%

-พนักงานบริษทั
- คาขาย

1%
1%

-ธุรกิจสวนตัว
-อาชีพอื่นๆ
-ไมมีอาชีพ

1%
1%
5%
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แผนภูมิแสดงขอมูลการประกอบอาชีพ
ดานการรวมกลุมของประชากร
กลุมออมทรัพย

จํานวน 23 กลุม

กลุมฌาปนกิจสงเคราะห

จํานวน 19 กลุม

กลุมอื่นๆ

จํานวน

6 กลุม ดังนี้

1. ชมรมผูส ูงอายุ
2. กลุมดนตรีพื้นบาน
3. ชมรม อสม.ตําบลหองแซง
4. สภาวัฒนธรรมตําบลหองแซง
5. ชมรมรักษหวยลิงโจน
6. สภาเด็กและเยาวชนตําบลหองแซง
7. กลุมโฮมสเตยภูไทหองแซง
กลุมอาชีพ

จํานวน 30 กลุม
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ขอมูลกลุมอาชีพ ดังนี.้ บาน
บานหองแซง ม.1
บานโพง ม.2
บานหองคลอง ม.3

กลุมอาชีพ
กลุมทอผาพื้นเมือง
กลุมผลิตขาวกลอง
กลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ บานโพง ม.2
กลุมสตรีทอผา บานหองคลอง
กลุมเกษตรอินทรีย

บานหนองบึง ม.4

กลุมเลี้ยงโค-กระบือ

บานหองแซง ม.5

กลุมเลี้ยงสุกร
กลุมเลี้ยงโค-กระบือ

บานทาศิลา ม.6

กลุมเลี้ยงโค

บานดงยาง ม.7

กลุมเลี้ยงโค-กระบือ
กลุมทอผาพื้นเมือง

บานโนนแดง ม.8

กลุมเย็บผา/ทอผาพื้นเมือง

บานปาชาด ม.9

กลุมเลี้ยงโค-กระบือ
กลุมเกษตรทํานา
กลุมทอผาพื้นเมือง

บานโสกสาน ม.10

กลุมเย็บผาหม
กลุมเกษตรกรพัฒนาบานโสกสาน(เลี้ยงโค-กระบือ)

บานหองแซง ม.11

กลุมเกษตรพัฒนา บานหองแซง ม.11 (เลี้ยงโค-กระบือ)

บานโพธิ์ทอง ม.12

กลุมเลี้ยงสุกร
กลุมเลี้ยงโค-กระบือ

บานรองคํา ม.14

กลุมทอผาพื้นเมือง
กลุมผลิตบล็อกประสาน

บานโพง ม.15

กลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ บานโพง ม.15

บานดงยาง ม.16

กลุมเลี้ยงโค-กระบือ

บานหองแซง ม.17

กลุมทอผาพื้นเมือง
กลุมเลี้ยงโค-กระบือ

บานหองแซง ม.18

กลุมทอผาพื้นเมือง
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กลุมเลี้ยงโค-กระบือ
กลุมทอผาพื้นเมือง
ดานรายไดของประชากรในพื้นที่
รายไดเฉลี่ยตอคนตอป จากฐานขอมูล จปฐ. ป พ.ศ.2556 จําแนกตามหมูบาน ดังนี้
หมูที่

บาน

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป(บาท)

1

หองแซง

78,608

2

โพง

53,114

3

หองคลอง

67,656

4

หนองบึง

45,286

5

หองแซง

49,040

6

ทาศิลา

40,565

7

ดงยาง

53,486

8

โนนแดง

53,194

9

ปาชาด

40,732

10

โสกสาน

51,198

11

หองแซงใต

68,076

12

โพธิ์ทอง

55,691

13

หนองติ้ว

42,255

14

รองคํา

38,437

15

โพง

59,928

16

ดงยาง

55,303

17

หองแซง

64,184

18

หองแซง

47,572

19

นาหวา

45,537

รายไดเฉลี่ยตอคนตอปตําบลหองแซง

53,734
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แผนภูมิแสดงขอมูลรายไดเฉลีย่ จําแนกตามหมูบาน
2.3 สภาพทางสังคม
ดานการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา

10 แหง
1 แหง

โรงเรียนขยายโอกาส
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1 แหง
6 แหง

ศูนยเด็กวัดวิเวกการาม
ศูนยการเรียนรูชุมชน
ดานสถาบันและองคกรทางศาสนา

1 แหง
1 แหง

วัด/สํานักสงฆ
ศาลเจา

13 แหง
2 แหง

ดานการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

2 แหง

ศูนยบริการสาธารณสุข
สถานพยาบาลเอกชน
รานขายยาแผนปจจุบัน

1 แหง
3 แหง
1 แหง

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ศูนย อปพร.เทศบาลตําบลหองแซง1 แหง
ที่ทําการตํารวจผูรบั ใชชุมชน
มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

1 แหง
190 คน
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ดานการบริการพื้นฐาน
ที่ทําการไปรษณีย

1 แหง

การคมนาคม ถนนสายหลัก คือทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2136 มีถนนลาดยางและ
ถนนลูกรังเชื่อมระหวางหมูบ านและตําบลใกลเคียง
การไฟฟา จํานวนหมูบ านที่มีไฟฟาเขาถึงหมูบานและประชาชนไดใชไฟฟา จํานวน 99 % ที่
เหลือยังเปนชาวบานทีเ่ ปนเกษตรกรทีอ่ อกไปอยูตามไรนา ยังไมมีการขยายเขตไฟฟาไปถึง
การประปา มีประปาหมูบานครบทุกหมูบาน และมีระบบประปาผิวดินขนาดใหญมาก หมูท ี่ 1
และ17 และไดขยายเขตเพิ่มเติม 4 หมูบาน มีประปาผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 3, 4, 6, 8 , 9 และหมูที่ 10
การสือ่ สาร/โทรคมนาคม มีหมายเลขโทรศัพทชุมสายโทรศัพท จํานวน 376 เลขหมาย มีตู
โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 40 ตู และมีเสาสัญญาณโทรศัพทเอกชน 3 แหง

2.4 ขอมูลการเมืองการปกครอง
เปนการปกครองสวนทองถิ่น ในรูปแบบ องคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
และไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
และไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบล เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แบงออกเปน 2 สวน ดังนี.้ 1.คณะผูบริหาร ประกอบดวย
- นายเกตศรี แสงวงศ
- นายวิจารณ มาศขาว
- นายจํานงค บุตรพรม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

- นายสุริยา ทับแสง
- นายสวัสดิ์ แสงวงค
2. สภาเทศบาลตําบลหองแซง ประกอบดวย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- นายวรชาติ ชวงโชติ
- นายประยงค หองแซง

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล

- นายพิเชษฐ กุมารสิทธิ์
เลขานุการสภาเทศบาล
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งสิ้น 12 คน
มีสํานักปลัด ทําหนาที่รับผิดชอบราชการประจํา โดยมี นางวันทนีย ประสบสุข ปลัดเทศบาล
เปนผูบังคับบัญชา มีพนักงานเทศบาล 28 อัตรา และพนักงานจาง 45 อัตรา แบงการบริหารจัดการเปน
1 สํานัก และ 6 กอง ดังนี้
12

1. สํานักปลัด
3. กองชาง

2. กองคลัง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. กองสงเสริมการเกษตร

6. กองสวัสดิการสังคม

จํานวนบุคลากรแบงตามสวนราชการ ดังนี้
พนักงานจาง
สวนราชการ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

ตาม
ภารกิจ

ทั่วไป

จาง
เหมา

รวม

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองชาง

8
4
3

-

6
1
5

5
2
3

1

19
7
12

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

9
2

-

8
3

3
4

2

20
11

กองสวัสดิการสังคม
กองสงเสริมการเกษตร

1
1

-

-

1
-

1

2
2

28

-

23

18

4

73

รวม
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14

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
เทศบาลตําบลหองแซง
2.5 สภาพแวดลอมภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
-ผูบริหารของเทศบาลตําบลหองแซงเห็นความสําคัญและความจําเปนของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองคกร
- มีผบู ริหารระดับสูงของเทศบาลตําบลหองแซงทําหนาทีก่ ํากับดูแลการทํางานที่เกี่ยวของทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทศบาลตําบลหองแซงมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะ
-บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและตั้งใจในการทํางานตามภาระงาน
จุดออน (Weaknesses)
- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานทีเ่ พิ่มมากขึ้น
- ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีที่มีทกั ษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
- ขาดความคลองตัวในการจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเนื่องจาก
คาใชจายและการลงทุนในการจัดซื้อคอนขางสูง
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไมเหมาะสมเชนเพื่อความบันเทิงและการเขาถึงเนื้อหาที่ไมพึงประสงค
3. สภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
- สํานักคอมพิวเตอรเทศบาลตําบลหองแซงใหการสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษาและวิจัย
-สํานักคอมพิวเตอรเทศบาลตําบลหองแซงใหการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผานระบบ
Teleconference
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการเขาถึงแหลงขอมูลและการประยุกตใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายและระบบสารสนเทศทัง้ จากภายในและภายนอกเทศบาลตําบลหอง
แซง
-อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนกลยุทธ
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักของเทศบาลตําบลหองแซงอยางเปนรูปธรรมจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว 4 ยุทธศาสตรไดแก
ยุทธศาสตรท1ี่ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเ ทาทัน
ยุทธศาสตรท2ี่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ของเทศบาลตําบลหองแซง
ยุทธศาสตรท3ี่ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลหองแซง
ยุทธศาสตรท4ี่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาล
ตําบลหองแซง
3.2 แผนกลยุทธ
ยุทธศาสตรท๑ี่ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเ ทาทัน
-สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงใหสามารถพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
และสามารถทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
-กําหนดมาตรฐานความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงทุก
ระดับใหสอดคลองกับมาตรฐานตําแหนง
-จัดการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกพนักงานเทศบาลตําบลหองแซง
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของเทศบาลตําบลหองแซงใหมีความรูทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสรางแรงจูงใจในการเขารับการฝกอบรม
และสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มกี ําหนดไวในระดับสากล
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ยุทธศาสตรท๒ี่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการของเทศบาลตําบลหองแซง
-สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ
-จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
- จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์
-จัดหาระบบทดสอบความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน
ยุทธศาสตรท๓ี่ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลหองแซง
-ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ใหบริการใหเพียงพอและ
ครอบคลุม

ยุทธศาสตรที่ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาลตําบล
หองแซง
-กําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
-พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานใหเปนศูนยกลางทีส่ อดคลองและสามารถบูรณาการใชงาน
รวมกันได
-จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการแกประชาชนใหเพียงพอและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด

~ 17 ~

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
เทศบาลตําบลหองแซง

สวนที่ 4
โครงการแผนงาน/กิจกรรม
4.1 โครงการ
ยุทธศาสตรท1ี่ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเ ทาทัน
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรท2ี่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการของ
เทศบาลตําบลหองแซง
วัตถุประสงคเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ของเทศบาลตําบลหองแซง
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- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการ
- โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ยุทธศาสตรท3ี่ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลหองแซง
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลหองแซง
- ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ใหบริการใหเพียงพอและ
ครอบคลุม
- โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
- โครงการปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย
- โครงการปรับปรุงอุปกรณสํารองไฟฟา
- โครงการจัดหาระบบปองกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือขาย
ยุทธศาสตรท4ี่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาลตําบลหอง
แซง
วัตถุประสงคเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาล
ตําบลหองแซง
- โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
- โครงการพัฒนาระบบใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service)
- โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส (e-Management)
- โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e-office)

4.2 แผนงาน / โครงการ
ยุทธศาสตรท1ี่ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเ ทาทัน
ลําดับ
โครงการ/ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
หนวยงาน
2558 2559 2560 2561 2562 รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
50,000 50,000 50,000 50,000 งานการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาที่
ตัวชี้วัด
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
เทศบาลตําบลหองแซง

2

บุคลากรดานเทคโนโลยีมีความรูและ
ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชี้วัด
บุคลากรของเทศบาลตําบลหองแซงมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

50,000

50,000 50,000 50,000 งานการ
เจาหนาที่

ยุทธศาสตรท2ี่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ของเทศบาลตําบลหองแซง
ลําดับ
1

2

โครงการ/ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
หนวยงาน
2558 2559
2560 2561 2562 รับผิดชอบ
โครงการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
100,000 100,000
งานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ทั่วไป
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีคอมพิวเตอร
และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการเพียงพอสามารถ
รองรับระบบการบริหารจัดการที่
สมบูรณ
โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์
50,000
งานบริหาร
ตัวชี้วัด
ทั่วไป
เทศบาลตําบลหองแซงใชซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย

ยุทธศาสตรท3ี่ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลหองแซง
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
เทศบาลตําบลหองแซง
ลําดับ
1

2

3

4

โครงการ/ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561
20,000 20,000

โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบเครือขาย
ที่เสถียร
โครงการปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย 30,000
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบเครือขาย
ไรสายใชอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุงอุปกรณสารองไฟฟา 10,000
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีอุปกรณสารอง
ไฟฟาใชเพื่อการบริการประชาชนอยาง
มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาระบบปองกันการบุกรุก 20,000
และโจมตีระบบเครือขาย
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบปองกัน
การบุกรุกและโจมตีระบบเครือขายเพื่อ
ปองกันการการบุกรุกและโจมตีระบบ
เครือขาย

หนวยงาน
2562 รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
เทศบาลตําบลหองแซง
ยุทธศาสตรท4ี่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาล
ตําบลหองแซง
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

โครงการ/ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561
20,000

โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบงาน
บุคคล
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได
20,000
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบจัดเก็บ
รายได
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS)
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
โครงการพัฒนาระบบใหบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Service)
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบใหบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Service)
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส (e-Management)
ตัวชี้วัด
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส (e-Management)
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e- 10,000
office)
ตัวชี้วัด

หนวยงาน
2562 รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป

10,000

งานบริหาร
ทั่วไป

10,000

งานบริหาร
ทั่วไป

10,000 10,000 งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
ทั่วไป
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562
เทศบาลตําบลหองแซง
เทศบาลตําบลหองแซงมีระบบงานสาร
บรรณ (e-office)

สวนที่ 5
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
5.1 การติดตามประเมินผล
1) ใหสวนราชการในเทศบาลตําบลหองแซงจัดทําแผนงาน/โครงการทั้งที่ใชงบประมาณและไมใช
งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรทกี่ ําหนดไว
2) การเพิม่ เติมปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการตามขอ 1) สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม
ของสถานการณและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ปลี่ยนแปลงและเปนไปตามที่เทศบาลตําบลหองแซงกําหนด
3) การทบทวนปรับปรุงแผนแมบทฯเทศบาลตําบลหองแซงจะดําเนินการทุกๆ๒ปและหรือเพื่อให
สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
4) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการในเทศบาลตําบลหองแซงมีหนาที่อํานวยการกํากับ
ดูแลติดตามประเมินผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหนวยใหเปนไป
ตามแผนฯ
5) หัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลหองแซงจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านดานเทคโนยี
สารสนเทศและการสือ่ สารประจาปเพือ่ เสนอตอนายกเทศบาลตําบลหองแซงผานงานบริหารทั่วไปสานักงาน
ปลัด
6) งานบริหารทั่วไปสานักงานปลัดรวบรวมรายงานและจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานดานเทคโนยี
สารสนเทศและการสือ่ สารประจาปของเทศบาลตําบลหองแซงเพือ่ เสนอตอนายกเทศบาลตําบลหองแซง
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