


 

คำนำ 

  ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการที ่รวบรวม จัดเก็บ  
บำรุงรักษา และนำมาปรับแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถ               
นำข้อมูลไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการที ่การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล                  
มีการพัฒนาและปรับตัวให้ทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ว ภารกิจใหม่ที่นักบริหาร            
ด้านทรัพยากรบุคคล ควรให้ความสนใจยิ่งขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เป็นการหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร ซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญมากต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ 
สารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงควรคำนึงถึง 
องค ์ประกอบทางด ้านบ ุคลากร (Human Resources), ด ้านสารสนเทศ ( Information Technology)                
และด้านการบริหาร (Management) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) เล่มนี้เป็นตัวชี้วัด   
ในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล (สารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล) ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 

 

                                                                                                สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT Master Plan 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
....................................................................................... 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
“มุ่งพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงเป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่าง 

ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2. การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู ้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที ่ให้ความสำคัญกับ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
7. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 
8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
9. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
10. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 

พันธกิจการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะให้                 

มีสมรรถนะสูง   
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ระบบบริหารราชการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลอย่างเป็นระบบ 
1.3 นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

2. บุคลากรองค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบลมีความเป็นมืออาชีพและ มีคุณ 
ธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์การบริหารส ่วนตำบล        
ให้มีขีดความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
2.2 เสร ิมสร ้างค ุณธรรมจร ิยธรรมในการปฏิบ ัต ิงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลสำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัต ิงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ
พัฒนาตำบล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการ
บร ิหารจ ัดการ  ที ่ด ีและม ีการให้  
บร ิการสาธารณะที ่ม ีค ุณภาพแก่  
ประชาชน 

1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถ
สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเง ิน การคลังให้
สามารถพ่ึงพาตนเอง 

2.1 พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการงบประมาณการเงิน              
การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ 
สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ
ใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็นหุ้น 
ส่วนการพัฒนาตำบลแชะ 

1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย 

2.องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ
ความเชื่อมั่นจากประชาชน 

2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดดเด่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
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โครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยจัดโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ รายละเอียดดังนี้ 
1. ครอง            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขที่ตำแหน่ง      20-3-00-1101-001 
2. ว่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง      20-3-00-1101-001 
 

สำนักงานปลัด 
3. ว่างเดิม หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง   20-3-01-2101-001 
4. ครอง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง    20-3-01-3101-001 
5. ครอง นักทรัพยากรบุคคล                           เลขที่ตำแหน่ง    20-3-01-3102-001 
6. ว่างเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001 
7. ว่างเดิม นักวิชาการเกษตร เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3401-001 
8. ครอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-4805-001 
 

กองคลัง 
9. ครอง ผู้อำนวยการกองคลัง  เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001 
10. ครอง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-3201-001 
11. ว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-3203-001 
12. ครอง  นักวิชาการพัสดุ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-3204-001 
 

กองช่าง 
13. ครอง  ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-2103-001 
14. ครอง  นายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4701-001 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15. ครอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-2107-001 
16. ครอง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-3803-001 
17. ครอง คร ู เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-660-095 
18. ครอง คร ู เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-660-096 
 

กองสวัสดิการสังคม 
19. ครอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-2105-001 
20. ว่าง  นักพัฒนาชุมชน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-3801-001 
21. ครอง  เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-11-4101-001 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
22. ว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง 20-3-12-3205-001 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ  10  ตำแหน่ง  11  อัตรา  ดังนี้ 
สำนักปลัด 

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา 
2. คนสวน  จำนวน  1  อัตรา 
 

กองคลัง 
3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา 
4. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา 
 

กองช่าง 
5. ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า จำนวน  1  อัตรา 
6. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา 
7. ผู้ชว่ยนายช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา 
8. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1  อัตรา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
9. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1  อัตรา 
10 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน  1  อัตรา 
 

กองสวัสดิการสังคม 
11. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน  1  อัตรา 

 
พนักงานจ้างท่ัวไป  1  ตำแหน่ง  4  อัตรา  ดังนี้ 

สำนักปลัด 
1. คนงาน           จำนวน  1  อัตรา 

กองช่าง 
2. คนงาน  จำนวน  1  อัตรา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. คนงาน จำนวน  2  อัตรา 

 
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
ไม่มีการปรับเกลี ่ยตำแหน่ง ลดตำแหน่ง แต่ได้กำหนดเพิ ่มตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน                      
และเพื่อให้คุ้มค่าต่อประชาชนสูงสุดทั้งสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ และตำแหน่งที่ยังว่างไม่มี
คนครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแชะได้ขอใช้บัญชีจากการสอบแข่งขันของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตามกรอบ อัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตำบลจาก
การสอบแข่งขัน และทำให้มีพนักงานส่วนตำบลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

การจำแนกตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 
  ระบบการจำแนกตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะอ้างอิงจากประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ ่น (ฉบับที่  ๔) ลงวันที ่ 26 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลออกเป็น                         
4 ประเภท คือ 

1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ ่น ระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัด ผู ้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ  
3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น โดยมีระดับดังนี้  
- ระดับปฏิบัติการ  
- ระดับชำนาญการ  

4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภท อำนวยการ 
และตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมีระดับดังนี้  

- ระดับปฏิบัติงาน  
- ระดับชำนาญงาน 
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ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จำนวนสายงานทั้งหมด 18 สายงานแยกเป็นชื่อตามสายงานต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ สายงาน จำนวนตำแหน่ง 
1 บริหารงานท้องถิ่น 2 
2 บริหารงานทั่วไป 1 
3 บริหารงานการคลัง 1 
4 บริหารช่าง 1 
5 บริหารงานการศึกษา 1 
6 บริหารงานสวัสดิการสังคม 1 
7 การเจ้าหน้าที ่ 1 
8 นักจัดการงานทั่วไป 1 
9 วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 

10 วิชาการเกษตร 1 
11 วิชาการเงินและบัญชี 1 
12 วิชาการศึกษา 1 
13 ปฏิบัติงานธุรการ 1 
14 ปฏิบัติงานพัสดุ 1 
15 ปฏิบัติงานช่างโยธา 1 
16 ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 
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ลำดับ ชื่อตำแหน่งในการทำงาน สายงาน สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง จำนวน 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารงานท้องถิ่น    1 
2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารงานท้องถิ่น    1 
3 หัวหน้าสำนักปลัด บริหารงานทั่วไป    1 
4 ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารงานการคลัง    1 
5 ผู้อำนวยการกองช่าง บริหารช่าง    1 
6 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ  บริหารงานการศึกษา    1 
7 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บริหารงานสวัสดิการสังคม    1 
8 นักทรัพยากรบุคคล การเจ้าหน้าที่    1 
9 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป    1 

10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์นโยบายและแผน    1 
11 นักวิชาการเกษตร วิชาการเกษตร    1 
12 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการเงินและบัญชี    1 
13 นักวิชาการศึกษา วิชาการศึกษา    1 
14 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ    1 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงานพัสดุ    1 
16 นายช่างโยธา ปฏิบัติงานช่างโยธา    1 
17 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงานป้องกัน ฯ    1 
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สมรรถนะหลัก 
เป็นคุณลักษณะที่กำหนดร่วมกันทั้ง 

ระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด              
ซึ่งทุกระดับจะต้องมี 

สมรรถนะประจำผู้บริหาร  
เป็นคุณลักษณะที่กำหนดตำแหน่ง  

สำหรับผู้บริหารจะต้องมี 

มี 5 สมรรถนะ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ความซื่อสัตย์ต่อสายอาชีพ  
3. ความเข้าในในองค์กรและระบบงาน  
4. การบริการเป็นเลิศ  
5. การทำงานเป็นทีม 

มี 4 สมรรถนะ 
1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  
2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ  
3. ความสามารถในการพัฒนา  
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

ในแต่ละสมรรถนะ มี 6 ระดับ 
คือ ระดับ 0 ถึง 5 

ในแต่ละสมรรถนะ มี 6 ระดับ 
คือ ระดับ 0 ถึง 5 

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน  
เป็นคุณลักษณะที่กำหนดเฉพาะ  
สำหรับกลุ่มงานให้มีพฤติกรรมที่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานไว้ใน  

สายงานทั่วไป กับสายงานวิชาการ  
มี 22 สมรรถนะ แต่ละตำแหน่ง 

จะต้องมี 3 สมรรถนะ 

มี 22 สมรรถนะ คือ 
1. การคดิวิเคราะห์  13. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  
2. การค้นหาและการบรหิารจดัการข้อมูล  14. ความคิดสร้างสรรค์  
3. การแกไ้ขปัญหาแบบมืออาชีพ  15. การมุ่งความปลอดภยัและการระวังภัย  
4. ศิลปะการโนม้น้าวจูงใจ  16. การกำกับตดิตามอยา่งสม่ำเสมอ  
5. การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์  17. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  
6. การแก้ปญัหาและดำเนินการเชิงรุก  18. การควบคุมและจดัการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์  
7. การบริหารความเสี่ยง  19. จติสำนึกและรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม  
8. การบริหารทรัพยากร  20. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น  
9. การวางแผนและการจัดการ  21. สร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์ของท้องถิ่น  
10. การวิเคราะห์และการบูรณาการ  22. ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์  
11. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  
12. การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์

ในแต่ละสมรรถนะ มี 6 ระดับ 
คือ ระดับ 0 ถึง 5 
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การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 
เป้าหมายหลักของการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร  

1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน
อย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ  

2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพัฒนาการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ  

4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ การบริหาร และการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาระบบการสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สภาพด้านบุคลากร 
- สภาพด้านระบบเครือข่าย 
- สภาพด้านระบบสารสนเทศ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 จุดแข็ง (Strengths)  
  - ผู ้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร  
  - มีผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ  
  - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทำงานตามภาระงาน  
 จุดอ่อน (Weaknesses)  
  - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น  
  - ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
  - ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง  
  - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม เช่น เพ่ือความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลแชะให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ภัยคุกคาม (Threats) 
  - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโล ยี
สารสนเทศ 
  - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอก 
  - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์สารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบล 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบแชะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์สารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

 
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ 
และรู้เท่าทัน 

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  
- จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน  
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน 
การสอนเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบลแชะ 

- สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษ  
- จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื ่อการเรียนการสอนประจำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
- จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของคร ู(ผู้ดูแลเด็ก) 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ทั่วถึง  
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
บริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี ่ยวกับการประชุมสภา การประชาคม 
หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ  
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วย
ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 
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โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ 
และรู้เท่าทัน 

- ประชุม นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม  
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน  
- การใช้ระบบ CCTV เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในตำบล
แชะ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน 
การสอนเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบลแชะ 

- สื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- การติดต่อประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การบริหารงานบุคคลพ้ืนฐานต่าง ๆ  
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล  
- งานประสานงานเครือข่าย  
- งานประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
บริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน 

- การใช้ระบบสารสนเทศในงานสภา อบต.  
- การใช้ระบบสารสนเทศในสำนักงานปลัด  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านกองคลัง  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานกองช่าง  
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ผลของความสำเร็จ 
การวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 

1. สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับใช้ใน
การทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ค้นหาข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในการ 
ทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
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2. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี (ต้องมีตัวอย่าง
การนำมาใช้) 
หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ สามารถนำมาใช้สนับสนุนการ 
ทำงานได้เป็นอย่างดี เช่น  
 1. ระบบฐานข้อมูลเพื่อสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ สามารถนำมาใช้สนับสนุน  
การทำงานได้เป็นอย่างดี เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารกำลังคนเชื่อมโยงผ่านระบบ
ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติมีการจำแนกข้อมูล บุคคล ทะเบียนประวัติ ส่วนราชการ โครงสร้างงบประมาณ                 
และอื่นที่เป็นข้อมูลเพื่อความปัจจุบันและถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
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3. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (ต้องมีตัวอย่างการนำมาใช้ประกอบการสื่อสารองค์ความรู้จริง)  
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ และ Facebook อบต.แชะ เป็นระบบฐาน
สนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ด ี
 การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพ่ือความโปร่งใสในการทำงาน การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

 

 
 

https://chae.go.th/
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแชะมีส่วนร่วม  ผ่านระบบ 
Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  
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4. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info เป็นระบบ ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพ่ือสำรวจ ข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  
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ผลสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

 

หัวข้อ/แนวทางประเมิน รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
1. มีระบบเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตาม
หรือผลการดำเนินงานขององค์กร 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ 
ติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ 
ติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื ่อมโยงผ่านระบบบันทึกบัญชี  
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ 
ติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ 
ติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื ่อมโยงผ่านระบบระบบข้อมูล
บุคลากร องค์กรปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เก็บบันทึกข้อมูลที่ทั้งด้าน 
แผนองค์การบริหารส่วนตำบล, ด้านการคลัง ,คนชรา คนพิการ และ 
ข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้ทราบถึงจำนวนของ
แต่ละรายการแต่ละคนที่มีอยู่และถ้านำข้อมูลที่เก็บบันทึกทั้งด้าน
องค์การบริหารส่วนตำบล, ด้านการคลัง ,คนชรา คนพิการ และ
ข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละรายการแต่ละคน
ที่มีอยู่นำไปแจกแจง รวบรวบให้เป็นระบบรวมกันข้อมูลที่เก็บบันทึก
ทั้งด้านองค์การบริหารส่วนตำบล, ด้านการคลัง ,คนชรา คนพิการ 
และข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นสารสนเทศ          
ที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลเพื่อใช้ในการติดตาม
หรือผลการดำเน ินงานขององค์กรต่อไปเช ื ่อมโยงผ ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
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2. มีระบบการรายงานผลและเปร ียบ  
เทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชื่อมโยงผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชื่อมโยงผ่านระบบ
บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชื่อมโยงผ่านระบบ
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชื่อมโยงผ่านระบบ
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นต้น เมื่อระบบสารสนเทศนำข้อมูลไปทำการประมวลผล
ทั้งเพื่อประโยชน์ใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานขององค์กร
แล้วระบบยังรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการโดยเชื่อมโยงผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

3. มีระบบสารสนเทศที ่สนับสนุนเก็บ
ข้อมูลพื ้นฐานที ่ ใช ้ในการบร ิหารและ
จัดการความเสี่ยง 

1. เล่มเอกสารการจัดการองค์ความรู้ km แผนการจัดการความรู้             
ที่ 3 “การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
2 . องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ 
เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุน เก็บข้อมูลพื ้นฐานที่ใช้ในการ
บริหาร  
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานโดยเชื่อมโยงผ่านระบบ 
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน เก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร  
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบ
บันทึก บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่นใช้เป็นระบบสารสนเทศที ่สนับสนุนเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบ 
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร 
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3. มีระบบสารสนเทศที ่สนับสนุนเก็บ
ข้อมูลพื ้นฐานที ่ ใช ้ในการบร ิหารและ
จัดการความเสี่ยง 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบ 
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น เป็นต้นใช้เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ที ่ใช้ในการบริหาร  
การจัดการความเสี่ยง  
1. ด้าน Access Risk : ความเสี่ยงเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล  
2. Intergirity Risk : ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูล  
3. Availability Risk : ความสี ่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูล 
หรือคอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องตามต้องการ  
4. Infastructuye Risk : ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการที่หน่วยงานมิได้ 
จัดการให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่สะท้อนระบบควบคุม 
ภายในที่ด ี 
            องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จัดทำ km แผนการจัดการ 
ความรู ้ ที ่ 3 “การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”   
และ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโดยเฉพาะเป็นผู้ที่มีอำนาจ
หน้าที่ และความรู้โดยเฉพาะเพื่อการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
เข้าถึงข้อมูล,ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล,ความสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ได้ 
ต่อเนื่องตามต้องการ,ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่หน่วยงานมิได้จัดการ 
ให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่สะท้อนระบบควบคุมภายใน  
ที่ด ี

4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

1. องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลแชะ เก ็บบ ันท ึกข ้อม ูลลงใน 
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทำให้ทราบถึงจำนวนของ
แต่ละรายการที่มีอยู่และนำข้อมูลที่เก็บบันทึกไปแจกแจงรวบรวบ
เป็นระบบรวมกันจะเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการ 
ประมวลผลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงาน 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ 
และ Facebook อบต.แชะ เป็นระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยในการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในด้านการเป็นฐานข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ 
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5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บรวบ 
รวมข้อมูลด ้าน Competency ของบุค                
ลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่ 
บุคลากรมีอยู่( Competency Inventore) 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบสารสนเทศสนับสนุน            
เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุก       
ตำแหน่งที ่องค์กรต้องการและที ่บ ุคลากรมีอยู ่ (Competency 
Inventore) ลงในคอมพิวเตอร ์ขององค์การบร ิหารส ่วนตำบล 
แผนงาน job description พนักงานส ่วนตำบลทำให ้ทราบถึง          
จำนวน สมรรถนะ ความรู้ความต้องการของแต่ละตำแหน่งที่มีอยู่
และนำข้อมูลที่เก็บ บันทึกไปแจกแจงรวบรวบเป็นระบบรวมกันจะ
เป็นสารสนเทศท่ีเกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลเพ่ือใช้ใน
การติดตามหรือผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ 
เป็นระบบสารสนเทศที ่สนับสนุนเก็บข้อมูลพื ้นฐานที ่ใช้ในการ
บริหารงาน 

6. ม ี ร ะบบสารสน เทศที่ เ ก ็ บข ้ อมู ล 
ทะเบียนประวัติบุคลากรครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบสารสนเทศที่เก็บบันทึก 
รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรครบถ้วนและเป็นปัจจุบันลง
ใน คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล แผนงาน ทะเบียน
ประวัติ คอมพิวเตอร์ พนักงานส่วนตำบล ทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันของแต่ละตำแหน่งที่มีอยู่และนำข้อมูลที่เก็บบันทึกไปแจก
แจงรวบรวบ เป็นระบบรวมกันจะเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำ
ข้อมูลไปทำการประมวลผลเพื ่อใช ้ในการติดตามหรือผลการ
ดำเนินงานของการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล  
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เก็บข้อมูลทะเบียนประว ัติ  
บุคลากรครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเชื่อมโยงผ่านระบบระบบข้อมูล  
บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

7. ระบบสารสนเทศที ่สามารถ  share 
ข ้อม ูลก ับหน ่วยงานอ ื ่นที่  เก ี ่ยวข ้อง
ภายนอกองค์กรได ้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ 
และ Facebook อบต.แชะ ระบบสารสนเทศท่ีสามารถ share ข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องภายนอกองค์กรได้ 

8. ม ีการนำระบบสารสนเทศมาตอบ 
สนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (เช่นการลด
ขั้นตอน และการอำนวยความสะดวกแก่ 
พนักงานและผู้รับบริการภายใน 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ 
และ Facebook อบต.แชะ และมีไลน์กลุ่มสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะ เป็นระบบสารสนเทศสำหรับมาใช้ในการสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายใน
องค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
และผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการ 
ให้บริการ) 
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9. มีระบบ Back Office ที่สมารถ share 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
ได ้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย ปริ้น
เตอร์ และ link ข้อมูลงานต่าง ๆ เป็นระบบ Back Office ที่สามารถ
share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ 
และ Facebook อบต.แชะ และมีไลน์กลุ่มสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะ เป็นระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 

10. ม ี ก า รน ำระบบสารสน เทศ เ พ่ื อ 
สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ 
และ Facebook อบต.แชะ และมีไลน์กลุ่มสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแชะ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
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ผลสำเร็จของระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

1. มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานขององค์กร 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยง
ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยง
ผ่านระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยง
ผ่านระบบระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยง
ผ่านระบบระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เก็บบันทึกข้อมูลที่ทั้งด้านแผนองค์การบริหารส่วนตำบล, ด้านการคลัง ,
คนชรา คนพิการ และข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้ทราบถึงจำนวนของแต่ละรายการแต่ละคนที่มี
อยู่และถ้านำข้อมูลที่เก็บบันทึกท้ังด้านองค์การบริหารส่วนตำบล, ด้านการคลัง ,คนชรา คนพิการ และข้อมูลบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละรายการแต่ละคนที่มีอยู่นำไปแจกแจงรวบรวบให้เป็นระบบรวมกันข้อมูลที่เก็บ
บันทึกทั้งด้านองค์การบริหารส่วนตำบล, ด้านการคลัง ,คนชรา คนพิการ และข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วน          
ตำบลจะเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลเพื่อใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานของ
องค์กรต่อไปเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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 มีระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม หรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
มีระบบเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามหรือผลการดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 

 
 

ระบบ (e-plan) 
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ระบบ (e-LAAS ) 
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2. มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย  
หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
เชื่อมโยงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
เชื่อมโยงผ่านระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
เชื่อมโยงผ่านระบบระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
เชื่อมโยงผ่านระบบระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น  
 เมื ่อระบบสารสนเทศนำข้อมูลไปทำการประมวลผลทั ้งเพื ่อประโยชน์ใช้ในการติดตามหรือผลการ
ดำเนินงานขององค์กรแล้วระบบยังรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องการโดยเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง  
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. เล่มเอกสารการจัดการองค์ความรู้ km แผนการจัดการความรู้ ที ่ 3 “การจัดการ ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ”  
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/  เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร  
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานโดยเชื่อมโยงผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร  
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร  
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้  เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร  
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินงานเชื่อมโยงผ่านระบบระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้นใช้เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุน  เก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการ
บริหาร 
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 การจัดการความเสี่ยง  
 1. ด้านAccess Risk : ความเสี่ยงเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล  
 2. Intergirity Risk : ความเสี่ยงเก่ียวกับความไม่ถูกต้องต้องครบถ้วนของข้อมูล  
 3. Availability Risk : ความสี่ยงเก่ียวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องตามต้องการ 
 4. Infastructuye Risk : ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการที ่หน่วยงานมิได้จัดการให้มีการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จัดทำ km แผนการจัดการความรู ้ ที ่ 3 “การจัดการความเสี ่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ” และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลระบบโดยเฉพาะเป็นผู ้ที ่มีอ ำนาจหน้าที่และความรู้
โดยเฉพาะเพื่อการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล ,ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล,ความสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องตามต้องการความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานมิได้จัดการให้มกีารบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดี 
 
4. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน  
หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เก็บบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล            
ทำให้ทราบถึงจำนวนของแต่ละรายการที่มีอยู่และนำข้อมูลที่เก็บบันทึกไปแจกแจง รวบรวบเป็นระบบรวมกันจะเป็น
สารสนเทศที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลเพ่ือใช้ในการติดตาม หรือผลการดำเนินงาน 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/  และ Facebook อบต.แชะ เป็นระบบ
สารสนเทศที่เข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในด้านการเป็นฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 
5. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง 
ที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรมีอยู่ (Competency Inventore)  
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนเก็บบันทึก  รวบรวมข้อมูลด ้าน
Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที ่องค ์กรต ้องการและที ่บ ุคลากรมีอยู่  (Competency Inventore)             
ลงในคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล แผนงาน job description พนักงานส่วนตำบล ทำให้ทราบถึง
จำนวน สมรรถนะ ความรู้ความต้องการของแต่ละตำแหน่งที่มีอยู่และนำข้อมูลที่เก็บบันทึกไปแจกแจงรวบรวบเป็น
ระบบรวมกันจะเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลเพื ่อใช้ในการติดตามหรือผลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารงาน 
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6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
หลักฐานประกอบการพิจารณา  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีระบบสารสนเทศที่เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล ทะเบียนประวัติบุคลากร
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันลงในคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล แผนงาน ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ 
พนักงานส่วนตำบลทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแต่ละตำแหน่งที่มี อยู่และนำข้อมูลที่เก็บบันทึกไปแจกแจง
รวบรวบเป็นระบบรวมกันจะเป็นสารสนเทศท่ีเกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลเพ่ือใช้ในการติดตามหรือผล
การดำเนินงานของการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล  
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเชื่อมโยง
ผ่านระบบระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
7. ระบบสารสนเทศที่สามารถ share ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้  
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/ ที่สามารถ share ข้อมูลกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ 
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8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร                
(เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กรหรือลดต้นทุนการ
ผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ)  
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/  และ Facebook อบต.แชะ และมีไลน์
กลุ่มสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เป็นระบบสารสนเทศสำหรับมาใช้ในการสื่อสารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่
พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ) 
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9. มีระบบ Back Office ที่สมารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอ่ืนภายในองค์กรได้  
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 มีไลน์กลุ่มสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เป็นระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   IT Master Plan องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา                     หน้า 30                      
 

10. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ มีเว็บไซต์ https://chae.go.th/  และ Facebook อบต.แชะ และมีไลน์
กลุ่มสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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