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บทท่ี 1 
บทน า 

 
  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามภารกิจ เกิด
บูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
องค์กรดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ จัดท าขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เพ่ือสนับสนุนแนวทางการ ด า เนินงาน และเพ่ิม
ศักยภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานของส่วนราชการ 
 

โครงสร้างเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
 

 
  เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่  

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง  
3. กองช่าง  
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
5. กองการศึกษา  

 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาลต าบล
ดอนเจดีย์

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
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๑. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาล และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

1.1 ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานภายใน
ฝ่ายอ านวยการ ดังนี้ 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานนิติการ 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานธุรการ 

๒. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ภายในฝ่ายบริหารงานคลัง ดังนี้ 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
- งานธุรการ 

3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติ งาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานภายในฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ดังนี้ 

- งานวิศวกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานธุรการ 
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว
แพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข 

4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานภายในฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ดังนี้ 

- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานธุรการ 

5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยให้มีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งาน
บริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา 
ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน 
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.1 กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานภายใน
กองการศึกษา ดังนี้ 

- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานธุรการ 
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  เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 56 อัตรา ดังนี้ 
1. พนักงานเทศบาล  จ านวน 30  อัตรา  
2. พนักงานครูเทศบาล  จ านวน   4  อัตรา  
3. ลูกจ้างประจ า  จ านวน   2  อัตรา 
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 11  อัตรา 
5. พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   9  อัตรา   
 

 

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้ อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ .2542 แก้ไขเพ่ิมเติ มจนถึงปัจจุบัน  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  
  ส านักปลัดเทศบาล  ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  บด้วย ฝ่ายอ านวยการ ประกอ

งานะเบียนราษฎร งานนิติการ งานพัฒนาและส่งเสริมการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ท่องเที่ยว งานพัฒนาชุมชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานธุรการ 
  กองคลัง ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้   นคลัง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงา           
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานธุรการ 
  กองช่าง ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย  
งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานธุรการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้   ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข ประกอบด้วย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ งานรักษาความสะอาด งานธุรการ 
  กองการศึกษา ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริม
ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานธุรการ 
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์

 
วิสัยทัศน ์
  “เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ เป็นองค์กรดิจิทัล ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง” 
 
พันธกิจ 
  พันธกิจของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์           
มีดังนี ้ 

(๑) การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล 
(๒) มีการจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT เพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการของ

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
 
ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง และบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป้าหมาย 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน และการ
ให้บริการประชาชน 
  ตัวช้ีวัด 

- มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในอาคารส านักงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 
  เป้าหมาย 

- เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัด 

- ร้อยละการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การน าระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  เป้าหมาย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบฐานข้อมูลขององค์กร เช่น ระบบเอกสารในส านักงาน 
SMART OFFICE , ระบบงานบริหารข้อมูลงานบุคคล, ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบการช าระภาษี ฯลฯ 
  ตัวช้ีวัด 

- จ านวนระบบสารสนเทศที่เทศบาลใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึง 
ต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน และการให้บริการประชาชน 

มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในอาคาร
ส านักงาน เ พ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ งาน และ
ให้บริการประชาชนได้ 

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ให้
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบฐานข้อมูลของ
องค์กร เช่น ระบบเอกสารในส านักงาน SMART OFFICE , 
ระบบงานบริหารข้อมูลงานบุคคล, ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง, 
ระบบการช าระภาษี ฯลฯ 

จ านวนระบบสารสนเทศที่เทศบาลใช้ในการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 3 
บทวิเคราะห์ (SWOT) 

 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ถือเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรจะใช้
ยุทธศาสตร์ในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ขององค์กรจึงต้องถูกก าหนดมาจาก
ธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้นๆ ทั้งนี้ การที่องค์กรจะสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ได้นั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องทราบถึงสถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อน กระบวนการในการก าหนดยุทธศาสตร์มี
หลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี้ คือ กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็น
วิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 

 
 
  การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของเทศบาล
ต าบลดอนเจดีย์ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Organization เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาประเด็นส าคัญ
ขององค์กรที่จะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ SWOT ท าให้ได้ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths : S) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการส่งเสริมด้าน IT ภายในองค์กร 
- ภารกิจและเป้าหมายขององค์กรมีความชัดเจนท าให้ง่ายต่อการวางแผนการด าเนินงาน 
- มีแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน ICT Master Plan ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
- กระบวนการท างานไม่เอ้ือต่อการใช้งาน IT เพ่ือบรรลุเป้าหมาย เช่น จ าเป็นต้องเก็บ-ส่ง ใน

รูปแบบเอกสารท าให้การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ ในการจัดการระบบสารสนเทศ 
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สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โอกาส (Opportunities : O) 

- รัฐบาลมีนโยบายด้าน ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
- ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT  และมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานอื่นรัฐขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่ Digital Organization 
อุปสรรค (Threats : T) 

- กฎหมาย กฎระเบียบบางอย่าง ยังไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
- โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 

 
 

            ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 

       ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
- ผู้ บริ หาร ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมด้าน IT ภายในองค์กร 
- ภารกิจและเป้าหมายขององค์กรมี

ความชัดเจนท าให้ ง่ายต่อการวาง
แผนการด าเนินงาน 

- มีแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน ICT 
Master Plan ที่สอดคล้องเช่ือมโยง
กัน 

- กระบวนการท างานไม่เอื้อต่อการใช้
งาน IT เพื่อบรรลุ เป้าหมาย เช่น 
จ าเป็นต้องเก็บ-ส่ง ในรูปแบบเอกสาร
ท าให้การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ความช านาญ ในการจัดการระบบ
สารสนเทศ 

โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO) 
- รัฐบาลมีนโยบายด้าน ICT ที่ชัดเจน 

มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา 
I CT   และมีน โยบายผลักดันให้
หน่วยงานอื่นรัฐขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ Digital Organization 

- ส่งเสริมองค์กรให้น าเทคโนโลยีมาใช้ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการแก
ประชาชน 

- ปรับปเปลี่ยนองค์กรไปสู่  Digital 
Organization 

- การน าความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่าง
เหมาะสม 

- ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ด้าน IT 

อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) กลยุทธ์เชิงแกป้ัญหา (WT) 
- กฎหมาย กฎระเบียบบางอย่าง ยังไม่

เอื้ อต่อการใ ช้ เทคโนโลยี ในการ
ปฏิบัติงาน 

- โ อ ก า ส ก า ร เ ข้ า ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อการ เรี ยนรู้ ของ
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง 

- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

 

- การพัฒนาระบบบริการ หรือ
ฐานข้อมูลในส านักงานท่ีสามารถใช้
งานร่วมกัน 
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บทท่ี 4 
การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การน ายุทธศาสตร์มาสู่กลยุทธ์การด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐ านด้ าน  I CT  ให้ ทั่ ว ถึ ง 
ต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ศึกษาแนวทางและด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ และขยายพื้นที่การใช้
งาน ให้ครอบคลุมบริเวณอาคารส านักงานและหน่วยงานมีระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่มีความเสถียรภาพในการท างาน 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหาร พัฒนาทรัพยากรอย่างทั่วถึง 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ด้านไอซีที 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลดอนเจดีย์ให้ขับเคลื่อน
องค์กร ไปสู่ การ เป็นองค์ กร
ดิจิทัล 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ให้มีความรู้ในการใช้

เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การน าระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ด าเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
ใช้ระบบเอกสารในส านักงาน SMART OFFICE , ระบบงานบริหาร
ข้อมูลงานบุคคล, ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบการช าระภาษี ฯลฯ 

- ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการประยุกต์ใช้ IT ในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง 
และบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ศึกษาแนวทางและด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพ และขยาย
พ้ืนที่การใช้งาน ให้ครอบคลุม
บริเวณอาคารส านักงานและ
หน่วยงานมีระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มีความเสถียรภาพในการ
ท างาน 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร พัฒนา
ทรัพยากรอย่างทั่วถึง 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ด้าน
ไอซีที 

 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน และ
การให้บริการประชาชน 

มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในอาคารส านักงาน เพ่ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชนได้ 

ติดตั้งระบบเครือข่าย         
อินเตอร์เน็ต ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในอาคารส านักงาน 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลดอนเจดีย์ให้ขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากร ให้มี
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลดอนเจดีย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การน าระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน 

- ด าเนินการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การใช้ระบบ
เอกสารในส านักงาน SMART 
OFFICE , ระบบงานบริหาร
ข้อมูลงานบุคคล, ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง, ระบบการช าระ
ภาษี ฯลฯ 

- ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการ
ประยุกต์ใช้ IT ในการเรียนรู้
และปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลขององค์กร เช่น 
ระบบเอกสารในส านักงาน 
SMART OFFICE , ระบบงาน
บริหารข้อมูลงานบุคคล, ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบการช าระ
ภาษี ฯลฯ 

จ านวนระบบสารสนเทศที่เทศบาล
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดให้มีระบบการจัดการเอกสาร
ในส านักงาน SMART OFFICE 
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