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ค าน า 

 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน รวมทั้งการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบ
ข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้อัน
จะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทศบาลต าบลนางแล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

 เทศบาลต าบลนางแล ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามก าหนดไว้ 

1. วิสัยทัศน์ 

“สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี ความเสมอภาคและเป็นธรรม” 

2. เป้าหมายหลัก 
1.) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้

งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึง รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
2.) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
3.) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
4.) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

  



 

 
 

5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลและสภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลนางแล 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 2.1.1 ที่ตั้ง 
 ต าบลนางแล ได้รับจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เมื่อ พ.ศ. 2501 โดยแยกจาก
ต าบลบ้านดู่ และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนางแล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2539  
มีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2539 และต่อมา ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลนางแล 
เป็นเทศบาลต าบลนางแล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย 
 2.1.2 อาณาเขตติดต่อ : 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก และเทศบาล
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 2.1.3 เขตการปกครอง 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชือ่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านป่าห้า นายนิธิการ        อินตะปวง 
2 บ้านนางแล นายสนิท           แหนค า 
3 บ้านนางแลเหนือ นางสมพิศ         สมประสงค์ 
4 บ้านม่วงค า นายยศวริศ        ปินตาสาร 
5 บ้านเด่น นายสงบ           ภักดี 
6 บ้านป่าอ้อ นายสิงห์แก้ว      นางแล 
7 บ้านนางแลใน นายศรีเดช        หน่อแก้ว 
8 บ้านป่ารวก นายสมยศ         นางแล 
9 บ้านดอยก่ิว นางธัญสินี         เตชะตน 
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ นายสุริยา          อุตเจริญ (ก านันต าบลนางแล) 
11 บ้านดาวดึงส์ นางนันธยา        ประทุมมา 
12 บ้านขัวแตะ นายเทียน          นางแล 
13 บ้านแม่ปูคา ส.ต. ส ารวย       สุริยะวงศ์ค า 
14 บ้านร่องปลาค้าว นายจรัญ           เขื่อนเพ็ชร์ 
15 บ้านใหม่วงค า นายสุพล           ไฝ่แก้ว 
16 บ้านสันต้นขาม นายจ านง          เขยหัวค า 
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2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาลต าบลนางแล 

เทศบาลต าบล  
นางแล คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล 

นายดวงดี  เช้ือเจ็ดตน 
ประธานสภาฯ 

นายสุรินทร์  เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรีต าบลนางแล 

 
นายพิษณุ  เขื่อนเพชร 

รองประธานสภาฯ 
นายทองค า  แก้วจินดา 

รองนายกเทศมนตร ี
นายทับ  พรมณ ี

รองนายกเทศมนตร ี
 ว่าท่ีร้อยตรสีุเมธ  วิชัยนันท์ 

ปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ 

จ านวน  10  คน 

นายวิเศษ  ช่วยเกื้อ 

รองปลัดเทศบาล 

นางอุบล  ไชยเลิศ 

หน.ส านักปลัดฯ 
นายเศรษฐพล  กิจรักษ ์

ผอ.กองช่าง 
นางกัญญ์ธเรศวร์ กูลวงค ์ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นางสาวสายทติย์  เวียงมูล 

ผอ.กองการศึกษา 
 

นางพัชรินทร์  โฉมแดง 

ผอ.กองคลัง 

นางสาวปรารถนา เกตุปาน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
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2.3 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลต าบลนางแล เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
- มีผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลต าบลนางแล ท าหน้าที่ก ากับดแูลการท างานท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทศบาลต าบลนางแล มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยเฉพาะ 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหารครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  

เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
-    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่น เพ่ือความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พ่ึงประสงค์ 

2.5สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
- มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เลือกจ านวนมาก 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภัยคุกคาม (Threats) 
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกเทศบาลต าบลนางแล 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

  



 

 
 

8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 
1. วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 “เทศบาลต าบลนางแล มีการเอาน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริหารและจัดการ” 
 
2. พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1 พัฒนาบุคลากรในเทศบาลต านางแลให้สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 2.4 พัฒนาการบริหารงาน การจัดการ และการบริการประชาชน  โดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนหรือ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของเทศบาลต าบลนางแล อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แผนฉบับนี้ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาไว้ 4 ด้านในช่วง 3 ปี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 
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3.2 แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ก าหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ทุก
ระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่ง 

- จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานเทศบาลต าบลนางแล 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของเทศบาลต าบลนางแล ให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีก าหนดไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

- ส่งเสริมให้มีการน าชอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
ปฏิบัติงาน 

- จัดหาชุดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

-  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้ 

งานร่วมกันได ้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ การบริหารงานบุคลากร  
การบริหารงานสารบรรณ งานนิติการ งานด้านโยธา 

- พัฒนาระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) 
พัฒนาระบบเครือข่ายภายในเทศบาล (Internet) 
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ส่วนที่ 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
4.1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
วัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ 
เพ่ือท าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- การจัดหาระบบปฏิบัติการสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดตั้งกลุ่ม line/facebook เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- โครงการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
- การปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
- การปรับปรุงอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 
- การจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาลต าบลนางแล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลนางแล ให้เกิดประสิทธิภาพความคล่องตัวให้
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลนางแล 

- โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 
- โครงการพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
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4.2 แผนงาน/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

3 การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
พนักงาน 

ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลนางแล 
 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 การจัดหาระบบปฎิบัติการสารสนเทศมาใช้ในการปฎิบัติงาน ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

2 จัดตั้ งกลุ่ม line/facebook เ พ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้ านการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงานของ 
เทศบาลต าบลนางแล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุปกรณ์พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงาน 
 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นส าหรับการปฎิบัติงาน ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

3 การปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

5 การปรับปรุงอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

6 การจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของเทศบาลต าบลนางแล 
 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 

2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ฝ่ายธุรการ 
ส านักปลัดฯ 
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ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
5.1 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 1) ให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลนางแล จัดท า งาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ 
 2) การเพิ่มเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ1) สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่ เทศบาลต าบลนางแล ก าหนด 
 3) การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯเทศบาลต าบลนางแล จะด าเนินการทุกๆ 3 ปี และหรือ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ส่วนราชการในเทศบาลต าบลนางแล มีหน้าที่อ านวยการ ก ากับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามแผนฯ 
 5) คณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลต าบลนางแล จัดท ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี  เพ่ือเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบล    
นางแล   
 6) งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล รวบรวมรายงาน และจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี ของ เทศบาลต าบลนางแล เพ่ือเสนอต่อนายกเทศมนตรีนางแล 
 
5.2 การติดตามประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนางแล ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1 

- มีการก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 2 

- มีการก าหนดแผนการสรรหาระบบปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 3 

- ร้อยละของระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้ 
- ร้อยละของปริมาณการใช้งานช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตของ

หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ  
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 4 



 

 
 

16 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลต าบลนางแล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการจากหน่วยงาน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
- จ านวนระบบสารสนเทศที่สามารถจัดหาหรือขยายได้ตามแผน 

 


