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ส�วนที ่1 
บททั่วไป 

1.1 ความเป�นมาของการจัดทําแผนแม�บทฯ 
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความต�องการให�หน�วยงานของรัฐและรวมท้ังองค กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน ได�มีการประยุกต ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช�วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน
รวมท้ังการกระจายข�อมูลข�าวสารไปสู�ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ เกิดบูรณาการ
และเอกภาพในระบบข�อมูล ลดความซํ้าซ�อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได�รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความ
โปร�งใส ตรวจสอบได� อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
นั้น 

ป5จจุบัน องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ ได�นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต ใช�
ในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองค กร แต�เนื่องจากยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป6นผลให�การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป6นไปอย�างไร�ทิศทาง ขาดกลยุทธ และเป8าหมายท่ีชัดเจน 
ไม�สามารถใช�ประโยชน ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพด�วยสาเหตุดังกล�าว  จึงต�องให�มีการจัดทําแผนแม�บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให�กับบุคลากร สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการบริหารงานให�เป6นไปอย�างมีเอกภาพและเหมาะสม  รวมท้ังให�เกิดความสอดคล�องในการ
พัฒนา เพ่ือสามารถเชื่อมประสานสารสนเทศกับหน�วยของภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชนได�ในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค$การจัดทาแผนแม�บทฯ 
1) เพ่ือให�เป6นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค การบริหารส�วน

ตําบลหนองอ�อ 
2) เพ่ือให�พนักงานส�วนตําบล ได�นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ในการพัฒนาการบริหาร

และการบริการอย�างเป6นระบบและมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 
3) เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตําบล ให�ไปสู�เป8าหมายท่ีกําหนด โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเป6นเครื่องมือในการดําเนินการเสริมสร�างการแข�งขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมแห�งการ
เรียนรู� การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค�า การบริการ และการลงทุน 

1.3 วิสัยทัศน$ 
“องค�การบริหารสวนตําบลหนองอ�อใช�ข�อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

ขององค�กรและบริการข�อมูลแกประชาชนและหนวยงานอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ” 
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1.4 พันธกิจ 
จัดให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในงานบริหารและการบริการให�

ท่ัวถึงทุกหมู�บ�านเพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ�นให�เกิดความต่ืนตัวและสร�าง
วัฒนธรรมการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดําเนินวิถีชีวิต 

1.5 เป-าประสงค$ 
องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ เป6นสังคมยุคใหม�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพียบพร�อมไปด�วย

ความสะดวกและรวดเร็วในชีวิตสังคม บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมและการปกครองท่ีดี  คือ 
1. การใช� ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐท่ีดี 
2. เป6นสังคมยุคใหม�ท่ีเพียบพร�อมไปด�วยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต�อสื่อสาร และ

การใช�บริการตลอดจนการเข�าถึงข�อมูลอย�างท่ัวถึงโดยจะต�องเรียนรู�การใช�เทคโนโลยีอย�างถูกต�องและมี
คุณธรรมเพ่ือการดํารงวิถีชีวิตท่ีดี 

1.6 ยุทธศาสตร$การพัฒนาแผนแม�บทฯ 
ประกอบด�วย  4  ยุทธศาสตร หลัก  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร$ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาท�องถ่ินขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ 

ยุทธศาสตร$ท่ี 2 การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ 

ยุทธศาสตร$ท่ี 3 การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
ขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ 

ยุทธศาสตร$ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให�มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย�างมีวิจารณญาณและรู�เท�าทัน 

1.7 แผนงาน/โครงการ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต�แผนแม�บทดังกล�าว จะดําเนินการโดยมี

กรอบแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ได�แก� การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�าน ICT การพัฒนาบุคลากร และการ
พัฒนาการบริหารการจัดการ 
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ส�วนที ่2 
สถานภาพและสภาพแวดล5อมขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 

2.1  ข5อมูลท่ัวไป 
ตําบลหนองอ�อต้ังเป6นตําบลเม่ือปE พ.ศ. 2515 โดยแยกตัวออกจากตําบลหมากหญ�า พ้ืนเพของ

ชาวบ�านตําบลนี้ อพยพมาจากหลายจังหวัด เช�น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู และในปE พ.ศ. 2470 ได�มี
ชาวบ�านจากอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อพยพมาจากต้ังครอบครัวท่ีตําบลหนองอ�อ ซ่ึงนําโดยนายกํา ยอดคีรี,
นายจันทร  ตะหน�อง, นายนํา ยอดคีรี และชาวบ�านอีกประมาณ 10 ครอบครัว และได�มาบุกเบิกพ้ืนท่ีเพ่ือก�อต้ัง
บ�านเรือนและทําไร�ทํานา สร�างบ�านแปงเมืองให�เจริญรุ�งเรืองเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2515 จึงได�ประกาศจัดต้ัง
ตําบลหนองอ�อข้ึน โดยแยกจากตําบลหมากหญ�า ป5จจุบันมีหมู�บ�านในเขตการปกครองของตําบลหนองอ�อ 11 
หมู�บ�าน และมีองค กรปกครองท�องถ่ิน จํานวน 2 แห�ง คือ เทศบาลตําบลภูผาแดงและองค การบริหารส�วนตําบล
หนองอ�อ และมีหมู�บ�านอยู�ในเขตการปกครองดังนี้ 

2.1.1 เขตเทศบาลตําบลภูผาแดง 
1) บ�านหนองอ�อใต�  หมู�ท่ี 1 
2) บ�านหนองอ�อ   หมู�ท่ี 2 
3) บ�านศรีชมชื่น   หมู�ท่ี 3 
4) บ�านหนองสวรรค    หมู�ท่ี 7 

2.1.2 เขตองค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
1) บ�านคําหมากคูณ   หมู�ท่ี 4 
2) บ�านโนนสําราญ   หมู�ท่ี 5 
3) บ�านโนนสมบูรณ    หมู�ท่ี 6 
4) บ�านหนองสวรรค    หมู�ท่ี 7 บางส�วน 
5) บ�านหนองแวงฮี   หมู�ท่ี 8 
6) บ�านหนองแสง   หมู�ท่ี 9 
7) บ�านโคกศรีแก�ว   หมู�ท่ี 10 
8) บ�านแสงบูรพา  หมู�ท่ี 11 

2.1.3 การจัดตั้ง  
องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหาร

ส�วนตําบล เม่ือวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2539  โดยมีผู�บริหารดังนี้ 
1) นายบุญตา สาระกุล  เป6นประธานบริหารโดยตําแหน�ง ต้ังแต�เดือน มกราคม  2539 -

2542 
2) นายทองเลื่อน แสนสมบัติ  เป6นประธานบริหาร  ต้ังแต�ปE 2543-2545 
3) นายเบา  สุทธิแสน  เป6นประธานบริหาร ต้ังแต�ปE 2546-2547 
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4) นายสุพันธ   สุขสําราญ เป6นนายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ โดยการเลือกต้ัง 
ต้ังแต�วันท่ี 17 กรกฎาคม 2547  ถึง  วันท่ี  16 กรกฎาคม  2551 

5) นางสง�า  พิมพ ศรี  เป6นนายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ โดยการเลือกต้ัง ต้ังแต� 
วันท่ี  31 สิงหาคม 2551  ถึง  วันท่ี  30 สิงหาคม 2555  

6) นางสง�า  พิมพ ศรี  เป6นนายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ โดยการเลือกต้ัง ต้ังแต� 
วันท่ี 14 ตุลาคม 2555  ถึง  วันท่ี   13   ตุลาคม 2559   

7) ป5จจุบันองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ ได�ยกฐานะเป6นองค การบริหารส�วนตําบล
ขนาดกลาง 

2.1.4 ทําเลท่ีตั้ง (สถานท่ี, พ้ืนท่ี, หมู�บ5าน และอาณาเขตติต�อ) 
องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ ต้ังอยู�บ�านหนองสวรรค   เลขท่ี 19 หมู� 7 ตําบลหนองอ�อ 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ห�างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร ห�างจากท่ีว�าการ
อําเภอหนองวัวซอ ประมาณ 3  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ  114.093 ตารางกิโลเมตร หรือ  71,308 ไร�  
พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป6นดินร�วนปน  ทรายเหมาะแก�การเพาะปลูกพืชชนิดต�าง ๆ  เช�น  ข�าว  ยางพารา  อ�อย  มัน
สัมปะหลัง  ยูคาลิปตัส 

1) ช่ือผู5นําท5องถ่ินในแต�ละหมู�บ5าน 
1.1)  บ�านคําหมากคูณ ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4  นายยุทธศาสตร  พิมพ ศรี 
1.2)  บ�านโนนสําราญ  กํานันตําบลหนองอ�อ นางอัมพร  ดวงมาตย พล 
1.3)  บ�านโนนสมบูรณ  ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 6  นายคําฟอง  ยมะโคตร 
1.4)  บ�านหนองสวรรค  ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 7      นายชติุพันธ   นาคพรมมินทร  
1.5)  บ�านหนองแวงฮี ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 8  นายคําปน  สุภาเรือง 
1.6)  บ�านหนองแสง  ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 9 นายสุบรรณ  วงศ พยัคฆ  
1.7)  บ�านโคกศรีแก�ว ผู�ใหญ�บ�านหมู�  10 นายสุชาติ  สมใจ 
1.8)  บ�านแสงบูรพา  ผู�ใหญ�บ�านหมู� 11 นายถนอม  เพียมูล 

2) อาณาเขตติดต�อ 
2.1) ทิศเหนือ ติดต�อ  ตําบลหมากหญ�า  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
2.2) ทิศใต�  ติดต�อ  ตําบลโนนหวาย  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
2.3) ทิศตะวันออก ติดต�อ  ตําบลหมากหญ�า  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
   ติดต�อ  ตําบลทับกุง  อําเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 
2.4) ทิศตะวันตก ติดต�อ  ตําบลหนองบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภูติดต�อ 

  ตําบลโนนทัน  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
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3) จํานวนหมู�บ5านและประชากร  
 

หมู�ท่ี จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ม.4 บ�านคําหมากคูณ 193 447 448 895 
ม.5 บ�านโนนสําราญ 232 469 451 920 
ม.6 บ�านโนนสมบูรณ  80 170 158 328 
ม.7 บ�านหนองสวรรค  61 102 81 183 
ม.8 บ�านหนองแวงฮี 186 427 397 824 
ม.9 บ�านหนองแสง 175 336 323 659 
ม.10 บ�านโคกศรีแก�ว 142 298 281 579 
ม.11 บ�านแสงบูรพา 162 379 355 734 

รวม 1,231 2,628 2,494 5,122 
* ข�อมูลจากทะเบียนราษฎร� วันท่ี 31 มกราคม 2558 

2.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.2.1 อาชีพ ประชาชนส�วนใหญ�ในตําบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป6นอาชีพ ปศุสัตว  ทอ

ผ�าไหมและผ�าหม่ีขิด ตัดเย็บเสื้อผ�า ค�าขาย และรับจ�างท่ัวไป 
2.2.2 ธุรกิจในเขตองค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 

1)  ป5Sมน้ํามัน   5 แห�ง (ป5Sมหัวจ�าย 1 แห�ง, ป5Sมหลอด 4 แห�ง) 
2)  โรงสี    7 แห�ง 
3)  ร�านค�า  28 แห�ง 
4)  ร�านอาหาร   4 แห�ง 
5)  ร�านกUวยเต๋ียว   4 แห�ง 
6)  ร�านซ�อมรถ   3 แห�ง 
7)  ฟาร มโคนม  35 แห�ง 
8)  ร�านเสริมสวย   2 แห�ง 
9)  ฟาร มเลี้ยงไก�   2 แห�ง 
10) โรงผลิตน้ําด่ืม  1 แห�ง 
11) เสาสัญญาณโทรศัพท   2 แห�ง 

2.2.3 กลุ�มวิสาหกิจชุมชนในตําบล 
1) กลุ�มตัดเย็บเสื้อผ�า ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 17 หมู� 4  บ�านคําหมากคูณ  
2) กลุ�มออกทรัพย  ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 137หมู� 4  บ�านคําหมากคูณ  
3) กลุ�มแสงสมบูรณ วิสาหกิจชุมชน บ�านเลขท่ี 12 หมู� 6 บ�านโนนสมบูรณ   
4) กลุ�มตัดเย็บผ�า ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 3 หมู� 6 บ�านโนนสําบูรณ   
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5) กลุ�มจัดโตWะจีน ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 33 หมู� 6  บ�านโนนสมบูรณ   
6) กลุ�มเชื่อมเหล็ก ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 32 หมู� 6 บ�านโนนสมบูรณ    
7) กลุ�มผู�ขายปุXยสภาชุมชน ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 40 หมู� 6 บ�านโนนสมบูรณ   
8) กลุ�มปลูกผักปลอดสารพิษ ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 4/1 หมู� 6 บ�านโนนสมบูรณ   
9) กลุ�มปลูกสบู�ดําเพ่ือการผลิตพลังงานทดแทน ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 138 หมู� 8 บ�านหนองแวงฮี 
10) กลุ�มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู� 8 ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 73 หมู� 8 บ�านหนองแวงฮี  
11) กลุ�มเย็บผ�าหนองแวงฮี ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 71/1หมู� 8 บ�านหนองแวงฮี  
12) กลุ�มปลูกผักปลอดสารพิษ ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 9 หมู� 8 บ�านหนองแวงฮี  
13) กลุ�มแปรรูปขนมปูYเจ�า ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 89 หมู� 9 บ�านหนองแสง  
14) กลุ�มผู�ปลูกถ่ัวเหลือง ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 25 หมู� 9 บ�านหนองแสง   
15) กลุ�มเย็บผ�า ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 25 หมู� 9 บ�านหนองแสง  
16) กลุ�มผักปลอดสารพิษตําบลหนองอ�อ บ�านเลขท่ี 44 หมู� 9 บ�านหนองแสง  
17) กลุ�มเฟอร นิเจอร ชุมชน ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี - หมู�ท่ี 9 บ�านหนองแสง  
18) กลุ�มหัตถกรรมจักสารกลุ�มสตรี ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี  35 หมู� 10 บ�านโคกศรีแก�ว  
19) กลุ�มผลิตเครื่องมือการเกษตร ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 117 หมู� 11 บ�านแสงบูรพา  
20) กลุ�มหัตถกรรมครัวเรือนแม�บ�านแสงบูรพา ท่ีต้ังบ�านเลขท่ี 1หมู� 11 บ�านแสงบูรพา  
21) กลุ�มเย็บผ�าแสงบูรพา ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 4 หมู� 11 บ�านแสงบูรพา  
22) กลุ�มทอผ�าไหม-ฝ8ายบ�านแสงบูรพา บ�านเลขท่ี 119 หมู� 11บ�านแสงบูรพา  
23) กลุ�มแสงบูรพาทําผ�าห�ม  ท่ีตั้งบ�านเลขท่ี 130 หมู� 11 บ�านแสงบูรพา  
24) สภาวิสาหกิจชุมชนบ�านหนองแสง/แสงบูรพา เลขท่ี 122 หมู� 11 บ�านแสงบูรพา 

 
2.3  สภาพสังคม 

2.3.1 การศึกษา 
1) โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห�ง 

1.1) โรงเรียนบ�านโนนสําราญ 
1.2) โรงเรียนบ�านโคกศรีแก�ว 
1.3) โรงเรียนบ�านหนองแวงฮี 
1.4) โรงเรียนชุมชนหนองแสง 

2) ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก  5  แห�ง 
2.1) ศูนย พัฒนาเด็กเล็กบ�านคําหมากคูณ 
2.2) ศูนย พัฒนาเด็กเล็กบ�านโนนสําราญ 
2.3) ศูนย พัฒนาเด็กเล็กบ�านหนองแวงฮี 
2.4) ศูนย พัฒนาเด็กเล็กบ�านหนองแสง 
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2.5) ศูนย พัฒนาเด็กเล็กบ�านโคกศรีแก�ว 
3) ท่ีอ�านหนังสือพิมพ$ประจําหมู�บ5าน/ ห5องสมุดประชาชน  7  แห�ง 

3.1) บ�านคําหมากคูณ 
3.2) บ�านโนนสําราญ 
3.3) บ�านโนนสมบูรณ  
3.4) บ�านหนองแวงฮี 
3.5) บ�านหนองแสง 
3.6) บ�านโคกศรีแก�ว 
3.7) บ�านแสงบูรพา 

2.3.2 สถาบันและองค$กรทางศาสนา 
1)  วัด  9  แห�ง 

1.1) วัดปYาเกสรศีลคุณธรรมเจดีย  (วัดภูผาแดง) 
1.2) วัดปYาศรัทธาถวาย (วัดถํ้าเต�า) 
1.3) วัดภูพระพุทธบาทบัวขาว 
1.4) วัดถํ้าทศกัณฑ  (วัดภูโตโม�) 
1.5) วัดราษฎร บํารุง 
1.6) วัดปYาประชารุ�งเรือง 
1.7) วัดขันธปราณี 
1.8) วัดศรีสุมังคลาราม 
1.9) วัดปYาโนนสมบูรณ  

2) สํานักสงฆ$  1  แห�ง   ได�แก�  สํานักสงฆ บ�านโคกศรีแก�ว 
2.3.3 การสาธารณสุข   มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล/หมู�บ�าน  1  แห�ง  ได�แก�  โรงพยาบาล

ส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านหนองแสง  มีอัตราการมีและใช�ส�วมราดน้ําร�อยละ 100  และมีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จํานวน  72  คน  

2.3.4 มวลชนจัดตั้ง 
1) อาสาสมัครป8องกันภัยฝYายพลเรือน  จํานวน   125    นาย 
2) ลูกเสือชาวบ�าน        จํานวน   150    คน 
3) ตํารวจชุมชน       จํานวน    20    คน 

 
2.4 การบริการพ้ืนฐาน 

2.4.1 การคมนาคม  ถนนภายตําบลส�วนใหญ�เป6นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ถนนเชื่อมระหว�าง
หมู�บ�านเป6นถนนคอนกรีตและมีการเชื่อมต�อระหว�างถนนสายหลักของอําเภอ คือ ถนนสายอุดร-อุบมุง 

2.4.2 การไฟฟ-า  ประชาชนมีไฟฟ8าใช�ทุกครัวเรือน แต�ไฟฟ8าสาธารณะยังไม�เพียงพอ 
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2.4.3 แหล�งน้ําธรรมชาติ   
1) ลําห5วย  17  สาย  ดังนี้ 

1.1) ห�วยโพนเพ็ก 
1.2) ห�วยหลี่ผ ี
1.3) ห�วยทรายตอนบน 
1.4) ห�วยทรายตอนล�าง 
1.5) ห�วยหลวง 
1.6) ห�วยหมากแปบ 
1.7) ห�วยหมูม�น 
1.8) ห�วยตาดข�า 
1.9) ห�วยหินแตก 

1.10) ห�วยขัวหมี 
1.11) ห�วยคําดินสอ 
1.12) ห�วยไฮหย�อง 
1.13) ห�วยน้ําลอด 
1.14) ห�วยคําปYาสอน 
1.15) ห�วยค�อ 
1.16) ห�วยโสกแก 
1.17) ห�วยหนองแซง 

2) บึง/ หนองและอ่ืน ๆ  9  แห�ง 
2.1) อ�างเก็บน้ําพระราชดําริ

ห�วยตาดข�า 
2.2) อ�างเก็บน้ําพระราชดําริ

ห�วยโพนเพ็ก 
2.3) อ�างเก็บน้ําคําหมากคูณ 
2.4) ฝายคําดินสอ 

2.5) หนองแวงฮี 
2.6) หนองไฮหย�อง 
2.7) หนองแวงผีเสื้อ 
2.8) ห�วยหลี่ผ ี
2.9) ห�วยช�าง 

3) แหล�งน้ําท่ีสร5างข้ึน 
3.1) ฝาย  10  แห�ง 
3.2) บ�อน้ําต้ืน  10  แห�ง 
3.3) ประปาหมู�บ�าน  8  แห�ง 

3.4) บ�อโยก  28  แห�ง 
3.5) อ�างเก็บน้ํา  3  แห�ง 
3.6)  

 
2.5 ศักยภาพภายในตําบล 

ข5อมูลสมาชิกองค$การบริหารส�วนตําบล 

 
จํานวน
สมาชิก 

ระดับการศึกษา 

ประถมฯ 
มัธยมฯ 
ตอนต5น 

มัธยมฯ  
ตอนปลาย 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท�า 

มศ.5 ป.ตรี ป.โท 

ชาย 15 คน 8 3 2 - 1 1 - 
หญิง 1  คน - - - 1 - - - 
รวม 16 คน - - - - - - - 
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ส�วนที ่3 
การวิเคราะห$ศักยภาพ ICT ขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 

สาระสําคัญในส�วนของการวิเคราะห ศึกษาระบบด�วย ICT จะเป6นการวิเคราะห โดยกระบวนการ 
SWOT Analysis ซ่ึงเป6นการวิเคราะห ให�เห็นซ่ึงป5จจัยภายในและป5จจัยภายนอกท่ีจะมามีส�วนเก่ียวข�องกับการ
กําหนดยุทธศาสตร ของแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ 
ซ่ึงเป6นผลการวิเคราะห สรุปได�ดังนี้ 

ปPจจัย จุดแข็ง/ข5อได5เปรียบ จุดอ�อน/ปPญหา 
ป5จจัยด�านอุปกรณ  ซอฟแวร  และ 
เครือข�ายไอซีที 

1.มีคอมพิวเตอร และอุปกรณ ใช� 
งานท่ีเพียงพอ 
2.มีซอฟแวร พ้ืนฐานในการทํางาน 
สํานักงาน 
3.มีระบบสารสนเทศหลัก ได�แก� 
ระบบบันทึกบัญชีขององค กร 
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (e-laas) 

1.ขาดระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ี 
จําเป6นในการใช�งาน 
 

ป5จจัยด�านบุคลากร 1.มีความกระตือรือร�นในการนํา 
คอมพิวเตอร มาใช�งาน 
 

1.ขาดความรู�ความเข�าใจ 
2.ขาดการฝgกอบรมอย�างเป6น 
ระบบ 

ป5จจัยด�านงบประมาณ 1.มีงบประมาณท่ีเป6นรายได�ของ 
องค กรเอง 
2.รัฐบาลสนับสนุน 

1.การลงทุนเน�นท่ี ฮาร ดแวร เป6น 
หลัก 
 

ป5จจัยด�านการบริหารจัดการ 1.ผู�บริหารท�องถ่ินเห็นความสําคัญ 1.ขาดเจ�าหน�าท่ี ท่ีมีความรู� ความ 
เข�าใจในการประยุกต ใช� ICT 
 

ป5จจัยด�านการใช�สารสนเทศ
ร�วมกันในหน�วยงานและองค กร 
 

1.มีระบบอินเตอร เน็ต อีเมล  
: info@nong-or.go.th 
2.มีเว็บไซต     
: www.nong-or.go.th 
 

1. องค การบริหารส�วนตําบลหนอง
อ�อ ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีเป6นรอยต�อ
ระหว�างสัญญาณโทรศัพท พ้ืนฐาน 
2 จุด ซ่ึงส�งผลต�อระบบสัญญาณ 
อินเตอร เน็ตผ�านระบบ
สายสัญญาณ ทําให�เกิดความไม�
เสถียรของสัญญาณ 
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ส�วนที ่4 
ยุทธศาสตร$และแผนงานพัฒนา ICT 

 
ยุทธศาสตร$ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร5างพ้ืนฐานด5านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท5องถ่ิน

ขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
- ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพ้ืนท่ีให�บริการให�เพียงพอ

และครอบคลุม 

ยุทธศาสตร$ท่ี 2 การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท5องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
- สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (e-office) เพ่ือลดปริมาณการใช�

กระดาษ 
- จัดหาคอมพิวเตอร และอุปกรณ ให�ได�มาตรฐานและเพียงพอ 
- จัดหาซอฟต แวร ลิขสิทธิ์ 
- จัดหาระบบทดสอบความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน 

ยุทธศาสตร$ท่ี 3 การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค$การ
บริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานให�เป6นศูนย กลางท่ีสอดคล�องและสามารถบูรณาการ

ใช�งานร�วมกันได� 
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือให�บริการแก�ประชาชนให�เพียงพอและเป6นไปตามเกณฑ 

มาตรฐานท่ีกําหนด 

ยุทธศาสตร$ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให5มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมี
วิจารณญาณและรู5เท�าทัน 
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อให�สามารถพัฒนาองค 

ความรู�อย�างต�อเนื่องและสามารถทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง 
- จัดการฝgกอบรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศแก�พนักงานองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ 
- ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ ด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อให�มีความรู�ทักษะและศักยภาพสูงข้ึนโดย
สร�างแรงจูงใจในการเข�ารับการฝgกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพท่ีมีกําหนดไว�ในระดับสากล 
 
 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ยุทธศาสตร$ที่ 1 การพัฒนาโครงสร5างพื้นฐานด5านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท5องถิ่นขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
วัตถุประสงค$ : เพื่อพัฒนาโครงสร5างพื้นฐานด5านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท5องถิ่นขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
โครงการ 

ลําดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปRงบประมาณ หน�วยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 โครงการระบบเครือข�ายสารสนเทศผ�านอินเตอร เน็ต 

ตัวชี้วัด  :  องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อมีระบบเครือข�ายที่เสถียร 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ยุทธศาสตร$ที่ 2 การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท5องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
วัตถุประสงค$ : เพื่อใช5เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท5องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
โครงการ 

ลําดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปRงบประมาณ หน�วยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบ PC สําหรับงานสํานักงาน 

ตัวชี้วัด  :  องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อมีระบบคอมพิวเตอร        
เพื่อการบริการประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพ 

64,000 
32,000 

    สํานักงานปลัด 
ส�วนการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โน�ตบุWก สําหรับงานสํานักงาน 
ตัวชี้วัด  :  องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อมีคอมพิวเตอร โน�ตบุWกเพื่อการ
บริการประชาชนนอกสถานที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

  25,000 25,000 45,000 สํานักงานปลัด 

3 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  
ตัวชี้วัด  :  องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อมีเครื่องสแกนเนอร ใช�เพื่อ
สะดวกต�อการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล ดิจิตอล  ซึ่งสะดวกต�อการสืบค�น
และประชาสัมพันธ ทางเว็บไซต อย�างมีประสิทธิภาพ 

 9,500 
9,500 

   สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

 
 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ยุทธศาสตร$ที่ 3 การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
วัตถุประสงค$ : เพื่อใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค$การบริหารส�วนตําบลหนองอ5อ 
โครงการ 

ลําดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปRงบประมาณ หน�วยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 โครงการปรับปรุงระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ตัวชี้วัด  :  องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อมีระบบการสื่อสารและ
โทรคมนาคมใช�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ยุทธศาสตร$ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให5มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมีวิจารณญาณและรู5เท�าทัน 
วัตถุประสงค$ : เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให5มีความสามารถในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมีวิจารณญาณและรู5เท�าทัน 
โครงการ 

ลําดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปRงบประมาณ หน�วยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ตัวชี้วัด  :  บุคลากรมีความรู�และศักยภาพในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย�างมีวิจารณญาณและรู�เท�าทัน 

300,000 
100,000 
80,000 

30,000 

300,000 
100,000 
80,000 
30,000 

300,000 
100,000 
80,000 

30,000 

300,000 
100,000 
80,000 

30,000 

300,000 
100,000 
80,000 

30,000 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช�าง 
ส�วนการศึกษาฯ 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2558-2562 
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ส�วนที ่5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
การติดตามประเมินผล 

1. ให�ส�วนราชการในองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ จัดทํางาน/ แผนงาน/ โครงการ ท้ังท่ีใช�
งบประมาณและไม�ใช�งบประมาณให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร ท่ีกําหนดไว� 

2. การเพ่ิมเติม ปรับปรุง งาน/ แผนงาน/ โครงการ ตามข�อ 1ป สามารถดําเนินการได�ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลง และเป6นไปตามท่ีองค การบริหารส�วนตําบล
หนองอ�อกําหนด 

3. การทบทวน ปรับปรุง แผนแม�บทฯ องค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ จะดําเนินการทุก ๆ  2 ปE 
และหรือเพ่ือให�สอดคล�องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. ผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส�วนราชการในองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ มีหน�าท่ี
อํานวยการ กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของหน�วยงานให�เป6นไปตามแผนฯ 

5. หัวหน�าส�วนราชการองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปE เพ่ือเสนอต�อนายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ ผ�านงาน
บริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด 

6. งานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด รวบรวมรายงาน และจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําปE ขององค การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ เพ่ือเสนอต�อนายกองค การบริหาร
ส�วนตําบลหนองอ�อ 

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


