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คานา
ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้ ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จึงได้จัดทา แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวางขึ้น โดยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เพื่อใช้ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะทางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------------

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ประวัติความเป็นมา
ตาบลเชียงหวางตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยแยกออกจากตาบลนาพู่ จานวนหมู่บ้านครั้ง
แรกมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีนายอุ้ม ประเทศเสนา เป็นกานันคนแรก ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจึงจัดตั้ง
หมู่บ้านขึ้นเป็นจานวน 21 หมู่บ้านในปัจจุบัน
คาว่า “เชียงหวาง” มีตานานเล่าว่า หลวงจางวาง และน้องชายชื่อ เชียงหวาง (หมายถึง
เณรที่บวชสึกแล้ว) ช่างไม้ชาวนครเวียงจันทร์เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองนครเวียงจันทร์ให้ได้มาช่วยสร้างพระธาตุพนม
ร่วมกับช่างประเทศไทย เมื่อเดินทางมาถึงบ้านเชียงหวาง ในปัจจุบันได้พักค้างแรมและเห็นว่าเป็นที่เหมาะสม
จึงสร้างขึ้นและตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของน้องชาย “บ้านเชียงหวาง” ระยะเวลาต่อมาทาให้การเรียกชื่อเพี้ยนไป
กลายเป็น “บ้านเชียงหวาง” ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เมื่อ พ.ศ. 2539 ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 19 มกราคม 2539 ขนาดเล็ก
สภาพทั่วไป
การตั้งถิ่นฐานของบ้านในตาบลเชียงหวาง จะมีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ แล้วแยกกระจาย
ออกไปตามพื้นทีเหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในการเกษตรเป็นส่วนมาก จากการตั้งถิ่นฐานจากกระจาย
ตัวนี้ทาให้มกี ารจัดแยกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประชากรหนาแน่น ครัวเรือนหนาแน่นเป็นตามมาตรฐาน
กาหนด โดยให้แยกออกจากกันเป็น 2 หมู่ จากเดิมมีเพียง 1 หมู่บ้าน โดยมีโครงข่ายเส้นทางที่สามารถ
ติดต่อสัญจรไปมาสะดวก และเป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น ด้านกรติดต่อส่อสารด้านการร่วมมือ ด้านการ
ปกครอง การคมนาคม และเพื่อในด้านสาธารณูปโภคให้สะดวกยิ่งขึ้น
1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอาเภอเพ็ญ ตั้งอยู่หมู่
ที่ 9 บ้านสร้างลาน ตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางห่างจากอาเภอเพ็ญ 13
กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 26 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่
ตาบลเชียงหวางมีพื้นที่ทั้งหมด 192,481 ไร่ หรือประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศมีลักษณะโคก โนน เนินครอบคลุมพื้นที่มากที่มีความลาดชันไม่มากดังเดิมจะปก
คลุมด้วยป่าเต็งรัง ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่เพราะปลูก ทาไร่ ทาสวน ทานาดอน เลี้ยงสัตว์ และตั้งบ้านเรือน ดิน
ในตาบลเชียงหวางมีลักษณะ โครงสร้างเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้าทาให้พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์จึงใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรไม่เต็มที่
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ทิศเหนือ
ติดกับตาบลบ้านธาตุ
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับตาบลสุมเส้า
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้
ติดกับตาบลนาข่า
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับตาบลนาพู่
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
1.4 ข้อมูลประชากร
1) มี 21 หมู่บ้าน จานวนหลังคาเรือน 4,575 หลังคาเรือน
2) จานวนประชากรทั้งหมด 14,648 คน รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อบ้าน
บ้านเชียงหวาง
บ้านสร้างหลวง
บ้านดงใหญ่
บ้านนาดี
บ้านด่าน
บ้านโพนทัน
บ้านโพนเลา
บ้านดอนข่า
บ้านสร้างลาน
บ้านคาผักหนาม
บ้านสร้างคา
บ้านดงใหญ่พัฒนา
บ้านหนองสระใคร
บ้านโคกน้อย
บ้านด่านนคร
บ้านดงเจริญ
บ้านโนนอุดม
บ้านสร้างลานพัฒนา
บ้านโพนทัน
บ้านโพนทอง
บ้านด่านเจริญ

จานวนประชากร
จานวน
ชาย หญิง
รวม ครัวเรือน
553 576 1,129 353
409 425 834
261
400 386 786
242
297 267 564
176
406 357 763
268
298 339 637
171
310 330 640
200
319 334 653
208
385 340 725
220
396 359 755
246
566 543 1,109 320
416 439 855
275
267 282 549
178
193 194 387
124
297 284 581
176
397 392 789
219
348 320 668
234
375 355 730
226
191 213 404
121
300 321 621
150
215 254 505
170

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559
อัตราความหนาแน่น
128.50 คน/ตารางเมตร

ชื่อผู้นา
นายบัวรอง ชมพูนิมิต
นายสิทธิชัย นครธรรม
นายจินดา ทันหาบุรุษ
นายสมคิด พิลาแดง
นายสุทโธ พุทธามา
นายจรูณ รัตน์คูณ
นายจาลอง เสี่ยงบุญ
นายอวน สร้างลี
นายอุดม สุระคาย
นายพลวัตร สิมมาสิมสุ
นายบุญส่ง หนูพลู
นายไชยภพ ปัตตะ
นายทองหล่อ ธุระพล
นายขาว หารินไสล
นายฉลอง พิลาบุตร
นายวุฒิชัย อินทะริยะ
นายสมชาย ถานะ
นายบุญมี โตไทสงค์
นายไสว เวชสิทธ์
นายอภัยวรรณ์ กองสุวรรณ์
นายวิชัย รามจันทร์

-32. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชากรในตาบลเชียงหวาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ
-ทานา
-ทาไร
-ค้าขาย
-รับราชการ
-ธุรกิจส่วนตัว
-รับจ้างทั่วไป
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
-ปั้มน้ามัน
4
แห่ง
-โรงสี
25 แห่ง
-ร้านค้าต่างๆ 150 แห่ง
3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
8
แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
แห่ง
- อาชีวศึกษา
1
แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ระดับตาบล
1
แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7
แห่ง
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5 มีวัด
และสานักสงฆ์ จานวน 18 แห่ง งานประเพณีที่ปฏิบัติกันเป็นประจาทุกปีคือ งานเดือนสาม เดือนสี่
ประเพณีสักระหลวงพ่อใหญ่ และประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทอดเทียนเวียนตาบล ประเพณีบุญข้าวประดับ
ดิน ประเพณีบุญเดือนสิบ
3.3 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 2 แห่ง (ตั้งอยู่ที่บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1 และ
บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 21 ) และใช้ส้วมราดน้าร้อยละ 100
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดตรวจประจาตาบล 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านโพนเลา – สร้างหลวง หมู่ที่ 21
ตาบลเชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

-44. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อของตาบลเชียงหวาง เป็นไปอย่างสะดวก แต่ละดับของพื้นที่ถนนส่วนใหญ่
ยังเป็นพื้นถนนลูกรัง จะมีคอนกรีตเฉพาะพื้นที่ในซอยหมู่บ้าน
การเดินทางไปอาเภอเพ็ญ จะมีถนนสายหลักผ่านตาบลเชียงหวางที่สะดวกอยู่ ๒ สาย คือ
2.1 เส้นทางจากอุดร – บ้านด่าน – อาเภอเพ็ญ
2.2 บ้านนาดี – เชียงหวาง – อาเภอเพ็ญ
- ถนนในความรับผิดชอบของ อบต. เชียงหวาง ดังนี้
ถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ
47 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง
ระยะทางประมาณ
150 กิโลเมตร
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านประมาณ
31 กิโลเมตร สภาพใช้การได้
4.2 การไฟฟ้า
จานวน 21 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100
4.3 แหล่งน้า
1) แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า,ห้วย,คลอง
45 แห่ง
- บึง , หนองน้า , สระ ,บ่อน้า , และอื่นๆ
6
แห่ง
2) แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
-ฝาย
24 แห่ง
-บ่อบาดาล
98 แห่ง
-ประปา
18 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น
1. ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง มีประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น
- สมาชิกอาสาสมัคป้องกันภัยป่าฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จานวน 3 รุ่น 285 คน
- กลุ่มอาสาสมัคสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
271 คน
- กลุ่มสตรีระดับตาบล
1 กลุ่ม
210 คน

-56.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
6.1 อัตรากาลัง
ประเภท
พนักงานส่วนตาบล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
รวม

การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย
หญิง
1
4
3
1
2
12
8
2
10
3
4
2
4
13
9
10
1
3
23
9
14
5
6
10
1
2
45

6.2 ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
รายได้ (บาท)
รายการ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รายได้จากภาษีอากร
21,523,360.69 26,792,467.11 24,485,862.28 26,948,249.07
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
1,218,318.24 1,012,375.81 1,319,211.87 1,758,991.96
เงินอุดหนุนทั่วไป
22,251,381
22,640,850
25,708,905
24,676,239
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
13,870,433.40 15,305,017
24,015,435
วัตถุประสงค์
รวม
58,863,493.33 65,977,709.92 51,513,979.15 77,398,915.03
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การดาเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เป้าหมายหลักของการจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร
1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สภาพด้านบุคลากร
- สภาพด้านระบบเครือข่าย
- สภาพด้านระบบสารสนเทศ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในดาเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
- อบต.เชียงหวาง มีบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทางานตามภาระงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
- อบต.เชียงหวางให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวางอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
- จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน

โครงการกิจกรรม
- ประชุม นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในสานักงาน
- การใช้ระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในตาบลเชียงหวาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

- การทะเบียนประวัติ บาเหน็จ บานาญ
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล
- งานประสานงานเครือข่าย
- งานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน

- การใช้ระบบสารสนเทศในงานสภา อบต.
- การใช้ระบบสารสนเทศในสานักงานปลัด
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการคลัง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสาธารณสุข
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานช่าง

