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1 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

แผนแม่บท 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(Information and Communication Technology หรอื ICT) 
 

   ความเป็นมา 
 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 
เป็นแผนงานระดบัองคก์รท่ีจดัท าข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใชใ้นการอธิบายถึงกรอบ ทิศทาง และ

เป้าประสงคข์องการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology หรือ ICT) เพ่ือสนบัสนุนภารกิจของเทศบาล และเป็นช่องทางการส่ือสาร
เพ่ือสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างบุคลากรทุกระดบัของเทศบาล ในอนัท่ีจะร่วมกนัสรา้งคุณค่าใหเ้กิด

ขึ้ นกบัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการพฒันาเทศบาลโดยรวมอยา่งแทจ้ริง 

การจดัท าแผนแมบ่ทฯ ฉบบัน้ี ไดอ้าศยักรอบนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาล
รวมถึงขอ้มลูการวิเคราะหส์ถานภาพปัจจุบนัดา้น ICT ของเทศบาล และแนวโนม้ของเทคโนโลยีซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรบัในวงการ ICT แลว้ว่าจะมีบทบาทท่ีส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัองคก์รต่าง ๆ ในปัจจุบนัและ
ในอนาคตอนัใกลน้ี้เพ่ือน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการก าหนดวิสยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ กลยุทธแ์ละ

แผนปฏิบติังานดา้น ICT ท่ีส าคญัของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในช่วง 3 ปีขา้งหน้าน้ี หน่วยงานระดบัส านัก/
ฝ่าย/งานของเทศบาลและสถานศึกษาในสงักดัเทศบาล ไดม้ีส่วนร่วมในการจดัท าแผนแมบ่ทฯ ฉบบัน้ี โดยไดม้ี
ส่วนร่วมในการแสดงปัญหาและความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านแบบส ารวจท่ีได้

จดัส่งใหทุ้กหน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงทุกความคิดเห็นลว้นเป็นขอ้มลูส าคญัเพื่อการ 

บรูณาการแผนงานและโครงการในภาพรวมของทั้งเทศบาล อนัจะเป็นพลงัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนงานดา้น

การพฒันาและประยุกตใ์ช ้ICT เพ่ือการพฒันาเทศบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม คุม้ค่า และเป็นเอกภาพต่อไป 
 

   วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือใหเ้ป็นกรอบแนวทางการบรูณาการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของเทศบาล

ใหม้ีทิศทางเดียวกนั 
2. เพ่ือใหส้่วนราชการในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานีไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มาใชใ้นการบริหารและบริการประชาชนใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
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2 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

3. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการติดตามและประเมินผลการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

   เป้าหมาย 
 

เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันาระบบการบริหาร

และการบริการประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 

   ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

1) วิเคราะหส์ถานภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2) ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงานใน

สงักดัเทศบาลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ท 
3) เขียนโครงร่างการพฒันาแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระยะ 3 ปี 
4) ขออนุมติัร่างแผนแมบ่ทฯ ต่อนายกเทศมนตรี 
5) เขียนโครงการท่ีจะจดัท าในการพฒันาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) บรรจุแผนงานโครงการท่ีระบุกิจกรรมตามแผนแมบ่ทICTในแผนพฒันาเทศบาลสามปี (63-65) 
7) บรรจุแผนงานโครงการในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาลนครอุบลราชธานี 
8) เร่ิมตน้ในการจดัท าโครงการตามล าดบัขั้นตอนในแต่ละโครงการตามปฏิทินการพฒันา 
9) ด าเนินการติดตั้งผลลพัธข์องโครงการของแต่ละโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
10) ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัท าโครงการใหเ้ป็นไปตามระบบงานแต่ละงาน 
11) ประเมินผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบพฒันาท่ีมีพฒันาจากโครงการ 
12) น าโครงการทั้งหมดท่ีพฒันาเสร็จส้ินแลว้มาวางแผนเพ่ือพฒันาในงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
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3 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 

   ภารกิจของหน่วยงาน 
 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและรบัผิดชอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของ 

งานบริการระบบคอมพิวเตอร ์  และงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ซ่ึงมีขอบขา่ยอ านาจหน้าท่ี  

ดงัต่อไปน้ี 
 

  1.  งานบริการระบบคอมพิวเตอร ์   

  มีหน้าท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการใหบ้ริการออกบญัชีผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย จดัท าทะเบียนคุมบญัชี
ผูใ้ชบ้ริการและการแจง้ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ใหบ้ริการประกาศขา่วสารบนเว็บไซตเ์ทศบาลนคร
อุบลราชธานี ใหบ้ริการข่าวสารส าหรบับุคลากรผ่านเครือขา่ยภายในเทศบาล  ตรวจสอบ แกไ้ขและปรบัปรุง

เน้ือหาบนเว็บไซต ์ตดัต่อวีดีทศัน์  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยแบ่งหนา้ท่ีออก เป็น   2  งาน

หลกั ดงัน้ี 

1.1  งานจดัการและบ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์  ประกอบดว้ยงานย่อย ดงัน้ี 
1) วางแผนการจดัหาระบบคอมพิวเตอรใ์หเ้พียงพอแก่ความตอ้งการและจดัหาระบบใหมม่า

ทดแทนระบบเดิมท่ีหมดสภาพ   
2) จดัท าแผนการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือใหส้ามารถด าเนินงานได้

อยา่งต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง  
3) ติดตั้ง ปรบัปรุงและซ่อมบ ารุงรกัษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของทุกหน่วยงานในสงักดั

เทศบาล เพ่ือใหก้ารใชค้อมพิวเตอรใ์นการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ   
4) จดัการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และใหบ้ริการเว็บเซิรฟ์เวอร ์
5) จดัท ารายงานและสถิติการใหบ้ริการของระบบต่างๆ   
6) จดัท าทะเบียนคุมครุภณัฑค์อมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์  
7) ใหค้ าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบังานดา้นคอมพิวเตอร์  
8) งานฝึกอบรมพฒันาบุคลากร เพื่อสรา้งความรูค้วามสามารถในการจดัการและ

บ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์  
9) จดัการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและใหบ้ริการอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

1.2 งานบรรณาธิการขอ้มูล  ประกอบดว้ยงานย่อย ดงัน้ี 
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1) ใหบ้ริการประกาศขา่วสารบนเว็บไซตข์องเทศบาลนครอุบลราชธานี  และจดัสรรพ้ืนท่ีเว็บไซต์
ใหก้บัโรงเรียนในสงักดัเทศบาล 

2) จดัเตรียมเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะใหบ้ริการบนเว็บไซต ์ และระบบแจง้เวียนเอกสารอิเลคทรอนิกส ์
3) บนัทึก ตรวจสอบและแกไ้ขเน้ือหาบนเว็บไซต ์  
4) ปรบัปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัตลอดเวลา   
5) ตรวจสอบจุดเช่ือมโยงขอ้มลูใหท้นัสมยั 

1.3 งานบริการทัว่ไป เช่น ออกแบบ/จดัท าแบบน าเสนอ (Presentation) คดัลอกซีดี/ดีวีดี ติดตั้งจอ 
โปรเจคเตอรภ์ายในและภายนอกสถานท่ี ออกแบบส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 

1.4 งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 
 2. งานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการ ควบคุม ดูแล

และตรวจสอบ และระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือใหบ้ริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอรเ์น็ต   สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง จดัการ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอรภ์ายในเซิรฟ์เวอร ์ใหส้ามารถด าเนินไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ก าหนดมาตรฐานขอ้มูล
ใหเ้หมาะสมต่อการจดัเก็บ และใชง้าน การรกัษา ความปลอดภยัคอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย การรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูและฐานขอ้มูลท่ีส าคญั การส ารอง ขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเหมาะสมของแต่ละงานและ
ตามเวลาท่ีก าหนด จดัท าสถิติและประเมินผลการใหบ้ริการ และความเหมาะสมของแต่ละงานและตามเวลาท่ี

ก าหนด จดัท าสถิติและประเมินผลการใหบ้ริการ และงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย และบริการทัว่ไปโดยแบ่ง

หนา้ท่ีออกเป็น 5 งานหลกั คือ 

 2.1 งานจดัการและบ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์  ประกอบดว้ยงานย่อย ดงัน้ี 
1) วางแผนการจดัหาระบบคอมพิวเตอรใ์หเ้พียงพอแก่ความตอ้งการและจดัหาระบบใหมม่า

ทดแทนระบบเดิมท่ีหมดสภาพ   
2) จดัท าแผนการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือใหส้ามารถด าเนินงานได้

อยา่งต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง  
3) ติดตั้ง ปรบัปรุงและซ่อมบ ารุงรกัษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของทุกหน่วยงานในสงักดั

เทศบาล เพ่ือใหก้ารใชค้อมพิวเตอรใ์นการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ จดัการ ควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบ และใหบ้ริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ 

4) จดัการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และใหบ้ริการเว็บเซิรฟ์เวอร ์
5) จดัท ารายงานและสถิติการใหบ้ริการของระบบต่างๆ   
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6) จดัท าทะเบียนคุมครุภณัฑค์อมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์  
7) ใหค้ าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบังานดา้นคอมพิวเตอร์  
8) งานฝึกอบรมพฒันาบุคลากร เพื่อสรา้งความรูค้วามสามารถในการจดัการและ

บ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร ์  
9) จดัการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและใหบ้ริการอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
2.1 งานจดัการระบบรกัษาความปลอดภยั ประกอบดว้ยงานยอ่ย ดงัน้ี 

1) จดัหาระบบรกัษาความปลอดภยัใหเ้พียงพอ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของระบบ   
2) วางแผน ติดตั้งและตรวจสอบระบบรกัษาความปลอดภยั   
3) ก าหนดนโยบายและกฎในการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอรแ์มข่า่ยและแหล่งทรพัยากรต่างๆ   
4) ปรบัปรุงและพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัใหท้นัสมยั   
5) วางแผน ป้องกนั ตรวจสอบและแกไ้ขไวรสัคอมพิวเตอร ์  
6) ตรวจสอบช่องโหวข่องระบบปฏิบติัการและท าการปิดกั้น   
7) จดัระบบความส าคญัของผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงบริการต่างๆ   
8) ใหค้ าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบังานดา้นระบบรกัษาความปลอดภยั 

 

    2.3 งานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประกอบดว้ยงานยอ่ย  ดงัน้ี 

  1)   ใหบ้ริการออกบญัชีผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย เช่น บริการใชง้านอินเทอรเ์น็ตบริการจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์ และบริการอ่ืนๆ 

  2)   จดัท าทะเบียนคุมบญัชีผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย 

  3) ใหบ้ริการฝึกอบรมประสบการณว์ิชาชีพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4) จดัท ารายงานสถิติการใหบ้ริการต่างๆ 

    2.4 งานประสานงานโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS)  เพ่ือการวางแผนพฒันา

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

    2.5  งานอื่นที่เก่ียวขอ้งหรือตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
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   สถานภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ไดว้ิเคราะหส์ถานภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยน าเสนอในรูปแบบของจุดแข็ง/ขอ้ไดเ้ปรียบและจุดอ่อน/ปัญหา ดงัน้ี 
 

1)  ปัจจยัดา้นฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และโครงข่าย ICT 
 

o จุดแข็ง/ขอ้ไดเ้ปรียบ 
▪ เทศบาลมีระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้น ICTภายในเทศบาลซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกส่วน 

เพ่ือรองรบัการเช่ือมโยงเครือขา่ยสารสนเทศจากส่วนกลาง 
▪ โครงสรา้งพ้ืนฐานดา้น ICT ไดร้บัการสนับสนุนใหม้ีการปรบัปรุงและพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
▪ เทศบาลมีระบบท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกไดท้ั้งภายในและ

ต่างประเทศผ่านเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต 
o จุดอ่อน/ปัญหา 

▪ เทศบาลยงัไมส่ามารถปรบัและพฒันาระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ายไดท้นักบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีกา้วหน้าไปอยา่งรวดเร็ว 
 

2) ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 

o จุดแข็ง/ขอ้ไดเ้ปรียบ 
▪ ผูบ้ริหารตระหนักถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา

ใชเ้พ่ือการพฒันาเทศบาล 
▪ บุคลากรตระหนักถึงความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและให้

ความสนใจในการน ามาประยุกตใ์ชง้านเพ่ือการปฏิบติังาน 
o จุดอ่อน/ปัญหา 

▪  บุคลากรในสายงานต่าง ๆ ยงัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างไม่เต็ม
ศกัยภาพ และขาดความเขา้ใจในเร่ืองการประยุกตใ์ช ้ICT ในการปฏิบติังาน 

▪ ขาดระบบและกลไกในการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
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3) ปัจจยัดา้นงบประมาณ 
 

o จุดแข็ง/ขอ้ไดเ้ปรียบ 
▪ นโยบายภาครฐัท่ีใหค้วามส าคญัในดา้นการพฒันา ICT ของประเทศ และพฒันา

ประเทศสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ส่งผลใหเ้ป็นการเอ้ือต่อการจดัสรร
งบประมาณดา้น ICT ของเทศบาล 

o จุดอ่อน/ปัญหา 
▪ งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรจากรฐัยงัไมเ่พียงพอ และไม่ทนัตามความจ าเป็นในการ

ปรบัเปล่ียนและพฒันาระบบเพ่ือใหท้นัความเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี 
 

4) ปัจจยัดา้นบรหิารจดัการ 
 

o จุดแข็ง/ขอ้ไดเ้ปรียบ 
▪ เทศบาลมีงานบริการระบบคอมพิวเตอรเ์ป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
o จุดอ่อน/ปัญหา 

▪ ขาดความชดัเจนในเร่ืองนโยบาย มาตรฐาน แนวปฏิบติัในการด าเนินการ 
▪ ขาดการวางแผน การติดตามและประเมินการใชง้านอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
▪ ขาดระบบการประสานงานและติดต่อส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
▪ การวางแผนการปรบัเปล่ียนพฒันาและการจดัหาทั้งในส่วนเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ซอฟตแ์วร ์รวมถึงบุคลากรดา้น ICT กา้วไมท่นัการเปล่ียนแปลงและความกา้วของ 
ICT 
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สรปุผลการส ารวจ 

ประเมนิความพึงพอใจการใหบ้ริการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์  

(Computer Network System) 

  จากการจดัส่งแบบประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี ใหแ้ต่ละหน่วยงานแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 – 20 มีนาคม 

2563  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความพึงพอใจการใหบ้ริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์เทศบาลนคร

อุบลราชธานี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการจดัท าแผนแมบ่ทพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) โดยมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบส ารวจ 162 ตวัอยา่ง จ าแนกเป็น ส านักการช่าง 10 คน (รอ้ยละ 

6.2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 14 คน (รอ้ยละ 8.7) ส านักการศึกษา จ านวน 8 คน (รอ้ยละ 

5)   ส านักการคลงั จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.5 ส านักปลดัเทศบาล จ านวน 12 คน (รอ้ยละ 7.5) 

กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.8 กองสวสัดิการและสงัคม จ านวน 4 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 4.5 และ หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 ตามล าดบั   

แผนภมิูแสดงกลุ่มเป้าหมายแยกหน่วยงานท่ีสงักดั ท่ีตอบแบบส ำรวจปัญหำดำ้น ICT 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

9 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

แผนภมิูแสดงช่วงอายุ      กลุม่เป้ำหมำยท่ีตอบแบบส ำรวจปัญหำดำ้น ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิูแสดงระดบัการศึกษา กลุม่เป้ำหมำยท่ีตอบแบบส ำรวจปัญหำดำ้น ICT 
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แผนภมิูแสดง ดา้นทรพัยากร  

 

 
 

แผนภมิูแสดง ดา้นโปรแกรม 
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แผนภมิูแสดง ดา้นการอบรม 

 

 

แผนภมิูแสดง ดา้นระบบเครือขา่ย 
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แผนภมิูแสดง ดา้นปัญหาการใชง้าน 

 

 

ผลการประเมินคะแนน ความคิดเห็นรวม  

เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 

   

ระดบัความคิดเห็น จ  านวน รอ้ยละ 
   

มากที่สุด 913 82.25 
   

มาก 993 83.69 
   

ปานกลาง 966 83.23 
   

นอ้ย 250 35.20 
นอ้ยที่สุด 198 18.18 
รวม   

 

 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

13 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 ผลการประเมินคะแนนความคิดเห็นรวมเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT)  พบวา่  โดยส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดเห็นในระดบัปานกลาง จ านวน  192  คน  

(รอ้ยละ  82.25)  ระดบัมากท่ีสุดมีคะแนนความคิดเห็น (รอ้ยละ  83.69)  ระดบัมากมีคะแนนความ

คิดเห็น   (รอ้ยละ  83.23) ระดบัปานกลางมีคะแนนความคิดเห็น (รอ้ยละ  35.20) ระดบันอ้ยมีคะแนน

ความคิดเห็น (รอ้ยละ  18.18) ระดบันอ้ยมีคะแนนความคิดเห็น 

ผลการประเมิน ความคดิเห็นรายขอ้ 

หวัขอ้ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 

       ดา้นทรพัยากร 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร ์มีความเพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร 

 

 

 

 

61 

  

52 

  

46 

  

3 

  

4 

2. มีการปรบัปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์หส้ามารถรองรบั 

    กบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัได ้
 57  69  33  4  3 

3. มีการตรวจสอบและปรบัปรุงบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ 

    คอมพิวเตอรอ์ย่างสม า่เสมอ 
 55  60  40  9  2 

4. มีการปรบัเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ตามอายุการใชง้านอย่าง

เหมาะสม 

 48  55  49  11  3 

       ดา้นโปรแกรม 

5. โปรแกรมท่ีใชง้านในปัจจุบนัมีความเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

  

52 

  

67 

 

 

 

44 

  

3 

  

0 

6. โปรแกรมท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไดม้ีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  53  67  36  9  1 

7. มีการน าเอาโปรแกรมใหม่ๆ เขา้มาใชง้านในองคก์ร  54  59  43  8  2 

8. มีการพฒันาโปรแกรมใชง้านเองในองคก์ร  49  54  48  8  2 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

14 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

หวัขอ้ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

       ดา้นการอบรม 

9. มีการอบรมบุคลากรในการใชโ้ปรแกรมในการปฏิบติังาน 

    อย่างสม า่เสมอ 

 

62 

  

48 

  

43 

 

  

14 

  

1 

 

10. มีการอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 

     อย่างสม า่เสมอ 

60  51  43  10  2  

11. มีการจดัการอบรมใหแ้ก่บุคลากรอย่างทัว่ถึง 61  44  46  12  2  

12. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รบัการอบรม 

      ตรงตามท่ีปฏิบติังาน 

57  57  42  9  2  

       ดา้นระบบเครือข่าย 

13. การใชง้านผ่านระบบเครือข่ายภายในองคก์ร 

      มีความสะดวก รวดเร็ว 

 

55 

  

53 

  

42 

  

13 

  

3 

 

14. การใชง้านผ่านระบบเครือข่ายไมม่ีปัญหาติดขดัในการใชง้าน 50  50  52  11  3  

15. ระบบความปลอดภยัของการใชง้านผ่านเครือข่าย 

      มีความปลอดภยั 

56  57  43  10  1  

16. มีการปรบัปรุงและพฒันาเครือข่ายใหเ้หมาะสม 57  57  38  13  1  

       ดา้นปัญหาในการใชง้าน 

17. ความไม่เขา้ใจในโปรแกรมท่ีใชง้าน 

 

6 

  

13 

  

74 

  

31 

  

43 

 

18. อุปกรณเ์คร่ืองมือไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 5  31  67  24  40  

19. เคร่ืองคอมพิวเตอรม์ีการช ารุดบอ่ยครั้ง 6  27  70  24  41  

20. ปัญหาการติดไวรสัคอมพิวเตอร ์ 9  22  67  24  42  



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

15 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ล าดบัความส าคญัของปัญหาในแตล่ะดา้น 

ประเด็นการประเมิน 

รอ้ยละความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
/มาก 

ล าดบั 
ท่ี 

น้อยท่ีสุด 
/น้อย 

ล าดบั 
ท่ี 

     

ดา้นทรพัยากร     

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร ์มีความเพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร 36.53 1 2.4 1 

2. มีการปรบัปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์หส้ามารถรองรบักบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัได ้ 34.13 3 1.8 2 

3. มีการตรวจสอบและปรบัปรุงบ ารุงรกัษาอุปกรณค์อมพวิเตอรอ์ยา่งสม า่เสมอ 32.93 4 1.2 4 

4. มีการปรบัเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ตามอายุการใชง้านอยา่งเหมาะสม 34.73 2 1.8 2 

ดา้นโปรแกรม 

5. โปรแกรมท่ีใชง้านในปัจจบุนัมีความเหมาะสมต่อการปฏบิติังาน 

 

31.14 

 

3 

 

0 

 

4 

6. โปรแกรมท่ีใชใ้นการปฏบิติังานไดม้ีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 31.71 2 0.6 3 

7. มีการน าเอาโปรแกรมใหม่ๆ เขา้มาใชง้านในองคก์ร 32.34 1 1.2 1 

8. มีการพฒันาโปรแกรมใชง้านเองในองคก์ร 29.34 4 1.2 1 

ดา้นการอบรม 

9. มีการอบรมบุคลากรในการใชโ้ปรแกรมในการปฏบิติังานอยา่งสม า่เสมอ 

 

37.13 

 

1 

 

0.6 

 

4 

10. มีการอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่บุคลากรอยา่งสม า่เสมอ 35.93 3 1.2 1 

11. มีการจดัการอบรมใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึง 36.53 2 1.2 1 

12. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รบัการอบรมตรงตามท่ีปฏบิติังาน 

 

34.13 4 1.2 1 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

16 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ประเด็นการประเมิน 

รอ้ยละความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
/มาก 

ล าดบั 
ท่ี 

น้อยท่ีสุด 
/น้อย 

ล าดบั 
ท่ี 

ดา้นระบบเครือข่าย  

13. การใชง้านผ่านระบบเครือขา่ยภายในองคก์รมีความสะดวก รวดเร็ว 

 

32.93 

 

2 

 

1.8 

 

1 

14. การใชง้านผ่านระบบเครือขา่ยไม่มีปัญหาติดขดัในการใชง้าน 29.94 4 1.8 1 

15. ระบบความปลอดภยัของการใชง้านผ่านเครือขา่ยมีความปลอดภยั 33.53 1 0.6 3 

16. มีการปรบัปรุงและพฒันาเครือขา่ยใหเ้หมาะสม 31.43 3 0.6 3 

ดา้นปัญหาในการใชง้าน 

17.  ความไม่เขา้ใจในโปรแกรมท่ีใชง้าน 

 

3.59 

 

2 

 

25.75 

 

1 

18. อุปกรณเ์คร่ืองมือไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 2.99 4 23.95 4 

19. เคร่ืองคอมพิวเตอรม์ีการช ารุดบ่อยครั้ง 3.59 2 24.55 3 

20. ปัญหาการติดไวรสัคอมพิวเตอร ์ 5.39 1 25.15 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

17 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ปัญหาและความตอ้งการ  

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 จากผลการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรของทุกหน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  จึงเรียงล าดบัปัญหาและความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) ในแต่ละดา้น เพ่ือแสดงใหเ้ห็นระดบัความส าคญัของปัญหา และ เพ่ือใหก้ารแกไ้ข

ปัญหาด าเนินการไดอ้ย่างตรงจุดมากท่ีสุด ดงัน้ี 

ล าดบัปัญหา และความตอ้งการ                            ดา้นทรพัยากร 

 จากผลการแสดงความคิดเห็น  สามารถสรุปใหเ้ห็นปัญหาและความตอ้งการดา้นทรพัยากร 

ของทุกหน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียงตามล าดบั  ดงัน้ี 

1. เครื่องคอมพิวเตอรเ์พียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร  

2. มีการปรบัเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอรต์ามอายุการใชง้าน 

3. มีการปรบัปรงุเครื่องคอมพิวเตอรใ์หส้ามารถรองรบักบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัได  ้

4. มีการตรวจสอบและปรบัปรงุ บ ารงุรกัษาอุปกรณค์อมพิวเตอรอ์ย่างสม ่าเสมอ 
 

ปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ  

เก่ียวกบัการปรบัเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอรต์ามเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
➢ พนักงานเทศบาลเปล่ียนระบบปฏิบติัการใหม ่ จะตอ้งปรบัตวัเก่ียวกบัการใชง้านทั้งหมด

เพ่ือใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลาอุปกรณท่ี์ทนัสมยัขึ้ น ท าใหผู้ใ้ชง้านจะตอ้งศึกษาวิธีการใชง้าน

เก่ียวกบัอุปกรณด์งักล่าว 
 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

18 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ล าดบัปัญหา และความตอ้งการ                          ดา้นโปรแกรม 

 จากผลการแสดงความคิดเห็น  สามารถสรุปใหเ้ห็นปัญหาและความตอ้งการดา้นโปรแกรม 

ของทุกหน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียงตามล าดบั  ดงัน้ี 

1. มีการน าเอาโปรแกรมใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นองคก์ร  

2. โปรแกรมท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
3. โปรแกรมท่ีใชง้านในปัจจุบนัมีความเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน 
4. มีการพฒันาโปรแกรมใชง้านเองในองคก์ร 

 

 

ปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 

1. ใหค้วามรูใ้หม่เก่ียวกบัการน าเอาโปรแกรมใหม่ๆ เขา้ใชใ้นองคก์ร  
จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ โปรแกรมท่ีใชง้านควรมีความทนัสมยัอยูแ่ลว้ ควรใหค้ าปรึกษาครอบคลุมยิ่งข้ึน 
➢ มีการน าโปรแกรมประยุกต ์เช่น Front Office มาใชง้านใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

 

2. เก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ ปรบัปรุงในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ยา่งน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

➢ ควรพฒันาและมีการเพ่ิมเติมหรือดูแลโปรแกรม 
 

 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

19 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ล าดบัปัญหา และความตอ้งการ                            ดา้นการอบรม 

 

 จากผลการแสดงความคิดเห็น  สามารถสรุปใหเ้ห็นปัญหาและความตอ้งการดา้นการอบรม 

ของทุกหน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียงตามล าดบั  ดงัน้ี 

1. มีการอบรมการใชโ้ปรแกรมในการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ  

2. มีการจดัอบรมใหแ้ก่บุคลากรทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีการอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 
4. มีการส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รบัการอบรมตรงตามท่ีปฏิบตัิงาน 

 
 

ปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1. เก่ียวกบัการจดัอบรมใหแ้ก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ ตอ้งการใหม้ีการอบรมการใชค้อมพิวเตอรใ์หก้บัเจา้หน้าท่ีทุกหน่วยงานของเทศบาลฯ เพ่ือ

รองรบัการใชค้อมพิวเตอรใ์หม้ีความคล่องตวัตลอดเวลา 
➢ ควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานจา้งทัว่ไปไดร้บัการอบรมดา้นคอมพิวเตอรด์ว้ย 

 

2. เก่ียวกบัการอบรมการใชโ้ปรแกรมในการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ ควรมีการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานท่ีใชง้านคอมพิวเตอรเ์ก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม

ต่างๆ 
➢ ควรใหพ้นักงานเทศบาลฯ เขา้อบรมคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมท่ีใชก้ารปฏิบัติงานเป็นประจ า 

เช่น Microsoft Office ใหอ้ย่างมีประสิทธิภาพสามารถใชง้านไดอ้ย่างดีโดยจดัอบรมในแต่ละ
ครั้งควรอบรมประมาณ  3  วนั 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

20 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

3. เก่ียวกบัการอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ ปรบัปรุงในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ยา่งน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

➢ ควรจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรผูป้ฏิบติัอยา่งทัว่ถึง สม า่เสมอ และต่อเน่ือง 
➢ ควรใหม้ีการอบรมบุคลกรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชโ้ปรแกรมอยา่งสม า่เสมอ 

และใหม้ีการติดตามประเมินผลเพ่ือจะใหเ้พ่ือจะใหเ้พ่ิมการพฒันาใหต้รงตามสายงานการ

ปฏิบติั 
➢ ควรมีการจดัอบรมบุคลากรในส านักงานใหม้ากกวา่น้ีและต่อเน่ืองกนัเน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี

ระบบ ICT ไดม้ีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
 

4. เก่ียวกบัการส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รบัการอบรมตรงตามท่ีปฏิบตัิงาน 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ ควรมีการอบรมแก่พนักงานทุกท่านท่ีสนใจทุกเดือนจากท่ีไมเ่ป็นจนสามารถใชง้านได ้
➢ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติัควรจดัอบรมคอมพิวเตอรใ์นหลกัสูตรท่ีใชง้านใน

ประจ าวนัใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนเพ่ือเป็นการทบทวนความจ า 
➢ ควรมีการจดัอบรมบุคลากรในการใชง้านตามโปรแกรมและความรบัผิดชอบในการ

ปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง จนสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 
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21 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ล าดบัปัญหา และความตอ้งการ                 ดา้นระบบเครือขา่ย 

 จากผลการแสดงความคิดเห็น  สามารถสรุปใหเ้ห็นปัญหาและความตอ้งการดา้นระบบเครือขา่ย 

ของทุกหน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียงตามล าดบั  ดงัน้ี 

1. ระบบความปลอดภยัการใชง้านผา่นเครอืข่ายมีความปลอดภยั 

2. การใชง้านผา่นระบบเครอืข่ายภายในองคก์รมีความสะดวก รวดเรว็ 

3. มีการปรบัปรงุและพฒันาเครอืข่ายใหเ้หมาะสม  

4. การใชง้านผา่นระบบเครอืข่ายไม่มีปัญหาติดขดัในการใชง้าน 

 

 
 

ปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1. เก่ียวกบัการใชง้านผา่นระบบเครอืข่ายไม่มีปัญหาติดขดัในการใชง้าน 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ อินเตอรเ์น็ตสายสญัญาณมีสายสญัญาณใยแกว้น าแสง 
2. เก่ียวกบัการปรบัปรงุและพฒันาเครอืข่ายใหมี้ความสะดวกรวดเรว็ 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ จดัใหม้ีจุดบริการ  Wireless  เป็นไปดว้ยความรวดเร็วมากขึ้ น 
➢ ระบบเครือขา่ยภายในองคก์รมีความสะดวก และรวดเร็วพอ 
➢ พฒันาระบบเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ตไรส้ายทัว่ถึง 
➢ ระบบเครือขา่ยมีความเร็วในการรบั-ส่งขอ้มลู 
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22 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ล าดบัปัญหา และความตอ้งการ             ดา้นปัญหาการใชง้าน 

 จากผลการแสดงความคิดเห็น  สามารถสรุปใหเ้ห็นปัญหาและความตอ้งการดา้นปัญหาการใชง้าน 

ของทุกหน่วยงานในสงักดัเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียงตามล าดบั  ดงัน้ี 

1. ปัญหาการติดไวรสัคอมพิวเตอร ์
2. เครื่องคอมพิวเตอรมี์การช ารดุบ่อยครัง้  
3. ความไม่เขา้ใจในโปรแกรมท่ีใชง้าน 

4. อุปกรณเ์ครื่องมือเพียงพอกบัความตอ้งการ   

 
 

ปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

1. เก่ียวกบัปัญหาการติดไวรสัคอมพิวเตอร ์

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ มีปัญหาเก่ียวกบัไวรสัมากขอใหต้รวจสอบและท าความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอรทุ์ก

หน่วยงานโดยการติดตั้ง Antivirus 
➢ ควรมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญตรวจสอบและปรบัปรุงดา้นปัญหาการใชง้านโดยเฉพาะการติด

ไวรสัคอมพิวเตอร ์อยา่งสม า่เสมอ 
 

2. เก่ียวกบัประเด็นอ่ืนๆ 

จากผลการส ารวจ  พบวา่  มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพ่ิมเติม  เช่น 
 

➢ บุคลากรขาดความรูค้วามสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
➢ ใหส้่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูด้า้นคอมพิวเตอรเ์พ่ือใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์ชง้านตรงตามความตอ้งการและเพียงพอต่อบุคลากรแต่อุปกรณ์

ประกอบคอมพิวเตอรค์วรท่ีจะมีเพียงพอดว้ย โดยเฉพาะเคร่ืองพิมพแ์ละหมึก ควรท่ีจะ

เพียงพอพรอ้มกบัตรวจสอบปรบัปรุงซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

➢ ควรวางแผนและจดัท าปฏิทินการออกตรวจสภาพและระบบคอมพิวเตอร ์
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23 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 

แผนปฏิบตัิการ  

   พฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 

จากการวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อนดา้น ICT ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ฝ่ายบริการและเผยแพร่- 
วิชาการไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ดงัน้ี  
 

 

 กิจกรรมท่ี  1   
ปรบัปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรร์องรบัระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
  

➢ สภาพปัญหาปัจจุบนั 
ปัจจุบนักรมส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัพฒันาแอพพลิเคชัน่ดงัน้ี 

     -  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสข์อง อปท. 
     -  ระบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 
     -  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (E-Plan) 
     -  ระบบเบ้ียยงัชีพของ อปท. 
     -  ระบบขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษาทอ้งถ่ินของ อปท. 
     -  ระบบศูนยข์อ้มูลเลือกตั้งผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  และทะเบียนของ อปท. 
     -  ระบบบนัทึกบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E-laas) 
     -  ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั (EGP) กรมบญัชีกลาง  
 

➢ แนวทางการแกไ้ข 

1)พฒันาเคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตแบบไรส้าย (WIFI) โดยแยกการบริหาร

จดัการออกจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์บบมีสาย (LAN) เพ่ือใหร้ะบบมีความเสถียรภาพมากขึ้ น 
2)พฒันาเคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตเพ่ือรองรบัการใชง้านระบบของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินแบบสมบรูณ ์ 
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24 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 
 

 

 

แผนการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 
 

รายการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

1. ศึกษาผงัการท างานระบบ 2 สปัดาห ์  ส.ค. 63 

2.  ออกแบบระบบงานเครือขา่ยทั้งหมด 1 เดือน  ส.ค. 63 

3.  ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดอ้อกแบบไว ้ 1 เดือน  ก.ย. 63 

4. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน 2 เดือน  ต.ค. 63 
   

 

➢ งบประมาณ 

          งบประมาณท่ีคาดว่าจะใชใ้นโครงการ จ านวน   500,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

25 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 กิจกรรมท่ี  2   
 

 

 

ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรใ์นองคก์ร 

  

➢ สภาพปัญหาปัจจุบนั 
จากอดีตเทศบาลนครอุบลราชธานีไมเ่คยมีการด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงเคร่ือง

คอมพิวเตอรใ์นองคก์รเลยจึงท าใหเ้กิดปัญหาในการท างานบ่อยครั้ง อาทิ สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์เก่าหรือ

ช ารุด  ปัญหาเร่ืองโปรแกรมท่ีไมเ่สถียร  ปัญหาเร่ืองไวรสัคอมพิวเตอร ์ การเช่ือมต่อระบบเครือขา่ยบา้งจุดไม่

สามารถเช่ือมต่อได ้
➢ แนวทางการแกไ้ข 

งานบริการระบบคอมพิวเตอร ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ด าเนินการออกส ารวจเคร่ือง

คอมพิวเตอรภ์ายในเทศบาลนครอุบลราชธานีทั้งหมด  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง  บ ารุงรกัษาเคร่ือง

คอมพิวเตอรข์ั้นตน้  รวบรวมจดัท าเป็นสถิติขอ้มูลการแกไ้ขปัญหา โดยด าเนินการเป็น 2 ช่วงต่อปี 
 

 

แผนการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 
 

รายการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

1. ตรวจสอบบ ารุงรกัษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นองคก์ร 1 เดือน    กรกฎาคม 63 
2. ตรวจสอบบ ารุงรกัษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นองคก์ร 1 เดือน    มกราคม 64 

3. ตรวจสอบบ ารุงรกัษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นองคก์ร 1 เดือน    กรกฎาคม 64 

4. ตรวจสอบบ ารุงรกัษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นองคก์ร 1 เดือน     มกราคม 65 

5. ตรวจสอบบ ารุงรกัษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นองคก์ร 1 เดือน    กรกฎาคม 65 
 

➢ งบประมาณด าเนินการ 

คาดวา่ใชง้บประมาณด าเนินการ ประมาณ 120,000,000  บาท 
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26 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 กิจกรรมท่ี  3   
 

 

 

ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ 

  

➢ สภาพปัญหาปัจจุบนั 
เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบนัพฒันาอยา่งรวดเร็ว  ส่งผลใหโ้ปรแกรมท่ีใชง้านในปัจจุบนัมี

การเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั  ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอรบ์า้งส่วนยงัไมเ่ขา้ใจการท างานกบัระบบปฏิบติั

ไมโครซอฟตว์ินโดวแ์ละการประยุกตใ์ชง้านอย่างถูกวิธี 
 

➢ แนวทางการแกไ้ข 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  จึงมีแนวความคิดท่ีจะจดัโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั

การใชง้านและการแกไ้ขระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ 
 

 

 

แผนการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 
 

รายการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

1. ส ารวจความตอ้งการ/จดัท าเอกสาร 1 สปัดาห ์  ก.ย. 63 

2.  อบรมแต่ละกองฝ่าย 1 สปัดาห ์     ส.ค. 63 
 

➢ งบประมาณ 

          งบประมาณท่ีคาดว่าจะใชใ้นโครงการ จ านวน   70,000  บาท/ปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

27 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 กิจกรรมท่ี 4 
จดัหาอุปกรณบ์ริหารจดัการฐานขอ้มูลมัลตมีิเดียของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

   

➢  สภาพปัญหาปัจจุบนั 
 

เน่ืองจากในปัจจุบนัทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมมี่อุปกรณใ์นการจดัเก็บขอ้มูลมลัติมีเดีย 

(NAS Server) ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์เพ่ือเป็นตวัเก็บขอ้มลูกลาง  
➢ แนวทางการแกไ้ข 

1) จดัหา จดัซ้ืออุปกรณใ์นการจดัเก็บขอ้มลูมลัติมีเดีย (NAS Server) ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี (ฝ่ายประชาสมัพนัธใ์ชง้านเป็นส่วนใหญ่) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ มีความจุท่ี

สามารถรองรบัขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก มีระบบรกัษาความปลอดภยั และง่ายสะดวกต่อการใชง้าน

ของผูใ้ชง้านดว้ย 
2) แบ่งประเภทขอ้มลูผูใ้ชท่ี้จะเขา้ใชง้านระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลมลัติมีเดียของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 

         แผนการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 
 

รายการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

1. จดัหาอุปกรณ ์ 1 เดือน      ส.ค. 63 

2. ติดตั้งอุปกรณ ์ 1 สปัดาห ์       ก.ย. 63 

3.  ประชาสมัพนัธก์ารใชง้าน 1 สปัดาห ์     ก.ย. 63 

4. เร่ิมใชง้าน 1 สปัดาห ์      ต.ค. 63 

5. ทดสอบการใชง้านและแกไ้ขจุดบกพร่อง 1 สปัดาห ์     พ.ย. 63 
 

 

งบประมาณ  งบประมาณท่ีคาดวา่จะใชใ้นโครงการ จ านวน   20,000  บาท 
 
 
 
 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

28 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 กิจกรรมท่ี  5   
 

 

 พฒันาโปรแกรมใชใ้นส านกังาน   

➢  สภาพปัญหาปัจจุบนั 
 

ในปัจจุบนัเทศบาลนครอุบลราชธานีไดม้ีการใชโ้ปรแกรมในส านักงานหลายส่วน ซ่ึงไดไ้มม่ีโปรแกรมงาน

เอกสาร (E-Document) เพ่ือเป็นโปรแกรมท่ีใชจ้ดัเก็บฐานขอ้มูลเก่ียวกบังานสารบรรณแต่ละ ส านัก/กอง/ฝ่าย 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

➢ แนวทางการแกไ้ข 
 

1)ศึกษาขอ้มลูการจดัท าโปรแกรมงานเอกสาร (E-Document) เพ่ือใหม้ีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารในฝ่าย

บริการและเผยแพร่วิชาการ 

2)ศึกษาขอ้มลูการจดัท าโปรแกรมงานวิเคราะห ์งานงบประมาณ เพ่ือใหม้ีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการท่ีอยูใ่น

เทศบญัญติั สามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละโครงการได ้

 

 

         แผนการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 
 

รายการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

1. ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 3 เดือน   ม.ค. 64 
2.  ออกแบบฐานขอ้มูล 3 เดือน   เม.ย. 64 

3.  พฒันาโปรแกรม 3 เดือน    ส.ค. 64 

4. เร่ิมใชง้านโปรแกรม 1 เดือน     ก.ย. 64 

5. ทดสอบการใชง้านและแกไ้ขจุดบกพร่อง 2 เดือน      ก.ย. 64 
 

 

➢ งบประมาณด าเนินการ 
 

คาดวา่ใชง้บประมาณด าเนินการ ประมาณ 800,000  บาท 
 
 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

29 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 

 กิจกรรมท่ี  6   
 

 

 

จดัหากลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) เทศบาลนครอุบลราชธานี 

  

➢ สภาพปัญหาปัจจุบนั 
จากอดีตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด จ านวน 115 ตวั ติดตั้งประจ า

ตามเขตชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงยงัมีจ านวนไมค่รอบคลุมตามแยกไฟแดงตามจุดในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี 

➢ แนวทางการแกไ้ข 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการไดว้ิเคราะห ์ ส ารวจจุดติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดใหม่ในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 256 จุด ซ่ึงรวมกบักลอ้งโทรทศัวงจรปิดเดิม เป็นจ านวน 371 กลอ้ง คาดว่าจะ

ครอบคลุมแยกจราจรจุดส าคญัท่ีมีเหตุการณไ์มป่กติ และน าเทคโนโลยีใหม่มาควบคุมรวมถึงการแสดงผลเพ่ือ

สะดวกต่อการใหบ้ริการส าหรบัประชาชนและเจา้หน้าท่ีท่ีตอ้งการน าขอ้มูลเหตุการณใ์นการบนัทึกเพ่ือใชป้ระโยชน์ต่อไป  

 

 

แผนการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 
 

รายการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

1. ส ารวจจุดติดตั้งกลอ้ง CCTV 1 สปัดาห ์    พ.ย. 62 

2. ช้ีแจงกระทรวงมหาดไทย 3 เดือน    พ.ย. 62 

3.  กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 3 เดือน     ม.ค. 63 
4. ด าเนินโครงการ 6 เดือน     พ.ค. 63 
5. ทดสอบการใชง้านและแกไ้ขจุดบกพร่อง  1 สปัดาห ์     พ.ย. 63 

➢ งบประมาณด าเนินการ 

คาดวา่ใชง้บประมาณด าเนินการ ประมาณ 20,000,000  บาท 
 
 
 
 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

30 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

 กิจกรรมท่ี  7   
 

 

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ มาพฒันาเขา้สู่ Smart City 
 
 

➢ สภาพปัญหาปัจจุบนั 
 

เน่ืองจากในปัจจุบนั งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มี

ภารกิจรบัผิดชอบเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตใ์ชใ้นระบบต่าง ๆ ภายในส านักงานเทศบาล  

ตลอดจนไดร้บัมอบหมายใหศึ้กษาเทคโนโลยีใหมแ่ละน ามาใชพ้ฒันาองคก์ร  

➢ แนวทางการแกไ้ข 
ทางฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ไดศึ้กษา คน้ควา้ เพ่ือท่ีจะน าเทคโนโลยีใหม ่ ๆ มา

ประยุกตใ์ชใ้นปัจจุบนั ทั้งในรูปแบบบริการเจา้หนา้ท่ีเทศบาล และ รูปแบบการบริการใหก้บัประชาชน รวมถึง

การติดตั้งอุปกรณบ์ริเวณภายในอาคารและภายนอกอาคาร หรือ ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีเพ่ือใหก้ารท างานมีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคลอ้งกบันโยบายจงัหวดั

อุบลราชธานี ซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งเป็นเมือง Smart City ในปี 2020   
 

 

แผนการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 

 

รายละเอียด 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาแลว้เสร็จ 

1.  ศึกษาความเป็นไดแ้ละส ารวจความตอ้งของระบบ 3  เดือน ม.ค. 64 

2.  เสนอเขา้แผนยุทธศาสตร ์  3 เดือน มี.ค. 64 
3. บรรจุโครงการเขา้เทศบญัญติั 1 เดือน  เม.ย. 64 

4. ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 1 ปี  ต.ค. 64 
 

➢ งบประมาณด าเนินการ 
 

คาดวา่ใชง้บประมาณด าเนินการ ประมาณ  10,000,000 บาท 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

31 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

สรปุแผนปฏิบตักิาร พฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ปี พ.ศ.2563-2565 

ล าดบั กิจกรรม ปีด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ปรบัปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรร์องรบั

ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

ส.ค.63 - ต.ค.63 500,000  

2 ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเคร่ือง

คอมพิวเตอรใ์นองคก์ร 

  ก.ค.63 – ก.ค.65 120,000  

3 ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชง้าน

คอมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ 

ก.ย.63 - ส.ค.63 70,000  

4 จดัหาอุปกรณบ์ริหารจดัการฐานขอ้มูล

มลัติมีเดียของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ส.ค.63 - พ.ย.63 20,000  

5 พฒันาโปรแกรมใชใ้นส านักงาน ม.ค.64 - ก.ย.64 800.000  

6 จดัหากลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

พ.ย.62 - พ.ย.63 20,000.000  

7 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมม่า

พฒันาเขา้สู่ Smart City 
 

ม.ค.64 - ก.ย.65 10,000.000 
 

  รวม  3  ปี  จ  านวน  7  กิจกรรม                    งบประมาณ 31,510,000  
 

 

 

 

 

 



 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 

 

32 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563-2565 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

               

 

ฝ่ายปฏิบติัการ  นายเจนณรงค ์  นามมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  นายพงศธร  โชติมานนท์  นัก วิชาการ

คอมพิวเตอร์ช านาญการ    นางสาวออ้ยใจ ผิวทอง ผู ช้ ่วยเจา้หน้า ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  นายเจตตรินทร์  สาย

เมฆ พนักงานจา้งท ั่วไป  นายทีปกร สุพัฒน์  พนักงานจา้ง เหมา  

ฝ่ายควบคมุ/ดแูล/ประสานงาน  นางภัท ทิยาภรณ์  ใครบุตร   หัวหน้า ฝ่ายบริการและเผยแพร่ วิชาการ 

 ฝ่ายอ านวยการ นางสมลักษณ์  บุญณพัฒน์   ผู อ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน   

ฝ่ายก ากบัดแูล รองปลัดเทศบาลและปลัดเทศบาล  

ฝ่ายนโยบาย  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 


