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เรื่อง    การดําเนินโครงการ Internet ตําบเรื่อง    การดําเนินโครงการ Internet ตําบ

เรียน    ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรียน    ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณอางถึง  1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณ
         2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม         2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แนวทางการดําเนินโครงส่ิงที่สงมาดวย  1. แนวทางการดําเนินโครง
                                            
      2. แบบตรวจติดตามโครงก      2. แบบตรวจติดตามโครงก
      3. วิธีการใชงาน รหัสผูใชง      3. วิธีการใชงาน รหัสผูใชง

  ตามยุทธศาสตรกระทรวงม
ไดกําหนดใหโครงการ Internet ตําบล (ป
ตําบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบล จําน
การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย โ
Internet ตามโครงการดังกลาว ซ่ึงมีความส
การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดบัญญัติไ
ชน และกําหนดใหสวนราชการจะตองจัดให
แกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหร
ราชการ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําขอแ
กรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดปรากฏ

  ตามยุทธศาสตรกระทรวงม
ไดกําหนดใหโครงการ Internet ตําบล (ป
ตําบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบล จําน
การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย โ
Internet ตามโครงการดังกลาว ซ่ึงมีความส
การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดบัญญัติไ
ชน และกําหนดใหสวนราชการจะตองจัดให
แกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหร
ราชการ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําขอแ
กรปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดปรากฏ

 เพื่อใหการดําเนินโครงการบร
ขอใหจังหวัดดําเนินการดังนี้ 
 เพื่อใหการดําเนินโครงการบร
ขอใหจังหวัดดําเนินการดังนี้ 

  1. แจงใหองคกรปกครอง
บันทึกขอมูล ดังนี้ 
  1. แจงใหองคกรปกครอง
บันทึกขอมูล ดังนี้ 

  

D/ji2/Internet ตําบล-ปอ 
                                        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                         กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ถนนราชสีมา กทม. 10300  ถนนราชสีมา กทม. 10300 
   12    เมษายน  2547    12    เมษายน  2547 

ล  ล  

ฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ท 0810.3/ว 1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547  ท 0810.3/ว 1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547  

การ Internet ตําบล ตามยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย                 การ Internet ตําบล ตามยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย                 
                    จํานวน  1  ชุด                     จํานวน  1  ชุด 

าร Internet  ตําบล        จํานวน  1  ชุด าร Internet  ตําบล        จํานวน  1  ชุด 
านและรหัสผาน (Username และ Password)     จํานวน  1  ชุด านและรหัสผาน (Username และ Password)     จํานวน  1  ชุด 

หาดไทย ในกลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ระกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6,744 แหง และเทศบาล
วน 980 แหง) เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถใน
ดยกําหนดตัวชี้วัดในเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนเขาใชบริการ 
อดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ
วถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชา
มีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกให
ือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวน
นะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค
ตามเอกสารที่อางถึง นั้น 

หาดไทย ในกลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ระกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6,744 แหง และเทศบาล
วน 980 แหง) เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถใน
ดยกําหนดตัวชี้วัดในเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนเขาใชบริการ 
อดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ
วถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชา
มีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกให
ือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวน
นะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค
ตามเอกสารที่อางถึง นั้น 

รลุวัตถุประสงคของโครงการและเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว รลุวัตถุประสงคของโครงการและเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

สวนทองถิ่น ดําเนินการใน 2 ดาน คือ การบริการประชาชน และการสวนทองถิ่น ดําเนินการใน 2 ดาน คือ การบริการประชาชน และการ

/ดานการบริการ/ดานการบริการ... 
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  ดานการบริการประชาชน 
  1) ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่นําเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการจัดสรรตาม
โครงการ Internet ตําบล เปดโอกาสใหประชาชนใชบริการ Internet โดยขอความอนุเคราะหใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น เปนผูจัดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ เชน สถานที่ที่จัดไวสําหรับบริการประชาชน บุคลากร   
อุปกรณตาง ๆ เปนตน โดยขอใหเปดใหบริการในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได ทั้งนี้ ไดกําหนดใหวันพุธที่   
23  มิถุนายน  2547  เปนวันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดใหบริการไดทุกแหง 
      2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดทําปายประชาสัมพันธและประชาสัมพันธในชองทาง
อื่น ๆ เชน หอกระจายขาว การแจงไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นที่  เปนตน เพื่อเชิญชวนใหประชาชนเขาใชบริการ 
Internet ณ สถานที่ที่ไดจัดเตรียมไว ตามชวงระยะเวลาและวิธีการที่เหมาะสม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจพิจารณาตั้งงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ ตามขอ 1 และ 2 ทั้งนี้ ไดสงแบบตัวอยางปายมาพรอมนี้ดวยแลว 
   3) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ที่มีความพรอมและมีศักยภาพทางดานการเงิน
และบุคลากรอยางเพียงพอ อาจพิจารณาจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสํารองไวสําหรับการใชงานในการบริการ 
ประชาชน หรือขยายจํานวนเครื่องใหบริการ โดยอาจจัดใหมีระบบเครือขายภายในองคกร (Local Area 
Network:LAN)  ซ่ึงอาจพิจารณาปรับเปล่ียนระบบเชื่อมตอ Internet เปนระบบ Internet ความเร็วสูง ซ่ึง            
ผูใหบริการดาน Internet (Internet Service Provider) เปดใหบริการโดยทั่วไป รวมทั้งจัดใหมี Web Site 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง  
       4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการเปนคณะทํางานในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
ตลอดจน ควบคุม ดูแล การดําเนินโครงการ Internet ตําบล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงหนาที่
อื่น ๆ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของกลุมภารกิจและพระราชกฤษฏีกา ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการตาม
เอกสารส่ิงที่สงมาดวย 1 
    ดานการบันทึกขอมูล 
   1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น บันทึกขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น โดย
บันทึกผานเมนูทองถิ่นทั่วไทย ใน Web Site ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (www.thailocaladmin.go.th) 
ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดสงวิธีการใชงาน รวมทั้งรหัสผูใชงาน และรหัสผาน (Username และ 
Password) มาพรอมนี้แลว 
  2) ใหคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แตงตั้งเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการบันทึกและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยใหมีวงรอบในการ 
ปรับปรุงขอมูลทุกวันศุกรของสัปดาห 
 

/2. แจงสํานักงาน... 
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  2. แจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการตามโครงการดังกลาว โดยถือเปนนโยบายสําคัญ       
ที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวนและจริงจัง พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ในพื้นที่ไวสําหรับการตรวจติดตามของหนวยตาง ๆ ทั้งนี้ สํานักงานทองถิ่นจังหวัด ควรมอบหมายใหขาราชการ         
1 คน เปนผูรับผิดชอบการดําเนินการ 
  3. รายงานขอมลูการเปดใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ตามแบบสํารวจที่ไดจัด
สงมาพรอมนี้ ในวันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2547 และวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2547  และวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2547 
ตามแบบตรวจติดตาม 1 หลังจากนั้นใหปรับรายงานเปนการรายงานสถิติจํานวนและขอคิดเห็นของผูเขาใชบริการทุก
วันที่ 1 ของเดือน โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 รายงานสถิติของวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2547 เปน    รอบแรก
ตามแบบตรวจติดตาม 3 ที่สงมาพรอมนี้ ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะมอบใหหนวยงานตาง ๆ ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นออกตรวจติดตามอีกทางหนึ่งดวย 

  อนึ่ง สําหรับการดําเนินการตามโครงการใหใชเอกสารส่ิงที่สงมาดวยเปนแนวทางในการดําเนินการ 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (นายสาโรช  คัชมาตย) 
              อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน 

                                               อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 1104 ,1105 
โทรสาร 0-2241-9002 

 
 
 

แนวทางการดําเนินโครงการ Internet ตําบล 
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ตามยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนในการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. สํารวจเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณวาอยูในสภาพพรอมใชงานหรือไม หากขัดของในดานใด
ใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  
 1.1 อบต. ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตามโครงการ Internet ตําบล                 
ในระยะที่ 1 และ 2 (ป 2544 – 2545)  
  ก) หากมีปญหาดานตัวเครื่องหรืออุปกรณตอพวง ( Hardware) จําเปนที่จะตองซอมแซม 
ขอให อปท. ดําเนินการซอมแซมหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อเปดใหบริการ  
  ข) หากติดขัดปญหาดานคูสายสัญญาณใหติดตอบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินการแกไข ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีสํานักงานบริการโทรศัพทในพื้นที่ไวคอยใหบริการอยูแลว 
 1.2 หากเปน อปท. ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรตามโครงการ Internet ตําบล ในระยะ
ที่ 3  (ป 2546 – 2547) 
  ก) หากมีปญหาที่ดานตัวเครื่องหรืออุปกรณตอพวง เนื่องจากยังอยูในระยะเวลาการรับ
ประกันของบริษัทผูขาย (บริษัท Powell อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร จํากัด) ในกรณีที่เกิดเหตุขัดของ ไมสามารถใช
งานได อปท. สามารถเรียกใหบริษัทผูขายมาดําเนินการซอมแซมใหไดโดยทันที ตามหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวที่
ดานขางของเครื่อง 
  ข) หากเปนกรณีคูสายโทรศัพท ใหถือแนวปฏิบัติตามขอ 1.1) ข) 
 1.3 กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรหรือคูสายสัญญาณขัดของไมสามารถใชงานได เมื่อแจง 
หนวยงานผูรับผิดชอบตามขางตนแลว ใหแจงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบดวย เพื่อจะไดเรงรัดการ
ดําเนินการของหนวยงานเกี่ยวของใหอีกทางหนึ่ง สําหรับวิธีการแจงนั้น สามารถกระทาํไดทั้งการทําเปน
หนังสือราชการ หรือแจงทางโทรศัพทที่หมายเลข 0-2241-9000 ตอ 1104,1105  
 2. ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบถึงการดําเนินการโครงการ Internet ตําบล โดย อปท. 
เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1 จัดเตรียมสถานที่ที่จัดไวเปนสถานที่ที่จะใหประชาชนเขามาใชบริการ โดยอาจพิจารณาจัดให
มุมใดมุมหนึ่งของสํานักงานเปนมุมสําหรับการบริการประชาชนหรือจัดหาสถานที่เพิ่มเติม โดยมีเปาหมายเพื่อให
ประชาชนสามารถเขาใชบริการไดโดยสะดวก ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความพรอมในดานอื่น ๆ เชน โตะ เกาอี้ ที่จะให
บริการดวย (รายละเอียดปรากฏตามตัวอยางแบบแปลนที่สงมาพรอมนี้)  
                 2.2 สําหรับ อปท. ที่มีศักยภาพทางดานการเงิน การคลัง อาจพิจารณาขยายผลโครงการเพิ่มเติม 
โดยการจัดทําเปนระบบเครือขายภายในสํานักงาน (Local Area Network : LAN) โดยอาจพิจารณาใชชองทางการ 
เชื่อมตอ Internet อื่น ๆ เชน ระบบ Internet ความเร็วสูง หรืออาจเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เปดให
บริการแกประชาชน 

/2.3 ควรกําหนด... 
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 2.3 ควรกําหนดเวลาเปดและปดบริการ เชน อาจจัดสรรเวลาสวนหนึ่งสําหรับใหการใชประโยชน
จาก Internet สําหรับบุคลากรของ อบต. เชน เปดใหบริการแกประชาชนตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.       
 2.3 ควรกําหนดเวลาเปดและปดบริการ เชน อาจจัดสรรเวลาสวนหนึ่งสําหรับใหการใชประโยชน
จาก Internet สําหรับบุคลากรของ อบต. เชน เปดใหบริการแกประชาชนตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.       
 2.4 อปท. ควรจัดทําปายประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดําเนินโครงการ  2.4 อปท. ควรจัดทําปายประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดําเนินโครงการ 
ดังกลาวและเชิญชวนใหมาใชบริการ โดยติดปายประชาสัมพันธบริเวณหนาที่ทําการ ทั้งนี้ ปายควรมีขนาดประมาณ 
1 X 2 เมตร เปนอยางต่ํา และควรประชาสัมพันธในชองทางอื่น ๆ เชน หอกระจายขาว การแจงไปยังสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่  เปนตน  

ดังกลาวและเชิญชวนใหมาใชบริการ โดยติดปายประชาสัมพันธบริเวณหนาที่ทําการ ทั้งนี้ ปายควรมีขนาดประมาณ 
1 X 2 เมตร เปนอยางต่ํา และควรประชาสัมพันธในชองทางอื่น ๆ เชน หอกระจายขาว การแจงไปยังสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่  เปนตน  

ตัวอยางปายประชาสัมพันธโครงการ Internet ตําบลตัวอยางปายประชาสัมพันธโครงการ Internet ตําบล 
 

   

          
  

ตั้ง

อบต..........
 
 
โครงการ Internet ตําบล        

www………………….          we

ตราสัญลักษณ
ของ อปท. 

 2.5 บันทึกขอมูลสถ
บริการของประชาชนดวย เพื่อเปนขอม
ประชาชนที่มีตอโครงการ รวมถึงใชเป
พิจารณาจัดรูปแบบของการบันทึกขอม
ใหประชาชนที่เขามาใชบริการลงชื่อแล
          3.  องคกรปกครองสวนทอง
ทองถิ่นทั่วไทย ใน Web Site ของ ส
ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ ขอม
ทองเที่ยว สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภ
สงมาพรอมนี้แลว 
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จุดบริการ Internet ตําบล 
แตเวลา .............. ถึง................. น. 
โครงการความรวมมือระหวาง 

...............และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                                    www.thailocaladmin.go.th

b site อบต. (ถามี)                         

ฟรี 
ิติการเขาใชบริการของประชาชน อปท. คือ ควรมีการบันทึกขอมูลการเขาใช
ูลในการพิจารณาประเมินผลความสําเร็จของโครงการ ความสนใจของ
นขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินโครงการตอไป ทั้งนี้ อปท. สามารถ
ูลที่เหมาะสมไดตามสภาพการใชงานในขอเท็จจริง เชน อาจจัดทําเปนสมุด
ะขอคิดเห็นไวเปนฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูลไวในคอมพิวเตอรอีกครั้งหนึ่ง   
ถิ่นบันทึกขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยบันทึกผานเมนู
ถ. (www.thailocaladmin.go.th) โดยขอมูลพื้นฐานที่จะทําการบันทึก 
ูลพื้นฐานของ อปท. และ ขอมูลเฉพาะของแตละ อปท. (เชน สถานที่ 
ัณฑ เปนตน) ทั้งนี้ ตามคูมือการใชงานและรหัสผูใชงานและรหัสผานที่            

  

/4.องคกร... 

http://www.thailocaladmin.go.th/
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         4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 – 5 คน โดยอาจพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลตอไปนี้  
  1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  2) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 1   คน 
  4) หัวหนาสวนราชการในพื้นที่หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ 
    ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่                      จํานวน  1   คน 
  5) ตัวแทนประชาชนในพื้นที่     จํานวน  1   คน 
  โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
   1. ควบคุม ดูแล การบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและยุทธศาสตรของกลุมภารกิจและสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา         
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   2. ตรวจสอบขอมูลที่จะเผยแพรในดานตาง ๆ  โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสม ถูกตอง 
ความทันสมัยของคูมือที่จะเผยแพร  
   3. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
ทั้งนี้ ควรมีวงรอบในการปรับปรุงขอมูลทุกวันศุกรของสัปดาห 
 ทั้งนี้ ไดจัดทําตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานสงมาพรอมนี้ดวยแลว 
 5. ดําเนินการตามปฏิทินดําเนินการที่สงมาพรอมนี้ โดยกําหนดวันเปดใชบริการทั่วประเทศพรอมกันใน
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2547   
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ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําส่ัง.....(ใสชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)... 
ที่.................../2547 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรปกครองสวนทองถิ่น             
ของ...(ใสชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)... 

 
 เพื่อประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสอดคลอง           
กับยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ไดบัญญัติไวถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกําหนด
ใหสวนราชการจะตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่
จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  จึงขอ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ของ.....(ใสชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)...ดังนี้ 
   1....................................................       ตําแหนง..........  เปน หัวหนาคณะทํางาน 
 2....................................................    ตําแหนง........... เปน คณะทํางาน 
 3...................................................     ตําแหนง.............เปน คณะทํางาน 
 4.......(ถามี)..................................      ตําแหนง.............เปน คณะทํางาน 
 5.......(ถามี). .................................     ตําแหนง.............เปน คณะทํางาน 
 ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1. ควบคุม ดูแล การบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและยุทธศาสตรของกลุมภารกิจและสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา         
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. ตรวจสอบขอมูลที่จะเผยแพรในดานตาง ๆ  โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสม ถูกตอง 
ความทันสมัยของคูมือที่จะเผยแพร  
 3. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
โดยมีวงรอบในการปรับปรุงขอมูลทุกวันศุกรของสัปดาห 
 
 
 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําส่ังนี้ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย หากเกิดอุปสรรค
ปญหาในการดําเนินงานใหคณะทํางานพิจารณาแกไขโดยใชหลักการตามยุทธศาสตรของกลุมภารกิจและ      
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนแนวทางในการแกไข
ปญหา 
 
                              ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.......................เมษายน  พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
  ส่ัง ณ วันที่...........เมษายน  พ.ศ. 2547 
 
 
 

  ลงชื่อ.......................................... 
       (.........................................) 

               ตําแหนง..................................... 
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ตัวอยาง

สมุดบันทึกการใชงานของประชาชนที่เขามารับบริการตามโครงการ Internet ตําบล 

อบต./ทต................อําเภอ................จังหวัด.................. 

 

วันเดือนป ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หัวขอท่ีใหบริการ 
ระยะเวลาการ 
ใชบริการ 

ขอคิดเห็นในการ 
ใชบริการ 

6 เม.ย.47 1 นางแดง  รักดี ดูผลสอบพนักงาน ทต. จาก 10.00 น. – 11.30 น  
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แบบตรวจติดตาม แบบตรวจติดตาม 
โครงการ Internet ตําบล ตามยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย โครงการ Internet ตําบล ตามยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย 

จังหวัด.......................... จังหวัด.......................... 
จํานวน อปท. ตามโครงการ Internet ตําบล..............แหง อบต........แหง/เทศบาล..........แหง)จํานวน อปท. ตามโครงการ Internet ตําบล..............แหง อบต........แหง/เทศบาล..........แหง)

  
ลําดับที่ ลําดับที่ หัวขอในการตรวจติดตาม หัวขอในการตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตาม 

1 จํานวน อปท. ที่สามารถเปดใชบริการ Internet 
ตําบลแกประชาชนได 

        เปดบริการแลว.....................แ
        ยังไมเปดใชบริการ................แ
        ระบุ............... 

2 จํานวนของ อปท. ท่ีขยายผล โดยมีการเชื่อมตอระบบ
เครือขายทองถิ่น (Local Area Network : LAN)  

        ตอระบบ LAN......................แ
        ไมไดตอระบบ LAN…………...แ
 

3 การประชาสัมพันธของ อปท. ใหประชาชนเขามา 
ใชบริการ 

       จัดทําปายประชาสัมพันธ........แ
       อื่น ๆ              ................แ

4 ความสนใจและการเขาใชบริการของประชาชน 
 
 

       นอย.....................แหง 
       ปานกลาง..............แหง 
       มาก.....................แหง 

5 ขอคิดเห็นของผูตรวจติดตามประเมินผล                                        
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................

 

 
ผูรายงาน....................................... 

           (..........................................) 
ตําแหนง  ทองถ่ินจังหวัด.................. 

 วันที่...............เดือน...................พ.ศ. ................... 

หมายเหตุ 1. ตามขอ 1 หากมี อปท. ที่ยังไมเปดใหบริการ ใหระบุช่ือ อปท. โดยใชแบบสรุป (แบบตรวจติดตาม 2) ที่สงมาพร
           2. ใหทองถ่ินจังหวัด เปนผูรายงาน ดังนี้ 
 2.1 วันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2547 
 2.2 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2547 
 2.3 วันพุธที่  23  มิถุนายน  2547 (หลังจากนั้นใหรายงานโดยใชแบบตรวจติดตาม 3) 
            ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 และ 0-2241-9003 
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หง 
หง 

หง 
หง 

หง 
หง 

......... 

......... 

......... 
........ 

อมน้ี 



 

แบบสรุปองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมเปดใหบริการ Internet แบบสรุปองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมเปดใหบริการ Internet 
ประจําเดือน.....................พ.ศ................... ประจําเดือน.....................พ.ศ................... 

  
1.จังหวัด......................................... 1.จังหวัด......................................... 
2. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมเปดใหบริการ.........แหง มีรายละเอียดดังนี้ 2. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมเปดใหบริการ.........แหง มีรายละเอียดดังนี้ 
  
ลําดับที่ ลําดับที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ อ สาเหตุที่ยังไมเปดใหบริการ สาเหตุที่ยังไมเปดใหบริการ ําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
                                ผูรายงาน........................................... 

(..............................................) 
ตําแหนง   หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด............ 

วันที่..............เดือน..............พ.ศ.................. 
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แบบรายงานจํานวนผูเขาใชบริการ Internet แบบรายงานจํานวนผูเขาใชบริการ Internet 
ประจําเดือน.............................พ.ศ. ......................... ประจําเดือน.............................พ.ศ. ......................... 

  
1. จังหวัด........................................... 1. จังหวัด........................................... 
2. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปดใหบริการ...........แหง  มีรายละเอียดดังนี้ 2. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปดใหบริการ...........แหง  มีรายละเอียดดังนี้ 
  

ลําดับที่ ลําดับที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ อําเภอ จํานวนผูเขาใชบริการ จํานวนผูเขาใชบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวม    
 

ผูรายงาน.......................................... 
(......................................................) 

ตําแหนง   หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด................. 
                      วันที่............เดือน..............พ.ศ. 2547 
 
หมายเหตุ รายงานทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปนตนไป 
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แบบรายงานจํานวนผูเขาใชบริการ Internet แบบรายงานจํานวนผูเขาใชบริการ Internet 
ประจําเดือน.............................พ.ศ. ......................... ประจําเดือน.............................พ.ศ. ......................... 

  
1. จังหวัด........................................... 1. จังหวัด........................................... 
2. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี Web Site เปนของตนเอง...........แหง   2. จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี Web Site เปนของตนเอง...........แหง   
   มีรายละเอียดดังนี้    มีรายละเอียดดังนี้ 
  

ลําดับที่ ลําดับที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ อําเภอ ชื่อ Web Site ชื่อ Web Site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวม    
 

ผูรายงาน.......................................... 
(......................................................) 

ตําแหนง   หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด................. 
                       วันที่............เดือน..........พ.ศ. 2547 
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