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คํานํา 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2558  ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ จึงได้จัดทําแผนแม่บทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ.2558-2560 ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ได้จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน โดยมี
เน้ือหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทําให้
สอดคล้องกับแผน อัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘-256๐) และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนแม่บท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ จะได้นําไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาองค์กร 
และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มี
มาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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------------------------------------ 
 

บทที่ 1 บทนํา 
 

1.1.ประวัติความเป็นมา 
สภาพทั่วไป 
 
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ   ต้ังอยู่ หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองชุมพลเหนือ  

อําเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวอําเภอระยะทาง   22  กิโลเมตร เป็น องค์การบริหารส่วน
ตําบลขนาดกลาง  ได้ยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

  
1.2  เนื้อที ่พืน้ที่  ประมาณ   ๔๗.๖   ตารางกิโลเมตร   หรือ   ประมาณ   ๒๙,๗๕๐  ไร่  
อาณาเขตของตําบล 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับตําบลวังมะนาว    อําเภอคลองปากท่อ      จงัหวัดราชบุรี 
  ทิศใต้           ติดต่อกับตําบลหนองชุมพล      อําเภอเขาย้อย       จังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตําบลห้วยโรง      อําเภอเขาย้อย             จงัหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอําเภอหนองหญ้าปล้อง              จังหวัดดพชรบุรี 
 
1.3  ภูมิประเทศ  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับที่ดอน  เป็นเนินสูง ๆ ตํ่า ๆ  จึงเหมาะแก่การทํา

การเกษตรและปลูกข้าว 
1.4 จํานวนหมู่บา้น      ๗              หมู่บา้น 
จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๗   หมู่บ้าน  ได้แก่ 
บ้านวังกระล่อม                 หมู่ที ่  1       
บ้านหนองกระพร้อ                   หมู่ที ่  2       
บ้านมณีเลื่อน                         หมู่ที ่  3       
บ้านคีรวงศ์                      หมู่ที ่  4      
บ้านเนินรัก                            หมู่ที ่  5      
บ้านอู่ตะเภา                      หมู่ที ่  6      
บ้านหนองนกออก                 หมู่ที ่  7     
 
 



-2- 
 

1.5  ทอ้งถ่ินอ่ืนในตาํบล 
– จํานวนเทศบาล                -               แห่ง     
– จํานวนสุขาภิบาล              -               แห่ง 

1.6  ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น ๔,๖๘๓  คน  แบ่งเป็นชาย  ๒,๓๐๔ คน  หญิง  ๒,๓๗๙ คน  และมีจาํนวนครัวเรือน  

๒,๑๑๗   ครัวเรือน     
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตําบลหนองชุมพลเหนือ  จะประกอบอาชีพ ทํานา, สวน

ผลไม้, ปลูกพืชไร่,   พืชผักบางส่วนและรับจ้าง    
 
2.2  หน่วยธรุกิจในเขตองค์การบรหิารสว่นตาํบล 

หน่วยธรุกิจในเขต อบต. ที่ได้รบัอนญุาตดาํเนนิการและประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรม  ๒๕  แห่ง 
ร้านขายอาหาร    20  แห่ง 
ร้านเสริมสวย     7  แห่ง 
บ้านเช่า     ๔๘   แห่ง 
อู่ซ่อมรถ   10  แห่ง 
โรงเลื่อย / โรงไม้     2  แห่ง 
ร้านค้าปลีก   60  แห่ง 

    สถานทีเ่อกชนอ่ืนๆ ทีป่ระกอบธุรกิจในเขตพืน้ที ่
  - 
3.  สภาพสังคม 
3.1  การศกึษา 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  มีสถาบันทางการศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา  จํานวน  ๓  แห่ง  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขต  ๒  คือ  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน โรงเรียนวัดทรง
ธรรม  และ  โรงเรียนบ้านเนินรัก  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๒ แห่ง 
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3.2      สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 

- สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ดังนี ้
 -  วัด  มี  ๔  แห่ง      
 -   สํานักสงฆ์    มี  -    แห่ง      
 -   มัสยิด        มี  -    แห่ง   

 
3.3      สาธารณสุข 

 ๑. รพ.สต.หนองชุมพลเหนือ ต้ังอยู่หมู่ที่  ๒   
  ๒. รพ.สต.คีรวีงศ์  ต้ังอยู่หมู่ที่ ๔ 
4.  การบรกิารข้ันพื้นฐาน 
4.1  การคมนาคม 

  สรปุเสน้ทางการคมนาคม  
   -  ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน   8   สาย   ประมาณการความยาว  41.00  กม. 
   -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     25   สาย   ประมาณการความยาว  23.00  กม. 
   -  ถนนลูกรัง    37  สาย    ประมาณการความยาว  37.19  กม. 

สะพาน 
  -  สะพานคอนกรีต  8   แห่ง 
4.2 การโทรคมนาคม 
-ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข                –              แห่ง 
-สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                   –              แห่ง 
 
4.3  ไฟฟา้ 
-ในเขตพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพลเหนือ  มีไฟฟ้าเข้าถึงทกุหมู่บ้าน  

 
4.4  แหล่งน้าํที่สรา้งขึน้ 

บ่อบาดาล (ของสาธารณะและส่วนตัว)   20 แห่ง 
บ่อนํ้าต้ืน  (ของสาธารณะและส่วนตัว)  520 แห่ง 

      ฝาย  พนังก้ันนํ้า        4 แห่ง 
 
5.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
5.1  มวลชนจัดตั้ง 
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.พ.ป.ร.)       26           คน 
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6.  ศักยภาพในตําบล 
ก. ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนตาํบล 

 
1.  จํานวนบคุลากร     จํานวน       ๓๔               คน 
ตําแหน่งในสํานักงานปลัด                          ๑๔               คน 
ตําแหน่งในกองคลัง                                                              6                 คน 
ตําแหน่งในกองช่าง                                                                 ๑๑               คน 
ตําแหน่งในกองสวัสดิการสังคม           ๓                 คน 
ตําแหน่งในส่วนผู้บริหาร                                                             4                 คน 
ตําแหน่งในส่วนสมาชิกสภาฯ                                                      1๔               คน 

 
๒.  รายได้ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
ประจําปีงบประมาณ  2558                            25,000,000.00      บาท        แยกเป็น 
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน                 17,000,000.00      บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                       8,000,000.00      บาท 
 
ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
1)      การรวมกลุ่มของประชาชน  จํานวนกลุ่มทกุประเภท          27           กลุ่ม 
 
แยกประเภทกลุ่ม 
กลุ่มอาชีพ                                                              8               กลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย์                                                        8              กลุ่ม 
กลุ่มสตร ี                                                               8               กลุ่ม 
ชมรมผู้สูงอายุ                 1         กลุ่ม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร     2  กลุ่ม 
 
2)  จุดเดน่ของพื้นที ่

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่ม เหมาะแก่
การทําการเกษตร  
 
 
พนัธกิจ ขององค์การบรหิารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนอื  (Mission)  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ    ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ  เพ่ิม
รายได้แก่ชุมชน  ภายใต้การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาระบบการศึกษา    ต้ังแต่ระดับปฐมวัย    
ส่งเสริม 
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ศักยภาพการเรียนการสอน    เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล      เสริมสร้างจิตสํานึกตระหนักถึง
ความสําคัญของการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ตามลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวมทั้งพัฒนา     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดี สามารถสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือประชาชนและชุมชนอยู่ดีมีสุข  
อย่างย่ังยืน 
 
7. ข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 งบประมาณดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณ 2558   จํานวน  410,000.-  บาท 
 งบประมาณ 2559   จํานวน  410,000.-  บาท 
 งบประมาณ 2560   จํานวน  10,950,000.-   บาท 
 
8. จํานวนบคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบรหิารสว่นตาํบลท่าโพธิ์  –    คน 
 
9. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าโพธิ์ ปรากฏดงันี ้
  9.1 สถานภาพดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอรแ์ละผู้ใช ้
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สํานัก 3 กอง 
และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพ่ือใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังน้ี 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร ์ (เครือ่ง) 
โน๊ตบุค๊ คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ รวม 

สํานักงานปลัด ๒ ๕ 7 
กองคลัง ๒ ๖ ๗ 
กองช่าง 1 ๑ ๒ 
กองสวัสดิการสังคม 1 ๑ ๒ 
รวมทั้งหมด ๖ ๑๓ ๑๘ 
 

 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่

ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จํานวน ๓๔ คน คํานวณได้ 1.๘๙ คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมี
ความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น 



 
 

-๖- 
 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ ได้ดําเนินการออกแบบ วางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี  และใช้ระบบ LAN 
ภายในสํานักงาน  

 
 ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ได้เปิดให้บริการระบบ

เครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพล
เหนือ เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย แต่ความเร็ว
ยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  มีโครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 

  
                   
                                     ความเร็วปัจจุบัน 
 
 ระบบสื่อสาร (โทรศพัทภ์ายใน) 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์

แบบพนักงานรับสายจํานวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-๓๒๕๖-6๒๑๑  จํานวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดี
แนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่าน้ัน เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 
    

 
 



-๗- 
 

9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศไว้เป็น 2 แนวทาง ซึ่งจะต้องดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดตามแผนการดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ 

9.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด  เช่น    

-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS) 
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  -ระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 
  9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองชุมพลเหนือ ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
บูรณาการด้านการดําเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คําสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดําเนินการ สามารถนําไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองชุมพลเหนือ ที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ เปรียบเทียบในปีที่
ผ่านมา พ.ศ. 2557 - 2558 โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปน้ี 
  
 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : การกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสมํ่าเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานกํากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจํากัด 

: การดําเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  
 

 ปัจจัยภายนอก 
 
  โอกาส : หน่วยงานผู้กํากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้คําปรึกษาและแนะนํา อยู่เสมอ 
 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการดําเนินงานที่หน่วยงานผู้กํากับดูแล กําหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอรเ์น็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดําเนินการมาก 

   : การดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 
 

 
 
 
 



 

บทที่ 3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-2558 จึงสามารถนํามา
สรุปและจัดทําเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ดังน้ี 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นหน่วยงานท่ีนําระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พนัธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือนํามาพัฒนาระบบ 
 
  เป้าประสงคห์ลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
ระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการ
บริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุม
พลเหนือ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 
ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยี



สารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร 
ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังน้ัน จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังน้ัน ระบบเทคโนโลยีจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน เป็น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอ่ืน ฯลฯ  
 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่
พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกําหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังน้ัน 
การจะทําให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเย่ียมอยู่เสมอ รวมท้ังจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจํางานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   
ยุทธศาสตร์ งานการ

บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญชี 

งาน
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ
ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได้ 

งาน
การ 
ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 



บทที่ 4 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบรหิารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนอื 
กําหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้

 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี  
                   ประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สูแ่ผนงานโครงการดงัต่อไปนี ้

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ปน็ระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ซึ่ง

เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน 
จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังน้ัน จึงจัดให้มีการ
พัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายในสํานักงาน 

มีระดับความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต
ในองค์การทุกจุด 

จุด 3 
92,400 

3 
86,400 

3 
86,400 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
265,200 

2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
 

มีห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของผู้มาใช้
บริการ 

แห่ง 1 
30,000 

1 
25,000 

1 
25,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
80,000 

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารสํานักงานให้ครบทุก
กองและห้องผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพ่ือ
ติดต่อกันภายใน
อย่างท่ัวถึง 

เคร่ือง 5 
6,000 

5 
6,000 

5 
6,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
18,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 ท้ังหมด 128,000 117,400 117,400 สํานักงาน
ปลัด 

363,200 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังน้ัน ระบบ
เทคโนโลยีจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอ่ืน หน่วยงานอ่ืน 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

มีเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้
บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมูลสําหรับ
หน่วยงาน 

เคร่ือง - - 1 
100,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
100,000 

2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานสํานกังาน 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สําหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
สํานักงานและ
เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ 
ตามมาตรฐาน ICT 

เคร่ือง 1 
 

21,000 

2 
 

 34,000 

-  
 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง 

 
 

55,000 

3.จัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 
ตามมาตรฐาน ICT  

เคร่ือง - 1 
30,000 

-    
   กองคลัง 

 
30,000 

4. จัดระบบเครือข่าย
สารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต
สํานักงานท้องถ่ินจังหวัดและ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

มีเครือข่ายสารสนเทศ
ผ่านอินเตอร์เน็ต
ระหว่างสํานักงาน
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คร้ัง 1 
9,800 

1 
9,800 

1 
9,800 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
29,400 

 
 



แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

คร้ัง 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
30,000 

6.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet  

มีเคร่ืองพิมพ์ตาม
รายละเอียดท่ี
กําหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เคร่ือง - 1 
7,600 

-  
สํานักงาน

ปลัด 

 
7,600 

7.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา 

มีเคร่ืองพิมพ์ตาม
รายละเอียดท่ี
กําหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เคร่ือง - 1 
7,300 

-  
สํานักงาน

ปลัด 

     
7,300 

8.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา 

มีเคร่ืองพิมพ์ตาม
รายละเอียดท่ี
กําหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เคร่ือง - 3 
21,900 

-  
กองคลัง 

 
21,900 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผลตาม
มาตรฐาน ICT 

เคร่ือง - 1 
21,000 

-  
กองช่าง 

 
21,000 

10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปร้ิน แผ่น DVD  

คร้ัง 7 
70,000 

 

7 
70,000 

7 
70,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
210,000 

11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปร้ิน แผ่น DVD  

คร้ัง 7 
70,000 

 

7 
70,000 

7 
70,000 

 
กองคลัง 

 
210,000 

12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปร้ิน แผ่น DVD  

คร้ัง 5 
50,000 

 

5 
50,000 

5 
50,000 

 
กองช่าง 

 
150,000 

13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เคร่ืองพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในสํานักงาน 

มีอุปกรณ์สํารอง
สําหรับซ่อมแซม
เคร่ืองใช้สํานักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

คร้ัง 12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

 
สํานักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง 

 
 

690,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท้ังหมด 460,800 561,600 539,800 อบต. 1,562,200 

 
 

 
 



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเย่ียมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจํางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 
 

แผนปฏบิตักิารตามยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาบุคลากรให้มีความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตรการ
จัดทําเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 

 
60,000 

2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนท่ีภาษี 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง/
กองช่าง 

 
60,000 

3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง 

 
60,000 

4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 3 
20,000 

3 
20,000 

3 
20,000 

 
สํานักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง 

 
60,000 

5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

สํานักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษา 

 
180,000 

6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองช่าง 

 
60,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท้ังหมด 160,000 160,000 160,000 อบต. 480,000 

 



บทที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความสําเร็จดังเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่น้ัน จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 
5.1 การบรหิารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตําบล

หนองชุมพลเหนือ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 
ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีหน้าที่กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และมี
คณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดําเนินโครงการ
ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การกําหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ ดําเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายอนุพงค์  สุวลักษณ์  ตําแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ  เป็น ประธาน และมีหัวหน้าสํานักปลัด, ผู้อํานวยการกองคลัง,
ผู้อํานวยการกองช่าง ,ผู้อํานวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ จะทําหน้าที่ประสานกับหน่วยงานท่ี
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือกําหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ช้ีแจง
ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดําเนินการตามที่ได้กําหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของ
โครงการ 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนแมบ่ท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 
5.2 การตดิตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ ปฏิบัติได้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กําหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สําหรับตัวช้ีวัดที่จะใช้วัดผลสําเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้
กําหนดไว้ดังน้ี 

 
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายใน
สํานักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์
ภายในอาคารสํานักงานให้
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกัน
ภายในอย่างท่ัวถึง 

1.ติดต้ังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าโพธิ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพ่ือการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
สําหรับงานสํานกังาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 
5.จัดหาเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
สําหรับ ปร้ินงานกระดาษ
ขนาด เอ3 
6.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึก
ฉีด inkjet 
7.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา 
8.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดาํ 
 

1.มีเคร่ืองแม่ข่ายเพื่อให้
บริการด้านเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงาน 
2.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
สํานักงานและเจา้หน้าท่ี
ประจําศูนย์ ตามมาตรฐาน 
ICT 
3.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดท่ีกําหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึก 
ปร้ิน แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์สํารองสําหรับ
ซ่อมแซมเคร่ืองใช้สํานักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 

1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

 



ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพ่ือการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 
13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เคร่ืองพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในสํานักงาน 

 1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มคีวามรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจัดทํา
เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนท่ีภาษี 
3. 3.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสูตรการใช้
งาน โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดทําเว๊ป
ไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 
2 คน 
2.มีเจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผน
ท่ีภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่าง
น้อย โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจํา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
โพธ์ิ อย่างน้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          5.2.2. ความสัมพนัธก์บัแผนพฒันาสามปี (2557-2559) กบัแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์การบรหิารส่วนตําบลทา่โพธิ์ (2558-2560)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ ที่มีอยู่ 
3 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ ดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2558-2560) 

ยุทธศาสตร์แผนพฒันาสามป ี
(2558-2560) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ1.1 แนวทางการจัดทําแผน
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กรทุกระดับ 
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ 
3.มี โทรศัพ ท์ เพ่ือติดต่อกันภายใน
อย่างท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
1.มีเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้บริการด้าน
เว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ ฐ าน ข้ อ มู ล สํ าห รั บ
หน่วยงาน 
2 .มี เค ร่ืองคอมพิ วเตอร์สํ าห รับใช้
ปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน
และ เจ้ าหน้ า ท่ี ป ระจํ าศู น ย์  ตาม
มาตรฐาน ICT 
3.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4 .มี เค ร่ืองพิม พ์แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดท่ีกําหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปร้ิน แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์สํารองสําหรับซ่อมแซม
เคร่ืองใช้สํานักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 
 

 
 
 

 
 



ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2558-2560) 

ยุทธศาสตร์แผนพฒันาสามป ี
(2557-2559) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.14 แนวทางการพัฒนา 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้
อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อ
พิพาททางการปกครอง 
ข้อ 3.16 แนวทางการบริการ
ประชาชน 
 

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทําเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร
การใช้โปรแกรมแผนท่ีภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan, 
โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจําศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าโพธิ์ อย่างน้อย 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางสรุปยุทธศาสตร ์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธ์ิ สามารถสรุปงบประมาณและจํานวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังน้ี 
 
สรปุงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร ์ภายใตแ้ผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคก์าร
บรหิารส่วนตําบลทา่โพธิ ์

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 
2558 2559 2560 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

128,000 117,400 117,400 363,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

460,800 561,600 539,800 1,562,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

160,000 160,000 160,000 480,000 

รวม 748,800 839,000 817,200 2,405,400 
 
สรปุแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร ์ภายใตแ้ผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บรหิารส่วนตําบลทา่โพธิ ์
 

ยุทธศาสตร ์ จํานวนแผนงาน/โครงการ 
2558 2559 2560 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 3 3 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

7 12 7 26 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 18 

รวม 16 21 16 53 
 
 
 
 

 



อ้างอิง 
 

: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2557-2559. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558-2562. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 
1. นายบุญเลศิ  ยอดแก้ว   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ     
2. นางสาวรัชชดา  จันทร์ยาม    รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ

 3. นางจิราพร  ศิลาวงศ์       รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
4. นางสาวอรพรรณ  เปรี้ยวหวาน  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ

  
 
คณะผู้จัดทํา  

1. นายฐากูร  อาศิเมธี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรัชญา  กลีบจงกล รองปลัด                       กรรมการ 
3. นายครรชิต  จันทรหอม หัวหน้าสํานักปลัด                    กรรมการ 
4. นายบุญชู  พวงระย้า    ผู้อํานวยการกองช่าง  กรรมการ  
5. นางพรรณปพร  ศักด์ิสมบูรณ์   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
6. นางสาวอัมพวัน  นาวิกานนท์ นักจัดการงาทั่วไป            กรรมการ  
9. นางสาวพจนา  ชิระมณี นักจดัการทรัพยากรบุคคล กรรมการ/เลขานุการ 
10. นายบัณฑิต  ชํานิศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


