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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 

1.ความเป็นมาในการจัดท าแผนแม่บท 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าฉบับนี้  จัดท า

ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแผนงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าสนับสนุนแนว
ทางการด าเนินงาน  เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วนราชการ  ภายใต้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   

 

 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องในแต่
ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์ 

"โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า 

สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดน าหลักธรรมาภิบาล บรหิารจัดการเพ่ือประชาชน" 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการและการบริหารประชาชน (e-Local Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถ่ินให้มีความ
เข้มแข็งทางภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บนฐานวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน” 
1.2 พันธกิจ 

  “องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  จะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อวิจัยการบริหารจัดการการบริการทางวิชาการ” 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วง 5 
ปี เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้เป็นดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถ่ิน 

2) พัฒนาการบริหารงาน การจัดการและการบริหารประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการเสริมสร้างความรู้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในท้องถ่ิน 

4) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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5) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

6) พัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธาภาพ 
1.3ยุทธศาสตร ์

เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักใน
การพัฒนาไว้ 5 ด้าน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งด าเนินการในช่วง 5 ปี เพื่อน า ICT มาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็น
แหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านได้แก่ 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของทอ้งถ่ิน 

(TongTinNet) 
  พัฒนา ICT เพื่อการบรหิารจัดการภายในองค์กร และพัฒนา ICT การให้บริการกับ

ประชาชน (e-Local Admin) 
  พัฒนา ICT เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถ่ิน 
  พัฒนา ICT เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิทอ้งถ่ิน 
  พัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของท้องถ่ิน 
(TnongTinNet) 
 

“พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องท้องถ่ินเหมาะสมกับการใช้งาน สนับสนุนการท างานร่วมกันของหน่วยงานภายใน 
และสามารถต่อเช่ือมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารานและการบริการ
ประชาชน” 

เป้าหมาย 
1. มีระบบคอมพิวเตอรท์ี่เหมาะสมต่อการใช้งานตามสภาพความพร้อมของทอ้งถ่ิน 
2. มีระบบเครือข่ายเช่ือมโยงหน่วยงานภายในของท้องถ่ินที่มีประสทิธิภาพ น่าเช่ือถือมีเสถียรภาพการ

ท างานและมีความมั่นคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
3. มีระบบเครือข่ายสือ่สารข้อมลูท้องถ่ินกับทอ้งถ่ินอื่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และหน่วยงาน

ภายนอกอื่น ๆ 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทีเ่หมาะสมตามสภาพของท้องถ่ิน 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเช่ือมโยงหน่วยงานภายในของท้องถ่ิน 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงท้องถ่ินกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลมุทั่วถึงในท้องถ่ิน เพื่อประชาชนในท้องถ่ิน

สามารถรับบริการ สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ได้อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  พัฒนา ICT เพื่อการบรหิาร จัดการ และการใหบ้รกิาร (e-Local Admin) 
“พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการน า ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบัน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรร
งบประมาณ ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งน า ICT มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีข้ึน ซึ่งจะ
สร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บรกิาร รวมถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน” 
เป้าหมาย 

1. ทุกหน่วยงานภายในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนใช้สารสนเทศ
ร่วมกันผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

2. มีระบบสารสนเทศพื้นฐานส าหรบัการบรหิารงานได้แก่ ระบบสารสนเทศ และระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ บรหิารงานบุคคล พสัดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 

3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถให้บริการพื้นฐานแกป่ระชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ใน
รูปแบบ One Stop Service รวมทัง้สามารถใหบ้ริการทีเ่กี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารประชาชน 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมลูของทอ้งถ่ินโดยก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อมลูและการสื่อสาร เพื่อให้ทกุ
หน่วยงานใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมลูกันได้อย่างมีเอกภาพ 

2. พัฒนาระบบบรหิารงานท้องถ่ินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Local Admin) ซึง่ได้แก่ระบบสารสนเทศและ
ระบบการเช่ือมโยงข้อมลูภายในเมือง เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร (MIS) การบรหิารงานของ
หน่วยงาน (back office) และการบริการประชาชน (front office) 

3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมสิารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ของท้องถ่ินที่
ทันสมัยและน ามาใช้งานก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ แบบบรูณาการ 

4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารและบริการของท้องถ่ิน เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูและ
การบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

5. จัดต้ังผู้ดูแลหรือหน่วยงานรบัผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม พฒันาบ ารุงรักษาและหาข้อมลูและ
ปรับปรงุข้อมลู ด าเนินการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้สอดคล้องกบัแผนแมบ่ท ICT 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :   พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถ่ิน 
 

“ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการด้านรักษาความปลอดภัย การคมนาคมและ
สันทนาการ อย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันการ” 
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เป้าหมาย 
1. มีการน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม เช่น สาธารณสุข การศึกษาเรียนรู้ของ

ประชาชน 
2. ครูและนักเรียนในทอ้งถ่ินสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าหา

ความรู้ 
3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
5. มีบริการ เผยแพร่ข้อมูลและรบัเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ใน

บริเวณสาธารณะ หน่วยงาน ห้องสมุด และศูนย์การค้า 
แผนงานและกิจกรรม 

1.อบรมบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถใช้สือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.พัฒนา Internet ชุมชน 
3.พัฒนาระบบการให้บริการข้อมลู และรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 
4.พัฒนาศูนย์ความรู้ทอ้งถ่ิน 
5.พัฒนาระบบ e-Learning 
6.จัดท าระบบเพือ่การเผยแพร่ข้อมลู 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :   พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถ่ิน 
 

“ เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจโดยการใช้ ICT ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ” 

เป้าหมาย 
1. มี Web Directory ส าหรับผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถ่ิน 
2. มีการจัดอบรมการใช้ ICT แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ใหบ้รกิารในท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดท า Local Business Web Directory 
2.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดอบรม ICT ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า รวมทั้งเกษตรกร

ในท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์             (e-
Culture) 
“ พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของท้องถ่ิน ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านเทคโนโล ยี
สารสนเทศ รวมทั้งประชาชนในท้องถ่ิน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า” 
เป้าหมาย 

1. ฝึกอบรมบุคลากรของท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 
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2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และสายงาน โดย
พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับผู้บริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ 
เป็นต้น 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บรกิารระบบสารสนเทศที่จ าเป็นของท้องถ่ิน 
แผนงานและกิจกรรม 

1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5.   พัฒนาบุคลการของท้องถ่ินให้ความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 
1.3 เป้าหมายหลัก 
 1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสทิธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัการใช้
งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทัง้มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพฒันาคณะไปสู่สงัคมแห่งภูมปิัญญาและการเรียนรู้ 
 3) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาใหม้ีประสทิธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผา่นทางระบบอินเทอรเ์น็ต 
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บทที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานขององคก์ารบริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด า   

 
๑. สภาพท่ัวไป 

 

1.1 ท่ีตั้ง องค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด าอยูห่่างจากที่ว่าการอ าเภอแมล่าว ประมาณ 1 กิโลเมตร  

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ 
       ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง และติดต่อกับ ต าบลบัวสลี  อ าเภอแม่ลาว 
       ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมือง 
       ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว 
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลโปง่แพร่  อ าเภอแมล่าว 

1.2 เน้ือท่ี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48.26 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  30,162  ไร่ 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสงูและภูเขาบางส่วน 

1.4 จ านวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน 

หมู่ที่  1  บ้านโป่งมอญ 
หมู่ที่  2  บ้านหนองบัว 
หมู่ที่  3  บ้านต้นม่วง 
หมู่ที่  4  บ้านท่าข้ีเหล็ก 
หมู่ที่  5  บ้านแม่ผง 
หมู่ที่  6  บ้านสันหนองลอ้ม 
หมู่ที่  11  บ้านสันหนองบัว 

เขตการปกครอง 
 เขตการปกครองในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประกอบด้วยหมูบ่้าน  ๗  หมูบ่้าน และมีผู้น า

หมู่บ้านดงัต่อไปนี้   
๑. นายอุทิตย์  ศรีจุมปา  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ ๑  บ้านโป่งมอญ 
๒. นางสาวสมหมาย  มณียศ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ ๒  บ้านหนองบัว 
๓. นายนิรันดร์ ทิพยส์ุภา  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ ๓  บ้านต้นม่วง 
๔. นายวิรัตน์  สมสวัสดิ ์  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ ๔  บ้านท่าข้ีเหล็ก 
๕. นายธนวัฒน์ โกเสนตอ  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ ๕  บ้านแม่ผง 
6. นางวิไล  กาบแก้ว  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 6  บ้านสันหนองล้อม 
7. นายสมพงษ์  ค าจ้อย  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 11  บ้านสันหนองบัว 
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1.5 ประชากร 

จ านวนครัวเรือน  1,217  ครัวเรอืน จ านวนประชากรทัง้สิน้   3,091  คนแยกเป็น 
       ชาย   1,495   คน 
       หญิง  1,596   คน 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   66  คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที ่
จ านวนประชากรในเขตความ

รับผิดชอบ 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนผู้มสีิทธ์ิ    
  เลือกตั้ง 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่   ๑  บ้านโป่งมอญ 276 286 562 259  

หมู่ที่   ๒  บ้านหนองบัว 182 210 392 177  

หมู่ที่  ๓   บ้านต้นม่วง 148 135 283 122  
หมู่ที่  ๔   บ้านท่าข้ีเหล็ก 130 169 299 148  

หมู่ที่  ๕   บ้านแม่ผง 987 392 779 344  

หมู่ที่  ๖   บ้านสันหนองล้อม 187 236 423 173  

หมู่ที่   11   บ้านสันหนองบัว 140 145 285 114  

รวม 1,495   1,596 3,091 1,338  

1.6 อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่  การท านา ท าสวน  ท าไร่ เลี้ยง
สัตว์          
รองลงมาได้แก่  อาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไป 

1.7  หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- โรงสี  11   แห่ง   
- ร้านค้า  30    แห่ง 
- โรงบ่มใบยา  57   แห่ง  
- โรงงานผลิตน้ าด่ืม   2   แห่ง 
- ร้านค้าจ าหน่ายน้ ามันขนาดเลก็  10  แห่ง   
- โรงเรอืนเลี้ยงไก่   15   แห่ง 
- โรงงานผลิตชา   1   แห่ง   
- โรงพิมพ์   1  แห่ง 
- กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร   5   แห่ง  
- ร้านซ่อมรถ   3   แห่ง 
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- กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม  13   แห่ง    
- ร้านอาหารสัตว์   1   แห่ง 
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง   2   แห่ง       
- ร้านอาหาร   2   แห่ง  

1.8   การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา   2 แห่ง   โรงเรียนบ้านโป่งมอญ(หมู่ 1)  และโรงเรียนบ้านแมผ่ง (หมู่ 5) 
- ที่อ่านหนังสือพิมพป์ระจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน    1   แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็    1   แห่ง 

1.9 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วัด/ส านักสงฆ์มี  5  แห่ง ได้แก่  วัดโป่งมอญ, วัดสันต้นม่วง, วัดทรายมลู, วัดสันหนองบัว, วัดหมอก
มุงเมือง 

1.10  สาธารณสุข 

- โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมูบ่้าน   1   แห่ง 
- อัตราการมีน้ าและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   89.82 

1.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สถานีต ารวจ  1   แห่ง 
- สถานีดับเพลงิ    1   แห่ง 

1.12 การคมนาคม 

- ถนนพหลโยธิน  -  โป่งมอญ 
- ถนนต้นม่วง  -   โป่งแพร ่
- ถนนเลียบคลองชลประทาน 

 1.13  แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- ล าน้ า,  ล าห้วย  มี  5  สายได้แก่  น้ าแม่ลาว,  น้ าแม่มอญ,  น้ าแม่ผง, น้ าแม่ขาว, น้ าเหมืองลกึ 
- บึงและหนองอื่น ๆ   ได้แก่   หนองกว๋าง,  หนองปึ๋ง,  หนองก้าง,  หนองก๋ากอก, หนองบัวน้อย, 
หนองผักหนาม,ล าเหมืองกลาง     
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แผนท่ีต าบลป่าก่อด า 
 

 

ยานพาหนะในการให้บริการ  
               1. รถบรรทุกน้ า  จุน้ าได้  4,๐๐๐  ลิตร    จ านวน  ๑     คัน      
                2. รถกระเช้าไฟฟ้า                             จ านวน  1     คัน 

2. ข้อมลูเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- สมาชิกสภา อบต. จ านวนทั้งสิ้น 7 คน  เป็นชาย 4 คน  หญิง  3 คน  

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

- นายก อบต. จ านวน 1 คน  
- รองนายก อบต. จ านวน 2 คน   
- เลขานุการนายก อบต. จ านวน 1 คน 
 - 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

- ส านักงานปลัด  จ านวน  11 คน  พนักงานส่วนต าบล 5 คน พนักงานจ้าง 6 คน 
- กองคลัง  จ านวน  4 คน  พนักงานส่วนต าบล 2 คน พนักงานจ้าง 1 คน 
- กองช่าง จ านวน  3 คน  พนักงานส่วนต าบล 2 คน พนักงานจ้าง 1 คน 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน  3 คน  พนักงานส่วนต าบล 2 คน 
- พนักงานจ้าง  1 คน 
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                 โครงสร้างส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 

       
  
 
 
 
  
  

 
 
 
 
  

 
 

 
  
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) รายรับ-รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   
รายจา่ย รายจา่ยจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 7,266,593.50 7,584,720.00 8,369,920.00 
งบบุคลากร 8,781,720.00 10,925,380.00 10,470,700.00 
งบด าเนินงาน 3,368,770.93 7,108,700.00 7,096,980.00 
งบลงทุน 3,365,600.49 3,776,700.00 4,018,100.00 
งบเงินอุดหนุน 763,300.00 891,500.00 1,044,300.00 
งบรายจายอ่ืน 11,000.00 13,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,857,022.50 30,300,000.00 31,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

นายจ านง วรรณราช 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

( นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 8 ) 

นางธติาภรณ์  สงค า 
หัวหน้าส านักปลัด 

( นักบริหารงานทั่วไป  7 ) 
 

นางกาญจนา ค าต่าย 
ผอ.กองคลัง 

( นักบริหารงานคลัง  ๗ ) 

นายชัชพงศ์  มหายศนันท ์
ผอ.กองช่าง 

( นักบริหารงานช่าง 7 ) 
 

นางสุคนธท์ิพย์  พงศ์ชนานันท ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รก. ผอ.กองการศึกษา 
 

                           ๑.งานการเจา้หนา้ท่ี        ๑.งานการเงิน                            ๑.งานก่อสรา้ง                                   ๑.งานสง่เสรมิประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

                2.งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
 3.งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  ๒.งานการบญัชี                         ๒.งานสาธารณปูโภค                             ๒.งานกีฬาและนนัทนาการ 

 4.งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ๓.งานจดัเก็บและพฒันารายได ้ ๓.งานควบคุมอาคารและออกแบบ          ๓.งานการศึกษาปฐมวยั 

 5.งานบริหารทั่วไป ๔.งานพสัดุและทรพัยส์นิ           ๔.งานผงัเมือง ๔.งานแผนและโครงการ 

                 ๕.งานแผนท่ีภาษีและทรพัยส์นิ   ๕.งานจดัสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ     ๕.งานฝึกและสง่เสรมิอาชีพ 

  ๖.งานจดัการผลประโยชน ์         ๖.งานสวนสาธารณะ                              ๖.งานบรหิารการศึกษา 

     ๗.งานสง่เสรมิการศึกษา   ศาสนาและ 

    วฒันธรรม 
 

 

นางสุคนธท์ิพย์ พงศ์ชนานันท ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

( นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 7 ) 
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ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
(๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน 

    กลุ่มอาชีพ    ได้แก ่

๑.   กลุ่มแคบหมู 
๒. กลุ่มท าปุ๋ยหมัก 

๓. กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
 (๒)  จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  1. พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืช

เศรษฐกิจการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากกว่าการท า
การเกษตรแบบดั้งเดิม 

 

   ด้าน  ศาสนา   วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น 
  1.การจัดการศึกษา 

2.บ ารงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
  3.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
  4.การจัดให้มีพพิิธภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุ
  5.การศึกษา การท านุบ ารงุศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
จ านวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า –    คน 
 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ปรากฏดังน้ี 
  สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
   องค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 ส านัก 3 กอง 
และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังนี ้
 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

ส านักงานปลัด 1 6 7 
กองคลงั 1 5 6 
กองช่าง 1 3 4 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1 2 
รวมท้ังหมด 4 15 19 
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พื้นที่จังหวัดเชียงราย และใช้ระบบ LAN 
ภายในส านักงาน  

 
 ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
  องค์การบริหารสว่นต าบลทา่โพธ์ิ ได้เปิดให้บริการระบบเครอืข่ายไร้สาย แก่

ประชาชนผู้มารับบริการภายในบรเิวณส านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า เพื่อการค้นคว้าข้อมูล ของ
ประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด ามีโครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 

  
                   
                                     ความเร็วปัจจบุัน 
 
 ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
  องค์การบริหารสว่นต าบลทา่โพธ์ิ มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงาน

รับสายจ านวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-5377-8011  จ านวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการ
สื่อสารโทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วน
งานต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ต่อไป 

 
 ระบบโทรสาร (FAX) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด ามีระบบโทรสาร จ านวน 1 หมายเลข 

โดยใช้หมายเลข 0-5377-8225 เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจ าเป็นใน
การใช้เทคโนโลยี นี้ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 

2 แนวทาง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
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มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามทีก่รมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด  
เช่น    

-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถ่ิน ( PDMS) 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเกบ็ภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลือ่นข้ันเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สปสช.)  
  -ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
 
  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบรหิารสว่นต าบลปา่
ก่อด า ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้านการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม ( IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการด าเนินการ สามารถน าไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์ SWOT 

 3.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 
2557 - 2558 โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : การก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานก ากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจ ากัด 

: การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  
 

 ปัจจัยภายนอก 
 
  โอกาส : หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน า อยู่เสมอ 
 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการด าเนินงานที่หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ก าหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณด าเนินการมาก 

   : การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่ าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 

 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายหลกัขององค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด าอย่างเป็นรปูธรรมจงึได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้าน
การศึกษา เรียนรู้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
3.2 แผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

-  ก าหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด าทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่ง 

-  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วน
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด าให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงข้ึนโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีก าหนดไว้ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

-  ส นั บ ส นุ นก ารพั ฒ นาสื่ อ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  (e-book)  เพื่ อ ล ดป ริ ม าณ การ ใช้ก ระดาษ 
 -  จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 -  จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 
 -  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของบุคลากรในองค์กร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการบริการด้านการศึกษา การ
เรียนรู้ของบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า 
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 -  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 -  พัฒนาระบบบรหิารจัดการส านักงานให้เป็นศูนย์กลางทีส่อดคล้องและสามารถบรูณาการใช้งาน
ร่วมกันได้ 
 -  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในองค์กรใหเ้พียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
ส่วนท่ี 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
4.1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าใหม้ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรูเ้ท่าทัน 
วัตถุประสงค์  เพื่อยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององค ์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าใหม้ีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 -  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
วัตถุประสงค์  เพื่อน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้ในการเรียนรู ้
 - โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 
 - โครงการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรองค์การบรหิารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 

- การประชาสัมพันธ์หรือการประชุมร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไรส้าย 
  - โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 
  - โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการเรียนรู้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
วัตถุประสงค์ เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลสระลงเรือให้เกิดประสิทธิภาพความ
คล่องตัวให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- โครงการพฒันาระบบงานบุคคล 
 - โครงการพฒันาระบบทะเบียนบุคลากรขององค์กร 
 - โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) 
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 - โครงการพฒันาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 



 

4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพร้อม อบต. ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ(ปีงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วย

รับผิดชอบ 
เตรียม 
การ 

เริ่ม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567  

1.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ท้องถิ่น 
(TongTinNet) 
 
 
 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สารสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
Website องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด าเพื่อบริหารและให้บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
- มีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ
ด าให้สามารถใช้ ICT เพื่อการบริหาร
จัดการ การบริการเผยแพร่ความรู้สู่
ประชาชนของทุกหน่วยงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักปลัด 
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แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บท  
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนด 
จึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามสภาพความพร้อมของแต่ละท้องถ่ิน 
ระดับความพร้อมของเทศบาลตามแผนการพัฒนา 
  เนื่องจากความแตกต่างในด้านความพร้อมและสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศน้ี แบ่งความพร้อมของเทศบาลออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลาง
และระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และสภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน คุณลักษณะความพร้อมของเทศบาลใน 4 ระดับ ลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน
แผนนี้เป็นแบบต่อยอด นั่นคือเทศบาลพัฒนาตามแผนระดับใดระดับหนึ่งแล้ว เมื่อมีความพร้อมสามารถพัฒนา
ต่อเนื่องในระดับถัดไป และระดับสูงในที่สุด เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลในแต่ละ
ระดับความพร้อม 
แนวทางการจัดระดับความพร้อมของท้องถิ่น 
  ส าหรับการพัฒนาตามแผนแม่บทนี้ ก าหนดรับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ออกเป็น 4 ระดับ คือระดับเตรียมพร้อม ระดับเริ่มต้น ระดับกลางและระดับสูง ส าหรับคุณสมบัติที่แสดงถึง
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาปัจจัยด้านบุคลากรงบประมาณ และโครงสร้างพื้นฐาน 
คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละระดับความพร้อมแสดงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายของการพัฒนา ICT ในแต่ละระดับ 
  เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระยะเตรียมพร้อมก็
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส่วนบุคคลและสามารถเช่ือมโยงกับ
ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต เป้าหมายส าหรับระยะเริ่มต้นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีกา รจัดตั้ง
เครือข่ายเช่ือมโยงหน่วยงานภายในให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ ในระดับปานกลางมีเป้าหมาย
พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเครือข่ายภายในและมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้านฐานข้อมูลใน
ระดับสูงจะมีเซิร์ฟเวอร์ส าหรับให้บริการเมล์เพิ่มข้ึน 

ระดับเตรียมการ 

ระดับเริ่มต้น 

ระดับปานกลาง 

ระดับสูง 
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ICT 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นการด าเนินการ เพื่อให้การน า
เทคโนโลยีและการสื่อสารเกิดความคุ้มค่าและได้น าประโยชน์สูงสุด ส่วนการประเมินผลที่ได้รับจากการน า
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้นั้นเป็นส่วนช่วยในการวางแผนปรับปรุงเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารมี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
  องค์กรต่าง ๆ จึงได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง 
การจัดต้ังคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวกับการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก็เป็นวิธีปฏิบัติที่องค์กรจ านวนมากน ามาใช้และได้ผลเป็นอย่างดีเพราะบุคลากรในส่วนงานต่าง  ๆ ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบร่วมกัน 
  ดังนั้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด าที่ต้องการให้การด าเนินการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงได้มีการก าหนดโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
5.1  การบริหารจัดการ 
  ในการบริหารจัดการและการวัดประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบล
สระลงเรือว่าประสบผลส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด ารับผิดชอบในการบริหารแผนในภาพรวม โดยให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ ของแต่ละส านัก/กอง ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้าน ICT ของแต่ละส านักงาน โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน  ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ก าหนดให้แต่ละส านัก/กอง รายงานผลการด าเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ข้ึนตรง 
ดังผังภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนฯ และการบริหารจัดการแผนฯ 
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนผังแสดงการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล 

ค าอธิบายรูปภาพ 
สัญลักษณ์     …...   หมายถึง  การท างานที่ประสานร่วมมือกัน 
สัญลักษณ์     ___   หมายถึง  การท างานตามสายการบังคับบัญชาโดยตรง 
สัญลักษณ์         หมายถึง  การท างานติดต่อ 
 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าประกอบด้วย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าและข้าราชการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย เสนอแนะแผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าให้ค าปรึกษาแนะน าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่นภายนอก ตลอดจนก ากับงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า พร้อมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
ข้อมูลและการวางแผนระบบงานในอนาคต 

ส านักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

เลขานุการ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ฝ่าย/งาน ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน ในสังกัด  ฝ่าย/งาน ในสังกัด  ฝ่าย/งาน            

ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            

ในสังกัด 
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมีหน้าท่ีก ากับดูแลด้าน ICT ได้แก ่
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการของแต่ละส านัก/กอง ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้แก่ หัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล, ผู้อ านวยการกองคลัง, ผู้อ านวยการกองช่าง, ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้าน ICT และการน าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารสว่นต าบลปา่
ก่อด าไปสู่การปฏิบัติ ประสานงานร่วมมือด าเนินการการด้าน  ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
ตลอดจนร่วมมือด้านการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
5.2  การติดตามประเมินผล 

การติดตามผลในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
สามารถประเมินและติดตามจากการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์จาก ส่วนย่อยคือการติดตามและประเมินผลจาก
ตัวช้ีวัดที่ใช้วัดผลส าเร็จของแผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
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บทท่ี  6 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดที่ใช้วัดผลส าเรจ็ของแผนแม่บท ICT ขององค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด าในภาพรวม 
หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพฒันา ก าหนดได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ICT ของ 
เทศบาลต าบลสระลงเรือ 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของท้องถ่ิน 

- องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากอ่ด ามีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ 
- ผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่น ความเป็นธรรม โปร่งใส ในการบรหิาร
จัดการ 
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการข้อมลูและระบบสารสนเทศ
อยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนา ICT เพื่อการบรหิาร จัดการ 
และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

- ปริมาณข้อมูลในทกุฐานข้อมลูเพิม่ขึ้น 
- องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากอ่ด ามีศูนยส์ารสนเทศทีส่มบรูณ์และ
ทันสมัย 
- รูปแบบการด าเนินการต่าง ๆ อยู่ในรปูแบบอิเล็กทรอนกิสเ์พิ่มมาก
ข้ึน เพื่อรองรับการเป็นทอ้งถ่ินอเิล็กทรอนิกส ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถ่ิน 

- บุคลากรของท้องถ่ินมทีัศนคติที่ดีและมีความต้องการใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติภารกจิเพิม่มากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถ่ินสามารถพฒันาศักยภาพเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมากขึ้น 
- สังคมภายในท้องถ่ินเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนา ICT เพื่อสง่เสรมิเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน 

- จ านวนประชาชนที่เข้ามามสี่วนร่วมในกจิกรรมของท้องถ่ินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนกิสม์ีเพิม่ขึ้น 
- ท้องถ่ินมีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพิม่มากขึ้น 
- ความพึงพอใจในการรับข้อมลูข่าวสารของประชาชนดียิ่งขึน้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5พฒันาทรพัยากร
บุคคลเพือ่การท างานภายใต้วัฒนธรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Culture) 

- จ านวนบุคลากรของท้องถ่ินทกุระดับได้ผ่านการฝกึอบรมใน
หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมจี านวนมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถ่ิน มีขีดความสามารถในการใช้ ICT ในการปฏิบัติ
ภารกิจเพิ่มมากขึ้น 
- บุคลากรของท้องถ่ินมีความพงึพอใจในงานและผลงานของตนเอง
เพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ]  24 
 

สรุปแผนงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ/งบประมาณ 

2564 2565 2566   
1.แผนงานหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักปลัด  /  /   

1.1 แผนงานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
     1.1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และแม่ข่าย 

    จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
จัดหาได้ 

 

     1.1.2  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประกอบ 

    จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่
จัดหาได้ 

 

1.2  แผนงานด้านเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 
     1.2.1  โครงการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    มีอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกผ่านระบบ
เครือข่ายและซอฟต์แวร์เพื่อการ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 

     1.2.2  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ     สามารถด าเนินการผ่านระบบ
เครือข่ายได้และมีความเร็วการ
เชื่อมต่อระบบอย่างน้อย 4 Mbps 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ท่ี        /๒๕65 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
--------------------------------------- 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดข้ึนทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   
 

 ในการนี้เพื่อเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว
และเพื่อให้มีผู้รับผดิชอบในการดูแล ปรับปรุง และแก้ไขระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  แต่งตั้งคณะท างานงานการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ
ด า ดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า    ประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า    กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
๕.  เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการ/เลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการ ฯ  มีอ านาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ 
ประเมินผลรวมถึงเสนอแนะ ปญัหา  ข้อขัดข้อง  ข้ันตอน  การปรบัปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   สั่ง   ณ   วันที่    เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕65 
 
 

(นายสุริยัน  ตื้อยศ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 

 
 
 

 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ]  27 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด      
ท่ี ชร 77801/                                              วันที่      มกราคม    พ.ศ. 2565 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  คณะท างานจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ที่        
/  ลงวันที่     กันยายน  2558  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรยีมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศให้ทันต่อ
โลกปัจจุบัน และทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  พร้อมกับสามารถน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันท่ี 17 
มกราคม  2565 เวลา   09.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 

 
 
 
 

(นายจ านง วรรณราช ) 
ประธานคณะท างาน ฯ 

 
 

- ทราบ 
 

(นายสุริยัน  ตื้อยศ ) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ]  28 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ครั้งท่ี 1/2565 
วันท่ี  17 มกราคม  2565  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

********************************* 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดข้ึนทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น
ในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิง่เหลา่น้ี  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพื่อเป็นการ
ตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า จึงแต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ดังนี้ 
๑. ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า    ประธานกรรมการ 
๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า    กรรมการ 
๓.  หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
๖.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
๗. นักวิเคราะห์ฯ       กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการ ฯ  มีอ านาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ 

ประเมินผล รวมถงึเสนอแนะ ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ข้ันตอน  การปรับปรงุ แนวทางการแก้ไข และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 

 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมา   -  ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการด าเนินงานครั้งท่ีแล้ว  -  ไมมี –  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
     **************************************** 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ]  29 
 

 
รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
วันท่ี  17 มกราคม 2565 เวลา  09.00  น. 

 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 
ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายจ านง วรรณราช ปลัดอบต. นายจ านง วรรณราช  
2 นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท ์ รองปลัดอบต. นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท ์  
3 นางฐิตาภรณ์ หัวหน้าส านักปลัด นางฐิตาภรณ์  สงค า  
4 นายนพรัตน์ กรุณา ผอ.กองช่าง นายนพรัตน์ กรุณา  
5 นางกาญจนา ค าต่าย  ผอ.กองคลัง นางกาญจนา ค าต่าย  
6 นายวิชชาวะ  รักพุทธคุณ นักวิเคราะห์ฯ นายวิชชาวุธ  รักพุทธคุณ  
 
ผู้เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดข้ึนทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น
ในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิง่เหลา่น้ี  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพื่อเป็นการ
ตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด าจึงแต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า ดังนี้ 
๑. ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า    ประธานกรรมการ 
๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า    กรรมการ 
๓.  หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
๕.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
๖.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
๗. นักวิเคราะห์ฯ       กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการ ฯ  มีอ านาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ 

ประเมินผล รวมถงึเสนอแนะ ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ข้ันตอน  การปรับปรงุ แนวทางการแก้ไข และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 

 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 



[แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ]  30 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมา   
     -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  ติดตามผลการด าเนินงานครั้งท่ีแล้ว   
    -  ไมมี –  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธาน  - ตามค าสั่งที่กล่าวมาแล้ว นายกได้มอบนโยบายให้คณะท างานช่วยกัน

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด าซึ่งเป็นงานใหม่ส าหรับองค์กร เพราะ
ยังไม่เคยด าเนินการและจัดการอย่างเป็นรูปธรรม    ส่วนในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน  องค์การบริหารสว่น
ต าบลป่าก่อด าได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่แล้วเพียงแต่ยัง
ขาดการด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนและระบบ  ดังนั้น ที่เรียกคณะท างาน
ทุกท่านเข้ามาประชุมในวันนี้ก็เพื่อที่จะจัดหมวดหมู่และข้ันตอนการ
ด าเนินงานในการจัดท าแผนการจัดการสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า คณะท างานมีความเห็นเช่นไร  เรามาช่วยกันพิจารณาหา
แนวทางการด าเนินการกันครับในวันน้ี 

นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ - ส าหรับความคิดเห็นส่วนตัวเห็นพ้องกับท่านประธาน  เพราะองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด าได้น าเอาระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการ
บริหารจัดการองค์กร  และประสานการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ  อยู่
แล้ว  เพียงแต่ขาดการเช่ือมโยงเท่านั้นเอง หากจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
จริง ๆ แล้ว สิ่งแรกที่จะด าเนินการคือการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน
แม่บทสารสนเทศ เพื่อเข้ามารับผิดชอบในกรเตรียมการรับมือการเติบโต
ของระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าและดูแล  
ปรับปรุง  แก้ไข  รวมทั้งเสนอแนะปัญหา  ข้อขัดข้อง  ข้ันตอนการ
ด าเนินการและแนวทางการแก้ไขในการจัดท าแผนแม่บทดังกล่าว  โดยเห็น
ว่าควรจะจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ประธาน  -   ผมเห็นด้วยที่ เสนอมาครับ  ไม่ทราบว่าคณะท างานท่านออื่นๆ  มี
ความเห็นเช่นไร 

นางฐิตาภรณ์  สงค า - เพื่อประโยชน์ขององค์กรและเป็นรูปธรรมมากข้ึนประกอบกับการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ในส่วนของมิติที่  ๔ นั้น  มีการก าหนดไว้ในตัวข้ี
วัดที่  ๒  เรื่องของการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ   ดิฉันเห็นว่า  เราควร
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จัดท าเป็นแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตค่ะ   

ประธาน   - ตามที่เสนอมามีคณะท างานท่านใด  มีความคิดเห็นต่างจากนี้  หรือเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมเลือกช่ือเรื่องดังกล่าว
ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร   
 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มี 
 
เลิกประชุม  เวลา  11.45   น. 
 
 
      

                    (ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายวิชชาวุธ  รักพุทธคุณ) 
คณะท างานและเลขานุการฯ 

 
 
 
 
 

                                         (ลงช่ือ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายจ านง วรรณราช) 
ประธานคณะท างานฯ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด        

ที่  ชร 77801/...................................  วันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างาน ฯ 
 
เรียน   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าที่     /2558  ลงวันที่ 2 กันยายน 2558  
เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าโดยให้
คณะท างานงานมีหน้าที่ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  
ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ข้ันตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า นั้น 

 

บัดนี้คณะท างานได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมเห็นว่า
ประการแรกของการด าเนินการดังกล่าว  เห็นควรจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด าเพื่อเป็นแผนในการด าเนินการข้ันตอนต่อไป  ดังรายละเอียดที่แนบ 
   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       

 
(นายจ านง วรรณราช ) 
ประธานคณะท างานฯ 

 
- ทราบ 

 
   (นายสุริยัน  ตื้อยศ) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


