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ค าน า 
 
  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  จึงได้จัดท า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ขึ้น โดยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดย
มีเนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดท าให้
สอดคล้องกับแผน อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม จะได้น าไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาองค์กร 
และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มี
มาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  
 

คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวตม้ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

------------------------------------------------------------------- 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ตั้งขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอ านาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาต าบลแม่ข้าวต้ม  เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ.2538   

1. สภาพทั่วไป    ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 159  หมู่ที่ 19 ต าบลแม่ข้าวต้ม  อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  57100 ลักษณะที่ตั้ง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  ของอ าเภอเมืองเชียงราย  ห่าง
ประมาณ  23  กิโลเมตร 

2. ท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง 
2.1  เนื้อท่ีต าบลแม่ข้าวต้ม  มีเนื้อที่  63,750  ไร่  หรือ  ประมาณ  102  ตารางกิโลเมตร 

          2.2  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลริมกก  และอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลนางแล  และต าบลท่าสุด 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ กิ่งอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  และล าน้ ากก 
 

แผนที่ต าบลแม่ข้าวต้ม 



 
 

จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. รวมทั้งหมด  23  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

รายช่ือหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1   บ้านแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 13   บ้านใหม่ 

หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 14   บ้านก๊อดยาว 

หมู่ที่ 3   บ้านกองยาว หมู่ที่ 15   บ้านใหม่บัวแดง 

หมู่ที่ 4   บ้านสันต้นแฟน หมู่ที่ 16   บ้านป่าซางหัวฝาย 

หมู่ที่ 5   บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 17   บ้านสันต้นกอก 

หมู่ที่ 6   บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 18   บ้านดอยเทวา 

หมู่ที่ 7   บ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ที่ 19   บ้านเกษแก้ว 

หมู่ที่ 8   บ้านห้วยอ้มใน หมู่ที่ 20   บ้านประชาร่วมมิตร 

หมู่ที่ 9   บ้านห้วยอ้ม หมู่ที่ 21   บ้านเวียงกลาง 

หมู่ที่ 10  บ้านปางลาว หมู่ที่ 22   บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ 

หมู่ที่ 11  บ้านเวียงกลาง หมู่ที่ 23  บ้านรายมูล 

หมู่ที่ 12  บ้านโกสินทร์นิมิตร  



      

 

 3. ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินเขา  ที่ดอนและที่ราบลุ่ม  ที่ราบข้างเนินเขา สลับกับแม่น้ า  ท าให้มี
วิวทิวทัศน์ที่ดี  และเหมาะส าหรับพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่ต าบลแม่ข้าวต้ม  มีล าน้ าไหลผ่าน 7 สาย คือ 
1.ล าน้ าแม่งาม  2.ล าน้ าแม่ข้าวต้ม 3.ล าน้ าห้วยเจริญ  4.ล าน้ าร่องห้า  5.ล าน้ าก๊อดยาว  6.ล าน้ าขุนแพง  7.ล า
น้ าแม่กก  พ้ืนที่ต าบลแม่ข้าวต้ม  เหมาะส าหรับที่จะจัดตั้งส่วนราชการ  เพราะมีที่สาธารณประโยชน์มาก  และ
การคมนาคมสะดวก   

     

 

 

   4. เขตการปกครองต าบลแม่ข้าวต้ม  มีการแบ่งการปกครองออกเป็น  23  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

รายช่ือหมู่บ้าน ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที่ 1   บ้านแม่ข้าวต้ม 193 197 390 218 

หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งยาว 240 252 492 243 

หมู่ที่ 3   บ้านกองยาว 296 324 620 265 

หมู่ที่ 4   บ้านสันต้นแฟน 266 287 553 260 

หมู่ที่ 5   บ้านหนองบัวแดง 204 265 469 212 

หมู่ที่ 6   บ้านห้วยเจริญ 310 329 639 263 

หมู่ที่ 7   บ้านโล๊ะป่าห้า 206 246 452 201 

หมู่ที่ 8   บ้านห้วยอ้มใน 134 134 268 120 

หมู่ที่ 9   บ้านห้วยอ้ม 205 205 413 185 

หมู่ที่ 10  บ้านปางลาว 374 403 777 240 



หมู่ที่ 11  บ้านเวียงกลาง 480 449 929 402 

หมู่ที่ 12   บ้านโกสินทร์นิมิตร 213 227 440 182 

หมู่ที่ 13   บ้านใหม่ 204 242 446 191 

หมู่ที่ 14   บ้านก๊อดยาว 184 179 363 121 

หมู่ที่ 15   บ้านใหม่บัวแดง 245 280 525 247 

หมู่ที่ 16   บ้านป่าซางหัวฝาย 299 312 611 292 

หมู่ที่ 17   บ้านสันต้นกอก 148 182 330 144 

หมู่ที่ 18   บ้านดอยเทวา 173 199 372 155 

หมู่ที่ 19   บ้านเกษแก้ว 279 318 597 215 

หมู่ที่ 20   บ้านประชาร่วมมิตร 358 373 731 203 

หมู่ที่ 21   บ้านเวียงกลาง 314 328 642 168 

หมู่ที่ 22   บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ 268 270 538 173 

หมู่ที่ 23  บ้านรายมูล 209 247 456 166 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 5,802 6,251 12,053 4,866 

  ที่มา  -  ข้อมูลจากการส ารวจทะเบียนอ าเภอเมืองเชียงราย  ณ เดือน  ธันวาคม 2559 

5.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

5.1 ประชากรส่วนใหม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การท านา  ท าไร่  แบบปลูกพืชหมุนเวียน
และตามฤดูกาล 

5.2 การปศุสัตว์  มีการเลี้ยงสัตว์ทุกหมู่บ้าน  เช่น  การท าฟาร์มเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงปลา  บ่อขนาด  1  
งาน  ถึง 1  ไร่  และการท าไร่นาสวนผสม 

5.3 การอุตสาหกรรม  มีการท าผลิตภัณฑ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านของไทย เช่น การทอผ้าไหม  การท า
ผลิตภัณฑ์จักสาน  ซึ่งยังเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวอยู่ 

5.4 การพาณิชย์  ส่วนมากตามหมู่บ้าน  จะมีร้านขายของช าเล็ก ๆ ทุกหมู่บ้าน และมีร้านแบบมินิ
มาร์ทบ้างมีโรงสีข้าวประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโรงสีข้าวขนาดกลาง 

5.5 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
1.  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง   จ านวน      5    แห่ง 
2.  ร้านขายของช า   จ านวน    95    แห่ง 



3.  ปั๊มน้ ามันขนาด  1 – 2 หัว  จ านวน      5    แห่ง 
4.  ปั๊มน้ ามันหลอด   จ านวน      9    แห่ง 
5.  ร้านแก๊ส    จ านวน    11    แห่ง 
6.  โรงสีข้าว    จ านวน    18    แห่ง 
7.  อู่ซ่อมรถ    จ านวน    12    แห่ง 
8.  ตลาดสด    จ านวน      3    แห่ง 
9.  โรงงานผลิตน้ าดื่ม   จ านวน      2    แห่ง 
10. ร้านถ่ายรูป    จ านวน      2    แห่ง 
11. ร้านขายอุปกรณ์ฌาปนกิจศพ  จ านวน      1    แห่ง 
5.6 การบริการและการท่องเที่ยว 
1.  อ่างเก็บน้ าหนองผ า  หมู่ที่  18   
2.  หาดทรายล าน้ ากก  หมู่ที่  15   
3.  ฝายสันก๋อย   หมู่ที่  6 
4.  วัดป่ามหามงคล 
5.  มูลนิธิอุบลรังสี 
 

6.  สภาพทางสังคม 

มีสถาบันการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน    6    แห่ง 
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง  4.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 
2.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง   5.  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 
3.  โรงเรียนบ้านปางลาว    6.  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 
 -โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จ านวน    2    แห่ง 
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน    23   แห่ง  

           -ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเชียงราย ประจ าต าบลแม่ข้าวต้ม  
จ านวน 1  แห่ง 

สถาบันและองค์การทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

วัด     จ านวน    23   แห่ง 
โบสถ ์     จ านวน    3    แห่ง 
การสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน    2    แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน    4    แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน    1    แห่ง 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  100  เปอร์เซ็นต์ 
 

 



ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีป้อมยามต ารวจ    จ านวน    1    แห่ง 

สถานที่จัดการการกีฬา 

มีศูนย์สนามกีฬาประจ าต าบลแม่ข้าวต้ม จ านวน    1    แห่ง 

7.  ระบบบริการพื้นฐาน 

7.1 การคมนาคม 
-  สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  มีถนนลาดยางสายบ้านเด่น–ท่าข้าวเปลือก
ผ่านต าบลแม่ข้าวต้ม  ขนาดกว้าง  6  เมตร (เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน) 

-  มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระหว่างหมู่บ้านและซอยในหมู่บ้านขนาด
กว้าง  3.50  เมตร  และกว้าง  4.00  เมตร  รวมความยาวประมาณ  24,000 เมตร 

-  มีถนนที่มีสภาพเป็นถนนลูกรังและถนนดินแดง  เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและซอยภายในหมู่บ้าน   
อีกประมาณ  30,000  เมตร 

7.2 การคมนาคมทางน้ า  ไม่มี 
7.3 การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร 

-  ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน      1   แห่ง 

-  มีโทรศัพท์ใช้   จ านวน    23   หมู่บ้าน 

7.4 การสาธารณูปโภค 
-  มีไฟฟ้าใช้ จ านวน  23  หมู่บ้าน -  มีประปาหมู่บ้าน จ านวน    8  หมู่บ้าน 

-  ไม่มีประปาหมู่บ้าน จ านวน  15  หมู่บ้าน 

7.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ทรัพยากรที่ดิน  หิน  แร่  ไม่มี 

-  ทรัพยากรน้ า 

7.6 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าเหมือง    จ านวน    39    แห่ง 
-  ล าน้ าห้วย  ล าธาร   จ านวน    14    แห่ง 
-  หนองน้ าสาธารณะ   จ านวน    20    แห่ง 

7.7  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝายกั้นน้ า    จ านวน         28    แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้นที่มีน้ าใช้   จ านวน    1,403    แห่ง 



-  บ่อโยก     จ านวน         55    แห่ง 
-  บ่อบาดาล    จ านวน         10    แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน           8    แห่ง 
 
8.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 มีทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ า 
มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน  มี  3  รุ่น  จ านวน    1,0000    คน 
-  กองหนุนป้องกันชาติ      จ านวน             50   คน 
-  กลุ่มพัฒนาสตรี  มี  23  กลุ่ม  จ านวน             23   หมู่บ้าน 
-  อาสาสมัครสายตรวจชุมชน  23  หมู่บ้าน  จ านวน  1     กลุ่ม     จ านวนสมาชิก   345    คน 

         -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  23   หมู่บ้าน  จ านวนสมาชิก   114    คน 
 

กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

ล าดับที่ ชื่อ วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ผลประเมินศักยภาพ 

1 ว.ศูนย์ข้าวชุมชน   19 -  

2 ว.กลุ่มศิลปาชีพแกะสลักและจักสาน 3  - 

3 ว.กลุ่มผ้าทอมือ 10  - 

4 ว.เครื่องไม้บ้านกองยาว 3 - 

5 ว.ท าไม้กวาดดอกหญ้า 8 - 

6 ว.แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าๆ 1 - 

7 ว.กลุ่มเลี้ยงวัว  1 - 

8 ว.กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1 - 

9 ว.แปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาว 2 - 

10 ว.กองทุนปุ๋ย 1 ดี 

11 ว.กลุ่มธนาคารข้าว 1 - 

12 ว.สันช้างงาม 2 - 

13 ว.กลุ่มแปรรูปไม้ท าเฟอนิเจอร์ 1 ปานกลาง 



14 ว.น้ าดื่มชุมชนบ้านดอยเทวา 18 - 

15 ว.เกษตรก้าวหน้า 19 ดี 

16 ว.อนุรักษ์ผ้าทอพ้ืนเมือง 20 - 

17 ว.จักสานขันโตกผู้สูงอายุ 3 ปานกลาง 

18 ว.ชาวสวนยาง สกย.แม่ข้าวต้ม 20 - 

19 ว.รุ่งเรืองข้าวพันธุ์ดี 15 - 

 ที่มา : ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนอ าเภอเมืองเชียงราย  ณ.  วันที่  26  พฤษภาคม  2557 

      9. ศักยภาพ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                     บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
   1. นายก าจัด  เชื้อเมืองพาน       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
    2. นายกิตติศักดิ์        เครือวงศ์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม

           หน่วยตรวจสอบภายใน 
    นางสาววราภรณ์   แสงจันทร์      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    พนักงานส่วนต าบล   จ านวน    9 คน 
  1.  นางบุญสิตา     สุวรรณาลัย  หัวหน้าส านักงานปลัด  
  2.  นายธนธรณ์       จันแปงเงิน  บุคลากร 
  3.  นางสาวพัสวีร์    ไชยเมืองเลน  นักพัฒนาชุมชน 
  4.  นางกิริยา          ชุ่มมงคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  5.  นางนารินทร์      นันต๊ะคุม  นักประชาสัมพันธ์ 
  6.  นางสาวนฤมล     ท้าวค าหล่อ  นิติกร   
            7.  นางสาวสุปราณี   จุมปู    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8.  นายเอกวรุณ      เพ็งมี   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.  นางสาววิจิตรา  หมื่นโฮ้ง เจ้าพนักงานธุรการ 
  พนักงานจ้าง    จ านวน   9  คน 
                     -พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   4 คน 
  -พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   2 คน 
  -พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน    3 คน 
 

กองคลัง 
                    พนักงานส่วนต าบล จ านวน 6  คน 
                        1.นางวราภรณ์          อะทะวงค์ษา     ผู้อ านวยการกองคลัง 
                        2.นางสาวเบญญาพัชร       บั้งเงิน             นักวิชาการจดัเก็บรายได้ 



                        3.นางอ้อมใจ          มาลาวิลาศ       นักวิชาการเงินและบัญชี 
                        4.นางสุมาลี             เสมอใจ           นักวิชาการพัสดุ   
          5.นางสาวนันทิตา  สมุดความ        นักวิชาการคลัง 
     6.นางอริสรา   เสมอใจ           เจ้าพนักงานพัสดุ 
  พนักงานจ้าง    จ านวน    4 คน 
                     -พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน    - คน 
  -พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   1 คน 
  -พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน   3 คน 

 

กองช่าง 

           พนักงานส่วนต าบล จ านวน   4     คน 
  1.  นายชาตร ี     ใจฟอง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  2.  นายณัฐวิทย์     ทิพย์แก้ว  วิศวกรโยธา    
  3.  นายอนุสรณ์     เตชะ   นายช่างโยธา   
  4.  นายธีรภัทร์       เกิดแก้ว  นายช่างโยธา   
            พนักงานจ้าง   จ านวน     4 คน 
                     พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน      3 คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน      1  คน 
  ส่วนการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
           พนักงานส่วนต าบล จ านวน    9  คน 
             1. นางสาวนันท์นภัส      แดงฟู     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
             2. นางสาวประไพพร      พลเยี่ยม   นักวิชาการศึกษา 
   3. นางสาวประภาศิริ       ทวสีุข  ครู  
  4. นางสาวสุขศรี            ภิระบรรณ        ครู  
  5. นางนิตยา    หล่อเนตร ครู  
  6. นางมลธิชา    สุจา  ครู  
  7. นางพาณิภัค  น้อยวิหก ครู  
  8. นางจุฑาทิพย์  ดีอ่ า  ครู 
  9.นางขันค า  เพชรชมภู ครู  
 
 

พนักงานจ้าง    จ านวน  11 คน 
                     -พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   5 คน 
  -พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   4 คน 
  -พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน   2 คน 
 
 
 
     



2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  
 

ด้านการเมือง – การบริหาร 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีการจัดองค์กรการบริหารงานออกเป็น  2  ส่วน  คือ  

1.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้มที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 23  
หมู่บ้าน   (หมู่บ้านละ 2 คน รวม  23  คน)   อยู่ในต าแหน่งคราวละ   4   ปี  ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ 
ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอ
แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและ
งานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.2 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน   2   คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1  คน      ท า
หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ให้มีพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.) คณะผู้บริหารท้องถิ่น   ประกอบด้วย 
 นายสันติ เถรนิยม  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 นายอุดม บั้งเงิน  ต าแหน่ง  รอง นายก อบต . แม่ข้าวต้ม  คนที่ 1 
 นายสมจิตร บั้งเงิน  ต าแหน่ง  รองนายกอบต.    แม่ข้าวต้ม  คนที่ 2 
 นายบุญเรือง แดงฟู  ต าแหน่ง  เลขานุการผู้บริหาร 
 

  2) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 นายชวลิต เกตุละออ ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 นายเสวตร์ แรงจริง  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
 นายก าจัด เชื้อเมืองพาน ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 



 และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายในต าบลแม่ข้าวต้ม   
จ านวน  44  คน 
   ข้อมูลจ านวน พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  จ านวน 59 คน    แยกเป็น 

ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
(คน) 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 
(คน) 

พนักงานจ้าง                
เหมาบริการ 

(คน) 
ส านักงานปลัด 9 4 2 3 
กองคลัง 6 - 1 3 
กองช่าง 4 3 1 - 
ส่วนการศึกษา 2 5 4 2 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 - - - 
รององค์การบริหารส่วนต าบล 1 - - - 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - 
ครู/ครูผู้แลเด็ก 7  - - 

รวม 31 12 8 8 
  

 ข้อมูลการศึกษา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบต.แม่ข้าวต้ม 

ประเภท 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./ปวส 
อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - - - 2 - - 1 4 3 4 10 

ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - - - - 

พนักงานจ้าง 3 - - 1 3 - - - 3 16 - - 

ครู/ครู ผดด. - - - - - - - - - 5 - 2 

รวม   57  คน 3 - - 1 5 - - 1 7 24 4 12 

 
 

 ข้อมูลด้านการศึกษาของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

ชาย   42 คน 32 9 3 2 2 - 
หญิง  3  คน - 1 - - 2 - 
รวม  45  คน 32 10 3 2 4 - 



 
การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 

เป้าหมายหลักของการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร 
 1)มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือพัฒนาการ
สอนให้มปีระสิทธิภาพ 
 4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 

สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด าเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  อบต.แม่ข้าวต้มมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
 -  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เหมาะสมเช่นเพ่ือความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 



 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
 - อบต.แม่ข้าวต้ม ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี 
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
  ยุทธศาสตร์ที่2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 

ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ยุทธศาสตร์ที่4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

 
จ านวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  1    คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ปรากฏดังนี้ 
  9.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 ส านัก 3 กอง 
และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

ส านักงานปลัด 1 15 16 
กองคลัง 1 13 14 
กองช่าง 1 7 8 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 15 16 
รวมทั้งหมด 4 50 54 
 

 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่

ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จ านวน 59 คน ค านวณได้ 1.09 คน/เครื่อง หรือ 1 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 

 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  และใช้ระบบ LAN 
ภายในส านักงาน  

 
 ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล 
ของประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  มีโครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 
  
                   
 
 



 ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบ

พนักงานรับสายจ านวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-53706081,  053-735140, 053-735141 จ านวน 3 เลข
หมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมาย
ภายในเท่านั้น เพ่ือติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 
 ระบบโทรสาร (FAX) 
  หมายเลขโทรศัพท์ทั้งสามหมายเลขขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่

ข้าวต้ม สามารถเป็นระบบรับ-ส่งโทรสาร ได้ทั้งหมด เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมี
ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 

  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้

เป็น 2 แนวทาง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ได้แก่ 

มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  
เช่น    

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

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ข้าวต้ม ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการด้านการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการด าเนินการ สามารถน าไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 



 
  การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา 
พ.ศ. 2557 - 2559 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 ล่าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร ์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-2559 จึงสามารถน ามาสรุปและ
จัดท าเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  



   “ภายในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นหน่วยงานที่น าระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาระบบ 
 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหาร
และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร 
ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร  เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่
พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น 
การจะท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ซ่ึงทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ งานการ
บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญช ี

งาน
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได ้

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
ก าหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี  
                   ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัด
หมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนา
และจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายในส านักงาน 

มีระดบัความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต
ในองค์การทุกจุด 

จุด 3 
92,400 

3 
86,400 

3 
86,400 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
265,200 

2.จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
 

มีห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของผู้มาใช้
บริการ 

แห่ง 1 
30,000 

1 
25,000 

1 
25,000 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
80,000 

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารส านักงานให้ครบทุก
กองและห้องผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 

เครื่อง 5 
6,000 

5 
6,000 

5 
6,000 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
18,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 128,000 117,400 117,400 ส านักงาน
ปลัด 

363,200 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้ บริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 



แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 
 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตรการ
จัดท าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
10,000 

2 
10,000 

2 
20,000 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
40,000 

2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่าษ ี

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
10,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง/
กองช่าง 

 
50,000 

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 

 
ส านักงาน

ปลัด/ 
กองคลัง 

 
60,000 

5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

ส านักงาน
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 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 160,000 160,000 160,000 อบต. 480,000 

 



การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล

แม่ข้าวต้ม ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและด าเนินโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ด าเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี นายก าจัด เชื้อเมืองพาน  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  เป็น ประธาน และมีหัวหน้าส านักปลัด, ผู้อ านวยการกอง
คลัง,ผู้อ านวยการกองช่าง ,ผู้อ านวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม จะท าหน้าที่ประสานกับ
หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของ
ระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ด า เนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแล
ความก้าวหน้าของโครงการ 
 

5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ปฏิบัติได้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



สื่อสาร ส าหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
5.2.1 สรุปตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายใน
ส านักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์
ภายในอาคารส านักงานให้
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เนต็ในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพื่อตดิต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลมุการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ข้าวตม้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โนต๊บุค 
ส าหรับงานส านักงาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
ส าหรับ ปริ้นงานกระดาษ
ขนาด เอ3 
6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึก
ฉีด inkjet 
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 
 

1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้
บริการดา้นเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานและเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ ตามมาตรฐาน 
ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 ตาม
มาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดที่ก าหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณส์ ารองส าหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 

1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลมุการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์

9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

 1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลมุการ
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 



สูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้งานในส านักงาน 
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
13.จัดหาอุปกรณซ์่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในส านักงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจดัท า
เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่าษ ี
3. 3.อบรมหลักสตูรการใช้
งานโปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสตูรการใช้
งาน โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรการจัดท าเว๊ปไซต์
ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าทีผ่่านการอบรม
หลักสตูรการใช้โปรแกรมแผน
ทีภ่าษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS , และโปรกรมดา้น
การเขียนแบบงานช่างอย่าง
น้อย โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรทีม่ีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม อย่างน้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
-  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์ที่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
-  จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อการเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
-  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา  การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ 
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 

 
 
 
 



 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 
 
 
 

-  ประชุม   น าเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม   
-  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในส านักงาน   
- การใช้ระบบ CCTV  เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในต าบลแม่ข้าวต้ม 

ยุทธศาสตร์ที่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
 
 
 

-  สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-  การติดต่อประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

- การทะเบียนประวัติ บ าเหน็จ บ านาญ  
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล  
- งานประสานงานเครือข่าย  
- งานประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  



 

ยุทธศาสตร์ที่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

- การใช้ระบบสารสนเทศในงานสภา อบต.  
- การใช้ระบบสารสนเทศในส านักงานปลัด 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการคลัง  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสาธารณสุข  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานช่าง 
 

 
 
 
 
 



 


