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คำนำ 

 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2545 สวนท่ี 3 การพัฒนา
พนักงานองคการบริหารสวนตำบล ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่องกำหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปสำหรับพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 องคการบริหารสวนตำบลดาน จึงไดจัดทำแผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป พ.ศ. 2561 - 2563 ข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับประกาศขางตน  

องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดจัดทำแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน โดยมี
เนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซ่ึงตองจัดทำให
สอดคลองกับแผน อัตรากำลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนแมบท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตำบลดาน จะไดนำไปใชประโยชนใน การพัฒนาองคกร 
และบุคลากรใหมีความกาวหนาตลอดจน มีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานท่ีดี     
มีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตำบลดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 1 บทนำ 
1.1.ประวัติความเปนมา 

ขอมูลท่ัวไป 
องคการบริหารสวนตำบลดานยกฐานะจากสภาตำบลเปนองคการบริหารสวนตำบลตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙  อยูหางจากอำเภอกาบเชิงไปดานทิศตะวันออก 
ประมาณ  ๑๔ กิโลเมตร ติดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔ ตั้งอยูท่ี ๓๐ หมูท่ี ๑๕ บานนาจำปาแสงอรุณ 
ถนนบานดาน – สังขะ ตำบลดาน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
ลักษณะท่ัวไป 

ตำบลดานมีพ้ืนท่ีประมาณ ๑30 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๘1,250 ไร ผูวาราชการ
จังหวัดสุรินทร ไดกำหนดเขตตำบลภายในทองท่ี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยใหองคการบริหารสวนตำบลดาน มีเขตการปกครอง รวม ๑๘ 
หมูบาน  ดังนี้ 

หมูท่ี  ๑  บานดาน         หมูท่ี  ๒  บานโจรก     
หมูท่ี  ๓  บานสนวน         หมูท่ี  ๔  บานกระทม    
หมูท่ี  ๕  บานเกษตรถาวร      หมูท่ี  ๖  บานโพนทอง   

 หมูท่ี  ๗  บานหนองสมบูรณ     หมูท่ี  ๘  บานนาเรือง    
  หมูท่ี  ๙  บานโคกเจริญ       หมูท่ี  ๑๐  บานปลัดฤษี     
 หมูท่ี ๑๑ บานธาตุนอย       หมูท่ี  ๑๒ บานโนนสำราญ 
 หมูท่ี ๑๓ บานหวยปาง     หมูท่ี  ๑๔ บานดานพัฒนา
 หมูท่ี ๑๔ บานเกษตรถาวร    หมูท่ี ๑๖ บานใหมเรือทอง
 หมูท่ี ๑๗ บานไพรเงิน     หมูท่ี ๑๘ บานหนองกระทม 

และมีอาณาเขตการติดตอ   ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดตอ  บานจารย อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 

  ทิศใต    ติดตอ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก   ติดตอ  บานตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
  ทิศตะวันตก   ติดตอ  บานรุน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลเปนเนินเขาบริเวณทางดานทิศใต มี
ระดับความสูง ๒๕๐ เมตร เปนเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ มีความอุดมสมบูรณของปาไมและสัตวพอสมควร
และมีความลาดเอียงมาทางทิศเหนือระดับความสูงประมาณ ๑๙๐ เมตร เปนท่ีตั้งของหมูบานตาง ๆ พ้ืนท่ีสวน
ใหญใชในการทำการเกษตร ไดแก ปลูกขาว ปลูกออย ปลูกมันสำมะลัง และปลูกยางพารา เปนตน เปนพ้ืนท่ี
ชายแดนติดตอกับเขตพ้ืนท่ีติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา มีการติดตอซ้ือขายสินคาและการบริการ
นักทองเท่ียว “จุดผานแดนถาวรชองจอม” 

ลักษณะภูมิอากาศ  เปนลักษณะรอนชื้น 
- ฤดูรอน ระหวางชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน ระหวางชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
- ฤดูหนาว   ระหวางชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 
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องคการบริหารสวนตำบลดาน มีประชากรท้ังสิ้น ๑๒,606 คน (ขอมูลจากทะเบียนอำเภอกาบเชิง ณ  
27 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕62)   แยกเปน ชาย       ๖,340  คน   
     หญิง      ๖,266   คน 

 จำนวนครัวเรือน  ๓,749  ครัวเรือน 
 มีความหนาแนนเฉลี่ย  ๑๐4  คน/ตารางกิโลเมตร 

หมูท่ี 
 

ช่ือหมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จำนวนประชากร
ท้ังหมด (คน) 

หมายเหตุ 

๑. บานดาน 494 701 768 1,469  
๒. บานโจรก 288 504 439 997  
๓. บานสนวน 233 410 413 823  
๔. บานกระทม 218 393 427 820  
๕. บานเกษตรถาวร 341 384 424 808  
๖. บานโพนทอง 281 537 527 1,100  
๗. บานหนองสมบูรณ 198 398 363 761  
๘. บานนาเรือง 176 341 333 674  
๙. บานโคกเจริญ 147 311 274 585  

๑๐. บานปลัดฤษี 88 164 147 311  
๑๑. บานธาตุนอย 59 124 104 228  
๑๒. บานโนนสำราญ 158 320 276 596  
๑๓. บานหวยปาง 81 144 136 280  
๑๔. บานดานพัฒนา 311 439 427 866  
๑๕. บานนาจำปาแสงอรุณ 114 226 217 443  
๑๖. บานใหมเรือทอง 151 307 302 609  
๑๗. บานไพรเงิน 144 214 222 436  
๑๘. บานหนองกระทม 247 385 379 764  

รวม 3,749 6,340 6,266 ๑๒,606  
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชากรในตำบลดาน มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนท่ีสวนใหญเพาะปลูกปลูกขาว ,
ปลูกออย ปลูกมันสำปะหลัง, ปลูกยางพารา มีการเลี้ยงสัตวเพ่ือไวใชงาน และไวเปนอาหาร ไดแก โค,กระบือ,
สกุร,เปด,ไก ฯลฯ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร,รับจาง อาชีพเสริมในครอบครัว เชน ทอผา ทอ
เสื่อกก เปนตน    

อาชีพ  การประกอบอาชีพของประชากรในเขตตำบลดาน มีดังนี้ 
ดานเกษตรกรรม  มีพ้ืนท่ีทางเกษตรกรรมประมาณ  ๘๗,๕๗๘  ไร  หรือรอยละ  ๒๘.๒๐  

และมีครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน  ๒,๔๙๘  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ  ๘๙.๖  โดยปลูก
ขาวนาปเปนหลักและปลูกขาวนาปรังเสริม 
  ดานปศุสัตว  ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว จำนวนประมาณ ๑,๗๕๐ ครัวเรือน หรือ รอยละ  ๕ 
  ดานใชเครื่องจักรกล  จำนวนประมาณ  ๒๕,๕๐๐  ครัวเรือน หรือ รอยละ  ๕๐  
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  ดานรับจาง  เปนการอพยพแรงงานไปหางานท่ีอ่ืน  เนื่องจาก 

 ไมมีท่ีดินเปนของตนเอง 
 ผลผลิตจากการเกษตรตกต่ำ 
 ขาดความรูและเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
 ปญหาเรื่องตลาดท่ีรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

  ดานคาขาย  ประกอบอาชีพดานคาขายประมาณ  ๖๑  ครัวเรือน  หรือรอยละ  ๓ 
ดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีจำนวนเล็กนอย คือการทอผา ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผฯลฯ  
หนวยธุรกิจในเขตบริการ อบต. 

  * โรงสีขาวขนาดกลางและเล็ก ๑๒ แหง * ปมน้ำมัน/ปมหลอด ๙ แหง 
  * รานคาชุมชน                        ๑๘๐ แหง     * โรงโมปูน  ๑ แหง                  
  * รานซอมรถยนต/จักรยานยนต    ๑5 แหง    * ลานมัน  2 แหง
  * โรงงานดามจอบ  ๑ แหง * รานรับซ้ือของเกา ๒ แหง
  * สถานบริการหองเชา  ๑3 แหง * รานเสริมสวย  10 แหง
  ท่ีมา : ผูเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กันยายน 2556 (องคการบริหารสวนตำบลดาน)                 
สภาพทางสังคม 

การศึกษา           
 + โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๓   แหง        +  โรงเรยีนประถมศึกษา       ๓   แหง 
          + ท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน     ๑๘ แหง       + ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ   ๖   แหง
 + สถานีวิทยุชุมชน   -   แหง      
 สถาบนัและองคกรทางศาสนา    ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ   

      มีวัด  ๑๑  แหง / สำนักสงฆ  ๓ แหง 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สวนใหญเปนไปตามครรลองทางพระพุทธศาสนา  และความเชื่อของ

ชาวบาน  เชน บุญบั้งไฟ การแหเทียนเขาพรรษา พิธีแซนโดนตา ประเพณีออกพรรษา  เทศนมหาชาติ  
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

การสาธารณสุข  สถานบริการสาธารณสุข มีดังนี้ 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล(บานดาน)  ๑     แหง  
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล(บานเกษตร) ๑ แหง 
  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน          ๑๘    แหง   

อัตราการใชสวมซึม     รอยละ  ๑๐๐ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตำบลดาน ดานทิศใตมีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา ทำ

ใหมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๑. การคมนาคม 
 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๔  สายสุรินทร -  ชองจอม  (ผานหมู  ๑๔,๑๘) 

 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒๑๔ สาย สังขะ - ชองจอม (ผานหมู 4,๕,๑5,๑1,1,๑๘) 
 ทางสัญจรเชื่อมระหวางหมูบานสวนมากเปนถนนลาดยาง  
 การคมนาคมไมสะดวกเทาทีควรในชวงฤดูฝน  เพราะมีบางหมูบานไมสามารถเดินทางติดตอกันไดระหวาง
หมูบาน 
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๒. การโทรคมนาคม 
 โทรศัพทแบบหยอดเหรียญ     จำนวน  15  ตู 
 โทรศัพทสาธารณะประจำหมูบาน    จำนวน  -  เครื่อง  
 วิทยุสื่อสารขององคการบริหารสวนตำบล   จำนวน  ๕  เครื่อง 

๓. การไฟฟา 
 ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใชท้ัง  ๑๘  หมูบาน   
 มีประชากรใชไฟฟา จำนวน ๒,๓๐๙ ครัวเรือน หรือรอยละ ๘๗.๑ ของจำนวนครัวเรอืน  ท้ังหมด 

๔. แหลงน้ำ 
อางเก็บน้ำ  8  แหง  ประปาหมูบาน  15  หมูบาน  บอบาดาล  0  แหง  บอน้ำตื้น  ๒๑๓ แหง    

ทรัพยากรธรรมชาติและมวลชน 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ดิน สวนใหญเปนดินรวนปนทราย เหมาะแกการปลูกขาวพืชไร 

น้ำ แหลงเก็บน้ำท่ีสำคัญ คือ อางเก็บน้ำหวยเชิง อางเก็บน้ำหวยดาน และอางเก็บน้ำบานเกษตรถาวร 
  มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบาน ๖๔๐ คน ราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติด ๔๒๐ คน 

อาสาสมัครปกปองสถาบัน  ๒๐๐  คน 
 

โครงสรางองคกรขององคการบริหารสวนตำบลดาน  มีโครงสรางองคกร ดังนี้ 
1. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ทำหนาท่ีเก่ียวกับงานท่ัวไป งานธุรการ งานการ

เจาหนาท่ี งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเก่ียวกับการตราขอบัญญัติตำบล งานนิติการ งานการพาณิชย 
งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำขอบังคับ งานงบประมาณประจำป งาน
ขออนุมัติดำเนินการตามขอบัญญัติ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

2. กองคลัง ทำหนาท่ีเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
การตรวจเงิน การหักภาษีรายไดและการนำสงภาษี งานเก่ียวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปและขอขยายเวลาเบิกจาย งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน 
หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได  รายจาย งานอ่ืน ๆ     
ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

3. กองชาง  ทำหนาท่ีเก่ียวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหลง
น้ำ ฯลฯ งานประมาณการราคาคาใชจายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการกอสราง และซอมบำรุงทาง 
อาคาร สะพาน แหลงน้ำ งานควบคุมการกอสราง งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ทำหนาท่ีเก่ียวกับงานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ งานธุรการเอกสาร การจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 

บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลดาน  แบงออกเปน  2  กลุม  ไดแก 
1. บุคลากรฝายสภาองคการบริหารสวนตำบล  ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล 
จำนวนหมูบานละ ๒ คน รวม ๓๖ คน อยูในวาระคราวละ ๔ ปนับแตวันเลือกตั้ง สำหรับประธานสภาองคการ
บริหารสวนตำบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบล ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตำบล โดยมีนายอำเภอเปนผูแตงตั้ง มีวาระการดำรงตำแหนงคราว 
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ละ ๔ ปนับแตวันท่ีไดรับเลือก สวนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล จำนวน ๑ คน เลือกจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตำบล ใหคำนึงถึงความรูความสามารถอันเปน
ประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตำบล 

2. พนักงานสวนตำบล  ไดแก พนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตำบล 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลดาน  ดังนี้ 
(1)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   

  - ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.ดาน โดยมีปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลดาน เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลดาน 

 (2)  พนักงานสวนตำบล พนักงานคร ูและพนักงานจาง 
 ปลัดองคการบริหารสวนตำบลดาน จำนวน  1  คน 

  สำนักปลัด    จำนวน  20  คน   
   พนักงานสวนตำบล    จำนวน   6  คน 
   พนักงานจางตามภารกิจ    จำนวน   5  คน     
   พนักงานจางท่ัวไป  จำนวน   9  คน 
  กองคลัง     จำนวน  10  คน 

พนักงานสวนตำบล     จำนวน  4  คน 
   พนักงานจางตามภารกิจ  จำนวน  3  คน 
   พนักงานจางท่ัวไป  จำนวน  3  คน 

กองชาง     จำนวน  8  คน 
พนักงานสวนตำบล     จำนวน  2  คน 

   พนักงานจางตามภารกิจ  จำนวน  4  คน     

   พนักงานจางตามภารกิจ(ผูมีทักษะ) จำนวน  1  คน    

   พนักงานจางท่ัวไป  จำนวน  1  คน  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  22  คน 
พนักงานสวนตำบล     จำนวน  2  คน 

   พนักงานครู   จำนวน  8  คน    
   พนักงานจางภารกิจ  จำนวน  7  คน    
   พนักงานจางท่ัวไป  จำนวน  5  คน 

 
8. จำนวนบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลดาน  1    คน 
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9. การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลดาน ปรากฏดังนี้ 
  9.1 สถานภาพดานเทคโนโลยีและการส่ือสารภายใน 
  คอมพิวเตอรและผูใช 
   องคการบริหารสวนตำบลดาน มีโครงสรางสวนราชการท้ังสิ้น 1 สำนัก 3 กอง และ
มีครุภัณฑคอมพิวเตอรในปจจุบันเพ่ือใชในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหนวยงานปรากฏ
ดังนี้ 

หนวยงาน ประเภทคอมพิวเตอร  (เครื่อง) 
โนตบุค คอมพิวเตอรตั้งโตะ รวม 

สำนักปลัด 1 10 11 
กองคลัง 1 6 7 
กองชาง 1 4 5 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 2 2 
รวมท้ังหมด 3 22 25 

จากการวิเคราะหขอมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เจาหนาท่ี
ไมรวมฝายบริหารและกิจการสภา จำนวน 57 คน คำนวณได 2.28 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร 1 
เครื่อง ซ่ึงในการปฏิบัติงานภายในขององคการ เจาหนาท่ีแตละตำแหนงจะตองปฏิบัติงานในหลายดาน จึงมี
ความจำเปนตองใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปน 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดดำเนินการออกแบบ วางเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน

ผานระบบ internet กับหนวยงาน CAT พ้ืนท่ีจังหวัดสรุินทร  และใชระบบ LAN/WIFI ภายในสำนักงาน  
ระบบเครือขายไรสาย (CPRU WI-FI ) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดเปดใหบริการระบบเครือขายไรสาย แกประชาชนผูมารับ

บริการภายในบริเวณสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดาน เพ่ือการคนควาขอมูล ของประชาชน หรือ 
นักเรียน นักศึกษาท่ีมาใชบริการเครือขายไรสาย ของทางองคการบริหารสวนตำบลดาน  

ระบบส่ือสาร (โทรศัพทภายใน) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน มีระบบสื่อสารทางโทรศัพทแบบพนักงานรับสายจำนวน 1 

ชุด โดยใชหมายเลข 044-069723  จำนวน 1 เลขหมาย อยางไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท
ภายในจะเปนแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเทานั้น เพ่ือติดตอสื่อสารกับสวนงานตาง ๆ โดยไม
จำเปนตองมีพนักงานรับสาย เพ่ือเปนการลดภาระดานคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ตอไป 

ระบบโทรสาร (FAX) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใชหมายเลข 044-

069723 เพ่ือติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกท่ีรวดเร็วและยังมีความจำเปนในการใชเทคโนโลยี นี้ 
 

9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไวเปน 2 แนวทาง 

ซ่ึงจะตองดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดแก 
9.2.1  มีการขยายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย (WIFI) เพ่ือใหการปฏิบัติงานผานระบบ

เครือขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รองรับภารกิจตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกำหนด เชน    
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-ระบบจัดการฐานขอมูลบุคคลากรแหงชาติ (LHR) 
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (Electronic Plan) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพยสิน การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนท่ีภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนข้ันเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สปสช.)  
  -ระบบบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  9.2.2. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหนวยงานองคการบริหารสวน
ตำบลดาน ท่ีผานการฝกอบรมดานคอมพิวเตอร หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการดานการ
ดำเนินงานของหนวยงาน อาทิ เชน 
  - ระบบการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ภายในหนวยงาน เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอยางเปนระบบ โดยการออกเลขท่ีหนังสือ เลขท่ีคำสั่ง และลงวันท่ี
ของเลขท่ีหนังสืออยางเปนปจจุบัน 
  - ระบบบริหารขอมูลการอบรม (IT- Training) เปนการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผานทางอินเตอรเน็ต เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไป
วางแผนในการจัดอบรมไดทันทวงที 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห SWOT 

  องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตำบลดาน ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ดังตอไปนี้ 
   จุดแข็ง (Strength=s)   

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมีกฎหมายรองรับเปนนิติบุคคล ท่ีอยูใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีงบประมาณมากกวาหนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน มี
เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ เพียงพอ และทันสมัย ดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถกำหนดกรอบการพัฒนาหรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

3. มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และแนวคิดในการทำงานสมัยใหม มีสายการบังคับ
บัญชาท่ีชัดเจน มีการแบงงานกันทำ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอการทำงาน 

4. เปนตำบลท่ีมีเศรษฐกิจท่ีดี ไมวาจะเปนภาคการเกษตร การคาการลงทุน 
5. สังคมในตำบลดานมีความสมัครสมานสามัคคี มีระบบสังคมท่ีมีความเชื่อมโยงดานเครือ

ญาติ 
6. มีการคมนาคมท่ีสะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนสงไปจังหวัดอ่ืน ๆ 
7. มีความพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
8. มีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ไดแก ตลาดชองจอม และอางเก็บน้ำเข่ือนหวยดาน และมี

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 2 

   จุดออน (Weak-W)  
1. นโยบายของผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด

และความตองการของประชาชน จึงทำใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีไมตอเนื่อง 
2. มีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบคอนขางมาก ครอบคลุมท้ังตำบล จำนวน 18 หมูบาน ทำให

การบริหารจัดการงบประมาณไปสูพ้ืนท่ีไมท่ัวถึง และตอเนื่อง อีกท้ังไมมีระบบในการ
ติดตามประเมินผลการทำงานอยางจริงจัง รวมถึงขาดการประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติงานขององคกร 

3. บุคลากรภายในองคกรขาดการพัฒนาทักษะหรือความชำนาญเฉพาะทางอยางตอเนื่อง 
สงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพลดนอยลง 

4. การตั้ งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ทำใหการบริหารงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพและมีปญหา 

5. ปญหาดานระบบบัญชี การเงิน คดีความตางๆ ในอดีตมีจำนวนมาก จนทำใหหนวย
ตรวจสอบ เชน สตง.มองวาเปนองคกรท่ีมีความเสี่ยงดานการเงิน 

6. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมูบานเปนเกณฑ ไมไดนำเอาปญหาและ
ความตองการเปนเกณฑ 
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7. การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางฟุมเฟอย ทำใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม เชน ปญหาขยะ ปญหาการตัดไมทำลายปา ปญหาดินเสื่อมสภาพ เปนตน 

8. เศรษฐกิจในตำบลสวนใหญข้ึนอยูกับสินคาดานการเกษตรเปนสำคัญ เชน ขาวหอมมะลิ 
ยางพารา มันสำปะหลัง ผักปลอดสารพิษ  ซ่ึงราคาไมแนนอน ทำใหเกิดปญหาราคา
ตกต่ำ 

 
   โอกาส (Opportunity – O) 

1. ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใน
การเปน อบต.ตนแบบ ดานสวัสดิการสังคม 

2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีเว็บไซตรวมหนังสือสั่งการตางๆ รวมระเบียบ
กฎหมาย รวมระบบสารสนเทศตางๆ 

3. นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐบาล ทำใหมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถ่ินไดมากยิ่งข้ึน 

4. สถาบันทางการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนๆ พรอมสนับสนุนการพัฒนาหรือการทำงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. กระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำใหประชาชน
มีความสนใจและตองการผลิตภัณฑในทองถ่ินมาใชในชีวิตประจำวัน 

6. การเขาสูประชาคมอาเซียน จะสงผลให เกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและความม่ันค่ัง ซ่ึงเอ้ือตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
พัฒนาดานตางๆ ขององคกร  

   อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat – T)  
1. ขอระเบียบ กฎหมาย ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งใน

ระหวางท่ีเสนอขอกฎหมาย มีการสั่งการเปนครั้งๆ ไป และแตละครั้งการสั่งการไม
เหมือนเดิม และระยะเวลาในการจัดทำแผนและงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมสอดคลองหรือเปนไปตามระเบียบขององคกรหรือหนวยงานสวนภูมิภาค ทำ
ใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไมเปนไปในทิศทางเดียวกันและอาจทำใหเกิดสภาวะการ
ตกต่ำของเศรษฐกิจ ทำใหการบริหารงบประมาณไมเปนไปตามท่ีไดวางแผนการ
ดำเนินการไว 

2. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย สงผลใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาในทุกระดับของประเทศ 

3. บุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนยึดถือวัฒนธรรมองคกรเกาๆ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
4. การดำเนินการโครงการตามนโยบายของผูบริหารบางครั้งขัดตอขอระเบียบ กฎหมาย 

ถูกตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก สงผลใหไมสามารถดำเนินการโครงการท่ีดีและ
ประโยชนไดอยางตอเนื่อง 

5. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
 

 



บทท่ี 3 

วิสัยทัศน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการบริหารสวนตำบลดาน  จึงสามารถนำมาสรุปและจัดทำเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร ในการ
จัดทำแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตำบลดาน ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน ( Vision)  
   “ภายในป พ.ศ. 2563 จะเปนหนวยงานท่ีนำระบบ ICT มาใชในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการใหมีความทันสมัย 

2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสูประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีเพ่ือนำมาพัฒนาระบบ 
 
  เปาประสงคหลัก 
   1. องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มีแผนแมบทดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องคการบริหารสวนตำบลดาน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนระบบ 
   3. องคการบริหารสวนตำบลดาน มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องคการบริหารสวนตำบลดาน มีบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตำบลดาน 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดใหมียุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 
  การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการดำเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลดาน ซ่ึงเปนสิ่งจำเปนอยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร แตไมมี
การจัดการระบบ ไมมีการวางแผนงาน จัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศขององคกร ซ่ึงจะทำใหเกิดปญหาได
ในภายหลังได ดังนั้น จึงจัดใหมีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเขาสูระบบและเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
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  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
แกผูรับบริการ และผูใหบริการ โดยมีความพึงพอใจ และสงผลดีตอการพัฒนาองคกร สูการพัฒนาประเทศชาติ 
ตอไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลขาวสารท่ีครบถวน เปนจริง และสามารถ
ตรวจสอบได ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือ
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน หนวยงานอ่ืน ฯลฯ  
 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองคการท่ีสอดคลองกับการพัฒนา แตหากไมพัฒนา
บุคลากรผูใชระบบก็ไมมีประโยชนท่ีจะกำหนดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน ดังนั้น การจะ
ทำใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองคกรมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการใหบริการ และ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจำเปนตองพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูและความสามารถใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางดีเยี่ยมอยูเสมอ รวมท้ังจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดาน ICT มาประจำงานดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ซ่ึงท้ัง 3 ยุทธศาสตรท่ีกลาวมาขางตน มีความสัมพันธกับภารกิจหลักขององคการบริหารสวน
ตำบลดาน ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตร งานการ
บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญชี 

งาน
ปองกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได 

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
กอสราง 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

 

 



บทท่ี 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตำบลดาน กำหนดไว 3 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 4.1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี 
                   ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2.การแปลงยุทธศาสตรสูแผนงานโครงการดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 

วัตถุประสงค     
เพ่ือใหเปนมาตรฐานในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดาน ซ่ึงเปนสิ่งจำเปน

อยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร แตไมมีการจัดการระบบ ไมมีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู
ของขอมูลสารสนเทศขององคกร ซ่ึงจะทำใหเกิดปญหาไดในภายหลังได ดังนั้น จึงจัดใหมีการพัฒนาและ
จัดการระบบเทคโนโลยีเขาสูระบบและเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 
1. วางระบบฐานขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบไดตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 

แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหครอบคลุมการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลดาน 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หนวย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1.เช่ือมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุก
สวน ทุกกองภายในสำนักงาน 

มีระดบัความเร็ว
ของอินเตอรเน็ต
ในองคการทุกจุด 

จุด 4 
92,400 

4 
86,400 

4 
86,400 

 
สำนักปลดั 

 
265,200 

2.จัดใหมีศูนยขอมลูขาวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
 

มีหองศูนยขอมูล
ขาวสารเพ่ือสืบคน
ขอมูลขาวสาร
ตางๆของผูมาใช
บริการ 

แหง 1 
30,000 

1 
25,000 

1 
25,000 

 
สำนักปลดั 

 
80,000 

3.จัดหาระบบโทรศัพทภายใน
อาคารสำนักงานใหครบทุก
กองและหองผูบริหาร 

มีโทรศัพทเพ่ือ
ติดตอกันภายใน
อยางท่ัวถึง 

เครื่อง 5 
6,000 

5 
6,000 

5 
6,000 

 
สำนักปลดั 

 
18,000 

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรท่ี 1 ท้ังหมด 128,400 117,400 117,400 อบต. 363,200 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ และ 

ผูใหบริการ โดยมีความพึงพอใจ และสงผลดีตอการพัฒนาองคการ สูการพัฒนาประเทศชาติ ตอไป ดังนั้น 
ระบบเทคโนโลยีจึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลขาวสารท่ีครบถวน เปนจริง และสามารถตรวจสอบได ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือ กอใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอ่ืน หนวยงานอ่ืน 

 เปาหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพรอมแกการใหปฏิบัติงาน และการใหบริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอความตองการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการ

บริการอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
แผนงาน  : ระบบการใหบริการเครือขายจากสวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการอินเตอรเน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หนวย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1.จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค 
สำหรับงานสำนักงาน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับใชปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี
สำนักงานและ
เจาหนาท่ีประจำศูนย 
ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง 1 
 

21,000 

2 
 

 42,000 

2 
 

 42,000 

สำนักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/
กองชาง/

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

105,000 

2.จัดหาคอมพิวเตอรสำหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 
ตามมาตรฐาน ICT  

เครื่อง - 1 
30,000 

-    
   กองคลัง 

 
30,000 

3. จัดระบบเครือขาย
สารสนเทศผานอินเตอรเน็ต
สำนักงานทองถ่ินจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีเครือขายสารสนเทศ
ผานอินเตอรเน็ต
ระหวางสำนักงาน
จังหวัดและ อปท. 

ครั้ง 1 
6,955 

1 
6,955 

1 
6,955 

 
สำนักปลดั 

 
20,865 

5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีระบบเครือขาย
สารสนเทศผาน
อินเตอรเน็ต 

ครั้ง 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
สำนักปลดั 

 
30,000 

6.จัดหาเครื่องพิมพ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet  

มีเครื่องพิมพตาม
รายละเอียดท่ีกำหนด
ในมาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 1 
7,600 

2 
15,200 

 
สำนักปลดั 

 
22,800 

7.จัดหาเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร LED ขาวดำ 

มีเครื่องพิมพตาม
รายละเอียดท่ีกำหนด
ในมาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 1 
7,300 

2 
14,600 

 
สำนักปลดั/
กองคลัง 

     
21,900 
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แผนงาน  : ระบบการใหบริการเครือขายจากสวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการอินเตอรเน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หนวย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

8. จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค
สำหรับงานประมวลผล 

มีเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคสำหรับงาน
ประมวลผลตาม
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 1 
21,000 

-  
กองคลัง 

 
21,000 

9.จัดหาวัสดคุอมพิวเตอรเพ่ือ
ใชงานในสำนักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผน CD หมึก 
ปริ้น แผน DVD  

ครั้ง 7 
70,000 

 

7 
70,000 

7 
70,000 

 
สำนักปลดั 

 
210,000 

10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร
เพ่ือใชงานในสำนักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผน CD หมึก 
ปริ้น แผน DVD  

ครั้ง 7 
70,000 

 

7 
70,000 

7 
70,000 

 
กองคลัง 

 
210,000 

11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร
เพ่ือใชงานในสำนักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผน CD หมึก 
ปริ้น แผน DVD  

ครั้ง 5 
50,000 

 

5 
50,000 

5 
50,000 

 
กองชาง 

 
150,000 

12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร
เพ่ือใชงานในสำนักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผน CD หมึก 
ปริ้น แผน DVD  

ครั้ง 5 
50,000 

 

5 
50,000 

5 
50,000 

 
กอง

การศึกษา 

 
150,000 

13.จัดหาอุปกรณซอมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร , 
ซอมแซมเครือขาย, เครื่อง
พิมพ,โทรศัพท และโทรเลข 
ภายในสำนักงาน 

มีอุปกรณสำรอง
สำหรับซอมแซม
เครื่องใชสำนักงาน 
เชน สายไฟ เมาท 
แปนพิมพ ฯลฯ 

ครั้ง 12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

สำนักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/
กองชาง/

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

690,000 

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรท่ี 2 ท้ังหมด 507,955 594,855 558,755 อบต. 1,661,565 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วัตถุประสงค 
  เพ่ือพัฒนาผูใชระบบ ICT ใหมีความรูและความสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางดีเยี่ยมอยูเสมอ รวมท้ังจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดาน ICT มาประจำงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เปาหมาย 
  1. บุคลากรมีความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี 
  2. มีบุคลากรดาน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 
  3. สามารถใหความรูแกผูมาใชบริการไดเปนอยางดี 
  4. รูระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ ของ พ.รบ.ท่ีเก่ียวของ 
 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  : จัดใหบุคลากรไดเขารวมอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หนวย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1. อบรมหลักสตูรการ
จัดทำเว็ปไซตของหนวยงาน 

เจาหนาท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สำนักปลดั 

 
60,000 

2. อบรมหลักสตูรการใชงาน
ระบบแผนท่ีภาษี 

เจาหนาท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

กองคลัง/
กองชาง 

 
60,000 

3. อบรมหลกัสตูรการใชงาน
โปรแกรม E-GP 

เจาหนาท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกลาว 

คน 5 
30,000 

5 
30,000 

5 
30,000 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง/
กองชาง/ 

กอง
การศึกษา 

 
90,000 

4.อบรมหลักสูตรการใชงาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจาหนาท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกลาว 

คน 3 
20,000 

3 
20,000 

3 
20,000 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง 

 
60,000 

5.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-LASS 

เจาหนาท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกลาว 

คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง/
กองชาง/ 

กอง
การศึกษา 

 
180,000 

6.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรมดานการเขียนแบบ
งานชาง 

เจาหนาท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองชาง 

 
60,000 

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรท่ี 3 ท้ังหมด 170,000 170,000 170,000 อบต. 510,000 

 

 



บทท่ี 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความสำเร็จดังเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมนั้น จำเปนตองมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการบริหารแผนแมบท และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ 

5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการบริหารสวนตำบล

ดาน ซ่ึงดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสรางแสดงดังภาพท่ี 5 ลักษณะ
โครงสรางดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือใหคณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
หนาท่ีกำหนดนโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีหนาท่ีรับนโยบายและดำเนินโครงการใหประสบ
ความสำเร็จตามเปาประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                   ภาพท่ี 5     โครงสรางคณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การกำหนดนโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลดาน ดำเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายชนะศักดิ์ หงษทอง ตำแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลดาน เปนประธาน และมีหัวหนาสำนักปลัด, ผูอำนวยการกองคลัง,ผูอำนวยการ
กองชาง ,ผูอำนวยการกองการศึกษา รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เปน คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลดาน ตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลดาน จะทำหนาท่ีประสานกับหนวยงานท่ี
ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือกำหนดความตองการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจง
ใหกับผูรับจางหรือผูพัฒนาระบบสารสนเทศใหดำเนินการตามท่ีไดกำหนดไว และดูแลความกาวหนาของ
โครงการ 

5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงไดมีการแปลง

แผนสูการปฏิบัติ เพ่ือใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดาน ปฏิบัติไดสอดคลองและครอบคลุม 
เปาหมาย และยุทธศาสตรหลักการพัฒนาท่ีกำหนดในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ
ตัวชี้วัดท่ีจะใชวัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา ไดกำหนดไวดังนี้ 
 

คณะกรรมการจัดทำแผนแมบท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.2.1 สรุปตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเปนระบบ 

1.เช่ือมโยงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุก
สวน ทุกกองภายใน
สำนักงาน 
2.จัดใหมีศูนยขอมลูขาวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท
ภายในอาคารสำนักงานให
ครบทุกกองและหอง
ผูบริหาร 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอรเน็ตในองคการทุกจุด 
2.มีหองศูนยขอมลูขาวสาร
เพ่ือสืบคนขอมูลขาวสารตางๆ
ของผูมาใชบริการ 
3.มีโทรศัพทเพ่ือติดตอกัน
ภายในอยางท่ัวถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหครอบคลมุการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตำบลดาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพ่ือการบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1.จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค 
สำหรับงานสำนักงาน 
2.จัดหาคอมพิวเตอรสำหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 
3. จัดหาคอมพิวเตอร
โนตบุคสำหรับงาน
ประมวลผล 
4.จัดหาเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
สำหรับ ปริ้นงานกระดาษ
ขนาด เอ3 
5.จัดหาเครื่องพิมพ 
Muntifunction แบบหมึก
ฉีด inkjet 
6.จัดหาเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร LED ขาวดำ 
7.จัดหาเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร LED ขาวดำ 
8. จัดหาคอมพิวเตอร
โนตบุคสำหรับงาน
ประมวลผล 
9.จัดหาวัสดคุอมพิวเตอร
เพ่ือใชงานในสำนักงาน 
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร
เพ่ือใชงานในสำนักงาน 
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร
เพ่ือใชงานในสำนักงาน 
12.จัดหาอุปกรณซอมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร , 
ซอมแซมเครือขาย , 
เครื่องพิมพ ,โทรศัพท และ
โทรเลข ภายในสำนักงาน 

2.มีเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
ใชปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
สำนักงานและเจาหนาท่ี
ประจำศูนย ตามมาตรฐาน 
ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดท่ีกำหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผน CD หมึกปริ้น แผน DVD 
6.มีอุปกรณสำรองสำหรับ
ซอมแซมเครื่องใชสำนักงาน 
เชน สายไฟ เมาท แปนพิมพ 
ฯลฯ 

1.ระบบการใหบริการเครือขาย
จากสวนกลางใหครอบคลมุการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจดัทำ
เวปไซตของหนวยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใชงาน
ระบบแผนท่ีภาษี 
3. อบรมหลักสตูรการใชงาน
โปรแกรม E-GP 
4. อบรมหลักสตูรการใชงาน 
โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรมดานการเขียนแบบ
งานชาง 

1.เจาหนาท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดทำ 
เว็ปไซตของหนวยงานอยาง
นอย 2 คน 
2.มีเจาหนาท่ีผานการอบรม
หลักสตูรการใชโปรแกรมแผน
ท่ีภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS , และโปรกรมดาน
การเขียนแบบงานชางอยาง
นอย โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรท่ีมคีวามรูดาน
คอมพิวเตอรโดยตรงประจำ
ศูนยขอมูลขาวสารสำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลดาน 
อยางนอย 1 คน 

1.จัดใหบุคลากรไดเขารวม
อบรมเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
          5.2.2. ความสัมพันธกับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) กับแผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองคการบริหารสวนตำบลดาน (2561 - 2563)  
 จากยุทธศาสตรแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตำบลดาน ท่ีมีอยู 3 
ยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตำบลดาน 
ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2561 - 2563) 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
- แนวทางการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ทำงานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอรเน็ตใน
องคการทุกจุด 
2.มีหองศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือสืบคน
ขอมูลขาวสารตางๆของผูมาใชบริการ 
3.มี โทรศัพท เพ่ือติดตอกันภายใน
อยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
- แนวทางการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ทำงานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

1 .มี เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับใช
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงาน
และ เจ าห น า ท่ี ป ระจำศู น ย  ต าม
มาตรฐาน ICT 
2 .มีเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4 .มี เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดท่ีกำหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD 
หมึกปริ้น แผน DVD อุปกรณสำรอง
สำหรับซอมแซมเครื่องใชสำนักงาน  
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ยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2561 - 2563) 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
- แนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถการทำงานของ
บุคลากร 
 

1.เจาหนาท่ีผานการอบรมตาม
หลักสตูรการจัดทำเว็ปไซตของ
หนวยงานอยางนอย 2 คน 
2.มีเจาหนาท่ีผานการอบรมหลักสตูร
การใชโปรแกรมแผนท่ีภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan, 
โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมดาน
การเขียนแบบงานชางอยางนอย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรท่ีมคีวามรูดาน
คอมพิวเตอรโดยตรงประจำศูนยขอมูล
ขาวสารสำหรับองคการบริหารสวน
ตำบลดาน อยางนอย 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปยุทธศาสตร 
จากแผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องคการบริหารสวนตำบลดาน สามารถสรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ/แผนงานท้ังหมดไดดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขององคการ
บริหารสวนตำบลดาน 

ยุทธศาสตร งบประมาณ 
2561 2562 2563 รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนระบบ 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

507,955 594,855 558,755 1,661,565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

170,000 170,000 170,000 510,000 

รวม 806,355 882,255 846,155 2,537,765 
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขององคการ
บริหารสวนตำบลดาน 
 

ยุทธศาสตร จำนวนแผนงาน/โครงการ 
2561 2562 2563 รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนระบบ 

3 3 3 9 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

12 12 12 26 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 18 

รวม 21 21 21 53 
 
 
 
 
 
 
 
 



-21- 
 

คณะผูจัดทำ 
 

 

คณะผูจัดทำ  
1. นายชนะศักดิ์  หงษทอง   ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ประธานกรรมการ 
2. นายอติเทพ  ลักขษร    หัวหนาสำนักปลัด   กรรมการ 
3. นางสัญญา  เสาทอง    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองคลัง  
4. นายภูสิทธิ์  จำปาทอง    นายชางโยธาชำนาญงาน   กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองชาง  
5. นางสาวพลอยรัศมี กลิ่นสุคนธ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  
6. นางสาวพิพรรษพร ทองนำ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลขานุการ 
7. นางสาวลิลาวลัย  เจือจันทร คนงาน (งานการเจาหนาท่ี)        ผูชวยเลขานุการ 
 

 

บันทึกขอมูล    
1. นางสาวพิพรรษพร  ทองนำ 
2. นางสาวลิลาวัลย  เจือจันทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดาน 
เรื่อง  การใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจำป พ.ศ. 2561 - 2563 

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

ตามท่ี องคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ไดดำเนินการจัดทำแผน
แมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำป พ.ศ. 2561 - 2563 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกำหนด
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำป สำหรับพนักงานสวนตำบล 
ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 ตามตัวชี้วัด
มิติท่ี 4 ขอ 2.2. กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan) 
ไปแลวนั้น 

องคการบริหารสวนตำบลดาน จึงประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจำป พ.ศ. 2561 - 2563 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
   

(นายสืบสมบัติ  ศรีสุรินทร) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลดาน 



 
คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลดาน 

ท่ี  295/2560 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
........................................... 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจำป สำหรับพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2558 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 ตามตัวชี้วัดมิติท่ี 4 ขอ 2.2. กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
จัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) ไปแลวนั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (2) แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕62 จึงแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปน
คณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563   
  1.  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลดาน   ประธานกรรมการ 
  2.  หัวหนาสำนักปลัด อบต.ดาน    กรรมการ 

3.  ผูอำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4.  ผูอำนวยการกองชาง      กรรมการ 
   5.  ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  6.  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 

7.  คนงาน (งานการเจาหนาท่ี)     ผูชวยเลขานุการ 

  โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information 
Technology Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามประกาศหลักเกณฑท่ีกำหนด 
แลวรายงานผลตอนายกองคการบริหารสวนตำบลดานตอไป   

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

          สั่ง   ณ  วันท่ี  24  ตุลาคม   พ.ศ. 2560 

 
   

(นายสืบสมบัติ  ศรีสุรินทร) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลดาน 

 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    องคการบริหารสวนตำบลดาน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร    

ท่ี    สร 78501.1/        วันท่ี           ตุลาคม  2560         

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)  

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563       

เรียน  คณะกรรมการฯ  

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจำป สำหรับพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2558 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 ตามตัวชี้วัดมิติท่ี 4 ขอ 2.2. กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
จัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) นั้น 
  

  องคการบริหารสวนตำบลดาน จึงขอเชิญทานรวมพิจารณาจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 ในวันท่ี 27 ตุลาคม  
๒๕60  เวลา  ๑0.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลดาน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและรวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 

 
  (นายชนะศักดิ์  หงษทอง) 

 ประธานกรรมการฯ 
 
 

รายนามแนบทาย 
 
1.  นายอติเทพ  ลักขษร   ........................................................................... 
 
2.  นางสัญญา เสาทอง   ........................................................................... 
 
3. นายภูสิทธิ์  จำปาทอง   ........................................................................... 
 
๔.  นางสาวพลอยรัศมี กลิ่นสุคนธ  ........................................................................... 
 
5.  นางสาวพิพรรษพร  ทองนำ    ........................................................................... 

 
6.  นางสาวลิลาวัลย  เจือจันทร    ........................................................................... 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 
ครั้งท่ี   ๑/๒๕60 

วันท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลดาน 

************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑….......................................................................................... 
    ๑.๒…………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.๑ การพิจารณาจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master  
Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563     
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืนๆ 
    -ไมมี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผูเขาประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563  
ครั้งท่ี   ๑/๒๕60 

วันท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลดาน 

***************** 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชนะศักดิ์  หงสทอง ประธานกรรมการ   

2 นายภูสิทธิ์ จำปาทอง กรรมการ   

3 นางสัญญา  เสาทอง กรรมการ   

4 นางสาวพลอยรัศมี  กลิ่นสุคนธ กรรมการ   

5 นายอติเทพ  ลักขษร กรรมการ   

6 นางสาวพิพรรษพร  ทองนำ เลขานุการ   

7 นางสาวลิลาวัลย  เจือจันทร ผูชวยเลขานุการ   

  
 ๑.  ผูเขารวมประชุมท้ังหมด                  จำนวน         7      คน 
 ๒.  ผูมาประชุม                       จำนวน          7 คน 
 ๓.  ผูไมมาประชุม             จำนวน          -         คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 
ครั้งท่ี   ๑/๒๕60 

วันท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลดาน 

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

ผูมาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชนะศักดิ์  หงสทอง ประธานกรรมการ ชนะศักดิ์  หงษทอง  

2 นายภูสิทธิ์ จำปาทอง กรรมการ ภูสิทธิ์ จำปาทอง  

3 นางสัญญา  เสาทอง กรรมการ สัญญา  เสาทอง  

4 นางสาวพลอยรัศมี  กลิ่นสุคนธ กรรมการ พลอยรัศมี  กลิ่นสุคนธ  

5 นายอติเทพ  ลักขษร กรรมการ อติเทพ  ลักขษร  

6 นางสาวพิพรรษพร  ทองนำ เลขานุการ พิพรรษพร  ทองนำ  

7 นางสาวลิลาวัลย  เจือจันทร ผูชวยเลขานุการ ลิลาวัลย  เจือจันทร  

 
เปดประชุมเวลา  ๑0.๐๐  น.   

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ประธานกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information 
Technology Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 กลาวเปดการประชุม ตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานกรรมการฯ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง กำหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจำป สำหรับพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 ตามตัวชี้วัดมิติท่ี 4 ขอ 2.2. กำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) องคการบริหารสวน
ตำบลดาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 ตามคำสั่ง อบต.ดาน ท่ี 295/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ประจำปงบประมาณ ๒๕64– ๒๕66 ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2560 
ประกอบดวย 
  1.  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลดาน   ประธานกรรมการ 
  2.  หัวหนาสำนักปลัด อบต.ดาน    กรรมการ 

3.  ผูอำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4.  ผูอำนวยการกองชาง      กรรมการ 
   5.  ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
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  6.  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ 
7.  คนงาน (งานการเจาหนาท่ี)     ผูชวยเลขานุการ 

  โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information 
Technology Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามประกาศหลักเกณฑท่ีกำหนด 
แลวรายงานผลตอนายกองคการบริหารสวนตำบลดานตอไป   

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งท่ีแลว 
    -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.๑  การพิจารณาจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master 
Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563  
ประธานกรรมการฯ - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2545 สวนท่ี 3 
การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตำบล ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง
กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปสำหรับพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 องคการบริหารสวนตำบลดาน จึงไดจัดทำแผน
แมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป พ.ศ. 2561 - 2563 ข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับประกาศขางตน  

องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดจัดทำแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน โดยมี
เนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซ่ึงตองจัดทำให
สอดคลองกับแผน อัตรากำลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของ
แผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบลดวย 
ประธานกรรมการฯ -  ขอใหเลขานุการเปนผูชี้แจงแนวทางและหลักการในการจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตำบลใหท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการ    กำหนดข้ันตอนในการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology 
Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 มีข้ันตอนดังนี้ 
กรรมการและเลขาฯ ๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology 
Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563  
    ๒. วิเคราะหปญหา ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแนว
ทางแกไขปญหา 
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    ๓. จัดทำแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 
   ๔. ติดตามและประเมินผล 
    ๕. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลใหผูบริหารทราบ 
การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลดาน ปรากฏดังนี้ 

1. สถานภาพดานเทคโนโลยีและการส่ือสารภายใน 
  คอมพิวเตอรและผูใช 
  องคการบริหารสวนตำบลดาน มีโครงสรางสวนราชการท้ังสิ้น 1 สำนัก 3 กอง และมี
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในปจจุบันเพ่ือใชในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหนวยงานปรากฏ
ดังนี้ 

หนวยงาน ประเภทคอมพิวเตอร  (เครื่อง) 
โนตบุค คอมพิวเตอรตั้งโตะ รวม 

สำนักปลัด 1 10 11 
กองคลัง 1 6 7 
กองชาง 1 4 5 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 2 2 
รวมท้ังหมด 3 22 25 

จากการวิเคราะหขอมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เจาหนาท่ี
ไมรวมฝายบริหารและกิจการสภา จำนวน 57 คน คำนวณได 2.28 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร 1 
เครื่อง ซ่ึงในการปฏิบัติงานภายในขององคการ เจาหนาท่ีแตละตำแหนงจะตองปฏิบัติงานในหลายดาน จึงมี
ความจำเปนตองใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปน 

ระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 
องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดดำเนินการออกแบบ วางเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน

ผานระบบ internet กับหนวยงาน CAT พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร  และใชระบบ LAN/WIFI ภายในสำนักงาน  
ระบบเครือขายไรสาย (CPRU WI-FI ) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดเปดใหบริการระบบเครือขายไรสาย แกประชาชนผูมารับ

บริการภายในบริเวณสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดาน เพ่ือการคนควาขอมูล ของประชาชน หรือ 
นักเรียน นักศึกษาท่ีมาใชบริการเครือขายไรสาย ของทางองคการบริหารสวนตำบลดาน  

ระบบส่ือสาร (โทรศัพทภายใน) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน มีระบบสื่อสารทางโทรศัพทแบบพนักงานรับสายจำนวน 1 

ชุด โดยใชหมายเลข 044-069723  จำนวน 1 เลขหมาย อยางไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท
ภายในจะเปนแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเทานั้น เพ่ือติดตอสื่อสารกับสวนงานตาง ๆ โดยไม
จำเปนตองมีพนักงานรับสาย เพ่ือเปนการลดภาระดานคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ตอไป 

ระบบโทรสาร (FAX) 
องคการบริหารสวนตำบลดาน มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใชหมายเลข 044-

069723 เพ่ือติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกท่ีรวดเร็วและยังมีความจำเปนในการใชเทคโนโลยีนี้ 
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2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตำบลดาน ไดวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไวเปน 2 แนวทาง 

ซ่ึงจะตองดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดแก 
2.1  มีการขยายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย (WIFI) เพ่ือใหการปฏิบัติงานผานระบบ

เครือขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รองรับภารกิจตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกำหนด เชน    
-ระบบจัดการฐานขอมูลบุคคลากรแหงชาติ (LHR) 
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (Electronic Plan) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพยสิน การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนท่ีภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนข้ันเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สปสช.)  
  -ระบบบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหนวยงานองคการบริหารสวน
ตำบลดาน ท่ีผานการฝกอบรมดานคอมพิวเตอร หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการดานการ
ดำเนินงานของหนวยงาน อาทิ เชน 
  - ระบบการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ภายในหนวยงาน เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอยางเปนระบบ โดยการออกเลขท่ีหนังสือ เลขท่ีคำสั่ง และลงวันท่ี
ของเลขท่ีหนังสืออยางเปนปจจุบัน 
  - ระบบบริหารขอมูลการอบรม (IT- Training) เปนการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผานทางอินเตอรเน็ต เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไป
วางแผนในการจัดอบรมไดทันทวงที 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตำบลดาน กำหนดไว 3 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 

วัตถุประสงค     
เพ่ือใหเปนมาตรฐานในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดาน ซ่ึงเปนสิ่งจำเปน

อยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร แตไมมีการจัดการระบบ ไมมีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู
ของขอมูลสารสนเทศขององคกร ซ่ึงจะทำใหเกิดปญหาไดในภายหลังได ดังนั้น จึงจัดใหมีการพัฒนาและ
จัดการระบบเทคโนโลยีเขาสูระบบและเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 
1. วางระบบฐานขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบไดตลอดเวลา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ และ 

ผูใหบริการ โดยมีความพึงพอใจ และสงผลดีตอการพัฒนาองคการ สูการพัฒนาประเทศชาติ ตอไป ดังนั้น 
ระบบเทคโนโลยีจึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลขาวสารท่ีครบถวน เปนจริง และสามารถตรวจสอบได ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือ กอใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอ่ืน หนวยงานอ่ืน 

 เปาหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพรอมแกการใหปฏิบัติงาน และการใหบริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอความตองการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค 
  เพ่ือพัฒนาผูใชระบบ ICT ใหมีความรูและความสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางดีเยี่ยมอยูเสมอ รวมท้ังจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดาน ICT มาประจำงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เปาหมาย 
  1. บุคลากรมีความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี 
  2. มีบุคลากรดาน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 
  3. สามารถใหความรูแกผูมาใชบริการไดเปนอยางดี 
  4. รูระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ ของ พ.รบ.ท่ีเก่ียวของ 
 
ประธานกรรมการฯ ตามท่ีไดพิจารณารางแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology Master 
Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 มีกรรมการทานใดจะเพ่ิมเติมหรือแกไขหรือไม หากไมมีผม
ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนแมบทสารสนเทศ (Information Technology 
Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนแมบทสารสนเทศ (Information 
Technology Master Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 ตามท่ีเสนอ   

ประธานกรรมการฯ เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแลว จะไดใหเลขานุการดำเนินการจัดทำรูปเลมและเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลดาน เห็นชอบและประกาศใชแผนฯ ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานกรรมการฯ เม่ือกรรมการทุกทานรับทราบแลว  มีอะไรท่ีจะเสนอ เพ่ิมเติมอีก เม่ือไมมี 
    ขอปดการประชมุในครั้งนี้ 

ปดประชุมเวลา   ๑2.๐๐ น. 

 
                                                            
                                       ลงชื่อ………………………………………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวพิพรรษพร  ทองนำ) 
    เลขานุการฯ 

 
 

     ลงชื่อ………………………………………………..ผูรับรองรายงานการประชุม 
    (นายชนะศักดิ์  หงษทอง) 

    ประธานกรรมการฯ 
 
 
 
 
 


	โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้
	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่
	บันทึกข้อความ

