
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เรื่อง  ประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Master Plan) 
พ.ศ. 2558-2560 

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

ดวย  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  ไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan)  พ.ศ.2558-2560  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา  
3  ป  ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  และไดกําหนดนโยบาย  กรอบแนวทางและทิศทางการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)  ใหสอดคลองกับบริบทในการบริหารงานเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นที่ 
 

  ในการน้ี  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  จึงขอประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  30 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
               
                (นายทรงวุฒิ  ทองรักษ) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบลละอาย 
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เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

พ.ศ.2558-2560 
....................................................... 

 

ดวย  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  จะจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan)  พ.ศ.2558-2560  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา  
3  ป  ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย   
 

  ในการน้ี  เพื่อใหการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master 
Plan) เปนไปดวยความเรียบรอย  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการฯ  ดังน้ี  

1. นายทรงวุฒิ  ทองรักษ นายก อบต.ละอาย  เปนประธาน 
2. นางโสภา  ทองฉิม  ปลัด อบต.ละอาย  เปนกรรมการ 
3. นายธีระพงค  พลวัฒน รองปลัด อบต.ละอาย  เปนกรรมการ 
4. นายอภิชาติ  ศรีสุข  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. เปนกรรมการ 
5. นายโชคชัย  ศรีอักษร  รักษาการ ผอ.กองชาง  เปนกรรมการ 
6. จ.ส.อ.ชัยนันต  พื้นผา บุคลากร   เปนเลขานุการ 
ใหคณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ัง  มีหนาที่  กําหนดนโยบาย  กรอบแนวทางและทิศทางการจัดทํา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)  ใหสอดคลองกับบริบทในการ
บริหารงาน  เพื่อประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นที่ 
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สวนที่ 1 บทนํา 
 

1. สภาพทั่วไป 
 

1.1 ที่ต้ัง เน้ือที่ อาณาเขต 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลละอาย  ตั้งอยูบานเลขท่ี  32/1  หมูท่ี  3  ตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ติดถนนสายจันดี – พิปูน  อําเภอฉวาง 

 หางจากท่ีวาการอําเภอฉวาง   12 กิโลเมตร 
 หางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  65 กิโลเมตร 
 

       เน้ือที่     ประมาณ 111.18 ตารางกิโลเมตร  หรือ 55,112 ไร 
 

 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จด ตําบลยางคอม  อําเภอพิปูน 
  ทิศใต  จด ตําบลสวนขัน  อําเภอชางกลาง 
  ทิศตะวันตก จด ตําบลนาแว , ไสหรา อําเภอฉวาง 
  ทิศตะวันออก จด ภูเขาหลวง  อําเภอลานสกา 
 

1.2 ประวัติความเปนมา 
      ตามประวัติเดิม  ตําบลละอาย   เปนหัวเมืองหน่ึงในสมัยสมุหเทศาภิบาล  ขึ้นอยูกับ อําเภอลําพูน         ซ่ึงปจจุบัน

เปนตําบลขึ้นอยูกับอําเภอนาสาร    จังหวัดสุราษฎรธานี   ในสมัยน้ันมี  หลวงปราบประทุษราษฎร   (  นายเอียด  ณ นคร  ) 
เปนนายอําเภอ  ซ่ึงตอมาไดแยกออกมาเปนตําบลในอําเภอฉวาง 

       สวนคําวา   “   ละอาย  ”   ตามท่ีเลากันมา  หมายถึง  หมอกและละอองนํ้า  ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณท่ี 
ราบติดกับภูเขา   

คําขวัญและวิสัยทัศนตําบลละอาย  

 คําขวัญตําบลละอาย  

“  พัฒนา  สามัคคี   มีคุณธรรม ” 

วิสัยทัศนตําบลละอาย 

“พัฒนาชุมชนกาวไกล ใสใจการศึกษา แกปญหาสังคม ระดมความคิด เศรษฐกิจกาวหนา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน ” 
 

ประวัติการจัดต้ัง  อบต. ละอาย 

องคการบริหารสวนตําบลละอาย ไดประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล         ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลง
วันท่ี   2  มีนาคม   พ.ศ.  2539  ( ลําดับท่ี   748  โดยจัดเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก   )   
            ปจจุบันไดปรับขนาดเปน อบต.ขนาดกลาง  
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1.3  ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิประเทศ   ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบบริเวณเชิงภูเขา 
 ลักษณะภูมิอากาศ   เปนแบบมรสุมเขตรอนแบงออกเปน  2  ฤดู  คือ  ฤดูรอน  และฤดูฝน 

 ฤดูรอน   เร่ิมตั้งแตเดือน  กุมภาพันธ    -   เมษายน 
 ฤดูฝน      เร่ิมตั้งแตเดือน  พฤษภาคม   -   มกราคม 
 

1.4  จํานวนหมูบาน  จํานวนประชากร    จํานวนครัวเรือน 
จํานวนหมูบานในเขตตําบลละอาย  ( เต็มท้ังหมูบาน )  มีจํานวน  17  หมูบาน  จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  3,757  ครัวเรือน  
มีจํานวนประชากร  11,564 คน   แยกเปนชาย  5,689  คน  หญิง 5,875  คน   มีความหนาแนนเฉลี่ย  104  คน  /  
ตารางกิโลเมตร (ขอมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556                                                                             
ขอมูลจํานวนครัวเรือนและประชากรแยกตามหมูบาน 

ช่ือหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร รายช่ือกํานัน / 

ผูใหญบาน ชาย หญิง รวม 
1.  บานนาคอ 198 257 257 514 นายสมพร  สิทธิเชนทร 
2.  บานมะปรางงาม 427 616 681 1,297 นายสุนทร  วงศสวัสดิ ์
3.  บานเศลาใต 303 524 504 1,028 นายวิชัย  สุมงคล 
4.  บานกลาง 245 351 396 747 นายไชยวัฒน  นุมาศ 
5.  บานนาพลาย 182 269 276 545 นายสมชาย  สวนกูล 
6.  บานปลายคลองเพรงใหม 124 161 175 336 นายสนทยา  รัศมี 
7.  บานโคกยาง 312 412 460 872 นายประดิษฐ  พัฒนศิลป 
8.  บานทอนวังปราง 280 452 476 928 นายจรูญ  พยาบาล(กํานัน) 
9.  บานปลายคลองเสลา 225 277 278 555 นายอุดมศักดิ์  ประพฤต ิ
10.  บานสวนอาย 359 504 530 1,034 นายยุทธภูมิ เพชรประพันธ 
11.บานไสควนแจง 158 278 238 516 นายธนพล  จิตตารมย 
12.  บานปลายระแนะ 330 602 583 1,185 นายปรีดา  เปรมประชา 
13.  บานหนองใหญ 144 219 210 429 นายอภิชัย  จิตจํา 
14.  บานปาสงวน 144 257 252 509 นายพรพิศิษฐ  สโมสร 
15.  บานกลางพัฒนา 112 170 202 372 นายสายันต  จิตรา 
16.  บานหวยก่ิงทอง 112 178 178 356 นายสมพงษ  ภารา 
17.  บานปาพาด 102 162 179 341 นายอาธิสร กุลฤทธ์ิ 

รวม 3,757 5,689 5,875 11,564  
 
 
 

ที่มา  :   ขอมูลทะเบียนราษฎรอําเภอฉวาง ณ 31 ธันวาคม 2556  
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2. ขอมูลพ้ืนฐานของ  อบต. ละอาย  

2.1ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ( ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน )  
        2.1.1  การคมนาคม 

ถนนลาดยาง  8  สาย     ถนนคอนกรีต   29  สาย     ถนนหินคลุก  , บุกเบิก    73  สาย 
        2.1.2  การไฟฟา  

มีไฟฟาใชครบจํานวน   17  หมูบาน   3,757  ครัวเรือน  นอกจากน้ียังไดมีการติดตั้งไฟแสง 
จันทรในยานชุมชนน้ีมีประชาชนอยูอยางหนาแนน และ บริเวณถนนท่ีใชสัญจรไปมาในพ้ืนท่ีตําบลละอายเพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรและความปลอดภัยในยามค่ําคืน ณ ปจจุบันจํานวน  220  ดวง     
       2.1.3  การประปา  โดยแบงเปน    
หมูท่ี  3   เปนประปาของกรมอนามัย ซ่ึงไดถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบลละอายแลว (ใชรวมกับหมูท่ี 4) 
หมูท่ี  12  เปนประปาของกรมพัฒนาท่ีดิน หมูท่ี 13เปนประปาของ รพช. หมูท่ี  11  เปนประปาพระราชดําริ 
หมูท่ี  9  เปนประปาฝายนํ้าลนพระราชดําริ  หมูท่ี 2 เปนประปาบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้า  
หมูท่ี17เปนประปาบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้า 
     นอกจากน้ีในปงบประมาณ  2550 - 2551 ยังไดมีการกอสรางเพ่ิม  คือ 
1.หมูท่ี 2 ประปาผิวดินขนาดใหญมาก (กรมทรัพยฯ) 
2.หมูท่ี 7 ,11  ประปาผิวดินขนาดกลาง (กรมทรัพยฯ)   
3.หมูท่ี 14 ประปาผิวดินขนาดกลาง (การประปานครหลวง)                                                    
      2.1.4  ศาลาที่ประชุมประจําหมูบาน  และ เสียงตามสาย   
 ศาลาที่ประชุมหมูบาน 
 องคการบริหารสวนตําบลละอายจัดสรางศาลาท่ีประชุมหมูบานแลวจํานวน 16 แหง จากท้ังหมด  จํานวน  17  แหง  
( เหลือหมูท่ี 2 บานมะปรางงาม )  

เสียงตามสาย 
 องคการบริหารสวนตําบลละอายไดจัดสรางเสียงตามสายแลวเสร็จจํานวน  17 แหง  
 ในปงบประมาณพ.ศ.2557องคการบริหารสวนตําบลละอายไดดําเนินโครงการติดตั้งระบบกระจายขาว แบบไรสาย 
ครอบคลุมหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลละอาย มีชุดเคร่ืองรับพรอมเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 24 จุด 
 

2.2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
องคการบริหารสวนตําบลละอายตั้งอยูในบริเวณท่ีราบแมนํ้าหลวง  ตนนํ้าแมนํ้าตาปสวนพ้ืนท่ีอําเภอ 

ฉวาง   และเปนท่ีราบเชิงเขาสลับกันไป  สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเหมาะแกการเกษตร   ( สวนยาง  , ผลไม  )  และตั้งถิ่นฐาน
บานเรือนท่ีอยูอาศัย  เปนแหลงกําเนิดลําคลอง   ลําธาร  และยังอุดมไปดวยปาไม  ภูเขา  นํ้าตก  เชน  นํ้าตกสอยดาว  นํ้าตก
สวนอาย  นํ้าตกหนานโจน เปนตน    ท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการทองเท่ียว  ท้ังน้ีมีทัศนียภาพท่ีโดดเดน  คือ  บริเวณยอดเขาจะ
ปกคลุมไปดวยหมอก  มีคายเย็นซ่ึงในอดีตเปนคายท่ีพักของผูกอการรายคอมมิวนิสต  ซ่ึงในปจจุบันยังปรากฏรองรอยใหเห็น
กันอยู  
 2.2.1  ทรัพยากรนํ้า    แหลงนํ้าธรรมชาติและการชลประทาน   
 -  คลอง      7   แหง                         -  หนองบึง 6 แหง 
 -  บอนํ้าตื้น 35   แหง                        -  ฝาย 3 แหง 
 -  สระนํ้า 3 แหง                         -  ลําหวย 2 แหง 
 2.2.2  การทองเที่ยว สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ีตําบลละอาย 
 นํ้าตกสอยดาว   อยูในพ้ืนท่ี   หมูท่ี  7                      นํ้าตกหนานโจน อยูในพ้ืนท่ี  หมูท่ี   7,11 
 นํ้าตกสวนอาย   อยูในพ้ืนท่ี   หมูท่ี  10                    นํ้าตกปลายพุก อยูในพ้ืนท่ี  หมูท่ี    12 
 อุทยานเขาหลวง อยูในพ้ืนท่ี  หมูท่ี  9,16,10,7,11,12 
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เน่ืองดวยตําบลละอายเปนพ้ืนท่ีท่ีติดกับเขตอุทยานเขาหลวงประกอบกับประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร ( สวนยางพารา และสวนผลไม ) ทําใหพ้ืนท่ีสวนใหญปกคลุมไปดวยตนไมนานาพันธุ  สงผลใหสิ่งแวดลอม
ยังคงสภาพท่ีสมบูรณไมมีมลพิษทางอากาศ 
 2.3  ดานเศรษฐกิจ   
  สืบเน่ืองดวยตําบลละอายเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ  การประกอบอาชีพทางการ
เกษตรจึงถือเปนอาชีพหลักของประชาชนในตําบลละอายโดยจะสังเกตไดจากตัวเลขจํานวนการประกอบอาชีพของประชาชน
ในตําบลละอายซ่ึงการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยูท่ีประมาณ  รอยละ  90 %    
ทําใหผลิตผลทางการเกษตรออกสูตลาดเปนจํานวนมากมาย สงผลใหความเปนอยูของประชาชนมีรายไดและ ความเปนอยูท่ีดี
พอสมควร  
 ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ๆ ไดแก   
1. ยางพารา                                   3. มังคุด  5. ลองกอง 
2. เงาะโรงเรียน                            4. ลางสาด  6.ปาลมนํ้ามัน  
          )                                                                                                                                                            

ในอนาคตมีแนวโนมการลงทุนในดานการทองเท่ียว สืบเน่ืองจากมีสถานท่ีทองเท่ียวและแหลงพักผอน 
หยอนใจท่ีสวยงามและยังสภาพความสมบูรณในหลายๆจุด ซ่ึงหากไดรับการสงเสริมสนับสนุนคาดวานาจะเปนชองทางในการ
ทํารายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังมีสินคาและผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพตางๆในพ้ืนท่ีตําบลละอายท่ี
สามารถสรางงาน สรางรายได สรางชื่อเสียงใหกับตําบลละอาย เชน          กลุมดอกไมประดิษฐ หมูท่ี 17 กลุมนํ้ายา
เอนกประสงค หมูท่ี 1 , 7 กลุมไมกวาดดอกหญา หมูท่ี 12               กลุมเพาะเห็ด หมูท่ี 5 ,10 กลุมกลวยฉาบมันฉาบ หมู
ท่ี 3 , กลุมไมเทาก่ิงทอง หมูท่ี 16 ,กลุมเลี้ยงจ้ิงหรีด หมูท่ี 9กลุมเลี้ยงดวงสาคู และกลุมขาวไร หมูท่ี 7 เปนตน 

รายไดเฉล่ียตอคนตอปของประชากรในพ้ืนที ่

รายไดเฉล่ียตอคนตอปในพ้ืนที่ตําบลละอาย คือ   60,202 บาท (ขอมูล จปฐ. ป 2557) 

สถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
      ป    2557   รายรับ(รวมเงินอุดหนุน)   51,587,446.15      บาท 
  รายจาย      47,533,467.23     บาท 
      ป    2558   รายรับ(รวมเงินอุดหนุน)   57,145,590.32      บาท 
  รายจาย      48,836,657.76     บาท 
      ป    2559   ประมาณการรายรับ(รวมเงินอุดหนุน) 35,434,000.00      บาท 
  ประมาณการรายจาย(ประมาณรายจาย )  35,434,000.00   บาท 
2.4  ดานสังคม  
             2.4.1  การศึกษา 
  มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง  มีโรงเรียนประถมศึกษา   6  แหง  หน่ึงในจํานวนน้ีมีโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาถึงมัธยมศึกษาปท่ี    3  จํานวน   1  แหง  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   7  แหง   
  โรงเรียนมัธยมศึกษา     โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ   ตั้งอยูหมูท่ี   2   

โรงเรียนประถมศึกษา  
 โรงเรียนบานทอนวังปราง  ( ขยายโอกาสทางการศกึษาถึงมัธยมตน )  ตั้งอยูหมูท่ี 8  
 โรงเรียนวัดมะปรางงาม                                 ตั้งอยูหมูท่ี 2  
 โรงเรียนบานเศลาใต                                ตั้งอยูหมูท่ี  3  
 โรงเรียนบานโคกยาง                                ตั้งอยูหมูท่ี  7 
 โรงเรียนบานสวนอาย                                ตั้งอยูหมูท่ี 10  
 โรงเรียนบานปาพาด                                ตั้งอยูหมูท่ี  17  
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสวนอาย  ( ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน )   ตั้งอยูหมูท่ี  10    
       จํานวนเด็กเล็ก   57  คน  จํานวนครูผูดูแลเด็กเล็ก  3  คน  
2. ศพด. บานเหนือคลองประชาสรรค  ( ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ) ตั้งอยูหมูท่ี  9   

จํานวนเด็กเล็ก  80  คน  จํานวนครูผูดูแลเด็ก  4  คน  
3. ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดมะปรางงาม ( กรมการศาสนา ) ตั้งอยูหมูท่ี  2   

จํานวนเด็กกอนเกณฑ  181  คน  จํานวนครูผูดูแลเด็กกอนเกณฑ  10  คน  
4. ศพด. โรงเรียนบานปาพาด  ( ถายโอนจาก  สปช. )   ตั้งอยูหมูท่ี  17   

จํานวนเด็กเล็ก  22  คน  จํานวนครูผูดูแลเด็กเล็ก  1 คน  
5. ศพด.  โรงเรียนบานทอนวังปราง  ( ถายโอน จาก สปช. ) ตั้งอยูหมูท่ี  8   

จํานวนเด็กเล็ก  45  คน  จํานวนครูผูดูแลเด็กเล็ก  2 คน  
6.    อนุบาลวงศสวัสดิ์     ตั้งอยูหมูท่ี  8       อยูในความดูแลของเอกชน 
           2.4.2  ศาสนา 

ประชาชนในตําบลละอายนับถือศาสนา พุทธ  100 % มีวัดจํานวน  5  แหง  สํานักสงฆ 1 แหง    
วัดและสํานักสงฆในตําบลละอาย   
1. วัดอินทรสุคนธาราม ( วัดเขาปอม )       ตั้งอยูหมูท่ี   7  
2. วัดบุญประสิทธ์ิ                                      ตั้งอยูหมูท่ี   3 
3. วัดปลายระแนะ                                      ตั้งอยูหมูท่ี   12 
4. วัดสวนอาย                                            ตั้งอยูหมูท่ี   10 
5. วัดมะปรางงาม                                       ตั้งอยูหมูท่ี    2 
6.   สํานักสงฆควนเนียง                 ตั้งอยูหมูท่ี    3  

          2.4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปอมยามสถานีตํารวจชุมชน   2   แหง มีเจาหนาท่ีตํารวจ  3  คน   
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน  268 คน (จํานวนการฝกอบรม 4 รุน) 
รุนท่ี 1  (ฝกป 2548)      115   คน       รุนท่ี 2   (ฝกป 2550)  50   คน   รุนท่ี 3   (ฝกป 2553)  66   คน  
รุนท่ี 4   (ฝกป 2557)       37   คน   
นอกจากน้ียังไดจัดซ้ือรถกูชีพกูภัย (EMS) และรถนํ้าเอนกประสงค ไวรองรับการใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
ละอายและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

          2.4.4  สาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน   2  แหง  คือ  
1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานมะปรางงาม ตั้งอยูหมูท่ี2มีเจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัย3คน  
      ลูกจาง 1 คน (พ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 9 หมูบาน) ไดแก หมูท่ี 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 14 , 15 และ 17 
2.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทอนวังปรางตั้งอยูหมูท่ี8มีเจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัย5คน 
      (พ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 8 หมูบาน) ไดแก หมูท่ี   7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 และ 16 
จํานวน  อสม.ในพ้ืนท่ีตําบลละอายมีท้ังสิ้น   226  คน         
มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน  17  แหง (หมูบานละ  1  แหง)  
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6.  ศักยภาพในตําบล 

6.1   ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
จํานวนบุคลากร จํานวน  39  คน 
ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล           28  คน 
ตําแหนงในกองคลัง     6    คน 
ตําแหนงในสวนโยธา     5    คน 

 
7.  ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 งบประมาณดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณป  2558  จํานวน    บาท 
 งบประมาณป  2559  จํานวน    บาท 

งบประมาณป  2560  จํานวน    บาท 
 
8.  การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ปรากฏดังน้ี  
    8.1  สถานภาพดานเทคโนโลยีและการส่ือสารภายใน 
  คอมพิวเตอรและผูใช 
  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  มีโครงสรางสวนราชการท้ังสิ้น  3  สวนราชการ   
มีครุภัณฑคอมพิวเตอรในปจจุบันเพ่ือใชในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหนวยงานปรากฎดังน้ี 

หนวยงาน 
ประเภทคอมพิวเตอร 

โนตบุค คอมพิวเตอรตั้งโตะ รวม 
สํานักงานปลัด 4 4 8 
กองคลัง 2 4 6 
สวนโยธา 1 2 3 
รวมทั้งหมด 7 10 17 
 
  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  ไดดําเนินการออกแบบ  วางเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานผานระบบ 
internet  กับหนวยงาน  TOT  พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  และใชระบบ  LAN  ภายในสํานักงาน 
 
  ระบบเครือขายไรสาย (CPRU WI-FI) 
  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  ไดเปดใหบริการระบบเครือขายไรสายแกประชาชนผูมารับบริการภายใน
บริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลละอาย  เพ่ือการคนควาขอมูลของประชาชน  หรือนักเรียน  นักศึกษาท่ีมาใช
บริการเครือขายไรสาย  ของทางองคการบริหารสวนตําบลละอาย  แตความเร็วยังไมแรงพอ  อยางไรก็ด ี องคการบริหารสวน
ตําบลละอายมีโครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงภายในปงบประมาณ  ตอไป  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตอไป   

ระบบส่ือสาร (โทรศัพทภายใน) 
  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท  จํานวน  1  ชุด  โดยใชหมายเลข       
075-361-206  จํานวน  1  หมายเลข  อยางไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพทภายในจะเปนแบบตอบรับอัตโนมัต ิ

  ระบบโทรสาร (FAX) 
    องคการบริหารสวนตําบลละอาย  มีระบบสื่อสารทางโทรสาร  จํานวน  1  หมายเลข  ใชหมายเลข    
075-361-206 ตอ 111  เพ่ือติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกท่ีรวดเร็วและยังมีความจําเปนในการใชเทคโนโลยีน้ี 
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       8.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  องคการบริหารสวนตําบลละอาย  ไดวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไวเปน  2  แนวทาง  ซ่ึง
จะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ไดแก 

8.2.1  แนวทางการจัดจางบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกร 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานผานระบบเครือขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รองรับภารกิจตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด  
เชน 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประมวลผล (Electronic Plan) 
- ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพยสิน  การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (G-procurement) 
- ระบบจัดการฐานขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากรทองถิ่น (PDMS) 
- ระบบการจัดเก็บภาษ/ีแผนท่ีภาษี (LTAX) 

- ระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-Lass) 
- ระบบงานสารบรรณ 
- ระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.) 

8.2.2  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยบุคลากรของหนวยงานองคการบริหาร 
สวนตําบลละอาย ท่ีผานการฝกอบรมดานคอมพิวเตอร  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ  เพ่ือบูรณาการดานการ
ดําเนินงานของหนวยงาน  อาทิเชน 

- ระบบการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ภายในหนวยงาน  เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และ
จัดเก็บเอกสารทางราชการอยางเปนระบบ  โดยกสนออกเลขหนังสือ  เลขท่ีคําสั่ง  และลงวันท่ีของ
เลขท่ีหนังสืออยางเปนปจจุบนั 

- ระบบบริหารขอมูลการอบรม (IT-Training)  เปนการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมผานทาง
อินเตอรเน็ต  เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ  และการประหยัดเวลาในการดําเนินการ  สามารถนําไป
วางแผนในการจัดอบรมไดทันทวงที 

- ระบบวันลาพักผอนสะสม  เปนการพัฒนาระบบขอมูลการลาของบุคลากรภายในองคกรในแตละ
ปงบประมาณ  ใหมีความถูกตองและไมคลาดเคลื่อน  
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สวนท่ี 2 
การวิเคราะห (SWOT) 

 
การวิเคราะห (SWOT) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ท่ีมีผลตอ

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  เปรียบเทียบในปท่ีผานมา  โดยจากการศึกษาสภาพแวดลอม  ปรากฏ
ดังตอไปน้ี 

 
ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง 
1.  การกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําไดงาย 
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมํ่าเสมอ 
3. มีการจัดทํา  และปรับปรุงโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับหนวยงานอยูเสมอ 
จุดออน 
1.  ไมมีบุคลากรท่ีดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
2. งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรมีอยางจํากัด 
3. การดําเนินการปรับปรุง  แกไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองอาศัยหนวยงานภายนอกหรือเอกชน 

 
ปจจัยภายนอก 
โอกาส 
1. หนวยงานผูกํากับดูแล  ใหการสนับสนุนดานโปรแกรมการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 
2. การพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานตางๆมีการฝกอบรมอยูเสมอ 
3. มีการสรางความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน  เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําอยูเสมอ 
ภัยคุกตาม 
1. เครือขายอินเตอรเน็ตไมเสถียร 
2. ระบบการดําเนินงานท่ีหนวยงานผูกํากับดูแล  กํากับใหใชไมสมบูรณ 
3. การคุกคามของไวรัสท่ีมาจากระบบอินเตอรเน็ต 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองใชงบประมาณดําเนินการมาก 
5. การดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรมีความยุงยาก  ลาชา  ตองผานคณะกรรมการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรระดับจังหวัดกอน  ไมทันตอการใชงาน 
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สวนท่ี 3 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตรแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จากการวิเคราะห  จุดออน  จุดแข็ง  โอกาสและภัยคุกคาม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวน

ตําบลละอาย  ในปงบประมารท่ีผานมา  จึงสามารถนํามาสรุปและจัดทําเปนวิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตร  ในการ
จัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ดังน้ี  
   วิสัยทัศน (Vision) 
 มีเครือขายความเร็วสูง ครอบคลุมหนวยงานทุกระดับ รองรับฐานขอมูล ประชาชนเขาถงึบริการสารสนเทศ 

  พันธกจิ (Mission) 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหมีความทันสมัย 
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ 
3. ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสูประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
4. พัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีเพ่ือนํามาพัฒนาระบบ 

เปาหมายหลัก 
1. องคการบริหารสวนตําบลละอาย  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีแผนแมบท 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
2. องคการบริหารสวนตําบลละอาย  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนระบบ 
3. องคการบริหารสวนตําบลละอาย  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 

บริการอยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
4. องคการบริหารสวนตําบลละอาย  มีบุคลากรท่ีมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงกําหนดใหมียุทธศาสตร  3  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที ่1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 
 การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการ 

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลละอาย ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร  แตไมมี
การจัดการระบบ  ไมมีการวางแผน  จัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศขององคกร  ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาในภายหลังได  
ดังน้ัน  จึงจัดใหมีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยเีขาสูระบบและเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน     

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร  เพ่ือการบริการอยางมี 
ประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบการบริหาร  เพ่ือการบริการประชาชน  ใหมีประสิทธิภาพ  เกิด 
ประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ  และผูใหบริการ  โดยมีความพึงพอใจ  และสงผลดีตอการพัฒนาองคกร  สูการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป  ดังน้ัน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลขาวสารท่ีครบถวน  เปนจริง  และ
สามารถตรวจสอบได  ตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  และไมละเมิดสทิธิสวนบุคคล  หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลอ่ืน 

ยุทธศาสตรที ่3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบ ICT  หรือพัฒนาองคกรท่ีสอดคลองกับการพัฒนา  แตหากไม 

พัฒนาบุคลากรผูใชระบบก็ไมมีประโยชนท่ีจะกําหนดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน  ดังน้ันการจะทําให
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับการใหบริการ  และการปฏิบัติงานของบุคลากร            
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จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูและความสามรถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางดีเยี่ยมอยูเสมอ  
รวมท้ังจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดาน ICT  มาประจํางานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซ่ึงท้ัง  3  ยุทธศาสตร  ท่ีกลาวมาขางตน  มีความสัมพันธกับภารกิจหลัดขององคการบริหาร 
สวนตําบลละอาย  ดังตอไปน้ี 

ยุทธศาสตร งานการ
เจาหนา

ท่ี 

งาน
วิเคราะห
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญช ี

งาน
ปองกัน
และ

บรรเทา
สา

ธารณ
ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได 

งาน
การศึก

ษา 

งาน
กอสราง 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเปนระบบ 

/ / / / / / / / / 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหาร  เพ่ือการ
บริการอยางมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน   

/ / / / / / / / / 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

/ / / / / / / / / 
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สวนท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขององคการบริหารสวนตําบลละอาย กําหนดไว  3  
ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
  4.1.1  ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 
  4.1.2  ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร  เพ่ือการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ   และมีประสิทธผิล  เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

4.1.3  ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   4.2  การเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรสูแผนงานโครงการดังน้ี  
 ยุทธศาสตรที ่1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 

  วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหเปนมาตรฐานในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลละอาย  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนอยางมาก
หากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร  แตไมมีการจัดการระบบ  ไมมีการวางแผนจัดหมวดหมูของขอมูลของขอมูล
สารสนเทศขององคกร  ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาไดในภายหลังได  ดังน้ัน  จึงจัดใหมีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาสูระบบและเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

เปาหมาย 
1. วางระบบฐานขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกกับ  ดูแล  และตรวจสอบไดตลอดเวลา 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที ่1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ 
แผนงาน  :  ติดต้ังระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลละอาย 

กิจกรรมหลัก/โครงการ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หนวย 
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
ใหครอบคลุมทุกสวน 
กกองภายในสํานักงาน 

มีระดับความเร็ว
ของอินเตอรเน็ต
ในองคการทุกจุด 

 

จุด 3 
3,000 

3 
3,000 

3 
3,000 

 
สํานักปลัด 

 
9,000 

2.จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารกลาง
(DATAAA CENTER) 

 

มีหองศูนยขอมูล
ขาวสารเพ่ือสืบคน
ขอมูลขาวสาร
ตางๆของผูมาใช
บริการ 

แหง 1 
30,000 

1 
25,000 

1 
25,000 

 
สํานักปลัด 

 
80,000 

3.จัดหาระบบโทรศัพท
ภายในอาคาร
สํานักงานใหครบทุก
กองและหองผูบริหาร 

มีโทรศัพทเพ่ือ
ติดตอกันภายใน
อยางท่ัวถึง 

 

เคร่ือง 3 
9,000 

3 
9,000 

3 
9,000 

 
สํานักปลัด 

 
27,000 

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรท่ี  1  ท้ังหมด 42,000 37,000 37,000 สํานักปลัด 116,000 
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ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร  เพ่ือการบริการอยางมีประสิทธิภาพ   

และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 
การพัฒนาระบบการบริหาร  เพ่ือการบริการประชาชน  ใหมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน 

สูงสุดแกผูรับบริการ  และผูใหบริการ  โดยมีความพึงพอใจ  และสงผลดีตอการพัฒนาองคกร  สูการพัฒนาประเทศชาติตอไป  
ดังน้ัน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีขอมูลขาวสารท่ีครบถวน  เปนจริง  และสามารถตรวจสอบได  
ตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล  หรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน 

เปาหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมแกการใหปฏิบัติงาน  และการใหบริการประชาชน 
2. มีอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอความตองการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร  เพ่ือการบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ   และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

แผนงาน  :  ระบบการใหบริการเครือขายจากสวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการอินเตอรเน็ตและระบบส่ือสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

 
 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอ
บ 
 

งบประมา
ณรวม 
(บาท) 

หนวย 
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.จัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

มีเคร่ืองแมขายเพ่ือให
บริการดานเว็บไซตและ
ฐานขอมูลสําหรับ
หนวยงาน 

เคร่ือง - - 1 
100,000 

 
สํานักปลัด 

 
100,000 

2.จัดหาคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงาน
สํานักงาน 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับใชปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีสํานักงานตาม
มาตรฐาน ICT 

เคร่ือง 1 
21,000 

1 
34,000 

-  
สํานักปลัด 

 
55,000 

3.จัดหาคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี  
2 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 ตามมาตรฐาน
ICT 

เคร่ือง - 3 
30,000 

-  
กองคลัง 

 
30,000 

4.จัดหาคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงาน
ประมวลผล 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงาน
ประมวลผล ตาม
มาตรฐานICT 

เคร่ือง - 1 
21,000 

-  
สวนโยธา 

 
21,000 
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แผนงาน  :  ระบบการใหบริการเครือขายจากสวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการอินเตอรเน็ตและระบบส่ือสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

 
 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอ
บ 
 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 

หนวย 
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5.จัดหาเคร่ืองพิมพ
แบบฉีกหมึก 
(INKJET PRINTER)
สําหรับปร้ินงาน
กระดาษขนาด เอ3 

มีเคร่ืองพิมพแบบฉีด
หมึกตามรายละเอียดท่ี
กําหนดตามมาตรฐาน 
ICT 

เคร่ือง 1 
9,900 

- -  
สวนโยธา 

 
9,900 

6.จัดหาเคร่ืองพิมพ 
Muntifunction 
แบบหมึกฉีดinkjet 

มีเคร่ืองพิมพตาม
รายละเอียดท่ีกําหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เคร่ือง - 1 
7,600 

-  
สํานักปลัด 

 
7,600 

7.จัดหาเคร่ืองพิมพ
ชนิดเลเซอร LED 
ขาวดํา 

มีเคร่ืองพิมพตาม
รายละเอียดท่ีกําหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เคร่ือง - 1 
7,300 

-  
สํานักปลัด 

 
7,300 

8.จัดหาคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงาน
ประมวลผล 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงาน
ประมวลผลตาม
มาตรฐาน ICT 

เคร่ือง - 1 
21,000 

-  
สวนโยธา 

 
21,000 

9.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรเพ่ือใช
งานในสํานักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผน CD หมึกปร้ิน แผน
DVD 

คร้ัง 7 
70,000 

7 
70,000 

7 
70,000 

สํานักปลัด 210,000 

10.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรเพ่ือใช
งานในสํานักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผน CD หมึกปร้ิน แผน
DVD 

คร้ัง 7 
70,000 

7 
70,000 

7 
70,000 

กองคลัง 210,000 

11.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรเพ่ือใช
งานในสํานักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร  เชน
แผน CD หมึกปร้ิน แผน
DVD 

คร้ัง 5 
50,000 

5 
50,000 

5 
50,000 

สวนโยธา 150,000 

12.จัดหาอุปกรณ
ซอมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร,
ซอมแซมเครือขาย,
เคร่ืองพิมพ,โทรศัพท
และโทรเลขภายใน
สํานักงาน 

มีอุปกรณสํารองสําหรับ
ซอมแซมเคร่ืองใช
สํานักงาน เชน สายไฟ  
เมาท  แปนพิมพ ฯลฯ 
 
 
 

คร้ัง 12 
230,000 

12 
230,000 

12 
230,000 

สํานักปลัด/
กองคลัง 

690,000 

รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรท่ี  1  ท้ังหมด 450,900 555,500 520,000 อบต. 1,526,400 
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ยุทธศาสตรที ่3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาผูใชระบบ ICT  ใหมีความรูความสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางดีเยี่ยมอยูเสมอ  

รวมท้ังจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดาน  ICT  มาประจํางานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เปาหมาย 
1.  บุคลากรมีความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี 
2.  มีบุคลากรดาน ICT  โดยตรงในการรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 
3.  สามารถใหความรูแกผูมาใชบริการไดเปนอยางดี 
4.  รูระเบียบ  กฎหมาย  และขอบังคับ ของพรบ.เก่ียวของ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน  :  จัดใหบุคลากรไดเขารวมอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

 
 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอ
บ 
 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 

หนวย 
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตร
การจัดทําเว็บไซต
ของหนวยงาน 

เจาหนาท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สํานักปลัด 

 
60,000 

2.อบรมหลักสูตร
การใชงานระบบ
แผนท่ีภาษ ี

เจาหนาท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
คลัง/ชาง 

60,000 

3.อบรมหลักสูตร
การใชงาน  
โปรแกรม  
E-GP 

เจาหนาท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง 

60,000 

4.อบรมหลักสูตร
การใชงาน  
โปรแกรม  
E-Plan 

เจาหนาท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สป./คลัง 

60,000 

5.อบรมหลักสูตร
การใชงาน  
โปรแกรม  
E-LAAS 

เจาหนาท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

กองคลัง 60,000 

6.อบรมหลักสูตร
การใชงานโปรแกรม
ดานการเขียนแบบ
งานชาง 

เจาหนาท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

โยธา 60,000 

  
รวมคาใชจายตามแผนยุทธศาสตรท่ี  3  ท้ังหมด 120,000 120,000 120,000 อบต. 360,000 

 



อางอิง 
 

     แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร.  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2558-2560 


