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ค ำน ำ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การ
พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558  ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้จัดท าแผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2558-2560 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมี
เนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดท าให้
สอดคล้องกับแผน อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จะได้น าไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนา
องค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้าง
ผลงานที่ด ีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ  อ ำเภอเมืองนรำธิวำส  จังหวัดนรำธิวำส 
พ.ศ.2558-2560 

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

บทท่ี 1 บทน ำ 
 

1.1.ประวัติควำมเป็นมำ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ 

1.  ด้ำนกำยภำพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

สืบเนื่องจากมีพ่อค้าจากตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางจากตรังกานูด้วยเรือส าเภา
บรรทุกสินค้า ประเภท ถ้วย ชาม สังคโลก และอ่ืน ๆ โดยเดินเรือทางทะเลอันดามัน เข้าสู่จังหวัดนราธิวาส 
ผ่านแม่น้ าบางนราเข้าคลองยะกัง เพ่ือถ่ายสินค้า หลังจากนั้น ได้เดินทางผ่านแม่น้ าบางนราตอนล่างเข้าสู่บ้าน
กาแนะ หมู่ที่ 3 ในปัจจุบัน และผ่านเข้าคลองเล็กๆ พอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเป็นคลองตัน      
คนที่อยู่หัวเรือได้ตะโกนบอกว่า “กลัว” เป็นภาษามาเลย์ ซึ่งหมายความว่า ออก ต่อมาได้เพ้ียนมาเป็น กลูวอ
หรือกะลุวอ ในปัจจุบันนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  เดิมเป็นสภาต าบลกะลุวอ  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่               
23  กุมภาพันธ์  2540   

ต าบลกะลุวอเป็นหนึ่งในเจ็ดต าบลของอ าเภอเมืองนราธิวาส  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมือง
นราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส  ประมาณ 15  กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ  ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

อาณาเขตพ้ืนที่  75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  46,597 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลกะลุวอเหนือ   อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ   ต าบลมะรือโบออก   อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลไพรวัน   อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ต าบลล าภูและต าบลบางปอ  อ าเภอเมืองนราธิวาส 
      จังหวัดนราธิวาส 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและป่าไม้ (ป่าพรุเสม็ด) เป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบลุ่มทุ่งนา  

1.3  ภูมิอำกำศ 
  ลักษณะอากาศเป็นแบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  - เดือนเมษายน 
   2. ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 

1.4  ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินทราย ดินป่าพรุมีน้ าท่วมขังและเปรี้ยวฝาด  

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1  เขตกำรปกครอง 

จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ                            
จ านวน   8  หมู่บ้าน   ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้านยาบี           
หมู่ที่  2  บ้านก าแพง        
หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ        
หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ       
หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต   
หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา            
หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู       
หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร      

2.2  กำรเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 
 -เขตเลือกตั้งที่  1 หมู่ที่  1  บ้านยาบี     
 -เขตเลือกตั้งที่  2 หมู่ที่  2  บ้านก าแพง   
 -เขตเลือกตั้งที่  3 หมู่ที่  3  บ้านกาแนะ   
 -เขตเลือกตั้งที่  4 หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  
 -เขตเลือกตั้งที่  5 หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต  
 -เขตเลือกตั้งที่  6 หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา  
 -เขตเลือกตั้งที่  7 หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 
 -เขตเลือกตั้งที่  8 หมู่ที่  8  บ้านกาโมแร 
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3. ประชำกร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 

จ านวนประชากรในต าบลกะลุวอ  ประชากรทั้งสิ้น  11,018  คน แยกเป็นชาย 5,911  
คน  หญิง 5,107  คน  จ านวน  3,131  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  2559) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนคน(ชำย) จ ำนวนคน(หญิง) จ ำนวนคนรวมทั้งสิ้น จ ำนวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บ้านยาบี 
บ้านก าแพง 
บ้านกาแนะ 
บ้านกูแบสาลอ 
บ้านจาเราะสะโต 
บ้านโคกศิลา 
บ้านรอตันบาตู 
บ้านกาโมแร 

829 
356 
439 

1,858 
659 
651 
767 
352 

900 
357 
509 
750 
698 
668 
855 
370 

1,729 
713 
948 

2,608 
1,357 
1,319 
1,622 
722 

375 
226 
211 

1,079 
373 
325 
402 
140 

รวมทั้งสิ้น 5,911 5,107 11,018 3,131 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  121  คน/ตร.กม.  โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% 

และนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 10 % 

3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 

แยกตำมช่วงอำยุ ชำย หญิง หมำยเหตุ 
จ านวนประชากรเด็ก 1,618 1,615 อายุต่ ากว่า18 ปี 
จ านวนประชากร 3,911 3,012 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 382 480 อายุมากกว่า 60ปี 

รวม 5,911  คน 5,107  คน ทั้งสิ้น  11,018  คน 
 
4.  สภำพทำงสังคม 
 4.1  กำรศึกษำ     
  - โรงเรียนประถมศึกษา   6    แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านยาบี    หมู่ที ่ 1 
   2. โรงเรียนบ้านก าแพง    หมู่ที ่ 2 
   3. โรงเรียนบ้านกาแนะ    หมู่ที ่ 3 
   4. โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  หมู่ที ่ 4 
   5. โรงเรียนบ้านโคกศิลา   หมู่ที ่ 6 
   6. โรงเรียนบ้านไร่พญา    หมู่ที ่ 7 (ขยายโอกาส) 
   - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1  แห่ง  คือ  โรงเรียนอัลซูลามียะห์อัลยา     
ตูดีนียะห์ (บ้านยาบี) 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2   แห่ง 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ      หมู่ที่  4 
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  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู      หมู่ที่  7 
 - ศูนย์อบรมจริยธรรมประจ าหมู่บ้าน (โรงเรียนตาดีกา)     10   แห่ง 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านยาบี  หมู่ที่  1 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านบาโงแคและ หมู่ที่  1  
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านกือแนะ หมูที่  3 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านบาโย           หมู่ที่  3 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านกูแบสาลอ หมู่ที่  4 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านจาเราะสะโต หมู่ที่  5 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านโคกศิลา หมู่ที่  6 
  -โรงเรียนตาดีกาปอเนาะโคกศิลา หมู่ที่  6 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านรอตันบาตู หมู่ที่  7 
  -โรงเรียนตาดีกาบ้านกาโมแร หมู่ที่  8 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  8  แห่ง  (หมู่บ้านละแห่ง) 
 
- โครงการพระราชด าริ  8  โครงการ  คือ  

  1. โครงการอ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน 
  2. โครงการศิลปะชีพจักสานย่านลิเภา 
  3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ม.4 บ้านกูแบสาลอ 
  4. โรงเรียนบ้านโคกศิลา(โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ) 
  5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาส  
  7. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ(โคกปาฆาบือซา) 
  8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู 
 

4.2  สำธำรณสุข  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน    2   แห่ง 

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะลุวอ 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกศิลา 

4.3  หน่วยควำมม่ันคงในพื้นที่  
 -กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา 
 -ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าต าบล ( ชกต. ต าบลกะลุวอ ) 

5.  ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 5.1  กำรคมนำคมขนส่ง 

 - ถนนสายหลักมี  2  สาย  คือ 
  1.  ถนนสายบ้านค่าย-ศาลาใหม ่  2.  ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ 
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 - ถนนสายรองมี  4  หลัก  คือ 
  1. ถนนก าแพง – ยาบี   2. ถนนจาเราะสะโต – สะปอม 

3. ถนนจาเราะสะโต – โคกสยา  4. ถนนกูแบสาลอ – สะปอม  

  5.2  กำรไฟฟ้ำ 
  มีระบบไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  จ านวน  3,131  ครัวเรือน 

5.3  กำรประปำ 
ระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน   6   แห่ง   คือ 

     หมู่ที่  1  บ้านยาบี  (ใช้การไม่ได้) 
หมู่ที่  2  บ้านก าแพง 
หมู่ที่  4  บ้านกูแบสาลอ  

    หมู่ที่  5  บ้านจาเราะสะโต                            
หมู่ที่  6  บ้านโคกศิลา   
หมู่ที่  7  บ้านรอตันบาตู 

 5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ช้เป็นส่วนใหญ่ 

5.5  ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นราธิวาส  ตั้งอยู่ ต าบลบางนาค  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากต าบลกะลุวอ  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

6.  ระบบเศรษฐกิจของต ำบลกะลุวอ    
6.1  กำรเกษตรกรรม    

 พื้นที่ท ำนำปีทั้งหมด  2,030 ไร่  แยกเป็น 
   ม.1  บ้านยาบี  พ้ืนที่ท านาปี  249  ไร่    นาร้าง  171  ไร่ 
   ม.2  บ้านก าแพง  พ้ืนที่ท านาปี  333  ไร่    นาร้าง  233  ไร่ 
   ม.3  บ้านกาแนะ  พ้ืนที่ท านาปี  438  ไร่    นาร้าง  323  ไร่ 
   ม.5  บ้านจาเราะสะโต   พ้ืนที่ท านาปี  267  ไร่   นาร้าง  234  ไร่  
   ม.7  บ้านรอตันบาตู   พ้ืนที่ท านาปี  298  ไร่   นาร้าง  280  ไร่   

  ม.8  บ้านกาโมแร พ้ืนที่ท านาปี  445  ไร่   นาร้าง  284  ไร่ 
  เนื้อท่ีท านาทั้งหมด  2,030  ไร่  เนื้อที่นาจริง  505  ไร่  เนื้อที่นาร้าง  1,525  ไร่ 

 ไม้ผล 
เนื้อท่ีปลูกไม้ผล  ทั้งหมด     717      ไร ่

  ลองกอง           321      ไร่ 
   มังคุด  143      ไร ่
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   เงาะ        60      ไร่ 
  สละ        41      ไร่ 
  ทุเรียน    32      ไร่ 
   ไม้ผลอ่ืนๆ  120     ไร่ 

 ไม้ผลยืนต้น 
เนื้อท่ีปลูกไม้ยืนต้น  ทั้งหมด   10,595   ไร ่

  ยางพารา           9,907    ไร่ 
  มะพร้าว           257    ไร่ 
  ปาล์มน้ ามัน          114    ไร่ 
   ไมย้ืนต้นอ่ืนๆ              317    ไร่ 

 เนื้อที่ปลูกพืชไร่  ทั้งหมด           84    ไร ่

 เนื้อที่ปลูกพืชผัก  ทั้งหมด        342    ไร ่

 เนื้อที่อ่ืน ๆ                   370    ไร่ 

6.2  กำรปศุสัตว์ 
  ต าบลกะลุวอ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค แพะและเป็ด ในทุกหมู่บ้ านของต าบล                
กะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

6.3  แรงงำน  
อาชีพ ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา ท านาข้าวและปลูกไม้ผล  

ร้อยละ  20 ประกอบอาชีพ รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และใกล้เคียงและประเทศ
มาเลเซีย ร้อยละ  7  ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  3 ประกอบอาชีพรับราชการและอ่ืน ๆ 
 7.  ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน   
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนคน(ชำย) จ ำนวนคน(หญิง) จ ำนวนคนรวมทั้งสิ้น จ ำนวนครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บ้านยาบี 
บ้านก าแพง 
บ้านกาแนะ 
บ้านกูแบสาลอ 
บ้านจาเราะสะโต 
บ้านโคกศิลา 
บ้านรอตันบาตู 
บ้านกาโมแร 

829 
356 
439 

1,858 
659 
651 
767 
352 

900 
357 
509 
750 
698 
668 
855 
370 

1,729 
713 
948 

2,608 
1,357 
1,319 
1,622 
722 

375 
226 
211 

1,079 
373 
325 
402 
140 

8. กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ ปรำกฏดังนี้ 
  8.1 สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรภำยใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 ส านัก 3 กอง 
และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงำน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

ส านักงานปลัด 1 6 7 
กองคลัง 1 4 5 
กองช่าง 1 2 3 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 6 7 
รวมทั้งหมด 4 18 22 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่

ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จ านวน 43 คน ค านวณได้ 1.95 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 

 
 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  และใช้ระบบ LAN 
ภายในส านักงาน  

 ระบบเครือข่ำยไร้สำย (CPRU WI-FI ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล 
ของประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

                
 ระบบส่ือสำร (โทรศัพท์ภำยใน) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงาน

รับสายจ านวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-73-538496  จ านวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการ
สื่อสารโทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพ่ือติดต่อสื่อสารกับส่วน
งานต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ต่อไป 

 ระบบโทรสำร (FAX) 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ มีระบบโทรสาร จ านวน 1 หมายเลข 
โดยใช้หมายเลข 073-538498 เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจ าเป็นใน
การใช้เทคโนโลยี นี้ 

8.2 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 

2 แนวทาง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
8.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นก 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 
 
  8.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการด้าน
การด 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 
 

 

บทท่ี 2 
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กำรวิเครำะห์ SWOT 

 2.1 กำรวิเครำะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2557 
- 2558 โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภำยใน 
 
  จุดแข็ง  : การก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานก ากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจ ากัด 

: การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  
 

 ปัจจัยภำยนอก 
 
  โอกำส : หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน า อยู่เสมอ 
 
  ภัยคุกคำม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการด าเนินงานที่หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ก าหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณด าเนินการมาก 

   : การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 
 

 
 

บทท่ี 3 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศำสตร ์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสำรเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-2558 จึงสามารถน ามาสรุปและ
จัดท าเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ 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 
 
  เป้ำประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท า
ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร เพื่อกำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 



๑๑ 

 

   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่ าวสารที่ครบถ้วน เป็น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่
พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น 
การจะท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ 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 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

บทท่ี 4 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 



๑๒ 

 

 4.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ ก ำหนดไว้ 
3 ยุทธศำสตร์ 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.กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่แผนงำนโครงกำรดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น

อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่
ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและ
จัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้ำหมำย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นระบบ 

แผนงำน  : ติดต้ังระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกส่วน 
ทุกกองภายในส านกังาน 

มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 

จุด 3 
92,400 

3 
86,400 

3 
86,400 

 
ส านักงานปลัด 

 
265,200 

2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลาง 
(DATA CENTER) 
 

มีห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสบืค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้มาใช้บริการ 

แห่ง 1 
30,000 

1 
25,000 

1 
25,000 

 
ส านักงานปลัด 

 
80,000 

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารส านักงานให้ครบทุกกอง
และห้องผู้บริหาร 

มีโทรศพัท์เพื่อ
ติดต่อกันภายในอยา่ง
ทั่วถึง 

เครื่อง 5 
6,000 

5 
6,000 

5 
6,000 

 
ส านักงานปลัด 

 
18,000 

รวมค่ำใช้จำ่ยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 128,000 117,400 117,400 ส ำนักงำน
ปลัด 

363,200 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร เพื่อกำรบริกำรอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ



๑๓ 

 

เทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 

 เป้ำหมำย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร เพื่อกำร

บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 
แผนงำน  : ระบบกำรให้บรกิำรเครือข่ำยจำกส่วนกลำงให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสำรสำรสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้
บริการดา้นเว็บไซต์
และฐานข้อมลูส าหรับ
หน่วยงาน 

เครื่อง - - 1 
100,000 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
100,000 

2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 
ส าหรับงานส านักงาน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานและ
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 
ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง 1 
 

21,000 

2 
 

 34,000 

-  
 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง 

 
 

55,000 

3.จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 
ตามมาตรฐาน ICT  

เครื่อง - 1 
30,000 

-    
   กองคลัง 

 
30,000 

4. จัดระบบเครือข่าย
สารสนเทศผา่นอินเตอรเ์น็ต
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีเครือข่ายสารสนเทศ
ผ่านอินเตอรเ์น็ต
ระหว่างส านักงาน
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้ง 1 
9,800 

1 
9,800 

1 
9,800 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
29,400 

 
 
แผนงำน  : ระบบกำรให้บรกิำรเครือข่ำยจำกส่วนกลำงให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสำรสำรสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ มีระบบเครือข่าย ครั้ง 1 1 1   
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เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศผา่น
อินเตอร์เนต็ 

10,000 10,000 10,000 ส านักงาน
ปลัด 

30,000 

6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet  

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เครื่อง - 1 
7,600 

-  
ส านักงาน

ปลัด 

 
7,600 

7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เครื่อง - 1 
7,300 

-  
ส านักงาน

ปลัด 

     
7,300 

8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เครื่อง - 3 
21,900 

-  
กองคลัง 

 
21,900 

9. จัดหาคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค
ส าหรับงานประมวลผล 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผลตาม
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 1 
21,000 

-  
กองช่าง 

 
21,000 

10.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 7 
70,000 

 

7 
70,000 

7 
70,000 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
210,000 

11.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 7 
70,000 

 

7 
70,000 

7 
70,000 

 
กองคลัง 

 
210,000 

12.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 5 
50,000 

 

5 
50,000 

5 
50,000 

 
กองช่าง 

 
150,000 

13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในส านักงาน 

มีอุปกรณส์ ารอง
ส าหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้ส านักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

ครั้ง 12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

12 
 

230,000 

 
ส านักงาน

ปลัด/ 
กองคลัง 

 
 

690,000 

รวมค่ำใช้จ่ำยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 460,800 561,600 539,800 อบต. 1,562,200 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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

แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แผนงำน  : จัดให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 
60,000 

2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่าษ ี

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง/
กองช่าง 

 
60,000 

3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง 

 
60,000 

4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 3 
20,000 

3 
20,000 

3 
20,000 

 
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 

รวมค่ำใช้จ่ำยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 160,000 160,000 160,000 อบต. 480,000 
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บทท่ี 5 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล 

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จะประสบ
ความส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
5.1 กำรบริหำรจัดกำร 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภำพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ด าเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายอนุพงค์  สุวลักษณ์  ต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  เป็น ประธาน และมีหัวหน้าส านักปลัด, ผู้อ านวยการกองคลัง,
ผู้อ านวยการกองช่าง ,ผู้อ านวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จะท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจง
ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของ
โครงการ 

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.2 กำรติดตำมประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ปฏิบัติได้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
5.2.1 สรุปตัวช้ีวัด 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด แผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นระบบ 

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

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เนต็ในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลมุการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบคุ 
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 
ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดที่ก าหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณส์ ารองส าหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 

1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลมุการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

 



๑๘ 

 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด แผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 
10.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
11.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
12.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในส านักงาน 

 1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลมุการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

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.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดท าเว๊ป
ไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 
2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสตูรการใช้โปรแกรมแผน
ที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS , และโปรกรมดา้น
การเขียนแบบงานช่างอย่าง
น้อย โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มคีวามรูด้้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุ
วอ อย่างน้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลากรไดเ้ข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

          5.2.2. ควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำสำมปี (2557-2559) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ (2558-2560)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ที่มีอยู่ 
3 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (2558-2560) 

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำสำมปี 
(2558-2560) 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ1.1 แนวทางการจัดท าแผน
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรทุกระดับ 
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ 
3.มี โทรศัพท์ เพื่ อติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้าน
เว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ ฐ าน ข้ อ มู ล ส าห รั บ
หน่วยงาน 
2.มี เครื่องคอมพิ วเตอร์ส าหรับใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
และ เจ้ าห น้ าที่ ป ระจ าศู น ย์  ต าม
มาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4.มี เครื่ องพิ มพ์ แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่ก าหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้ส านักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 
 

 
 
 

 



๒๐ 

 

ยุทธศำสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (2558-2560) 

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำสำมปี 
(2557-2559) 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรการจัดท าเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสตูร
การใช้โปรแกรมแผนท่ีภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan, 
โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มคีวามรูด้้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ าศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ อย่างน้อย 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ตำรำงสรุปยุทธศำสตร ์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ สามารถสรุปงบประมาณและจ านวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมำณ 3 ยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ 

ยุทธศำสตร์ งบประมำณ 
2558 2559 2560 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

รวม 748,800 839,000 817,200 2,405,400 
 
สรุปแผนงำนโครงกำร 3 ยุทธศำสตร ์ภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกะลุวอ 
 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร 
2558 2559 2560 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 3 3 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

7 12 7 26 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 18 

รวม 16 21 16 53 
 
 

 
 



๒๒ 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายรอมือลี  หะยีและ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ     
2. นายสุใฮมิน  เจะดาโอะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
3. นายมูหามะอาสมี เจะเตะ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
4. นายฮานาฟี  อาแว  เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

  
 
คณะผู้จัดท ำ  

1. นายหรูน  เพ็งโอ    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2. นางซัลมา บือซา    หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
3. นางสาวภาวีดา  รักสัตย์   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ  
4. นายนิวัฒน์  ไชยยาว    ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ  
5. นางจิตติมา  จันทร์เจียม   ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
6. นางนรารัตน์  สือแม  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 
7. นางสาวนูรีดาห์  เจะอามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ  
8. นางยูนัยดะ  อาแว   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
9. นายรอกีบ  ดิทามาท    บุคลากร   กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2558-2560 

----------------------------------- 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้

ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2558 -2560 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 ตาม
ตัวชี้วัดมิติที่ 4 ข้อ 2.2. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master 
Plan) ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2558-2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่   27   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
   
                                         (นายรอมือลี  หะยีและ) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
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