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ค าน า 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ส่วนที่ 3  
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมี
เนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดท าให้
สอดคล้องกับแผน อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จะได้น าไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาองค์กร 
และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มี
มาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ.2562 

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

บทท่ี 1 บทน า 
ประวัติความเป็นมา 
สภาพทั่วไป 
ที่ตั้ง  

ต าบลทุ่งสงเป็น ๑ ใน ๓ ต าบล ของอ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอนาบอน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนาบอนประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ ๒๖,๕๖๒.๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๔๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร 

 
อาณาเขต 
    ทิศเหนือ             ติดต่อกับเขตต าบลทุ่งใหญ่และเขตต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง 
    ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่และเขตต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง 
    ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน 
    ทิศตะวันตก          ติดต่อกับเขตต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ 
 
ภูมิประเทศ 

ต าบลทุ่งสงมีลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินและที่ราบสูงในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑, ๕, ๖ และ ๘ และมีลักษณะ
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๗, ๙ และ ๑๐ ในช่วงฤดูฝนตกชุกและแล้งในช่วงฤดูแล้ง อากาศ
โดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้นสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การท าสวนยางพาราและท านา สภาพชุมชนกระจัด
กระจายอยู่ทั่วไป 

การปกครอง 
      ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากร  ทั้งสิ้น  8,463  คน   
แยกเป็น  ชาย  4,163  คน   
หญิง  4,300  คน   
และจ านวนครัวเรือน  2,795    
จ าแนกตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี้ 
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หมู่ที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที่ 1  บ้านหนองดี 627 640 1,267 345 

หมู่ที่ 2  บ้านหนองบัว 305 314 619 264 

หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งยวน 564 568 1,132 383 

หมู่ที่ 4  บ้านสี่แยก 593 564 1,157 382 

หมู่ที่ 5  บ้านไสยูงปัก 489 535 1,024 307 

หมู่ที่ 6  บ้านป่ายาง 358 333 691 193 

หมู่ที่ 7  บ้านส้มปอย 323 362 685 231 

หมู่ที่ 8  บ้านคลองโอม 332 309 641 185 

หมู่ที่ 9  บ้านนาแค 361 363 724 312 

หมู่ที่ 10  บ้านไสยูงปัก ๒ 209 242 451 135 
รวม 4,163 4,300 8,463 2,795 

*** หมายเหตุ  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ข้อมูล  ณ 1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
ประชากร 
           ต าบลทุ่งสงมีประชากรทั้งสิ้น ๘,๐๙๖ คน แยกเป็นชาย ๔,๐๐๑ คน หญิง ๔,๐๙๕ คน จ านวน
ครัวเรือน ๒,๕๓๗ ครัวเรือน 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตต าบลทุ่งสง 
           -อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว ร้อยละ ๔๑.๗๒ 
           -ประกอบอาชีพค้าขายอย่างเดียว ร้อยละ ๑.๖๑ 
           -อาชีพมากกว่า ๑ อาชีพ ร้อยละ ๕๖.๖๕ 
           -ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง ได้แก่ การท าสวนยางพารา การท านา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ต่าง ๆ เลี้ยง
สัตว์ นอกจากนั้นประกอบอาชีพอ่ืน เช่น การรับจ้าง เป็นต้น 
           - พ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด ๒๑,๕๕๐.๑๖ ไร่ หรือร้อยละ ๘๑.๑๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
           ประกอบด้วย ยางพารา ๑๙,๙๑๘.๘๑ ไร่ หรือร้อยละ ๙๒.๔๓ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                      นาข้าว ๓๖๒.๐๔ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๖๘ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                      ปาล์มน้ ามนั ๕๕๘.๑๕ ไร่ หรือร้อยละ ๒.๕๙ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                      ผลไม้ต่าง ๆ ๗๑๑.๑๖ ไร่ หรือร้อยละ ๓.๓๐ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
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หน่วยธุรกิจในเขตต าบลทุ่งสง 
           - ปั๊มน้ ามัน จ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
                      หจก.ศรีนครออยล์ จ ากัด 
                      ทรัพย์เพชรทอง จ ากัด 
                      ศิริบริการ 
                      ปั๊มน้ ามัน น.ส.นิตยา สังขโชติ สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรในเขตต าบลทุ่งสง 
           -อาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว ร้อยละ ๔๑.๗๒ 
           -ประกอบอาชีพค้าขายอย่างเดียว ร้อยละ ๑.๖๑ 
           -อาชีพมากกว่า ๑ อาชีพ ร้อยละ ๕๖.๖๕ 
           -ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง ได้แก่ การท าสวนยางพารา การท านา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ต่าง ๆ เลี้ยง
สัตว์ นอกจากนั้นประกอบอาชีพอ่ืน เช่น การรับจ้าง เป็นต้น 
           - พ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด ๒๑,๕๕๐.๑๖ ไร่ หรือร้อยละ ๘๑.๑๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
           ประกอบด้วย ยางพารา ๑๙,๙๑๘.๘๑ ไร่ หรือร้อยละ ๙๒.๔๓ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                      นาข้าว ๓๖๒.๐๔ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๖๘ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                      ปาล์มน้ ามนั ๕๕๘.๑๕ ไร่ หรือร้อยละ ๒.๕๙ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 
                      ผลไม้ต่าง ๆ ๗๑๑.๑๖ ไร่ หรือร้อยละ ๓.๓๐ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 

หน่วยธุรกิจในเขตต าบลทุ่งสง 
           - ปั๊มน้ ามัน จ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
                      หจก.ศรีนครออยล์ จ ากัด 
                      ทรัพย์เพชรทอง จ ากัด 
                      ศิริบริการ 
                      ปั๊มน้ ามัน น.ส.นิตยา สังขโชติ 
สภาพทางสังคม 
การศึกษา 
           - โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน ๔ โรงเรียน 
           ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองดี โรงเรียนบ้านไสยูงปัก โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนบ้านคลองโอม 
           - โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑ แห่ง 
          ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 
           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๓ ศูนย์ฯ 
          ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดหนองดี 
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สถาบันและองค์การทางศาสนา 
           - วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน ๓/๑ แห่ง 
           ได้แก่ วัดหนองดี วัดทุ่งยวน วัดสุวรรณคีรีและส านักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส   
    
  การสาธารณสุข 
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๓ แห่ง 
           ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไสยูงปัก 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชนบ้านสี่แยก  
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันและทรัพย์สิน 
           - ป้อมยามต ารวจ จ านวน ๓ แห่ง 
           ได้แก่ ป้อมยามบ้านชุมชนบ้านสี่แยก ป้อมยามสี่แยกบ้านหนองดีและป้อมยามบ้าน- คลองโอม 

ด้านการบริการพื้นฐาน 
  การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ดังนี้ 
           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ผ่านหมู่ที่ ๗,๑,๙ 
           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๙ ผ่านหมู่ที่ ๑,๗,๙ 
           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๕ ผ่านหมู่ที่ ๓,๔ 
           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข นศ.๓๑๖ ผ่านหมู่ที่ ๕,๗,๑๐ 
  การโทรคมนาคม 
           - ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน จ านวน ๑ แห่ง  
  การไฟฟ้า 
           - ประชากรทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ    
          -หนอง ๑ แห่ง คือ หนองน้ าบ้านหนองดี 
          -ห้วย ๓ แห่ง คือ ห้วยตอ , ห้วยเคียน , ห้วยโสต 
          -สระน้ า ๘ แห่ง คือ สระหนองหอย , สระหนองปรือ , สระหนองน้ าขาว , สระหนองแปลงยาง , สระ
น้ าบ้านโคกบ่อ , สระบ้านทับเรือ , สระน้ าบ้านส้มป่อย , สระโคกนาทราย 
          -คลอง ๔ แห่ง คือ คลองโอม , คลองหยิก , คลองแปะ , คลองกลั้ง 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
           - ฝาย ๕ แห่ง คือ ฝายทดน้ าบ้านคลองโอม , ฝายทดน้ านบเทวดา , ฝายทดน้ าห้วยโสต , ฝายทดน้ า
คลองยิก , ฝายน้ าล้นห้วยโสต 
           - ประปาหมู่บ้าน (ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งสง) จ านวน ๒๔ แห่ง 
  ศักยภาพในต าบล 
           ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
           การรวมกลุ่มของประชากร 
                      - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จ านวน ๑ ศูนย ์
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                      - กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน ๑๑ กลุ่ม 
                      - กลุ่มผสมปุ๋ย จ านวน ๓ กลุ่ม 
                      - กลุ่มอาชีพ จ านวน ๑๓ กลุ่มอาชีพ 
                      - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๑๐ กองทุน 
                      - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จ านวน ๑ แห่ง 

 ข้อมูลอื่นๆ  
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
           - ต าบลทุ่งสงมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๖ และหมู่ท่ี ๘ 
  ศักยภาพทางด้านงบประมาณ 
           รายได้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔๑,๒๒๖,๖๘๑.๘๔ บาท แยกเป็น 
             ๑. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน ๗๒๕,๗๙๗.๖๓ บาท 
                 - ภาษีบ ารุงท้องที่ ๗๒,๔๙๔.๙๕ บาท 
                - ดอกเบี้ยเงินฝาก ๕๒,๓๖๖.๑๑ บาท 
                - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๗๙,๐๘๐.๘๓ บาท 
                - ภาษีป้าย ๑๕,๘๒๔.๐๐ บาท 
                - ค่าปรับการผิดสัญญา ๑๓๐,๑๑๕.๗๔ บาท 
                - ค่าจ าหน่ายน้ าประปา ๒๑๕,๘๙๖.๐๐ บาท 
                - รายได้เบ็ดเตล็ด ๙๐,๗๕๐.๐๐ บาท 
                - ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ๖๙,๒๗๐.๐๐ บาท 
           ๒. รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บให้ จ านวน ๑,๖๒๔,๔๔๔.๐๐ บาท 
                 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ๑,๖๒๑,๓๐๔.๐๐ บาท 
                - ค่าปรับจราจรทางบก ๑,๖๐๐.๐๐ บาท 
                - ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับใบอนุญาตการพนัน ๑,๕๔๐.๐๐ บาท 
             ๓. รายได้จากภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ จ านวน ๑๒,๒๒๙,๐๘๒.๘๕ บาท 
                 - ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๘,๐๗๙,๑๘๓.๘๑ บาท 
                - ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑๑๙,๐๒๓.๐๒ บาท 
                - ภาษีสุรา ๑,๓๕๔,๓๔๒.๐๙ บาท 
                - ภาษีสรรพสามิต ๒,๔๓๔,๖๗๒.๖๒ บาท 
                - ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมแร่ปิโตรเลียม ๒๑๓,๒๘๐.๓๑ บาท 
                 - ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ๒๘,๐๗๑.๐๐ บาท 
                - ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ าบาดาล ๕๑๐ บาท 
            ๔. รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน ๒๖,๖๔๗,๓๕๗.๓๖ บาท 
                 - เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๑,๒๗๗,๓๔๕.๐๐ บาท 
                - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - บาท 
                - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๕,๓๗๐,๐๑๒.๓๖ บาท 
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ข้อมูลบุคลากร  
 

 
 
 
จ านวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  –    คน 
 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏดังนี้ 
  สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 ส านัก 3 กอง 
และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังนี้ 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

ส านักงานปลัด 15 6 21 
กองคลัง 1 4 5 
กองช่าง 1 2 3 
รวมทั้งหมด 17 12 29 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่
ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จ านวน 24 คน ค านวณได้ 1.5 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 

 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน
ผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  และใช้ระบบ LAN ภายในส านักงาน  

 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (WI-FI ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน หรือ 
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง รองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจ านวน 1 
ชุด โดยใช้หมายเลข 0-7530-0800  จ านวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์
ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 
ระบบโทรสาร (FAX) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีระบบโทรสาร จ านวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข 0-
7530-0800  เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 

แนวทาง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ผ่านระบบเครือข่ายมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  
เช่น    

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

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

บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2561 โดยจาก
การศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : การก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานก ากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
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   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจ ากัด 
: การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  
 

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

   : การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน 
    คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 

บทท่ี 3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร ์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2561 จึงสามารถน ามาสรุปและจัดท าเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นหน่วยงานที่น าระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาระบบ 
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  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท า
ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร  เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็ น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่
พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น 
การจะท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทท่ี 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ก าหนดไว้ 
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น

อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่
ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและ
จัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

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

แผนงาน  : องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
กิจกรรมหลัก/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลทุ่งสง 

กิจกรรม √ √ √  
ส านักงานปลัด 

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน 

เครือ่ง √ √ √ ส านักงานปลัด 

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค เครื่อง √ √ √ กองคลัง 
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แผนงาน  : องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
กิจกรรมหลัก/โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ 2561 
 

2562 
 

2563 
 

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดส าหรับ ติดตั้งภายใน
อาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

ชุด √ √ √  
ส านักงานปลัด 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 
16,000 บาท 

เครื่อง √ √ √ ส านักงานปลัด 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง ๆละ 30,000 บาท 

เครื่อง √ √ √ ส านักงานปลัด 

จดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 KVA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
5,000 บาท 

เครื่อง √ √ √ ส านักงานปลัด 

โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัว ประชาชนแบบ 
(Smart Card) 

เครื่อง √ √ √ ส านักงานปลัด 

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล 

เครื่อง √ √ √ ส านักงานปลัด 

โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟน
ส าหรับใช้ในห้อง ประชุมพร้อม
ชุดควบคุม 

ชุด √ √ √ ส านักงานปลัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 
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เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

1.อบรมหลักสูตรการ
จัดท าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลา่ว 

คน √ √ √  
ส านักงานปลัด 

2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่าษ ี

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลา่ว 

คน √ √ √  
กองคลัง/กองช่าง 

3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลา่ว 

คน √ √ √  
กองคลัง 

4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลา่ว 

คน √ √ √  
ส านักงานปลัด/ 

กองคลัง 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลา่ว 

คน √ √ √ ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง/ 

 
6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลา่ว 

คน √ √ √  
กองช่าง 
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บทท่ี 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ด าเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมี นางสาววีระวรรณ  จริงบ ารุง
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เป็น ประธาน และมีหัวหน้าส านักปลัด, ผู้อ านวยการกองคลัง,
ผู้อ านวยการกองช่าง ,ผู้อ านวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จะท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับ
ดูแลหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับ
ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562  

 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายวิธี สุภาพ    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์     
2. นายอมรสิริ แก้วศรีนวล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์  
3. นายณรงค์ชัย ปรีชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์  
4. นายสุรินทร์ ศรีแก้ว   เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ 

  
 
คณะผู้จัดท า  

1. นางสาววีระวรรณ จริงบ ารุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2. นายจ าลองกิจ สุขเพิ่ม    หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
3. นายยุทธพล พรหมวิเศษ ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ  
4. นายประยงค์ โอฬาร์ศาสตร์ ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ  
6. นางสาววิไลพร ไกรนรา นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ  
7. สิบโทหญิงศุภิกา นิคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
8. นางปติณญา ทิพย์เพ็ง  นักจัดการงานทั่วไป  กรรมการ 
9. นายสมศักดิ์ แสงทอง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
 

 
บันทึกข้อมูล    

1. นายสมศักดิ์ แสงทอง   
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เร่ือง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2562 

----------------------------------- 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการ

จัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่   26   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

    

( นายวิธี  สุภาพ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
 
 
 
 
 


