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คำนำ 

 
ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อน  ได้แต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ที่ 74506/๒๕60 /ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
เพ่ือจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงหลักการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแผนงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพ่ือสนับสนุนแนว
ทางการดำเนินงาน  เพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วนราชการ  ภายใต้การ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ได้จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น 
โดยมีเนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา
และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทำ
ให้สอดคล้องกับแผน อัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน จะได้นำไปใช้ประโยชน์ใน การ
พัฒนาองค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถ
สร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
4  กันยายน  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
หน้า 

บทที่1 บทนำ          1-9 

บทที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT        10 

บทที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   11-13 

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ               14-20 

บทที่ 5 การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล      17-22 

อ้างอิง            

ภาคผนวก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Master Plan) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  จังหวดันราธวิาส 

พ.ศ.2564 - 2566 
------------------------------------ 

 
บทท่ี 1 บทนำ 

 
1.1.ประวัติความเป็นมา 
สภาพทั่วไป 
 
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน   ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  

จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2537 วันที่ 16 ธันวาคม 2539 
1.2  เนื้อที ่พื้นที่  ประมาณ 7,131.25 ไร่ (11.410 ตารางกิโลเมตร)    
       เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 5,295 ไร่ (ตารางกิโลเมตร) 
       ที่อยู่อาศัย 1,836.25 ไร่ (ตารางกิโลเมตร) 
อาณาเขตของตำบล 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับเขตตำบลเจ๊ะเห      อำเภอตากใบ         จังหวัดนราธิวาส 
  ทิศใต้          ติดต่อกับเขตตำบลโฆษิต       อำเภอตากใบ         จังหวัดนราธิวาส
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลปังกาลังกูโบ    อำเภอตุมปัตรัฐกลันตัน  ประเทศมาเลเซีย 

ทิศตะวันตก     ติดต่อกบัเขตตำบลพร่อน      อำเภอตากใบ              จังหวัดนราธิวาส 
1.3  ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศของตำบลเกาะสะท้อน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่นน้ำ มีแม่น้ำ

ล้อมรอม และบางส่วนเป็นที่ดอนคล้ายลูกคลื่น 
1.4 เขตปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล ได้แก่ 
หมู่ที ่  1     บ้านปูย ู                  หมู่ที ่  6     บ้านสันติสุข                       
หมู่ที ่  2     บ้านเกาะสะท้อน                      หมู่ที ่  7     บ้านจาแบปะ 
หมู่ที ่  3     บ้านศรีพงัน                         หมู่ที่   8     บ้านราญอ  
หมู่ที ่  4     บ้านตะเหลี่ยง                      หมู่ที่   9     บ้านชุมบก  
หมู่ที ่  5     บ้านโคกกะเปาะ              
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1.5  ท้องถิ่นอ่ืนในตำบล 
– จำนวนเทศบาล                -               แห่ง     
– จำนวนสุขาภิบาล              -               แห่ง 

1.6  ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น 7,752  คน  แบ่งเป็นชาย  3,836 คน  หญิง  3,916 คน  และมีจำนวนครัวเรือน  

1,785   ครัวเรือน     
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ประมาณ

ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ ทำนา ปาล์ม และการเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยรายได้ 200,000.- บาท/ปี/ครัวเรือน 
   

ประเภทอาชีพ จำนวนครัวเรือน 

กำลงัศึกษา                                                                          
ไม่มีอาชีพ 
เกษตรกรรม-ทำนา 
เกษตรกรรม-ทำไร่ 
เกษตรกรรม-ทำส่วน 
เกษตรกรรม-ประมง 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพอ่ืนๆ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 

3 
47 

551 
4 

11 
9 
9 

21 
3 
2 

926 
152 
25 
22 

รวม 1,785 
ที่มา : (ข้อมูล จปฐ. ปี 2561) 
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2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ 
โรงงานสีข้าว           12  แห่ง 
ตลาดนัด      3  แห่ง 
ร้านขายของชำ      34  แห่ง     

3.  สภาพสังคม 
3.1  การศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  มีสถาบันทางการศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส  เขต  2  คือ โรงเรียนบ้านเกาะ
สะท้อน โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง  โรงเรียนบ้านปูยู  และโรงเรียนบ้านศรีพงัน    ซึ่งโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
และโรงเรียนบ้านศรีพงัน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  เปิดการศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง  ดังแสดงตามตารา 

 
    ตาราง  5  จำนวนโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และจำนวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
        องค์การบริหารส่วนตำบล 

ที ่ ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 

จำนวนครูผู้สอน/
ผู้ดูแลเด็กฯ 

(คน) 
1. โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 

-ระดับชั้นอนุบาล 
-ระดับประถมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษา 

ม.2  
 157 
418 
 108 

 
6 

34 
17 

2. โรงเรียนบ้านศรีพงัน 
-ระดับชั้นอนุบาล 
-ระดับประถมศึกษา 

ม.3  
63 

       199 

 
2 
8 

3. โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 
-ระดับชั้นอนุบาล 
-ระดับประถมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษา 

ม.4  
99 

310 
90 

 
3 

24 
6 

4. โรงเรียนบ้านปูยู 
-ระดับชั้นอนุบาล 
-ระดับชั้นประถมศึกษา 

ม.1  
67 

182 

 
2 

12 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสะท้อน ม.2 89 5 
6. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านราญอ ม.8 64 2 

  หมายเหตุ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
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3.2      สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
- สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ดงันี้ 

 -  วัด  มี  1 แห่ง     ได้แก่  วัดเกษมประทีป ตั้งอยู่ที่  ม. 2  บ้านเกาะสะท้อน 
       เจ้าอาวาส พระครูเกษมธรรมโกศล 
 -   มัสยิด    มี   7  แห่ง  ได้แก่ 
   1)  มัสยิดตาลียัน   ตั้งอยู่ที่  ม. 4  บ้านตะเหลี่ยง  โดยมี   
                            นายนิมะ  มะตาเอ  เป็นผู้บริหาร 
   2)  มัสยิดดารุลฟาละห์  ตั้งอยู่ที่  ม. 5  บ้านโคกกาเปาะ  โดยมี           

                                               นายอุสมาน  มีสา  เป็นผู้บริหาร 
                                          3) มัสยิดสืบตะวัน ตั้งอยู่ที่ ม.3 บ้านศรีพงัน โดยมี 
 นายเจะดาโอะ  สือนิ เป็นผู้บริหาร 

                        4)  มัสยดินูร์อิสลาม   ตั้งอยู่ที่  ม. 9  บ้านชุมบก  โดยมี   
                            นายมะตาเย  เราะแลบา  เป็นผู้บริหาร 
   5)  มัสยิดอามาน ี ตั้งอยู่ที่  ม. 1  บ้านปูย ู โดยมี           

                                               นายอับดุลรอสะ  เสาะเล๊าะ  เป็นผู้บริหาร 
                                          6) มัสยิดตาอาวานู ตั้งอยู่ที่ ม.9 บ้านชุมบก โดยมี 
 นายสีฮามูเด็ง  เต๊ะแม เป็นผู้บริหาร 
                                          7) มัสยิดสะดียะฮ. ตั้งอยู่ที่ ม.6 บ้านสันติสุข โดยมี 
                                              นายอัลดุลเล๊าะ  นิเฮง เป็นผู้บริหาร 
 

3.3      สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มี   ๒ แห่ง  ได้แก่ 
 ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะสะท้อน   รับผิดชอบ  ๕ หมู่บ้าน คือ บ้าน
เกาะสะท้อน บ้านศรีพงัน บ้านชุมบก บ้านโคกกะเปาะ บ้านสันติสุข  
 ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางมาซือนะห์  อามีเร๊าะ 
                 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเหลี่ยง         รับผิดชอบ  ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านปูยู 
บ้านจาแบปะ  บ้านตะเหลี่ยง บ้านราญอ 
                ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางสมศรี  พงษ์พานิช 
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4.  การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
4.1  การคมนาคม 
เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน และอำเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ 
บนถนนทางหลวง หมายเลข 4057 

 
4.2 แหล่งแม่น้ำลำคลอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ ราบลุ่ม มีแม่น้ำ

สำคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 
 คลอง แม่น้ำสุไหงโก-ลก ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ท่ี 4 
 คลอง แม่น้ำบางนรา ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 8 
 คลองปูยู ไหลป่านพ้ืนที่หมูบ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 
 
4.3  ไฟฟ้า 
-ในเขตพ้ืนที ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และบางครัวเรือนที่ไม่

มีไฟฟ้าใช้   จำนวนหมู่บ้านและประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   คิดเป็นจำนวนร้อยละ  98   และ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านไฟฟ้า ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   ทั้ง   9  หมู่บ้าน  โดยใช้รถกระเช้าเพ่ีอใช้ในการดำเนินการ
ดังกล่าว 

5.  ข้อมูลอื่น ๆ 
5.1  มวลชนจัดตั้ง 
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.พ.ป.ร.)       26           คน 
 
6.  ศักยภาพในตำบล 
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 
1.  จำนวนบุคลากร     จำนวน       71               คน 
ตำแหน่งในสำนักงานปลัด                          7                คน 
ตำแหน่งในกองคลัง                                                              4                คน 
ตำแหน่งในกองช่าง                                                                 3                คน 
ตำแหน่งในกองการศึกษา            7                คน 
ตำแหน่งในสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2               คน 
ตำแหน่งในส่วนผู้บริหาร                                                             4                คน 
ตำแหน่งในส่วนสมาชิกสภาฯ                                                      17              คน 
พนักงานจ้างทั่วไป                                                                     13              คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ             14              คน 
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ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา                                                                          5           คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                                           29            คน 
ปริญญาตรี                                                                           27            คน 
สูงกว่าปริญญาตรี                                                                     4            คน 
 
3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ประจำปีงบประมาณ  2564                            54,679,000.00     บาท        แยกเป็น 
รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน                 25,916,772.35     บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                    47,224,564.56      บาท 
 
ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
1)      การรวมกลุ่มของประชาชน  จำนวนกลุ่มทุกประเภท          27           กลุ่ม 
 
แยกประเภทกลุ่ม 
กลุ่มอาชีพ                                                              8               กลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย์                                                        8              กลุ่ม 
กลุ่มสตรี                                                                8               กลุ่ม 
ชมรมผู้สูงอายุ                 1         กลุ่ม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร     2  กลุ่ม 
 
2)  จุดเด่นของพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำ
การเกษตร ทั้งด้านการทำสวนยางพาราและสวนผลไม้  ปัจจุบันมีผลไม้หลายชนิด เช่น  ลองกอง ส้มโอ  เป็น
ผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อน อยู่ในเขตอำเภอตากใบ ซึ่งเป็นอำเภอของจังหวัดนราธิวาสที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
ถือได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรนับเป็นพืชทางเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต 
 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน(Vision) 
 “องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารจัดการและการบริการประชาชน (e-Local Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งทางภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบนฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น” 
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พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน (Mission)  

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบรกิารประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง          

ทางภูมิปัญญาก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
7. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณ 2564   จำนวน  415,000.-  บาท 
 งบประมาณ 2565   จำนวน  415,000.-  บาท 
 งบประมาณ 2566   จำนวน  415,000.-   บาท 
 
8. จำนวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน –    คน 
 
9. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ปรากฏ
ดังนี้ 
  9.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สำนัก 4 
กอง และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

สำนักงานปลัด 7 7 14 
กองคลัง 4 3 7 
กองช่าง - 1 1 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1 7 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 1 1 
รวมทั้งหมด 17 13 30 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบ
เครือข่ายไร้สาย หรือระบบเครือข่ายแบบ Wireless Lan หรือ WLAN ทำให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือขา่ยได้อย่างทั่วถึง 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนัก/กอง/ส่วนต่าง ๆ ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น แต่จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานยังมีจำนวนไม่เพียงพอ และกว่า 50% เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้ดำเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน

ผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  และใช้ระบบ LAN ภายในสำนักงาน  
ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะสะท้อน ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน 
หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ แต่ความเร็วยัง
ไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายใน
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 
 

 
                   
                                     ความเร็วปัจจุบัน 
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ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจำนวน 1 ชุด 
โดยใช้หมายเลข 073-545020  จำนวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายใน
จะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพ่ือติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่
จำเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

  
ระบบโทรสาร (FAX) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข 073-
545022 เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 

9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ไว้เป็น 2 แนวทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ได้แก่ 

9.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนด  เช่น    

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

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
 
  9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าโพธิ์ ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการด้าน
การดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 

 



บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา 
พ.ศ. 2557 - 2558 โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : นโยบายระดับชาติให้ความสำคัญตอ่การพัฒนา และการใช้ ICT 
                    : ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนให้การสนับสนุนด้วยดี 
                    : ระบบ ICT ที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง 

 
  จุดอ่อน : การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน 
 : ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทั้งในด้านระบบเครือข่าย  

และระบบการจัดการสารสนเทศท่ีเพียงพอ 
                            : เครือ่งคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่เพียงพอ 

 ปัจจัยภายนอก 
 
  โอกาส : รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดขอบระดับชาติ 
 : ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่นให้   

สามารถบรรลุภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนได้ในที่สุด 
                   : การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
                   : การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไดร้ับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น 
                   : ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพ่ิมขึ้น 
                   : ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามลำดับ 

 
  ภัยคุกคาม : ขาดแคลนบุคลากรดา้น  ICT ที่มีความรู้ความสามารถ 
                                : โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อย และไม่

ทั่วถึง 
                       : ศักยภาพการแข่งขันดา้น ICT ของไทยยังต่ำ ต้องพ่ึงพาตา่งชาติจำนวนมาก 

                       : ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช ้ ICT 
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วิสัยทัศน์ พันธกจิ และ ยุทธศาสตร ์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-2558 จึงสามารถนำมาสรุป
และจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการประชาชน (e-Local Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน      
บนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

 
  พันธกิจ (Mission)  

1.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบรกิารประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง          

ทางภูมิปัญญาก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

• การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านการบริการ การพัฒนาด้านการศึกษา 
และอ่ืนๆ โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันของข้อมูล 

• พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นรูปแบบ (Pattern) ที่สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในระดับเดียวกัน เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร 

• เลือกรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบ 
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2. ด้านงานบริหารจัดการ 

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (Management Information System) 
• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive Information System) 
• พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) 
• พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

3. ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศร่วมกัน 
• การจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนให้มีการเชื่อมโยง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานราชการอ่ืน 
• เสนอแนวทางจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ให้มี

การเชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• จั ด ส่ งผู้ ใช้ ง าน ต ร ง  (End Users) ให้ ไป ฝึ ก อ บ รม  ใน ทุ ก ร ะดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                 
เพ่ิมความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 • จัดทำแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบล       
เกาะสะท้อน พ.ศ. 2557 – 2561 ไดก้ำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่เหมาะสม 
จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้าน

เครือขา่ยร่วมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ 

รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิม การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการ และการใหบ้ริการ 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร โดยความร่วมมือจากกอง/ส่วน ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน สร้างศูนย์
ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับตำบล อำเภอและระดับจังหวัด 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับ
การบริหารงานทอ้งถิ่นแบบบูรณาการและการปฏิรูประบบราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร

และความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนได้ โดยจัดให้มีการพัฒนาwebsiteขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพ่ือที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e – Service ไดต่้อไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ อการทำงานภายใต้ วัฒนธรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (e – Culture) 
พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICT 

ตามแนวทางทีอ่งคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนกำหนดไว้ 

  ซึ่งทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อน ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ งาน
การ

บริหา
ร 

งาน
บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญช ี

งาน
ป้องกนั
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได ้

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่
เหมาะสม 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา 
ICT เพื่อการบริหาร จัดการ 
และการใหบ้ริการ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
ICT เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการ
ทำงานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Culture) 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่เหมาะสม 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร จัดการ และการให้บริการ 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
          4.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์  
(e – Culture) 

 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่เหมาะสม 
จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้าน

เครือขา่ยร่วมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ 

รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิม การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ควบคุมดูแลบริหาร

จัดการระบบเครือข่ายภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
2. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนมีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนมีระบบเครือข่ายภายในที่มีความปลอดภัยและ

เชื่อถือได้ สามารถเชื่อมต่อได้ทุกส่วนงาน 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หลักระดับกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไมต่่ำกว่า 2 Megabit 
6. มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ บริหาร internet แก่ประชาชน 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนสร้างมูลค่าเพ่ิมจากโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่ได้

พัฒนาขึ้น 
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แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์ 
 1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกตอ้งตามกฎหมายในลักษณะของ Government license 
 1.2 สนับสนุนให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน ใช้ซอฟต์แวร์ที่ พัฒนาโดยคนไทย หรือ

ซอฟตแ์วร์ Open source 
2. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์ 
 2.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในด้านการให้บริการและด้าน

การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 2.2 จัดหาระบบเครือข่าย Gigabit สำหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทุก

สำนัก/กอง/ส่วนในสังกัดใหเ้ป็นเครือขา่ยเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ 
 2.3 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้สามารถนำกลับมาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือระดมสรรพกำลังในการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่เหมาะสม 
 

แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่ว
ยนับ 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. โครงการจัดหาระบบ
เครือข่าย Gigabit สำหรับการ
เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
ของทุกสำนัก/กอง/ส่วน ใน
สังกัดให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย และ
เชื่อถือได้ 

มีระดบัความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ตใน
องค์กรทุกจุด 

จุด 7 
100,000 

7 
100,000 

7 
100,000 

 
สำนักงานปลัด 

 
300,000 

2. โครงการจัดซื้อ/
ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีให้สามารถนำ
กลับมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอและ
ทันสมัยใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- - 
350,000 

- 
350,000 

- 
350,000 

 
ทุกสำนัก/กอง 

 
1,050,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 450,000 450,000 450,000 สำนักงาน
ปลัด/ทุกกอง 

1,350,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการ และการใหบ้ริการ 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร โดยความร่วมมือจากกอง/ส่วน ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน สร้างศูนย์
ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับตำบล อำเภอและระดับจังหวัด 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับ
การบริหารงานทอ้งถิ่นแบบบูรณาการและการปฏิรูประบบราชการ 

เป้าหมาย 
1. การบริหารจัดการมีระบบข้อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับ และทุกสำนัก/กอง/ส่วน ใน

องคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
2. การบริหารจัดการของทุกสำนัก/กอง/ส่วน มีคลังข้อมูล (Data warehouse) เพ่ือการวาง

แผนการประเมินผลและการตัดสินใจ 
3. การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบบริหารงานกลาง ได้แก่ระบบ

บริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานทะเบียน ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงาน
งบประมาณและการเงิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานและให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศกับผู้ที่เก่ียวขอ้ง 

4. จัดศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับตำบลเพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกส่วนงาน 

5. การบริหารงาน ICT ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนมีผู้รับผิดชอบในทุกสำนัก/
กอง/ส่วน 

6. ทุกสำนัก/กอง/ส่วน ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอน และลดจำนวนการใช้กระดาษ 
7. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐานที่กำหนด 
แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร 
 1.1 พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือการบริหาร การจัดการ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
 1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผล 
 1.3 อบรมบุคลากรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาและ

จัดหามาใช้งาน 
2. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการ 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลหมีีมาตรฐานเดียวกัน 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน จัดทำคลังข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
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 2.3 จัดให้มีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมลู และปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบเปิด 
 2.4 จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในสำนักงาน ลดขั้นตอนและลด

กระดาษในทุกสำนัก/กอง/ส่วน 
 2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริหารงานใน

สำนัก/กอง/ส่วน 
3. แผนงานส่งเสริมการใช ้ICT เพื่อการพัฒนาการบริหารและการบริการ 
 3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับตำบล 
 3.2 ส่งเสริมใหทุ้กสำนัก/กอง/ส่วน ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่าน

ระบบ Intranet และInternet แก ่สำนัก/กอง/ส่วน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์งานตามบทบาทหน้าที ่

 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล   
เกาะสะท้อน ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.5 จัดให้มีการประกวดสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ Multimedia สื่อโทรทัศน์และ
วิทยุ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการ และการใหบ้ริการ 

แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับเพื่อการบริหาร การ
จัดการฐานข้อมลูสารสนเทศ 

มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการ
บริหารจดัการข้อมลู
สารสนเทศ 

- - 
25,000 

- 
25,000 

- 
25,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
75,000 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารในสำนักงาน ลด
ขั้นตอนและลดงบประมาณ
การใช้กระดาษ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้ปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 
ตามมาตรฐาน ICT 

- - 
 
- 

- 
 
 - 

- 
 
- 

 
 

สำนักงาน
ปลัด/ 
ทุกกอง 

 
 
- 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 
 

 25,000 25,000 25,000 สำนักงาน
ปลัด/ 
ทุกกอง 

75,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร

และความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนได้ โดยจัดให้มีการพัฒนาwebsiteขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพ่ือที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e – Service ไดต่้อไป 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนในตำบลสามารถเข้าถึงและใช้ ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและ

บริการแก่ประชาชน 
 
แผนงาน/กิจกรรม 
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการประชาชน 
 2. การพัฒนา website ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนเพ่ือการบริหาร

และการให้บริการประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ อการทำงานภายใต้ วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Culture) 

พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICT 
ตามแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนกำหนดไว้ 

เป้าหมาย 
1. ทุกสำนัก/กอง/ส่วน มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ 
แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ 
 1.1 จัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือให้ดำเนินกิจกรรมทางดา้น ICT ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 จัดหาและพัฒนาบุคลากรผู้สอน ICT ทั้งที่มีอยู่เดิมและต้องเพ่ิมข้ึนใหม่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2. แผนงานสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้าน ICT 

 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในตำบล อำเภอ และภาคเอกชน เพื่อให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรดา้น ICT รว่มกันได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการให้บริการประชาชน 

มีระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัยให้บริการ
ประชาชนไดด้ ี

- - 
- 

- 
- 

- 
- 

 
สำนักปลดั 

 
- 

2.โครงการพัฒนา 
website ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อนเพ่ือการบริหาร
และการให้บริการ
ประชาชน 

เว็บไซต์             
อบต.เกาะสะท้อนเป็น
ปัจจุบันและดึงข้อมูล
ได้ง่าย 

- - 
12,000 

- 
12,000 

- 
12,000 

 
สำนักปลดั 

 
36,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 12,000 12,000 12,000 สำนักปลัด 36,000 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ อการทำงานภายใต้ วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Culture) 

พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICT 
ตามแนวทางที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนกำหนดไว้ 

เป้าหมาย 
1. ทุกสำนัก/กอง/ส่วน มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ 
แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ 
 1.1 จัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือให้ดำเนินกิจกรรมทางดา้น ICT ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 จัดหาและพัฒนาบุคลากรผู้สอน ICT ทั้งที่มีอยู่เดิมและต้องเพ่ิมข้ึนใหม่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2. แผนงานสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้าน ICT 
 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในตำบล อำเภอ และ

ภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรด้าน ICT รว่มกันได ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำงานภายใต้วัฒนธรรม  
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Culture) 

แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. โครงการอบรมบุคลากร
กลุ่มผู้ปฏิบัติใหส้ามารถใช้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคคลากรทีผ่่านอบรม
สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คน 40 
25,000 

40 
25,000 

40 
25,000 

 
สำนักปลดั/

ทุกกอง 

 
75,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด 25,000 25,000 25,000 สำนักปลดั/
ทุกกอง 

75,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จะประสบ
ความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
1. การบริหารจัดการ 

เพ่ือให้แผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนบังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติ 
และผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการจึงต้องดำเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 

2. กำหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อน และกำหนดเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
จะใช้เป็นกรอบในการขอตั้งงบประมาณ 

3. ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบเพ่ือ

ดำเนินงานด้าน ICT ให้บังเกิดความสำเร็จตามเปา้หมายอยา่งเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
 4.1 คณะกรรมการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 4.2 คณะกรรมการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
 4.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
5. ให้คณะกรรมการแต่ละ สำนัก/กอง/ส่วน รายงานผลความสำเร็จในการดำเนินการใช้ ICT 

ตามภารกิจที่รับผิดชอบตามลำดับทุก ๆ 1 ปี หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องรายงานความสำเร็จให้ผู้บริหารทราบ 
2. การติดตามประเมินผล 

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
กำหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดใน

แผนนี้ รวมทั้งให้สำนัก/กอง/ส่วน มีส่วนร่วมในการกำหนดและเป็นที่ยอบรับโดย 
 1.1 สร้างตัวชี้วัดเพ่ือบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน เพ่ือใช้ในการ

ติดตาม ประเมินผล ทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการพัฒนา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กร
หรือสำนัก/กอง/ส่วน ในการนำแผนแม่บทไปใช้ 

 1.2 จัดระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินการเพ่ือให้เอ้ือต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการกำหนด
ตัวชี้วัดกับสำนัก/กอง/ส่วน 
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2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน 
ดำเนินการติดตามประเมินผลและรายงานความสำเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและ

การประเมินภายในรวมทั้งจัดให้มีการประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผน 
1. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน 
 1.1 อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละสำนัก/กอง/

ส่วนในองคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
 1.2 อัตราการเพ่ิมของ Web page เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการบริการ 
 1.3 ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ 
2. ตัวช้ีวัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่เหมาะสม 
1.   สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเกาะสะท้อน 
2. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได ้
3. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน/ผู้ใช้ 
4. สัดสวนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่าย GIGABIT : Fast Ethernet 
5. จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

เชื่อมต่อ internet ภายในหน่วยงาน 
6. อัตราการเพ่ิมของ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
7. อัตราการเพ่ิมของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือเป็น Open source 
8.  สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
9. สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพกำลังจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการจัดหา

อุปกรณ์ ICT 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดการพัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการ และการใหบ้ริการ 
 1. จำนวนหน่วยงานภายในองคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนทีใ่ช้ ICT ในการ 

บริหารอยา่งครบวงจร 
 2. ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
 3. สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพ่ือการตัดสินใจ 
 4. สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการดำเนินการ 
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 5. จำนวนบริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ที่

สามารถใหบ้ริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 6. ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 7. จำนวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้)ในระหว่างหน่วยงาน 
 8. สัดส่วนของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลกลาง 
 9. ปริมาณการใช้และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 10. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 11. สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ICT 
 12. สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานที่กำหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดการพัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
 1. สัดส่วนของสำนัก/กอง/ส่วน ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนสามารถ

เชื่อมต่อ internet และมีการให้บริการสารสนเทศ 
 2. อัตราการเพ่ิมของผู้ ใช้บริการศูนย์  ICT ขององค์การบริหารส่ วนตำบล         

เกาะสะท้อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำงานภายใต้วัฒนธรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (e – Culture)  
 1. จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ 
 2. อัตราของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลเกาะสะท้อน 
 3. จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะในการผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT 
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อ้างอิง 
 

: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2557-2559. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558-2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.นามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
2558-2560. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   
2558-2562. 
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     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
    ที่  344/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
--------------------------------------- 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   
 

 ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว
และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล ปรับปรุง และแก้ไขระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 
๒๕๔๒  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อน ดังนี้ 

1. นายฮาวารี  เปาะสา       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวศรินยา  ฤทธิเรือง   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.   คณะทำงาน 
3. ร้อยตรีพงศ์สิริ สุจริตธรรม   ผู้อำนวยการกองคลัง        คณะทำงาน 
4. นายสุขกรีย์  มะยาดง        ผู้อำนวยการกองช่าง   คณะทำงาน 
5. นายมะรีเป็ง  มะสง        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ             คณะทำงาน 
6. นางสาวนูรีซัน  มะเก        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  คณะทำงาน 
7. นางชุติมา  แสงเงา        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
8. นายมะนุวา  สะแต           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล          ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะคณะทำงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อน  มีอำนาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิ เคราะห์ ประเมินผลรวมถึง
เสนอแนะ ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง   ณ   วันที่  14   เดือน สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 

                                   
(นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 



 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

    ที่  344/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
--------------------------------------- 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมั ยใหม่ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   
 

 ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว
และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล ปรับปรุง และแก้ไขระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อน ดังนี้ 

1. นายฮาวารี  เปาะสา       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวศรินยา  ฤทธิเรือง   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.   คณะทำงาน 
3. ร้อยตรีพงศ์สิริ สุจริตธรรม   ผู้อำนวยการกองคลัง        คณะทำงาน 
4. นายสุขกรีย์  มะยาดง        ผู้อำนวยการกองช่าง   คณะทำงาน 
5. นายมะรีเป็ง  มะสง        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ             คณะทำงาน 
6. นางสาวนูรีซัน  มะเก        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  คณะทำงาน 
7. นางชุติมา  แสงเงา        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
8. นายมะนุวา  สะแต           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล          ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะคณะทำงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อน  มีอำนาจหน้าที่  ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผลรวมถึง
เสนอแนะ ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
   สั่ง   ณ   วันที่  14   เดือน สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                                   
(นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน      
ที่ นธ   /                                                        วันที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
 
เรียน  คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะทำงานจัดทำแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อน  ที่ 344/๒๕63  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของระบบสารสนเทศให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  
พร้อมกับสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพจึงขอเชิญท่าน
เข้าร่วมประชุม  ในวันที่ 18  สิงหาคม  2563 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อน 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

             
  (นายฮาวารี  เปาะสา) 

    ประธานคณะทำงาน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.30 น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

----------------------------------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา   09.0๐  น.  
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายฮาวารี  เปาะสา ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานคณะทำงาน (นายฮาวารี  เปาะสา) 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อน ได้แต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ที่ 74506/๒๕60 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
ดังนี้ 

1. นายฮาวารี  เปาะสา       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวศรินยา  ฤทธิเรือง   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.   คณะทำงาน 
3. ร้อยตรีพงศ์สิริ สุจริตธรรม   ผู้อำนวยการกองคลัง        คณะทำงาน 
4. นายสุขกรีย์  มะยาดง        ผู้อำนวยการกองช่าง   คณะทำงาน 
5. นายมะรีเป็ง  มะสง        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ             คณะทำงาน 
6. นางสาวนูรีซัน  มะเก        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  คณะทำงาน 
7. นางชุติมา  แสงเงา        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
8. นายมะนุวา  สะแต           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มี
อำนาจหน้าที่ ดูแล รับผิดชอบ ประชุม พิจารณา วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึงเสนอแนะ ปัญหา ข้อขัดข้อง 
ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

ที่ประชุม   
 รับทราบ 



/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   

   - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานคณะทำงานฯ (นายฮาวารี  เปาะสา) 
  นายกได้มอบนโยบายให้คณะทำงานช่วยกันพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินจัดทำแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ซึ่งเป็นงานใหม่สำหรับองค์กร เพราะ
ยังไม่เคยดำเนินการและจัดการอย่างเป็นรูปธรรม    ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอยู่
แล้วเพียงแต่ยังขาดการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและระบบ  ดังนั้น ที่เรียกคณะทำงานทุกท่านเข้ามา
ประชุมในวันนี้ก็เพ่ือที่จะจัดหมวดหมู่และขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดทำแผนการจัดการสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน   คณะทำงานมีความเห็นเช่นไร  เรามาช่วยกันพิจารณาหาแนวทางการ
ดำเนินการกันครับในวันนี้ 

คณะทำงานฯ (นางสาวศรินยา  ฤทธิเรือง)   
  สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวเห็นพ้องกับท่านประธาน  เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อน  ได้นำเอาระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการองค์กร  และประสานการทำงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  อยู่แล้ว  เพียงแต่ขาดการเชื่อมโยงเท่านั้นเอง หากจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจริง ๆ แล้ว สิ่ง
แรกที่จะดำเนินการคือการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ เพ่ือเข้ามารับผิดชอบในกร
เตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน และดูแล  
ปรับปรุง  แก้ไข  รวมทั้งเสนอแนะปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขในการ
จัดทำแผนแม่บทดังกล่าว  โดยเห็นว่าควรจะจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

ประธานคณะทำงานฯ (นายฮาวารี  เปาะสา) 
  ผมเห็นด้วยที่เสนอมาครับ  ไม่ทราบว่าคณะทำงานท่านออ่ืนๆ  มีความเห็นเช่นไร 

คณะทำงานฯ (นางสาวศรินยา  ฤทธิเรือง)    
  เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและเป็นรูปธรรมมากขึ้นประกอบกับการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ในส่วนของ  มิติที่  ๔ นั้น  
มีการกำหนดไว้ในตัวขี้วัดที่  ๒.2  เรื่องของการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศเห็นว่า  เราควรจัดทำเป็นแผน
แม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
อนาคตค่ะ   

ประธานคณะทำงานฯ (นายฮาวารี  เปาะสา) 
  ตามที่เสนอมามีคณะทำงานท่านใด  มีความคิดเห็นต่างจากนี้  หรือเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุมเลือกชื่อเรื่องดังกล่าวครับ 
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มติที่ประชุม  
 เห็นชอบ ให้มีการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร   
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี 
 
ปิดประชุม  เวลา  11.30   น. 
 
      

                    (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางชุติมา  แสงเงา) 

คณะทำงานและเลขานุการฯ 
 
 

                                      (ลงชื่อ)              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายฮาวารี  เปาะสา) 
     ประธานคณะทำงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน      
ที่ นธ 74503 /-                                  วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน ฯ 
 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ที่ 74506/๒๕60 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2560  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อน โดยให้คณะทำงานงานมีหน้าที่ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  
เสนอแนะ  ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  นั้น 

 

บัดนี้คณะทำงานได้ดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมเห็นว่า
ประการแรกของการดำเนินการดังกล่าว  เห็นควรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะสะท้อน เพ่ือเป็นแผนในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป  ดังรายละเอียดที่แนบ 
   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
       

 
(นายฮาวารี  เปาะสา ) 
ประธานคณะทำงานฯ 

 
-  ทราบ 

          
(นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ) 

                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 

----------------------------------- 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการ

จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าวและเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล 
ปรับปรุง และแก้ไขระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒ ๕  
วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒. กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่   4   กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

                                                                            
                                             (นายจีระศักดิ์  เล็งฮะ) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

 
 


