แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information Technology Master Plan)
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ.25๖๒-256๔
------------------------------------

บทที่ 1 บทนา
๑.๑ สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสากอ ตั้ ง อยู่ ที่ . ..หมู่ ๑๒..........อ าเภอสุ ไ หงปาดี
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ประมาณ..48.64.....ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ.30,398.75...ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลกาวะ , ตาบลริโก๋ อาเภอสุไหงปาดี และ ตาบลผดุงมาตรอาเภอจะแนะ
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลเอราวัณ และตาบลกายูคละ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลกาวะ และตาบลริโก๋ อาเภอสุไหงปาดี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลร่มไทร และตาบลเกียร์ อาเภอสุคิริน
๑.๑.๒ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บ้านตือระ
บ้านบอเกาะ
บ้านบาโงมาแย
บ้านสากอ
บ้านลาโล๊ะ
บ้านกลูบี
บ้านสือแด
บ้านยะลูตง
บ้านจือแร
บ้านตันหยง
บ้านบาโงยือริง
บ้านสรายอ
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ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

นายไพโรจน์ เหสามี
นายสอแล๊ะ อับดุลรอนิง
นายอาบีเด็ง สายอตูลง
นายสัญชัย เหสามี
นายอับดุลปาริ อีซอ
นายอับดุลอีซา บินหามะ
นายไบฮากี แมทาลง
นายมากะตา ยาโม
นายมาหะมะซอรี จามะจี
นายอันวา บินดอเล๊ะ
นายมะซากี อาแวสือนิ
นายมะรอนิง มาหามะ
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๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 10,918 คน
จาแนกเป็นเพศชาย........ 5,๓12 ...คน
เพศหญิง...... 5,๖06 .....คน
จานวนครัวเรือน.... 2,306........... ครัวเรือน
จานวนประชากรแฝง ประมาณ........-..............คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา.อิสลาม..... ร้อยละ.๙๙............
ข้อมูล ณ วันที่ ....๑๕.......เดือน.สิงหาคม......พ.ศ.๒๕๖๑.....
(ที่มา : ข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.สากอ
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
* อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ
* อาชีพเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
* อาชีพรับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ
* อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ

80 ของประชากรทั้งหมด
8 ของประชากรทั้งหมด
5 ของประชากรทั้งหมด
7 ของประชากรทั้งหมด

เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ...............................บาท
(ที่มา : ข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.สากอ
๑.๑.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญสามารถเดินทางติดต่อกัน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล พื้นที่ใกล้เคียง และอาเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข.1439 สายสุไหงปาดี – แว้ง
๑.๑.6 แหล่งแม่น้าลาคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นราบลุ่มในบางพื้นที่
พื้นที่ลาดชัน ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตาบลสากอโดยเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมีฝนตกชุกในเดือน พฤศจิกายน – เดือนธันวาคมมีน้าท่วมฉับพลันในพื้นที่
ราบลุ่ม มีแม่น้าสาคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองมาแย ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่10ถึงหมู่ที่ ๘
คลองตือระ ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๘
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2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หน่วยธุรกิจในเขต อบต. ที่ได้รับอนุญาตดาเนินการและประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม
แห่ง
ร้านขายอาหาร
27
แห่ง
ร้านเสริมสวย
แห่ง
บ้านเช่า
แห่ง
อู่ซ่อมรถ
2
แห่ง
โรงเลื่อย / โรงไม้
แห่ง
ร้านค้าปลีก
แห่ง

3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ มีสถาบันทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา
จานวน 5 แห่ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ คือ
๑.โรงเรียนบ้านสากอ ๒.โรงเรียนบ้านไม้แก่น ๓.โรงเรียนบ้านกลูบี ๕.โรงเรียนบ้านจือแร เปิด
การศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๓ แห่ง คือ
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสือแด
3.2

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- มัสยิด มี ๑2 แห่ง ได้แก่

3.3

สาธารณสุข
ในพื้นที่มีสถานีอนามัย จานวน ๒ สถานี
๑. สถานีอนามัยบ้านสากอ
๒. สถานีอนามัยบ้านกลูบี

4. การบริการขั้นพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคม มีถนนสาคัญ ดังนี้
สายหลัก
สายรอง
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เส้นทางในหมู่บ้าน
สรุปเส้นทางการคมนาคม
ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ จานวน 55 สาย
- ถนนลาดยาง
8 สาย ประมาณการความยาว - กม.
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 46 สาย ประมาณการความยาว - กม.
- ถนนลูกรัง
2 สาย ประมาณการความยาว - กม.
สะพาน
- สะพานคอนกรีต
4.2 การโทรคมนาคม
-ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
-สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ

8
–
–

แห่ง

แห่ง
แห่ง

4.3 ไฟฟ้า
-ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านและ
ประชากรที่ใช้ไฟฟูา คิดเป็นจานวนร้อยละ ๑๐๐ และ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านไฟฟูา ในการซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน โดยใช้รถบรรทุก ๖ ล้อติดตั้งกระเช้าเพี่อใช้ในการดาเนินการดังกล่าว
4.4 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
บ่อบาดาล (ของสาธารณะและส่วนตัว)
บ่อน้าตื้น (ของสาธารณะและส่วนตัว)
ฝาย พนังกั้นน้า

20 แห่ง
520 แห่ง
4 แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 มวลชนจัดตั้ง
– อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อ.พ.ป.ร.)

๕6

คน

6. ศักยภาพในตาบล
ก.

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล

1. จานวนบุคลากร จานวน
ตาแหน่งในสานักงานปลัด
ตาแหน่งในกองคลัง
ตาแหน่งในกองช่าง
ตาแหน่งในกองการศึกษา
ตาแหน่งในส่วนผู้บริหาร
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ

๗๒

คน
๑๑
๔
๑
8
4

คน
คน
คน
คน
คน
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ตาแหน่งในส่วนสมาชิกสภาฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ

๒๔
๘
1๒

ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 25๖๑
แยกเป็น
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

5
29
2๕
5
64,300,300.00

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

บาท

24,716284.00 บาท
38,581,816.00 บาท

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชน จานวนกลุ่มทุกประเภท

๔

กลุม่

แยกประเภทกลุ่ม
1. กลุ่มทาขนม
2. กลุ่มปักจักร
3. กลุ่มผ้าบาติก
4. ชมรมผู้สูงอายุ
2) จุดเด่นของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่มเชิงเขา เหมาะแก่การทา
การเกษตร ทั้งด้านการทาสวนยางพาราและสวนผลไม้ ปัจจุบันมีผลไม้หลายชนิด เช่น ลองกอง ทุเรียน เป็น
ผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
อยู่ในเขตอาเภอสุไหงปาดี ซึ่งเป็นอาเภอของจังหวัดนราธิวาสที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือได้
ว่าผลผลิตทางการเกษตรนับเป็นพืชทางเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต
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วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอ(Vision)
“เป็นแหล่งเงินทุนเสริมสร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน บริหารกิจการสาธารณะให้ทั่วถึง การ
คมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน มีจิตสานึกในการบริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี”
พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอ (Mission)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสากอ จะพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ เพิ่ม
รายได้แก่ชุมชน ภายใต้การดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เสริมสร้างจิตสานึกตระหนักถึง
ความสาคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ตามลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดี สามารถสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อประชาชนและชุมชนอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน
7. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ 25๖๒ จานวน ๓๐๗,000.- บาท
งบประมาณ 25๖๓ จานวน ๓๐๗,000.- บาท
งบประมาณ 256๔ จานวน ๒๐๗,000.- บาท
8. จานวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอ ๑ คน
9. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอปรากฎดังนี้
9.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน
คอมพิวเตอร์และผู้ใช้
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สานัก 3 กอง และ
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏ
ดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมทั้งหมด
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่
ไม่รวมฝุายบริหารและกิจการสภา จานวน 43 คน คานวณได้ 1.95 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร์ 1
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมี
ความจาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสากอได้ ด าเนิ น การออกแบบ วางเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และใช้ระบบ LAN
ภายในสานักงาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI )
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่
ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลสากอเพื่อการค้นคว้าข้อมูล ของ
ประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตาบลสากอแต่
ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

ความเร็วปัจจุบัน
ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน)
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงาน
รับสายจานวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-7365-3554 จานวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการ
สื่อสารโทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วน
งานต่าง ๆ โดยไม่จาเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ต่อไป
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ระบบโทรสาร (FAX)
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีระบบโทรสาร จานวน 1 หมายเลข โดย
ใช้หมายเลข 0-7365-3554 เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจาเป็นในการใช้
เทคโนโลยี นี้
9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2
แนวทาง ซึ่งจะต้องดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดตามแผนการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่
9.2.1 มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด เช่น
-ระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( LHR)
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan )
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement)
-ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี (LTAX)
-ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass )
-ระบบงานสารบรรณ
-ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน
-ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)
-ระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ
-ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลสากอที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้านการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น
- ระบบการส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คาสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน
- ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดาเนินการ สามารถนาไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที
- ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ SWOT
2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตาบล
สากอที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 255๙ –
25๖๐ โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง : การกาหนดแนวทางการพัฒนาแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาได้ง่าย
: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่าเสมอ
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานกากับดูแล อยู่เสมอ
จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง
: งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจากัด
: การดาเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส : หน่วยงานผู้กากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
: การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ
: มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาอยู่เสมอ
ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
: ระบบการดาเนินงานที่หน่วยงานผู้กากับดูแล กาหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์
: การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต
: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดาเนินการมาก
: การดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน
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บทที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ
จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 25๖๒-25๖๔ จึงสามารถนามาสรุปและจัดทา
เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสากอดังนี้
วิสัยทัศน์ ( Vision)
“ภายในปี พ.ศ. 256๔ จะเป็นหน่วยงานที่นาระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม
รูปแบบ
3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อนามาพัฒนาระบบ
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เป้าประสงค์หลัก
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริหารและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
4. องค์การบริหารส่วนตาบลสากอมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกาหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทา
ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารเทศการบริ ห าร เพื่ อการบริ การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
การพัฒ นาระบบการบริห าร เพื่อ การบริการประชาชน ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่
พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกาหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น
การจะทาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์ก รมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจางานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสากอดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการ
บริหาร
งาน
บุคคล

งาน
งาน
งาน
วิเคราะห์ พัฒนา การเงิน
นโยบาย ชุมชน และ
และแผน
บัญชี

งาน
งาน
ปูองกัน พัสดุ
และ
และ
บรรเทา ทรัพย์
สาธารณ สิน
ภัย

งาน
จัดเก็บ
รายได้

งาน
การ
ศึกษา

งาน
สาธารณสุข

งาน
ก่อสร้าง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอกาหนดไว้
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่
ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทาให้ เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้ มีการพัฒนาและ
จัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. มีมาตรฐานในการกากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
แผนงาน : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
กิจกรรมหลัก/โครงการ
ตัวชี้วัด
เปูาหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม
หน่วย
25๖๒
25๖๓
25๖๔
(บาท)
นับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
มีระดับความเร็ว
จุด
3
3
3
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก ของอินเตอร์เน็ต
๑๐๐,๐00 ๑๐๐,๐00 ๑๐๐,๐00 สานักงาน ๓๐๐,๐00
ส่วน ทุกกองภายในสานักงาน ในองค์การทุกจุด
ปลัด
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีศูนย์ข้อมูล
แห่ง
1
1
1
ข่าวสารเพื่อสืบค้น
สานักงาน
ข้อมูลข่าวสาร
ปลัด
ต่างๆของผู้มาใช้
บริการ
3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน มีโทรศัพท์เพื่อ
เครื่อง
5
อาคารสานักงานให้ครบทุก
ติดต่อกันภายใน
6,000
สานักงาน
6,000
กองและห้องผู้บริหาร
อย่างทั่วถึง
ปลัด
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด
1๓2,000 1๒7,๐00 1๒7,๐00 สานักงาน 3๐๖,๐00
ปลัด
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ
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ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารเทศการบริ ห าร เพื่ อการบริ การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ก ารบริ การประชาชน มีป ระสิ ท ธิภ าพ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ผู้ รับ บริ การ และผู้
ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยี จึงจาเป็น อย่ างยิ่งที่จ ะต้องมีข้อมูล ข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
1. ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามพร้ อ มแก่ ก ารให้ ป ฏิ บั ติ ง าน และการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
แผนงาน : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ
กิจกรรมหลัก/โครงการ
ตัวชี้วัด
เปูาหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม
หน่วย
25๖๒
25๖๓
25๖๔
(บาท)
นับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้ เครื่อง
1
1
ข่าย
บริการด้านเว็บไซต์
100,000 100,000
สานักงาน ๒00,000
และฐานข้อมูลสาหรับ
ปลัด
หน่วยงาน
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
๓
๓
๓
สาหรับงานสานักงาน
สาหรับใช้ปฏิบตั ิงาน
สานักงาน
ของเจ้าหน้าที่
๖๓,000
๖๓,000
๖๓,000
ปลัด/
๑๘๙,000
สานักงานและ
กอง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
การศึกษาฯ/
ตามมาตรฐาน ICT
กองช่าง
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
1
ประมวลผลแบบที่ 2
สาหรับงาน
สานักงาน
สานักงาน
30,000
ประมวลผล แบบที่ 2
ปลัด
ปลัด
ตามมาตรฐาน ICT
4. จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศ มีเครือข่ายสารสนเทศ ครั้ง
1
1
1
ผ่านอินเตอร์เน็ตสานักงาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต
๒,๕00
๒,๕00
๒,๕00
สานักงาน
๗,๕00
ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กร
ระหว่างสานักงาน
ปลัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ
กิจกรรมหลัก/โครงการ
ตัวชี้วัด
เปูาหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วย
25๖๒
25๖๓
256๔
นับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ มีระบบเครือข่าย
ครั้ง
1
1
1
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศผ่าน
10,000 10,000 10,000
สานักงาน
อินเตอร์เน็ต
ปลัด
6.จัดหาเครื่องพิมพ์
มีเครื่องพิมพ์ตาม
เครื่อง
1
Muntifunction แบบหมึกฉีด รายละเอียดที่
7,600
สานักงาน
inkjet
กาหนดในมาตรฐาน
ปลัด
ICT
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
มีเครื่องพิมพ์ตาม
เครื่อง
1
เลเซอร์ LED ขาวดา
รายละเอียดที่
7,300
สานักงาน
กาหนดในมาตรฐาน
ปลัด
ICT
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
มีเครื่องพิมพ์ตาม
เครื่อง
3
เลเซอร์ LED ขาวดา
รายละเอียดที่
21,900
กองคลัง
กาหนดในมาตรฐาน
ICT
๙.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อ มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ครั้ง
7
7
7
ใช้งานในสานักงาน
เช่น แผ่น CD หมึก
70,000 70,000 70,000
กองคลัง
ปริ้น แผ่น DVD
1๐.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
มีวัสดุคอมพิวเตอร์
ครั้ง
5
5
5
เพื่อใช้งานในสานักงาน
เช่น แผ่น CD หมึก
50,000 50,000 50,000
กองช่าง
ปริ้น แผ่น DVD
1๑.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
มีอุปกรณ์สารอง
ครั้ง
12
12
12
เครื่องคอมพิวเตอร์ ,
สาหรับซ่อมแซม
สานักงาน
230,000
230,000
230,000
ซ่อมแซมเครือข่าย ,
เครื่องใช้สานักงาน
ปลัด/
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
เช่น สายไฟ เม้าท์
กองคลัง
โทรเลข ภายในสานักงาน
แปูนพิมพ์ ฯลฯ
460,800 561,600 539,800
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด
อบต.
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งบประมาณ
รวม
(บาท)
30,000
7,600

7,300

21,900

210,000
150,000

690,000
1,562,200

-16ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย
1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมหลัก/โครงการ
ตัวชี้วัด
เปูาหมาย/งบประมาณ
หน่วย 25๖๒
25๖๓
นับ
(บาท)
(บาท)
1.อบรมหลักสูตรการ
เจ้าหน้าที่ผ่านการ
คน
2
2
จัดทาเว็ปไซต์ของหน่วยงาน อบรมตามหลักสูตร
20,000 20,000
ดังกล่าว
2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผ่านการ
คน
2
2
ระบบแผนทีภ่ าษี
อบรมตามหลักสูตร
20,000 20,000
ดังกล่าว
3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผ่านการ
คน
2
2
โปรแกรม E-GP
อบรมตามหลักสูตร
20,000 20,000
ดังกล่าว
4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผ่านการ
คน
3
3
โปรแกรม E-Plan
อบรมตามหลักสูตร
20,000 20,000
ดังกล่าว
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว

คน

6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน เจ้าหน้าที่ผ่านการ
คน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ อบรมตามหลักสูตร
งานช่าง
ดังกล่าว
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ

256๔
(บาท)
2
20,000
2
20,000
2
20,000
3
20,000

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม
(บาท)
สานักงาน
ปลัด

60,000

กองคลัง/
กองช่าง

60,000

กองคลัง

60,000

สานักงาน
ปลัด/
กองคลัง
สานักงาน
ปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กอง
การศึกษา

60,000

180,000

10
60,000

10
60,000

10
60,000

2
20,000

2
20,000

2
20,000

กองช่าง

60,000

160,000

160,000

160,000

อบต.

480,000
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บทที่ 5
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การวัดผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความสาเร็จดังเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตาบล
สากอซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร้าง
ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่กาหนด
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดาเนินโครงการให้ประสบความสาเร็จตาม
เปูาประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพที่ 5
โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดนโยบายทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสากอด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายสุเทพ จันทรวิศรุต ตาแหน่ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ เป็น ประธาน และมีหัวหน้าสานักปลัด, ผู้อานวยการกองคลัง,ผู้อานวยการ
กองช่าง ,ผู้อานวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอตามแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอจะทาหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อกาหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือ
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ
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5.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มีการแปลงแผนสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนิน งานขององค์การบริหารส่ วนตาบลสากปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุ ม
เปูาหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กาหนดในแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับตัวชี้วัดที่
จะใช้วัดผลสาเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้กาหนดไว้ดังนี้
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย 1.มีระดับความเร็วของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด
ส่วน ทุกกองภายใน
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ

1.ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
สานักงาน
เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่วนตาบลสากอ
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของผู้มาใช้บริการ
3.จัดหาระบบโทรศัพท์
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกัน
ภายในอาคารสานักงานให้ ภายในอย่างทั่วถึง
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร
1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้
1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
แม่ข่าย
บริการด้านเว็บไซต์และ
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ฐานข้อมูลสาหรับหน่วยงาน
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
สาหรับงานสานักงาน
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ ระบบสื่อสารสารสนเทศ
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับ ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
งานประมวลผลแบบที่ 2
สานักงานและเจ้าหน้าที่
4. จัดหาคอมพิวเตอร์
ประจาศูนย์ ตามมาตรฐาน
โน๊ตบุ๊คสาหรับงาน
ICT
ประมวลผล
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด งานประมวลผล แบบที่ 2
หมึก (INKJET PRINTER)
ตามมาตรฐาน ICT
สาหรับ ปริ้นงานกระดาษ
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ขนาด เอ3
ตามรายละเอียดที่กาหนด
6.จัดหาเครื่องพิมพ์
มาตรฐาน ICT
Muntifunction แบบหมึก 5.มีวสั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น
ฉีด inkjet
แผ่น CD หมึก
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
ปริ้น แผ่น DVD
เลเซอร์ LED ขาวดา
6.มีอุปกรณ์สารองสาหรับ
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
ซ่อมแซมเครื่องใช้สานักงาน
เลเซอร์ LED ขาวดา
เช่น สายไฟ เม้าท์ แปูนพิมพ์
ฯลฯ

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย
9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสาหรับงาน
ประมวลผล
1๐.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ ,
ซ่อมแซมเครือข่าย ,
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในสานักงาน
1.อบรมหลักสูตรการจัดทา
เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน
2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่ าษี
3. 3.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรม E-GP
4. 4.อบรมหลักสูตรการใช้
งาน โปรแกรม E-Plan
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS
6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดทาเว๊ป
ไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย
2 คน
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผน
ที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม
E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่าง
น้อย โปรแกรมละ 2 คน
3.มีบุคลากรที่มคี วามรูด้ ้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบล
สากออย่างน้อย 1 คน

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาสี่ปี (25๖๑-25๖๔) กับแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ(25๖๒-256๔)
จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลสากอที่มีอยู่ 3
ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลสากอดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสี่ปี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สารสนเทศ (25๖๒-256๔)
(25๖๑-256๔)
1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
องค์การทุกจุด
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้น
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.มี โ ทรศั พ ท์ เ พื่ อ ติ ด ต่ อ กั น ภายใน
ข้อ1.1 แนวทางการจัดทาแผน
อย่างทั่วถึง
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรทุกระดับ
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.มีเ ครื่ องแม่ข่ ายเพื่ อให้ บริ การด้ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ห รั บ
หน่วยงาน
2.มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ใช้
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ ตาม
มาตรฐาน ICT
3.มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน
ICT
4.มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก ตาม
รายละเอียดที่กาหนดมาตรฐาน ICT
5.มีวสั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD
หมึกปริ้น แผ่น DVD
6.มี อุ ป กรณ์ ส ารองส าหรั บ ซ่ อ มแซม
เครื่องใช้สานักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์
แปูนพิมพ์ ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (25๖๑-256๓)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสี่ปี
(25๖๑-25๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น
ข้อ 3.14 แนวทางการพัฒนา
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อ
พิพาททางการปกครอง
ข้อ 3.16 แนวทางการบริการ
ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทาเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan,
โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย
โปรแกรมละ 2 คน
3.มีบุคลากรที่มคี วามรูด้ ้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจาศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารสาหรับองค์การบริหารส่วน
ตาบลสากออย่างน้อย 1 คน
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ตารางสรุปยุทธศาสตร์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลสากอสามารถสรุปงบประมาณและจานวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ
25๖๒
25๖๓
256๔
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
128,000
117,400
117,400
363,200
สารสนเทศให้เป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
460,800
561,600
539,800 1,562,200
เทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
160,000
160,000
160,000
480,000
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 748,800
839,000
817,200 2,405,400
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสากอ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
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25๖๒
3

จานวนแผนงาน/โครงการ
25๖๓
25๖๔
3
3

รวม
9

7

12

7

26

6

6

6

18

16

21

16

53
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อ้างอิง
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
: แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายอนิรุทธิ์ จารมะ
2. นายมาหามะคอเซ็ง สามูนิง
3. นายอาหามะ แมเร๊าะ
4. นายอนัส แมทาลง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาบลสากอ

คณะผู้จัดทา
1. นายสุเทพ จันทรวิศรุต
2. นางสุดา หะรอแม
3. นางวนิดา อาแวกือจิ
4. นายแวซอรี ดาเล๊าะ
5. นายสาลีมาน สารีกะ
6. นายณัสรีย์ วิเศษศักดิ์เดชา
7. นางนารีมัน กาเจ
8. นายวิรัช ช่วยเสน
9. นายนพสิทธิ์ สกุลแก้ว
10. นางวันทนา ประจัน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
กรรมการ
นิติกร
กรรมการ
นักทรัพยกรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

บันทึกข้อมูล
1. นายสุริยา สาดารา
2. นางซูซานา เปาะเด๊ะ

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ
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ภาคผนวก

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสากอ
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจาปี พ.ศ. 25๖๒-25๖๔
----------------------------------ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปี พ.ศ. 25๖๒-25๖๔ เพืือใช้ เป็ นแนวทางใน
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ สาร ให้ มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมองที่ดี
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558
ตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 ข้อ 2.2. กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศ (IT
Master Plan) ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลสากอจึงประกาศใช้แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประจาปี พ.ศ. 25๖๒-25๖๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 25๖๑

(นายอนิรุทธิ์ จรารมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสากอ

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.สากอ

หน้า ๒๕

