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

 

บทที่ 1 บทนำ 

ประวัติ 

ตำบลท่าคล้อ เดิมเป็นป่าใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขา 

ยาวเหยียดสมัยก่อนบริเวณแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิด เช่น ไม้เต็งรังไม้ยาง ไม้แดง 

ไมม้ะค่า ไม้ประดู่ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายเมื่อความเจรญิเขา้มา 

สภาพของตำบลท่าคล้อเริ่ม เปลี่ยนแปลงไปต้นรัชกาลที่  4 ได้มีการเสาะหาสถานที่  

สร้างเมืองสำรองเพื่อป้องกันข้าศึกพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอนุชารัชกาลที่ 4  

ได้เสด็จมาสร้างวังที่ตำบลบ้านสีทา นามว่า "พระบวรราชวังสีทา" จึงได้ออกสำรวจเอาบริเวณเขาใน

เขตตำบลนี้ซึ่ งมี ลั กษณ ะแปลกมี เทื อก เขาไม่สู งนักติด ต่อกั น เป็นพื ด   กั้ น เป็ นปริมณ ฑล   

มีทางออกทางเดียวภายในหุบเขาพื้นราบซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่เศษจึงเอาที่นี่เป็นที่ตั้งกองทัพฝึก

พลรบ  มีพลช้างไวค้อยป้องกันต่อสูข้้าศึก อันอาจจะขึ้นมาจากทางทะเล ทางลาว ทางเขมรหรือญวนก็

ได้  ที่นี่คือ บริเวณเขาคอกซึ่งในปัจจุบันมี ร่องรอยเทือกเขาเป็นปริมณฑลปรากฏให้ เห็นเหตุ  

ที่เรียกตำบลท่าคล้อเพราะมีต้นไม้ปกคลุมมากมายและมีไม้หลายพันธุ์มีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม้ค้อ หรือ

ไมค้ลอ้ เลยทำใหเ้รยีกช่ือตำบลนี้ว่า "ตำบลท่าคล้อ" 

 ตำบลท่าคล้อได้ รับการประกาศยกระดับตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่   

2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน

ไดแ้ก ่

หมู่ที่ 1 บา้นหาดสองแควเหนอื 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าสบก 

หมู่ที่ 3 บา้นท่าคล้อกลาง 

หมู่ที่ 4 บา้นหาดสองแควใต ้

หมู่ที่ 5 บา้นคำใหญ่ 

หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวยีน 

หมู่ที่ 7 บ้านถำ้เต่า 
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  หมู่ที่ 8 บา้นท่าศาลา 

  หมู่ที ่ 9 บ้านท่าคลอ้ใต้ 

  หมู่ที่ 10 บ้านท่าคลอ้เหนอื 

  หมู่ที่ 11 บ้านเขาหนิดาด 

สถานท่ีตั้ง 

แผนที่ตำบลท่าคล้อ  ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงขอบเขตในตำบลท่าคลอ้ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลท่าคล้อ 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแก่งคอย  ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร  

มอีาณาเขต   ดังนี้     

 ทศิเหนอื ตดิต่อกับ ตำบลหนิซอ้น และอำเภอพัฒนานคิม จังหวัดลพบุร ี

 ทศิใต ้  ตดิต่อกับ ตำบลสองคอน และตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย 

 ทศิตะวันออก ตดิต่อกับ ตำบลหนิซอ้น และตำบลบา้นป่า อำเภอแก่งคอย 

 ทศิตะวันตก ตดิต่อกับ เขตอำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดสระบุรี 
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พื้นท่ี 

  องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้  มพีื้นที่ประมาณ  105  ตารางกโิลเมตร  

สภาพภูมอิากาศ 

   พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  เป็นพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่ภูเขา  มีเขาคร่าว 

อยู่ทางตอนเหนือของตำบลและเขาหินดาดทางทิศตะวันออก  เขาหนองกบทางทิศใต้  มีแม่น้ำป่าสัก

ไหลผ่านหลายหมู่บา้น 

 จำนวนประชากร 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคลอ้ มปีระชากรทัง้สิ้น 4,845  คน  แยกเป็น ชาย  2,442  คน  

หญงิ  2,416  คน 

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนประชากร 

 

 

ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 

ประชากร (คน) 
จำนวน 

(ครัวเรอืน) 
ชาย หญงิ รวม 

1 บา้นหาดสองแควเหนอื 103 101 204 234 

2 บา้นท่าสบก 266 245 511 150 

3 บา้นท่าคลอ้กลาง 187 185 372 92 

4 บา้นหาดสองแควใต้ 254 222 476 139 

5 บา้นคำใหญ่ 258 271 529 172 

6 บา้นท่าเกวยีน 114 117 231 85 

7 บา้นถำ้เต่า 362 366 728 206 

8 บา้นท่าศาลา 191 190 381 160 

9 บา้นท่าคลอ้ใต้ 207 189 396 108 

10 บา้นท่าคลอ้เหนือ 186 177 363 125 

11 บา้นเขาหินดาด 345 359 704 225 

รวม 2,473 2,422 4,895 1,696 
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สภาพทางเศรษฐกจิ 

  1. อาชีพ  

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  นอกนั้นก็จะประกอบอาชีพค้าขาย  

รับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตัง้อยู่ในตำบลใกลเ้คยีง 

 2. หน่วยธุรกจิในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ 

  2.1 โรงแรม         2 แห่ง 

  2.2 ปั๊มน้ำมัน (หัวจ่าย)   3 แห่ง 

  2.3 ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) และก๊าซ 11 แห่ง 

  2.4 โรงเรอืนเลี้ยงไก่      3 ฟาร์ม จำนวน     90 เลา้ 

  2.5 โรงเรอืนเลี้ยงไก่ระบบเปดิของเกษตรกร    จำนวน     2   เลา้ 

สภาพทางสังคม 

1. การศึกษา 

  โรงเรยีนประถมศึกษา 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

  1.1 โรงเรยีนวัดหาดสองแคว ตัง้อยู่ หมู่ที่ 4 

 1.2 โรงเรยีนวัดถ้ำเต่า ตัง้อยู่ หมู่ที่ 7 

 1.3 โรงเรยีนวัดท่าคลอ้ ตัง้อยู่ หมู่ที่ 10 

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา มวีัด จำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 

 2.1 วัดหาดสองแคว  ตัง้อยู่ หมู่ที่ 1  

 2.2 วัดท่าสบก   ตัง้อยู่ หมู่ที่ 2 

 2.3 วัดคำใหญ่   ตัง้อยู่ หมู่ที่ 5 

 2.4 วัดท่าเกวยีน  ตัง้อยู่ หมู่ที่ 6 

 2.5 วัดถ้ำเต่า   ตัง้อยู่ หมู่ที่ 7 

 2.6 วัดท่าศาลา   ตัง้อยู่ หมู่ที่ 8 

 2.7 วัดท่าคล้อใต้  ตัง้อยู่ หมู่ที่ 9 

 2.8 วัดทา่คลอ้เหนอื  ตัง้อยู่ หมู่ที่ 10 

 2.9 วัดเขาหนิดาด  ตัง้อยู่ หมู่ที่ 11 

 2.10 วัดถำ้ประกายแกว้ ตัง้อยู่ หมู่ที่ 11 

 2.11 วัดป่าดงพญาเย็น  ตัง้อยู่ หมู่ที่ 2 

 12. วัดถำ้นมิติมังกร  ตัง้อยู่ หมู่ที่ 5 
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3. การสาธารณสุข 

 3.1 สถานอีนามัยหาดสองแคว ตัง้อยู่ หมู่ที่ 4  

 3.2 สถานอีนามัยท่าคลอ้ ตัง้อยู่ หมู่ที่ 8 

4. ความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ 

 มีป้อมตำรวจ  ตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  โดยสถานีตำรวจภูธร

ตำบลหินซ้อนจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาการประจำ  เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิใหแ้ก่ราษฎรในตำบล     

5. การบรกิารข้ันพื้นฐาน      

 5.1 การคมนาคม   การคมนาคมภายในตำบล 

  5.1.1 ถนน คสล. จำนวน   32  เสน้ ระยะทาง    11435 เมตร 

  5.1.2 ถนนลาดยาง  จำนวน   14  เสน้ ระยะทาง     22620 เมตร 

    5.1.3 ถนนลูกรัง      จำนวน   7    เสน้     ระยะทาง      6000    เมตร 

 โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3224  (แก่งคอย  -  แสลงพัน)  ผ่านและมีทางหลวงทอ้งถิ่น

สาย (หินดาด – หน้าพระลาน)  และยังมีถนนลาดยางของทางหลวงชนบท  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

และถนนลูกรัง  เช่ือมต่อระหว่างหมู่บา้น/ตำบล 

6. การโทรคมนาคม 

 6.1 เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 7 แห่ง 

7. การไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนเนื่องจากราษฎรได้ปลูกสร้างบ้านเรือน 

ที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่  และอยู่ห่างไกลจากชุมชน 

8. แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 8.1 มแีม่นำ้ป่าสักไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 และ10 

 8.2 คลอง 6 แห่ง 

 8.3 หนอง/บงึ 1 แห่ง 

9. แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น 

 9.1 ถังเก็บนำ้ฝน  21 แห่ง 

 9.2 ระบบประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง 

 9.3 บ่อน้ำตื้น   25     แห่ง 

 9.4 บ่อน้ำบาดาล  96 แห่ง 
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 9.5 สระนำ้   10 แห่ง 

 9.6 ฝายนำ้ล้น   4 แห่ง 

10. ข้อมูลอื่นๆ 

 10.1 ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที่ 

  ตำบลท่าคล้อมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  เช่น  ดินขาว(แร่หินปูน)  ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตปูนซิเมนต์  และมีหินดินดานอันเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องปูพื้น  และอุตสาหกรรม

เซรามคิ ทัง้ยังมปีรมิาณเพยีงพอที่จะพจิารณาในเชิงอุตสาหกรรมได ้   

 10.2 มวลชน 

  10.2.1 ลูกเสอืชาวบ้าน   จำนวน 1 รุ่น 16๓ คน 

  10.2.2 ตำรวจชุมชน    จำนวน 1 รุ่น   65 คน 

  10.2.3 อาสาปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน  จำนวน 1 รุ่น   99 คน 

  10.2.4 อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน 101 คน 

  10.2.5 กลุ่มองค์กรสตรตีำบลท่าคลอ้  จำนวน 157 คน 

  10.2.6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลท่าคลอ้ จำนวน 163 คน 

   10.2.7 กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลท่าคลอ้ จำนวน   45 คน 

11. แบ่งการทำงานท้ังหมด 5 ฝ่าย 

11.1 สำนักปลัด ได้แก่  ส่วนส่งเสริมการเกษตร, ส่วนป้องกัน ภัยและสาธารณ ภัย , 

   ฝ่ายนโยบายและแผน, ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป และฝ่ายธุรการ 

 11.2 กองช่าง 

 11.3 กองคลงั 

 11.4 กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 11.5 กองสวัสดกิารสังคม 

12. วสิัยทัศน์/พันธกจิ 

 วิสัยทัศน์ขององค์กร "การคมนาคมสะดวก  บวกกับเศรษฐกิจเฟื่องฟู  มีความรู้ทันสมัย  

สดใสสิ่งแวดลอ้ม  พรอ้มเป็น อบต. น่าอยู่” 

พันธกิจ 

1. จัดใหม้ีและบำรุงรักษาทางบก ระบบไฟฟา้ นำ้อุปโภค - บรโิภค 

2. บำรุงส่งเสรมิการประกอบอาชีพและยกระดับรายไดข้องประชาชน 

3. ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ประธานสภา อบต. นายก อบต. 

องคการบรหิารสวนตำบลทาคลอ 

สภา อบต. คณะผูบริหาร 

สำนักปลดั/กองชาง/กองคลัง/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/กองสวัสดิการสังคม 

4. การเพิ่มประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ผู้มาติดต่อราชการต่าง ๆ 

5. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏกิูล และน้ำเสยี ควบคุมมลภาวะ ฝุ่นละออง 

6. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเ้ขม้แข็ง สามารถพึง่ตนเองได้ 

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ตดิเช้ือ H.I.V. และผู้ดอ้ยโอกาส 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว และมรีะบบไฟฟา้แสงสว่างอย่างทั่วถงึมนี้ำ

เพยีงพอในการอุปโภค - บรโิภค 

2. ประชาชนมอีาชีพและรายไดเ้พยีงพอต่อการยังชีพ 

3. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการศกึษาที่ทันสมัยของเด็กและประชาชนมากขึ้น

และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณอีันดงีามของท้องถิ่น 

4. การใหบ้รกิารที่ประทับใจแก่ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ 

5. บริการสาธารณะในการรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน ถนน ทางเดินเท้าสาธารณะที่

สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูล และมลภาวะต่าง ๆ เป็นตน้ 

6. สร้างชุมชนเขม้แข็ง สามารถพึ่งตนเองได ้

7. ช่วยเหลือเกื้อกลูกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ H.I.V. และผู้ดอ้ยโอกาส 

ใหม้ศัีกยภาพ 

โครงสร้างขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างขององค์กร  

เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. 

เลขานุการนายกฯ 

รองนายกฯ 

รองนายกฯ 

สำนักงาน 

ปลัด อบต. 

รองประธานสภา อบต. 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๘ 

 

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 งบประมาณดำเนนิงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 งบประมาณ 2560 จำนวน  410,000.-  บาท 

 งบประมาณ 2561 จำนวน  410,000.-  บาท 

 งบประมาณ 2562 จำนวน  10,950,000.-   บาท 

จำนวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ    

จำนวน ๒   คน 

การวเิคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ 

ปรากฏดังน้ี 

สถานภาพด้านเทคโนโลยแีละการสื่อสารภายใน 

คอมพวิเตอร์และผู้ใช้ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สำนัก 4 กอง 

และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน

หน่วยงานปรากฏดังนี้ 

 

หน่วยงาน ประเภทคอมพวิเตอร์  (เครื่อง) 

โน๊ตบุ๊ค คอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

สำนักงานปลัด 1 9 10 

กองคลัง - 9 9 

กองช่าง - 4 4 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 6 7 

กองสวสัดกิารสังคม 2 2 4 

รวมท้ังหมด 3 30 34 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่

ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จำนวน 76 คน คำนวณได้ 1.13 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งจะต้อง

ปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและ

จำเป็น 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๙ 

 

ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคลอ้ ได้ดำเนนิการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพวิเตอร์เพื่อใช้งาน

ผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พื้นที่จังหวัดสระบุรี  และใช้ระบบ Wi-fi ภายในสำนักงาน  

ระบบเครอืข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับ

บริการภายในบรเิวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เพื่อการค้นคว้าขอ้มูล ของประชาชน 

หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  

แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงภายในปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับการปฏบิัตงิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

ภาพที่ 2 ความเร็วปัจจุบัน 

 

ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจำนวน 9 

ชุด โดยใช้หมายเลข 0-367-15427  จำนวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสาร

โทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับ 

ส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการ

บรหิารงานบุคคล ต่อไป 

 

ระบบโทรสาร (FAX) 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข  

0-3671-5426 เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจำเป็นในการใช้

เทคโนโลย ีนี้ 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๐ 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 

แนวทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ไดแ้ก่ 

1. มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ผ่านระบบเครือข่ายมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกจิตามที่กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กำหนด  เช่น    

-ระบบจัดการฐานขอ้มูลทะเบยีนประวัตบิุคลากรทอ้งถิ่น ( PDMS) 

-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมนิผล ( Electronic Plan ) 

-ระบบการพัสดุ และทะเบยีนทรัพย์สนิ การจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษ/ีแผนที่ภาษี  (LTAX) 

  -ระบบบันทกึบัญชีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ( E-lass ) 

  -ระบบงานสารบรรณ 

  -ระบบบัญชีเงินเดอืน/เลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

  -ระบบทะเบยีนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สปสช.)  

  -ระบบบำเหน็จบำนาญขา้ราชการ 

  -ระบบเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

 2. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าคล้อ ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ

ดา้นการดำเนนิงานของหน่วยงาน อาท ิเช่น 

  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง และ

ลงวันที่ของเลขที่หนังสอือย่างเป็นปัจจุบัน 

  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียน

อบรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ 

สามารถนำไปวางแผนในการจัดอบรมไดท้ันท่วงท ี

  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายใน

องค์กรในแต่ละปงีบประมาณ ใหม้คีวามถูกตอ้งและไม่คลาดเคลื่อน 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๑ 

 

บทที่ 2 

การวเิคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าคล้อ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เปรียบเทียบในปีที่

ผ่านมา พ.ศ. 2561 - 2562 โดยจากการศกึษาสภาพแวดลอ้ม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง : การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ทำไดง่้าย 

: มกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

: มกีารจัดหา และปรับปรุงโครงสรา้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหส้อดคล้อง

กับหน่วยงานกำกับดูแล อยู่เสมอ 

  จุดอ่อน : ไม่มบีุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยสีารเสนเทศโดยตรง 

: งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่าง   

  จำกัด 

: การดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัย  

  หน่วยงานภายนอกหรอืเอกชน  

 ปัจจัยภายนอก 
  โอกาส : หน่วยงานผู้กำกับดูแล ใหก้ารสนับสนุนดา้นโปรแกรมการปฏิบัตงิานอยู่เสมอ 

: การพัฒนาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นต่าง ๆ มกีารฝึกอบรมอยู่เสมอ 

: มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ  

  อยู่เสมอ 

  ภัยคุกคาม : เครอืข่ายสัญญาณอนิเตอร์เน็ตไม่เสถยีร  

                         : ระบบการดำเนนิงานที่หน่วยงานผู้กำกับดูแล กำหนดใหใ้ช้ไม่สมบูรณ์  

      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอนิเตอร์เน็ต  

      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งใช้งบประมาณดำเนนิการมาก 

   : การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน  

    คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการ 

    ใช้งาน 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๒ 

 

บทที่ 3 

วสิัยทัศน์ พนัธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยสีารเทศ 

จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2561-2562 จึงสามารถนำมา

สรุปและจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขององค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ ( Vision)  

  “ภายในป ี พ.ศ. 2561 จะเป็นหน่วยงานที่นำระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ

ปฏบิัตงิานอย่างมคีุณภาพ” 

 พันธกิจ (Mission)  

  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การใหม้คีวามทันสมัย 

2. นำเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนับสนุนการปฏบิัติงานอย่างมคีุณภาพและเต็ม

รูปแบบ 

  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยสีารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถกา้วทันเทคโนโลยเีพื่อนำมาพัฒนาระบบ 

 เป้าประสงค์หลัก 

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีแผนแม่บท 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 

  2. องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เป็นระบบ 

  3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริหารและ

บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล เกดิประโยชน์สงูสุดในการปฏบิัตงิาน 

  4. องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ มบีุคลากรที่มีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๓ 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 

ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นระบบ 

  การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศ

ขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบ

เทคโนโลยเีขา้สู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี

ประสิทธภิาพ และมปีระสทิธผิล เกดิประโยชน์สูงสุดในการปฏบิัตงิาน 

การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การพัฒนา

ประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็น

จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิด

สทิธสิ่วนบุคคล หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น ฯลฯ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การพัฒนาระบบ ICT หรอืพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนาบุคลากร

ผู้ใช้ระบบก็ไม่มปีระโยชน์ที่จะกำหนดใหม้ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนัน้ การจะทำ

ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ 

การปฏิบัตงิานของบุคลากร จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานใหม้ีความรูแ้ละความสามารถใช้

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มา

ประจำงานดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าคลอ้ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์ งานการ

บริหาร 

งาน

บุคคล 

งาน

วเิคราะห์

นโยบาย

และแผน 

งาน

พัฒนา

ชุมชน 

งาน

การเงนิ

และบัญช ี

งาน

ปอ้งกัน

และ

บรรเทา

สาธารณ

ภัย 

งาน

พัสดุ

และ

ทรัพย์

สนิ 

งาน

จัดเก็บ

รายได้ 

งาน

การ 

ศกึษา 

งาน

สาธารณสุข 

งาน

ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารเทศการบริหาร เพื่อ

การบริการอย่างมี

ประสทิธิภาพ และมี

ประสทิธิผล เกดิประโยชน์

สูงสุดในการปฏบัิติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๕ 

 

บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ ขององค์การบรหิารสว่นตำบลท่าคล้อ 

กำหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 

  4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการ

อย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล เกดิประโยชน์สูงสุดในการปฏบิตังิาน 

  4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหม้คีวามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นระบบ 

วัตถุประสงค์     

เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น

อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน  

จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มี

การพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยเีขา้สู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

เปา้หมาย 

1. วางระบบฐานขอ้มูลใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบัน 

2. มมีาตรฐานในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๖ 

 

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นระบบ 

แผนงาน  : ตดิต้ังระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ให้ครอบคลมุการให้บรกิารขององคก์ารบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ 

กจิกรรมหลัก/

โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผูรั้บ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณรวม 

(บาท) 

หน่วย

นับ 

61 

(บ.) 

62 63 

(บ) 

64 65 

(บ) 

1.เช่ือมโยงระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ใหค้รอบคลุมทุกส่วน 

ทุกกองภายใน

สำนักงาน 

มรีะดับ

ความเร็วของ

อินเตอร์เน็ตใน

องค์การทุกจุด 

จุด (2) 

86,400 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

สำนัก

ปลัด 

 

86,400 

2.จัดใหม้ศูีนย์ขอ้มูล

ข่าวสารกลาง (DATA 

CENTER) 

 

มหีอ้งศูนย์

ขอ้มูลข่าวสาร

เพื่อสบืคน้

ขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆของผูม้า

ใช้บริการ 

แห่ง - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- - 

3.จัดหาระบบ

โทรศัพท์ภายในอาคาร

สำนักงานใหค้รบทุก

กองและหอ้งผูบ้ริหาร 

มโีทรศัพท์เพื่อ

ติดต่อกัน

ภายในอย่าง

ท่ัวถงึ 

เคร่ือง - - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

-  

- 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 

ทั้งหมด 

86,400 - - - - อบต. 86,400 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี

ประสิทธภิาพ และมีประสิทธผิล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏบิัตงิาน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริการประชาชน มปีระสทิธภิาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบรกิาร และผู้ให้บริการ 

โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ

เทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ 

ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิด

ความเสยีหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๗ 

 

เป้าหมาย 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

    ประชาชน 

2. มอีุปกรณ์ในการปฏบิัตงิานอย่างเพยีงพอต่อความตอ้งการ 

3. มรีะบบรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ

การบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล เกดิประโยชน์สูงสุดในการปฏบิัตงิาน 

แผนงาน  : ระบบการให้บรกิารเครอืข่ายจากส่วนกลางใหค้รอบคลุมการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสาร

สารสนเทศ 

กจิกรรมหลัก/

โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ  

ผูรั้บ 

ผดิชอบ 

งบ 

ประมาณ

รวม 

(บาท) 

หน่วย

นับ 

61 

(บ) 

62 

(บ) 

63 

(บ) 

64 

(บ) 

65 

(บ) 

1.จัดหาเคร่ือง

คอมพวิเตอร์แม่

ข่าย 

มเีคร่ืองแม่ข่าย

เพื่อใหบ้ริการดา้น

เว็บไซต์และ

ฐานขอ้มูลสำหรับ

หน่วยงาน 

เคร่ือง - - - - - - - 

2.จัดหา

คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊ค สำหรับงา

สำนักงาน 

มเีคร่ืองคอมพวิเตอร์

สำหรับใช้ปฏบัิตงิาน

ของเจา้หน้าท่ี

สำนักงานและ

เจา้หนา้ท่ีประจำศูนย์ 

ตามมาตรฐาน ICT 

เคร่ือง (1) 

21,00

0 

(1) 

21,00

0 

(1) 

21,0

00 

(1) 

21,0

00 

 

(1) 

21,000 

 

สำนัก

ปลัด/ 

กอง

คลัง 

 

 

105,000 

3.จัดหา

คอมพวิเตอร์

สำหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 

2 

มเีคร่ืองคอมพวิเตอร์

สำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 

2 ตามมาตรฐาน ICT  

เคร่ือง (1) 

16,00

0 

(1) 

16,00

0 

(1) 

16,0

00 

(1) 

16,0

00 

 

(1) 

16,000 

   

กอง

คลัง 

 

80,000 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๑๘ 

 

แผนงาน  : ระบบการให้บรกิารเครอืข่ายจากส่วนกลางใหค้รอบคลุมการให้บรกิารอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสาร

สารสนเทศ 

กจิกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย/งบประมาณ 
ผูรั้บ 

ผดิ

ชอบ 

งบ 

ประมาณ

รวม 

(บาท) 

หน่วย

นับ 

61 

(บ) 

62 

(บ) 

63 

(บ) 

64 

(บ) 

65 

(บ) 

5.ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มรีะบบเครอืข่าย

สารสนเทศผ่าน

อินเตอร์เน็ต 

คร้ัง (1) 

10,00

0 

(1) 

10,00

0 

- (1) 

10,00

0 

(1) 

10,00

0 

 

สำนัก

ปลัด 

 

40,000 

6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบหมกึ

ฉดี inkjet  

มเีครื่องพิมพ์ตาม

รายละเอียดท่ี

กำหนดใน

มาตรฐาน ICT 

เครื่อง (1) 

17,00

0 

(1) 

17,00

0 

(1) 

17,00

0 

(1) 

17,00

0 

(1) 

17,00

0 

 

สำนัก

ปลัด 

 

85,000 

7.จัดหาเครื่องพมิพ์

ชนิดเลเซอร์ LED ขาว

ดำ 

มเีครื่องพิมพ์ตาม

รายละเอียดท่ี

กำหนดใน

มาตรฐาน ICT 

เครื่อง (4) 

28,00

0 

(4) 

28,00

0 

(4) 

28,00

0 

(4) 

28,00

0 

(4) 

28,00

0 

 

สำนัก

ปลัด 

     

140,000 

8.จัดหาเครื่องพมิพ์

ชนิดเลเซอร์ LED ขาว

ดำ 

มเีครือ่งพิมพ์ตาม

รายละเอียดท่ี

กำหนดใน

มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 

 

(2) 

15,80

00 

(1) 

7,900 

(1) 

7,900 

(1) 

7,900 

 

สำนัก

ปลัด 

 

31,600 

9. จัดหาคอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊คสำหรับงาน

ประมวลผล 

มเีครื่อง

คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊คสำหรับงาน

ประมวลผลตาม

มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - - - (1) 

21,00

0 

-  

กอง

ช่าง 

 

21,000 

10.จัดหาวัสดุ

คอมพวิเตอร์เพื่อใชง้าน

ในสำนักงาน 

มวีัสดุ

คอมพวิเตอร์ เช่น 

แผ่น CD หมกึ 

ปร้ิน แผ่น DVD  

คร้ัง (3) 

56,00

0 

(3) 

56,00

0 

(3) 

56,00

0 

(3) 

56,00

0 

(3) 

56,00

0 

 

กอง

คลัง 

 

280,000 

11.จัดหาวัสดุ

คอมพวิเตอร์เพื่อใชง้าน

ในสำนักงาน 

มวีัสดุ

คอมพวิเตอร์ เช่น 

แผ่น CD หมกึ 

ปร้ิน แผ่น DVD  

คร้ัง (3) 

70,00

0 

 

(3) 

70,00

0 

 

(3) 

70,00

0 

 

(3) 

70,00

0 

(3) 

70,00

0 

 

สำนัก

ปลัด 

 

350,000 

12.จัดหาวัสดุ

คอมพวิเตอร์เพื่อใชง้าน

ในสำนักงาน 

มวีัสดุ

คอมพวิเตอร์  

เช่น แผ่น CD  

หมกึ 

ปร้ิน แผ่น DVD  

คร้ัง (3) 

50,00

0 

 

(3) 

50,00

0 

 

(3) 

50,00

0 

 

(3) 

50,00

0 

(3) 

50,00

0 

 

กอง

ช่าง 

 

250,000 
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13.จัดหาอุปกรณ์

ซ่อมแซมเครื่อง

คอมพวิเตอร์ , 

ซ่อมแซมเครือข่าย , 

เครื่องพมิพ์ ,โทรศัพท์ 

และโทรเลข ภายใน

สำนักงาน 

มอุีปกรณ์สำรอง

สำหรับซ่อมแซม

เครื่องใช้สำนักงาน 

เช่น สายไฟ เมา้ท์ 

แป้นพมิพ์ ฯลฯ 

คร้ัง (4) 

28,00

0 

 

 

(4) 

28,00

0 

 

(4) 

28,00

0 

 

(4) 

28,00

0 

 

 

(4) 

28,00

0 

 

 

 

สำนัก

งาน

ปลัด/ 

กอง

คลัง 

 

 

140,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 269,0

00 

384,0

00 

293,9

00 

324,9

00 

303,9

00 

อบต. 1,522,60

0 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 เป้าหมาย 

  1. บุคลากรมคีวามรูด้า้นการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอย่างด ี

  2. มบีุคลากรดา้น ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

  3. สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผู้มาใช้บรกิารไดเ้ป็นอย่างดี 

  4. รูร้ะเบยีบ กฎหมาย และขอ้บังคับ ของ พ.รบ.ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กจิกรรมหลัก/

โครงการ 

ตัวชี้วัด เปา้หมาย/งบประมาณ ผู้รับผิด 

ชอบ 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

หน่วย

นับ 

61 

(บ) 

62 

(บ) 

63 

(บ) 

64 

(บ) 

65 

(บ) 

1.อบรมหลักสูตรการ

จัดทำเว็ปไซต์ของ

หน่วยงาน 

เจา้หนา้ที่ผ่าน

การอบรมตาม

หลักสูตร 

คน - - - - - สำนัก

ปลัด 

- 

2.อบรมหลักสตูรการ

ใชง้านระบบแผนที่

ภาษ ี

เจา้หนา้ที่ผ่าน

การอบรมตาม

หลักสูตร 

คน (2) 

20,000 

(2) 

20,000 

- - 

 

- กองคลงั/

กองช่าง 

 

40,000 

3.อบรมหลักสูตรการ

ใชง้านโปรแกรม E-GP 

เจา้หนา้ที่ผ่าน

การอบรมตาม

หลักสูตร 

คน (2) 

20,000 

(2) 

20,000 

- - 

 

- กองคลงั  

40,000 
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4.อบรมหลักสูตรการ

ใชง้าน โปรแกรม E-

Plan 

เจา้หนา้ที่ผ่าน

การอบรมตาม

หลักสูตร 

คน (2) 

20,000 

(2) 

20,000 

- - 

 

- สำนัก

ปลัด/ 

กองคลงั 

 

40,000 

5.อบรมหลักสูตรการ

ใชง้านโปรแกรม E-

LASS 

เจา้หนา้ที่ผ่าน

การอบรมตาม

หลักสูตร 

คน (๒) 

25,000 

(๒) 

25,000 

- - 

 

- กองคลงั/

สำนัก

ปลัด 

 

50,000 

6.อบรมหลักสูตรการ

ใชง้านโปรแกรมดา้น

การเขยีนแบบงานช่าง 

เจา้หนา้ที่ผ่าน

การอบรมตาม

หลักสูตร 

คน (๑) 

20,000 

(๑) 

20,000 

- - - กองช่าง 40,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตรท่ี์ 3 ท้ังหมด 105,00

0 

105,00

0 

- - - อบต. 210,000 
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บทที่ 5 

การบรหิารจัดการและการติดตามประเมนิผล 

การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ

ความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการบรหิารจัดการและระบบตดิตามประเมินผล

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5.1 การบรหิารจัดการ 

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบรหิารส่วนตำบลท่า

คล้อ ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 

ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินผล และมีคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับ

นโยบายและดำเนนิโครงการใหป้ระสบความสำเร็จตามเปา้ประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 5.1  : โครงสรา้งคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การกำหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายอนุพงค์  สุว

ลักษณ์  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  เป็น ประธาน และมีหัวหน้าสำนักปลัด, 

ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง ,ผู้อำนวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบดว้ยบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ จะทำหนา้ที่

คณะกรรมการจัดทำแผนแมบท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำหนดความต้องการ (Specifications) 

รายละเอียดของระบบ ช้ีแจงใหก้ับผู้รับจ้างหรอืผู้พัฒนาระบบสารสนเทศใหด้ำเนินการตามที่ได้กำหนด

ไว้ และดูแลความก้าวหนา้ของโครงการ 

5.2 การตดิตามประเมนิผล 

การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ปฏิบัติได้สอดคล้องและ

ครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กำหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร สำหรับตัวช้ีวัดที่จะใช้วัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการ

พัฒนา ไดก้ำหนดไวด้ังนี้ 

5.2.1 สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือขา่ย

อนิเตอร์เน็ตใหค้รอบคลุมทุก

ส่วน ทุกกองภายในสำนักงาน 

2.จัดใหม้ศีูนย์ขอ้มูลข่าวสาร

กลาง (DATA CENTER) 

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน

อาคารสำนักงานใหค้รบทกุ

กองและหอ้งผู้บริหาร 

1.มรีะดับความเร็วของ

อนิเตอร์เน็ตในองค์การทุกจดุ 

2.มหีอ้งศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อ

สบืคน้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆของผู้

มาใชบ้ริการ 

3.มโีทรศัพท์เพื่อตดิต่อกันภายใน

อย่างทั่วถงึ 

1.ตดิตัง้ระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ใหค้รอบคลมุการ

ใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าคลอ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ

การบริการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และมปีระสทิธผิล เกดิประโยชน์

สูงสุดในการปฏบิัตงิาน 

1.จัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่

ข่าย 

2.จัดหาคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค 

สำหรับงานสำนักงาน 

3.จัดหาคอมพวิเตอร์สำหรับ

งานประมวลผลแบบที่ 2 

4. จัดหาคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค

สำหรับงานประมวลผล 

5.จัดหาเคร่ืองพมิพ์แบบฉดี

หมกึ (INKJET PRINTER) 

สำหรับ ปร้ินงานกระดาษขนาด 

เอ3 

6.จัดหาเคร่ืองพมิพ์ 

Muntifunction แบบหมกึฉดี 

inkjet 

7.จัดหาเคร่ืองพมิพ์ชนเิลเซอร์ 

LED ขาวดำ 

8.จัดหาเคร่ืองพมิพช์นเิลเซอร์ 

LED ขาวดำ 

1.มเีคร่ืองแม่ข่ายเพื่อใหบ้ริการ

ดา้นเว็บไซต์และฐานขอ้มลู

สำหรับหน่วยงาน 

2.มเีคร่ืองคอมพวิเตอร์สำหรับใช้

ปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

สำนักงานและเจา้หนา้ทีป่ระจำ

ศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 

3.มเีคร่ืองคอมพวิเตอร์สำหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2 ตาม

มาตรฐาน ICT 

4.มเีคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึตาม

รายละเอยีดที่กำหนดมาตรฐาน 

ICT 

5.มวีัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 

CD หมกึปร้ิน แผ่น DVD 

6.มอุีปกรณ์สำรองสำหรับ

ซ่อมแซมเคร่ืองใชส้ำนกังาน เช่น 

สายไฟ เมา้ท์ แปน้พมิพ์ ฯลฯ 

1.ระบบการใหบ้ริการเครือข่าย

จากส่วนกลางใหค้รอบคลุมการ

ใหบ้ริการอนิเตอร์เน็ตและ

ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ

การบริการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และมปีระสทิธผิล เกดิประโยชน์

สูงสุดในการปฏบิัตงิาน 

9. จัดหาคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค

สำหรับงานประมวลผล 

10.จัดหาวัสดุคอมพวิเตอร์

เพื่อใชง้านในสำนักงาน 

11.จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อใชง้านในสำนักงาน 

12.จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อใชง้านในสำนักงาน 

13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ , ซ่อมแซม

เครือข่าย , เคร่ืองพมิพ์ ,

โทรศัพท์ และโทรเลข ภายใน

สำนักงาน 

 1.ระบบการใหบ้ริการเครือข่าย

จากส่วนกลางใหค้รอบคลุมการ

ใหบ้ริการอนิเตอร์เน็ตและ

ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร

ใหม้คีวามรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจดัทำ

เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน 

2.อบรมหลักสตูรการใชง้าน

ระบบแผนที่ภาษ ี

3. 3.อบรมหลักสูตรการใช้

งานโปรแกรม E-GP 

4. 4.อบรมหลักสูตรการใช้

งาน โปรแกรม E-Plan 

5.อบรมหลักสูตรการใชง้าน

โปรแกรม E-LASS 

6.อบรมหลักสูตรการใชง้าน

โปรแกรมดา้นการเขยีนแบบ

งานช่าง 

1.เจา้หนา้ที่ผ่านการอบรมตาม

หลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซตข์อง

หน่วยงานอย่างนอ้ย 2 คน 

2.มเีจา้หนา้ที่ผ่านการอบรม

หลักสูตรการใชโ้ปรแกรมแผนที่

ภาษ,ี โปรมแกรม E-GP,

โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-

LASS , และโปรกรมดา้นการ

เขยีนแบบงานช่างอย่างนอ้ย 

โปรแกรมละ 2 คน 

3.มบีุคลากรที่มคีวามรู้ดา้น

คอมพวิเตอร์โดยตรงประจำศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารสำหรับองค์การ

บริหารสว่นตำบลท่าคลอ้ อย่าง

นอ้ย 1 คน 

1.จัดใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ร่วมอบรม

เกี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๒๔ 

 

5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาห้าปี (2561-2565) กับแผนแม่บทระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ (2561-2565)  

 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ

ที่มอียู่ 3 ยุทธศาสตร์สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาสามปขีององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคลอ้ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ (2561-2565) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี 

(2561-2565) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารเทศการบรหิาร เพื่อ

การบริการอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

มปีระสทิธผิล เกดิประโยชน์สูงสุดใน

การปฏบิัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ชุมชนทอ้งถิ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ข้อ1.1 แนวทางการจัดทำแผน

แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ

ดำเนนิงานขององค์กรทุกระดับ 

ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสรมิศูนย์

การเรยีนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ดา้น

การพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 

ข้อ 3.12 แนวทางเสรมิสร้าง

สนับสนุนการมสี่วนร่วมมาใช้ใน

การบรหิารจัดการ 

ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา 

เพิ่มประสทิธภิาพในการ

บรหิารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 

 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ต

ในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ

สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มา

ใช้บริการ 

3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกันภายใน

อย่างท่ัวถงึ 

 

 

 

 

1.มีเคร่ืองแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้าน

เว็บ ไซ ต์และฐานข้อ มูลสำห รับ

หน่วยงาน 

2.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับใช้

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

และเจ้าหน้ าท่ีประจำศูนย์ ตาม

มาตรฐาน ICT 

3.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน

ป ร ะ ม ว ล ผ ล  แ บ บ ท่ี  2  ต า ม

มาตรฐาน ICT 

4.มีเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกตาม

รายละเอียดท่ีกำหนดมาตรฐาน ICT 

5.มวัีสดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่น CD 

หมกึปร้ิน แผ่น DVD 

6.มีอุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมแซม

เคร่ืองใช้สำนักงาน เช่น สายไฟ

,เมา้ท์ แป้นพมิพ์ ฯลฯ 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๒๕ 

 

 

ยทุธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ (2561-2565) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาห้าปี 

(2561-2565) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหม้ี

ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ดา้น

การพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 

ขอ้ 3.14 แนวทางการพัฒนา 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น 

ขอ้ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้

อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาขอ้

พพิาททางการปกครอง 

ขอ้ 3.16 แนวทางการบรกิาร

ประชาชน 

 

1.เจา้หน้าท่ีผ่านการอบรมตาม

หลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของ

หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 

2.มเีจา้หน้าท่ีผ่านการอบรม

หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผนท่ีภาษี

, โปรมแกรม E-GP,โปรแกรม E-

Plan, โปรแกรม E-LASS , และโป

รกรมด้านการเขยีนแบบงานช่าง

อย่างน้อย โปรแกรมละ 2 คน 

3.มบุีคลากรท่ีมคีวามรู้ดา้น

คอมพวิเตอร์โดยตรงประจำศูนย์

ขอ้มูลข่าวสารสำหรับองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าคลอ้ อย่าง

น้อย 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๒๖ 

 

ตารางสรุปยุทธศาสตร์ 
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ สามารถสรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ/แผนงาทัง้หมด

ไดด้ังนี้ 

สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 

61 62 63 64 65 รวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 

92,400 - - - - 92,400 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ

การบริการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

และมปีระสิทธิผล เกดิประโยชน์

สูงสุดในการปฏิบัตงิาน 

269,000 384,000 293,000 324,900 303,900 1,522,600 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้

มคีวามรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

105,000 105,000 - - - 210,000 

รวม 466,400 489,000 29,000 324,900 303,900 1,825,000 

 

สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขององค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคล้อ 

ยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน/โครงการ 

61 62 63 64 65 รวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 

10 - - - - 10 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ

การบริการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

และมปีระสทิธิผล เกดิประโยชน์

สูงสุดในการปฏิบัตงิาน 

19 21 19 21 20 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรให้

มคีวามรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 9 - - - 18 

รวม 38 30 19 21 20 128 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๒๗ 

 

อ้างองิ 

 

: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวทิยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์ 2557-2559. 

: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2558-  

       2562. 

: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.นามะเฟอืง อำเภอเมอืง จังหวัดหนองบัวลำภู  

       2558-2560. 

: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.หว้ยยาง อำเภอโขงเจยีม จังหวัดอุบลราชธาน ี     

       2558-2562. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๒๘ 

 

 

คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรกึษา 
1. นายทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคลอ้     

2. นายสนั่นศลิป์ ดว้งทอง    รองนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้  

3. นายถนอม ปานจะอำ       รองนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้  

4. นายบุญหลั่น เกตุวัต   เลขานายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ 

คณะผู้จัดทำ  
1. นายเขมชาต ิวริยิะพาณิชย์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววไิลลักษณ์ พาพิมพ ์ รองปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบล กรรมการ 

3. นางไพรนิทร์ มานะการ   ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 

4. นายทศพร บุษบงค์    ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ  

5. นางจันท ีสุทธปิระภา  ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารสังคม กรรมการ 

6. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณ์ หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 

7. จ่าสบิเอกอนุสรณ์ พระโป๊ะ หัวหนา้ฝ่ายปอ้งกันฯ   กรรมการ 

8. นางณติยา อิ่มเรอืงศรี  หัวหนา้ฝ่ายการเงนิ   กรรมการ 

9. นางสุจติรา อุปวงค์  เจา้พนักงานธุรการ           กรรมการ/เลขานุการ 

10. นางสาวสมฤทัย พระวิจติร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บันทกึข้อมูล    
1. นางสาวสมฤทัย พระวจิิตร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ท่าคลอ้..๓๐ 

 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ 

เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประจำป ีพ.ศ. 2561-2565 

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

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ีได้ดำเนินการ

จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 ตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุร ีเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการ

กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน

ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 2 เมษายน 

2558 ตามตัวช้ีวัดมิติที่ 4 ข้อ 2.2. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนแม่บท

สารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแลว้นัน้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประจำป ีพ.ศ. 2561-2565 ตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้ไป 

 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ ณ วันที่   ๑  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 

   

                                            (นายทนงยุทธ จันทกูล) 

                                  นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าคลอ้ 

 

 

 

 

 

 


