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องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  มีความตระหนักต่อความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือของฝุายบริหารที่จะใช้สื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง  ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ การประชาสัมพันธ์สินค้าของต าบลรวมไป
ถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชนในต าบลควนปริง และบุคคลทั่วไป 

การจัดท าแผนแม่บท 5 ปีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ควนปริง มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการก าหนดกรอบ และทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ได้ด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มเปูาหมาย เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง มาร่วมกันก าหนดทิศทาง ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ร่วมกัน
ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังกล่าวขึ้น เพ่ือเป็นทิศทาง กรอบแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง จะน าแผนยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดขึ้นไปแสวงหากระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีการก าหนดแผนปฏิบัติการต่อไป อันจะเป็นเครื่องมือ
น าไปสู่เปูาหมายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

การจัดท าแผนแม่บท 5 ปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนปริง ที่ประสบความส าเร็จในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการ
ท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง และผู้น าชุมชนทุกฝุาย ที่ได้ร่วมมือกันจัดท าแผนแม่บทฯ 
จนประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ 
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บทท่ี 1 บทน า 
 

สภาพทั่วไป 
 
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   ตั้งอยู่เลขท่ี  109/1  หมู่ที่ 6 ต าบลควนปริง  อ าเภอ

เมืองตรัง  จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากตัวอ าเภอระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลาง  ได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2539 

  
1.2  เนื้อที ่พื้นที่  ประมาณ  15  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  9,375  ไร่  
อาณาเขตของต าบล 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับต าบลบางรักและต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง 
  ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลบางหมากและต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับทับเที่ยงและต าบลโคกหล่อ  อ าเภอเมืองตรัง 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลควนธานีและต าบลบางรัก  อ าเภอกันตัง 
 
1.3  ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลควนปริงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมทุกปี ใน

บริเวณ  หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 8 และหมู่ที่ 9  และในที่ราบลุ่มบางตอนของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7  ลักษณะดิน
โดยทั่วไปเป็นดินตื้นถึงปานกลางมีการระบายน้ าได้เร็ว เป็นดินเนื้อละเอียดที่มีก้อนกรวดหรือศิลาแลงปะปน 
บางแห่งจะมีก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่โผล่อยู่ทั่วๆ ไป พบในสภาพพ้ืนที่ราบ 

 
1.4 จ านวนหมู่บ้าน      9       หมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  9   หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ 1  บ้านเกาะปริง 
หมู่ที่ 2  บ้านโคกสะท้อน 
หมู่ที่ 3  บ้านไซหนุน 
หมู่ที่ 4  บ้านหลวนช้าง 
หมู่ที่ 5  บ้านควนปริง 
หมู่ที่ 6  บ้านควนปริง 
หมู่ที่ 7  บ้านทุ่งหวัง 
หมู่ที่ 8  บ้านนาปูอ 
หมู่ที่ 9  บ้านกลาง 
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1.5  ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น 7,543 คน  แบ่งเป็นชาย  3,655  คน  หญิง 3,888  คน  และมีจ านวนครัวเรือน  

1,278   ครัวเรือน     
 
2.  สภาพทางเศรษฐกจิ 
2.1  อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตต าบลควนปริง  จะประกอบอาชีพรับจ้าง การท าสวน

ยางพารา  ค้าขาย  ข้าราชการ  ปลูกผัก  เลี้ยงสัตว์  โดยท างานในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กันไป 

 รายได้ประชากร 
  รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  403,593  บาท/ปี 
  รายได้บุคคลเฉลี่ย        98,165  บาท/ปี 
 รายจ่ายประชากร 
  รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย  161,740  บาท/ปี 
  รายได้บุคคลเฉลี่ย          98,165  บาท/ปี 
 
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง 
โรงงานบรรจุแก๊ส   2 แห่ง 
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 1 แห่ง 
โรงแรม (ห้องพักรายวัน)  3 แห่ง 
ร้านค้า    64  แห่ง 
บ้านเช่า    60  แห่ง 
หอพัก    16 แห่ง 
อู่ซ่อมรถยนต์   14 แห่ง 
ตลาดนัด   2 แห่ง 
ร้านอาหาร   31 แห่ง 
ประเภทบริการต่างๆ  43 แห่ง 
โรงงานขนาดเล็ก   2 แห่ง 
คลังสินค้า   5 แห่ง   

     
3.  สภาพสังคม 
3.1  การศึกษา 
 สถาบันการศึกษา 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลควนปริง    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 

๒. ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  ๑  แห่ง 
- กศน.ต าบลควนปริง     ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 
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๓. โรงเรียนประถมศึกษา  ๒  แห่ง 
- โรงเรียนบ้านนาปูอ      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ 
- โรงเรียนบ้านควนปริง (มัธยมขยายโอกาส)   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 

๔. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสายสามัญ  ๒  แห่ง 
- โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิตรัง    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ 
- โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ     ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ 

๕. มหาวิทยาลัย  ๑  แห่ง 
 
3.2      สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  ดังนี้ 
 -  วัด  มี  ๒ แห่ง     ได้แก่   
   ๑) วัดโคกมะม่วง ตั้งอยู่ที่  ม.๒  บ้านโคกสะท้อน   
   ๒) วัดควนปริงวนาราม  ตั้งอยู่ที่  ม.4  บ้านหลวนช้าง 
  

 -   มัสยิด    มี   5  แห่ง  ได้แก่ 
   1)  มัสยิดมาลีกียะห ์ ตั้งอยู่ที่  ม.1  บ้านเกาะปริง  โดยมี   
                            นายเจอน๊อก  ปังตา  อิหม่ามประจ ามัสยิด 
   2)  มัสยิดไสหนุนอิสลาม  ตั้งอยู่ที่  ม.3  บ้านไซหนุน  โดยมี           

                                            นายวิชัย  เอ็มเอ็ม  อิหม่ามประจ ามัสยิด 
    3)  มัสยิดมาดีนะฮ์  ตั้งอยู่ที่  ม.7  บ้านทุ่งหวัง  โดยมี 
      นายสมหมาย  โสะหาบ  อิหม่ามประจ ามัสยิด 
    4) มัสยิดสายิดมุสลิม  ตั้งอยู่ที่  ม.8  บ้านนาปูอ  โดยมี 
      นายอรุณ  จับปรั่ง  อิหม่ามประจ ามัสยิด 
    5) มัสยิดสายิดุลนูรุลอิงซาน  ตั้งอยู่ที่  ม.9  บ้านกลาง  โดยมี 
      นายเอียด  หงส์ทอง  อิหม่ามประจ ามัสยิด 

 
3.3     สาธารณสุข 
 ด้านสาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควนปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘    
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ    100 % 

 
4.  การบริการข้ันพื้นฐาน 
4.1  การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมในพ้ืนที่ของต าบลควนปริง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นส าคัญ โดยมีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 403 สายตรัง – กันตัง และทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 419 (บายพาส) เป็นถนน
สายหลัก ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง และอ าเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีถนนของท้องถิ่นแยกเป็น
ถนนสายหลักเข้าสู่หมู่บ้าน และเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน จ านวน 52 สาย ดังนี้ 
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 ประเภทถนน Asphalt Concrete  จ านวน  4  สาย 

1. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403  สายตรัง – กันตัง  หมู่ที่ 5,6 
2. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419  (บายพาส) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8 
3. ถนนสายนควนปริง – บางหมาก   หมู่ที่ 1,3,4,5,6,8,9 
4. ถนนสายในเปลว     หมู่ที่ 6 

 ประเภทถนน Cape Seal  จ านวน  22  สาย 
1. ถนนสายมิ่งเมือง     หมู่ที่ 1,4,8,9 
2. ถนนสายมิง่เมือง ซอย 1 (นายจรูญ  สีผม)  หมู่ที่ 1 
3. ถนนสายควนเขานุ้ย     หมู่ที่ 1,4 
4. ถนนสายเลียบก าแพง มอ.    หมู่ที่ 1,4,6 
5. ถนนสายบ้านนาปูอ-โคกสะท้อน    หมู่ที่ 2,8 
6. ถนนสายยุทธศาสตร์     หมู่ที่ 3,8 
7. ถนนสายสถานีพรุใหญ่     หมู่ที่ 3 
8. ถนนสายบ้านนายวิชัย  ลีสาวัง    หมู่ที่ 3 
9. ถนนสายบ้านเหมีย  เปาะทอง    หมู่ที่ 4 
10. ถนนสายกนกวรรณรีสอร์ท    หมู่ที่ 4 
11. ถนนสายนครินทร์     หมู่ที่ 4 
12. ถนนสายหลวนช้าง (วาสนารีสอร์ท)   หมู่ที่ 4 
13. ถนนสายบ้านหน้าโรงเรียนบ้านควนปริง  หมู่ที่ 5 
14. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านควนปริง (ข้างสนามฟุตบอล) หมู่ที่ 6 
15. ถนนสายทุ่งโต๊ะแป     หมู่ที่ 7 
16. ถนนสายทุ่งหวัง-หนองไทร    หมู่ที่ 7 
17. ถนนสายทุ่งพลับหลาน    หมู่ที่ 7 
18. ถนนสายสนามบินทุ่งหวัง    หมู่ที่ 7 
19. ถนนสายห้วยเตียว     หมู่ที่ 7 
20. ถนนสายเลียบคลองชลประทาน   หมู่ที่ 8 
21. ถนนสายชุมชนนาปูอ     หมู่ที่ 8 
22. ถนนสายมิ่งเมือง ซอย 2 (รร.นูรุลอิงซาน)  หมู่ที่ 9 

 ประเภทถนนคอนกรีต  จ านวน  16  สาย 
1. ถนนสายห้วยไม้ไผ่     หมู่ที่ 1 
2. ถนนสายมัสยิดบ้านเกาะปริง    หมู่ที่ 1 
3. ถนนสายโคกสะท้อนแยกบ้านนายณรงค์  รักราวี  หมู่ที่ 2 
4. ถนนสายโคกสะท้อนแยกหนองแหน   หมู่ที่ 2 
5. ถนนสายหน้าวัดโคกสะท้อน    หมู่ที่ 2 
6. ถนนสายโคกสอม (หอถังประปาบ้านบังฝา)  หมู่ที่ 3 
7. ถนนสายท่ามะพร้าว     หมู่ที่ 5 
8. ถนนสายท่ามะพร้าวแยกบ้านนายประเสริฐ  จันโหนง หมู่ที่ 5 
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9. ถนนสายเลียบคลองเมือง    หมู่ที่ 5 
10. ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านควนปริง   หมู่ที่ 5 
11. ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านควนปริงแยกหอพักพงคลพรหม  หมู่ที่ 5 
12. ถนนสายบ้านนายจวน   บุญแก้ว   หมู่ที่ 6 
13. ถนนสายมหาอ านาจ     หมู่ที่ 6 
14. ถนนสายบ้านหอถังประปา    หมู่ที่ 6 
15. ถนนสายชุมชนนาปูอแยกมัสยิดนาปูอ   หมู่ที่ 8 
16. ถนนสายมัสยิดบ้านกลาง    หมู่ที่ 9 

 ประเภทถนนหินคลุก  จ านวน  1  สาย 
1. ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านนาปูอ   หมู่ที่ 8 

 ประเภทถนนลูกรัง  จ านวน  9  สาย 
1. ถนนสายเกาะไสน     หมู่ที่ 1 
2. ถนนสายบ้านนายหมูดลาย    หมู่ที่ 1 
3. ถนนสายโคกสะท้อนแยกบ้านนายวิโรจน์  หนูหมุน หมู่ที่ 2 
4. ถนนสายโคกสะท้อนแยกบ้านนายอุทัย  ส่งเสริม  หมู่ที่ 2 
5. ถนนสายบ้านนายระดม  กะเดช    หมู่ที่ 3 
6. ถนนสายบ้านนายจ าลอง  ทองเรือง   หมู่ที่ 4 
7. ถนนสายบ้านบนควน  ซอย 1    หมู่ที่ 4 
8. ถนนสายท่ามะพร้าวแยกบ้านนายจรูญ  อักษรนิตย์ หมู่ที่ 5 
9. ถนนสายบ้านนางสั้น  เพชรประสิทธิ์   หมู่ที่ 5 
10. ถนนสายบนควน (บ้านนายไพร)   หมู่ที่ 6 
11. ถนนสายชุมชนคลองควนปริง    หมู่ที่ 6 
12. ถนนสายหอถังประปาแยกบ้านนายปลด  ศรมณ ี หมู่ที่ 6 
13. ถนนสายเลียบทางรถไฟ    หมู่ที่ 8 
14. ถนนสายบ้านบังฮีน     หมู่ที่ 9  

 
4.2  การไฟฟ้า 

- ในเขตพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  มีไฟฟูาใช้ในพื้นที่  ร้อยละ 100% 
 

4.3  การประปา 
- ประปาส่วนภูมิภาค 3 หมู่บ้าน (ไม่เต็มพ้ืนที่)  หมู่ที่ 4,5,6 
- ประปาหมู่บ้าน  17 แห่ง (9 หมู่บ้าน) 
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5.  ศักยภาพในต าบล 
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1.  จ านวนบุคลากร     จ านวน       47         คน 
 1) ส านักปลัดฯ 
  - พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  7  อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  5  อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  8  อัตรา 
 2)  กองคลัง 
  - พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  4  อัตรา 
  - ลูกจ้างประจ า    จ านวน  1  อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  3  อัตรา 
  - พนักงานานจ้างทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
 3)  กองช่าง 
  - พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  3  อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  4  อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  2  อัตรา 
 
 4)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  2  อัตรา 
  - พนักงานครู    จ านวน  1  อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  3  อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  3  อัตรา 

 
3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑                            41,955,937.60      บาท        แยกเป็น 
รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน                 25,418,266.95      บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                    16,537,670.65      บาท 
 
ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชน          ๑7           กลุ่ม 
 

1. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะพันธุ์พ้ืนเมืองบ้านเกาะปริง  หมู่ที่ 1 
2. วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  บ้านนาปูอกลาง  หมู่ที่ 9 
3. วิสาหกิจชุมชนกองทุนปุ๋ยบ้านหลวนช้าง  หมู่ที่ 4 
4. กลุ่มแม่บ้านไซหนุน  หมู่ที่ 3 
5. ส่งเสริมอาชีพการเกษตร บ้านนาปูอกลาง  หมู่ที่ 9 
6. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมืองบ้านนาปูอ  หมู่ที่ 8 
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7. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสม บ้านนาปูอ  หมู่ที่ 8 
8. กลุ่มส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในสวนยางพาราและพืชผล  หมู่ที่ 9 
9. กองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตร บ้านเกาะปริง  หมู่ที่ 1 
10. กองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งหวัง  หมู่ที่ 7 
11. แม่บ้านเกษตรเกาะปริง  หมู่ที่ 1 
12. มีดพร้านาปูอ (ประเวช  ชิตจนัทร์)  หมู่ที่ 3 
13. มีดพร้าสมชายนาปูอ  หมู่ที่ 3 
14. มีดพร้าโกบนาปูอ  หมู่ที่ 1 
15. มีดพร้านาปูอดาวคู่เดือน  หมู่ที่ 7 
16. มีดพร้านาปูอ  หมู่ที่ 3 
17. กลุ่มเกษตรปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  หมู่ที่ 4 

 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง (Vision) 
 “ชุมชนเมืองมีระเบียบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ             
สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 
พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  (Mission)  

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างมีความสุข 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามยุคสมัย 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ 
๕. สนับสนุนการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๖. ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

 
7. จ านวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  –    คน 
 
8. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ปรากฏดังนี้ 
  8.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 ส านัก 3 กอง 
และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ปรากฏดังนี้ 
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หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

ส านักงานปลัด 3 9 12 
กองคลัง 1 6 7 
กองช่าง 1 1 2 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 5 5 
รวมทั้งหมด 5 21 26 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่
ไม่รวมฝุายบริหารและกิจการสภา จ านวน 47 คน ค านวณได้ 1.80 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 

 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดตรัง  และใช้ระบบ LAN ภายใน
ส านักงาน  

 
 ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล 
ของประชาชน หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ควนปริง แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  มีโครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปีงบประมาณ 256๒ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่อไป 

 

 
                   

ความเร็วปัจจุบัน 
 



-9- 
 

 ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบ

พนักงานรับสายจ านวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-7๕๒๕-๘๗๘๒  จ านวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทาง
ระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 
 ระบบโทรสาร (FAX) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง มีระบบโทรสาร จ านวน 1 หมายเลข 

โดยใช้หมายเลข 0-7๕๒๕-๘๗๘๒ ต่อ ๑๗ เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความ
จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 

 
8.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้

เป็น 2 แนวทาง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ได้แก่ 

8.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  เช่น 

- ระบบข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (e-plan) 
- ระบบข้อมูลกลาง (Info) 
- ระบบงานสารบรรณ 
- ระบบทะเบียนพาณิชย์ 
- ระบบบันทึกข้อมูลในการใช้พลังงานในภาครัฐ 
- ระบบบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
- ระบบบันทึกข้อมูลโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
- ข้อมูลการเลือกตั้ง อปท. 
- ระบบทะเบียนบุคลากร 
- ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
- ระบบบันทึกข้อมูลผู้บริหาร 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) 
- ระบบข้อมูลกลาง อทป. ด้านสถิติการคลัง 
- ข้อมูลทางการศึกษาท้องถิ่น (CCIS) 
- ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (SIS)  
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  8.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหาร                
ส่วนต าบลควนปริง ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการ
ด้านการด าเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการด าเนินการ สามารถน าไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ควนปริง ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ.                    
255๙ – 25๖๐ โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : การก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานก ากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจ ากัด 

: การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  
 

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

   : การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน 
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร ์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 25๕๙-25๖๐ จึงสามารถน ามาสรุปและ
จัดท าเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนปริง ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2565 จะเป็นหน่วยงานที่น าระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาระบบ 
 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  ต าบลควนปริง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง มีบุคลากรที่มีความรู้ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท า
ให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร  เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่
พัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น 
การจะท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างาน             
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลควนปริง ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ งานการ
บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญช ี

งาน
ปูองกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได ้

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ก าหนด
ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ซึ่งเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน          
จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการ
พัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

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

แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด เปูาหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.โครงการติดต้ังระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในส านักงานและ
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 

มีระดับความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต
ในองค์การทุกจุด 

จุด - 
3 

182,000 
- - - 

 
ส านักปลัด 

182,000 

2.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา 

มีระบบ
สารสนเทศทาง
การศึกษาของ
ศพด. 

จุด  
- 

 
- 

1 
10,000 

 
- 

 
- 

 
กอง

การศึกษา 

 
10,000 

3.โครงการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้ดจิิตัลชุมชน 
 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ
สืบค้นข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ
ของผู้มาใช้
บริการ 

แห่ง  
- 

1 
5,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
กอง

การศึกษา 

 
5,000 
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แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด เปูาหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบประมา

ณรวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.โครงการจัดระบบ
ฐานข้อมูลด้านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ต าบล 

มีฐานข้อมูลดา้น
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมต าบล 

จุด  
- 

 
- 

1 
10,000 

 
- 

 
- 

 
กอง

การศึกษา 

 
10,000 

5.พัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต ์

 
จุด 1 

10,000 
1 

10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

ส านักปลัด 50,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 10,000 197,000 30,000 10,000 10,000 อบต. 257,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และ                   

ผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น 
ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้             
ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน  : ระบบการให้บรกิารเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด เปูาหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.จัดหาเครื่องถ่าย
เอกสาร 

มีเครื่องถ่ายเอกสาร
ส าหรับหน่วยงาน 

เครื่อง 1 
120,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กอง
การศึกษา 

120,000 

2.จัดหาชุดเครื่องมือ   
ดิจิตัลส าหรับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ 

มีสื่อการเรียนการ
สอนส่งเสริม
เทคโนโลยีการเรียน
การสอนส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ชุด 1 
295,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ศพด.อบต. 
ควนปริง 

 
295,000 

3. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้งานส าหรับศพด.
อบต.ควนปริง 

 
เครื่อง 

1 
16,000 

- - - - ศพด.อบต. 
ควนปริง 

16,000 

4.โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

มีแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บรายได ้

โครง 
การ 

1 
500,000 

- - - - กองคลัง 
 

500,000 

5.โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ 

มีแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บรายได ้

โครง 
การ 

- 1 
200,000 

- - - กองคลัง 
 

200,000 
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แผนงาน  : ระบบการให้บรกิารเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด เปูาหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.โครงการปรับแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

โครง 
การ 

- - 1 
100,000 

1 
100,000 

1 
100,000 

กองคลัง 
 

300,000 

7.จัดหาโตะ๊
คอมพิวเตอร ์

มีโต๊ะส าหรับวาง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และพริ้นเตอร ์

ตัว - 1 
3,000 

- - - กองคลัง 
 

3,000 

8.จัดหาเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถึงหมึกพิมพ ์

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 1 
8,600 

- - - กองคลัง 
 

8,600 

9.จัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึกปริ้น 

ครั้ง - 4 
50,000 

- - - กองคลัง 
 

50,000 

10.จัดหาอุปกรณ์
ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์, 
ซ่อมแซมเครือข่าย, 
เครื่องพิมพ์ ภายใน
ส านักงาน 

มีอุปกรณส์ ารอง
ส าหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้ส านักงาน 

ครั้ง - 4 
10,000 

- - - กองคลัง 
 

10,000 

11.จัดหา
คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ส านักงาน 

มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน 

เครื่อง 1 
16,000 

- - - - กองช่าง 16,000 

12.จัดหา
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED สีแบบ 
network 

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง 1 
12,000 

- - - - กองช่าง 12,000 

13.จัดหาวสัดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น, หัวหมึก 
,แปูนพิมพ์ ,เมาส ์

ครั้ง 1 
25,000 

1 
20,000 

1 
20,000 

1 
20,000 

1 
20,000 

กองช่าง 100,000 

14.จัดหาวสัดุ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น, หัวหมึก 
,แปูนพิมพ์ ,เมาส ์

ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านัก 
ปลัด 

500,000 
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แผนงาน  : ระบบการให้บรกิารเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด เปูาหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15.จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน 

มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานและ
เจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ตาม
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 48,000 - - - ส านัก
ปลัด 

48,000 

16.จัดหา
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร ์

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 17,000 - - - ส านัก
ปลัด 

17,000 

17.จัดหา
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - 12,900 - - - ส านัก
ปลัด 

12,900 

18.จัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA 

มีอุปกรณเ์พื่อไว้ใช้
ส าหรับส ารอง
ไฟฟูา 

เครื่อง - 7,500 - - - ส านัก
ปลัด 

7,500 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 
ทั้งหมด 

 1,084,000 477,000 220,000 220,000 220,000 อบต. 2,216,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย/งบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.โครงการฝึกอบรม
บุคลากรทางการ
ศึกษาระดับผู้ใช้
เทคโนโลย ี

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ
อบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

6 
  คน 

- - 10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

30,000 

2.โครงการฝึกอบรมการ
ค านวณราคากลางผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ 
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

2 
คน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 40,000 

3.อบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบต่างๆ เช่น 
ระบบ e-GP, e-lass,  
e-plan และหลักสูตรที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการ 
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

7 
คน 

- 50,000 - - - กองคลัง 50,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตรท์ี่ 3 ทั้งหมด - 60,000 20,000 20,000 20,000 อบต. 120,000 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความส าเร็จดังเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ควนปริง ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและด าเนินโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ด าเนินการโดย
คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายเจตพล  ศรมณี  ต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  เป็น ประธาน และมีหัวหน้าส านักปลัด, ผู้อ านวยการกองคลัง,
ผู้อ านวยการกองช่าง, ผู้อ านวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง จะท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงาน
ที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจง
ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของ
โครงการ 
 

 

คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



-21- 
 

5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ปฏิบัติได้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เปูาหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
5.2.1 สรุปตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายใน
ส านักงาน 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
3.พัฒนาศูนย์เรียนรูด้ิจิตลั
ชุมชน 
4.จัดระบบฐานข้อมลูด้าน
ภูมิปัญญาและวัมนธรรม
ต าบล 
5.พัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต ์

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เนต็ในองค์การทุกจุด 
2.มีระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาของ ศพด. 
3.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
ผู้มาใช้บริการ 
4.มีฐานข้อมลูด้านภูมิปญัญา
และวัฒนธรรมต าบล 
5.มีข้อมลูข่าวสาร กิจกรรม 
เกี่ยวกับ อบต. 

1.ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลมุการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร 
2.จัดหาชุดเครื่องมือ              
ดิจิตัลส าหรับห้องเรยีน
อัจฉริยะ 
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
4.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
5.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ 
6.โครงการปรับแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
7.จัดหาโตะ๊คอมพิวเตอร ์
 
 

๑.มีเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับ
หน่วยงาน 
๒.มสีื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน
ส าหรับศพด.อบต.ควนปริง 
๔.มีแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บรายได ้
๕.มีแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บรายได้ฯลฯ 
๖.มีข้อมลูที่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน 
๗.มีโต๊ะส าหรับวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร ์
 

1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลมุการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

8.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ ์
9.จัดหาวัสดคุอมพิวเตอรเ์พื่อ
ใช้ในส านักงาน 
10.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร,์ ซ่อมแซม
เครือข่าย, เครื่องพิมพ์ ภายใน
ส านักงาน 
11.จัดหาคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 
12.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED สีแบบ network 
13.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
14.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในส านักงาน 
15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน 
16.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร ์
17.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
18.จัดหาเครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA 

๘.มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดที่
ก าหนดในมาตรฐาน ICT 
๙.มีวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกป
ริ้น 
๑๐.มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 
๑๑.มีเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบัใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
๑๒.มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียด
ที่ก าหนดในมาตรฐาน ICT 
๑๓.มีวัสดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึกปริ้น, หัวหมึก ,แปูนพิมพ ์
,เมาส ์
๑๔.มีวัสดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึกปริ้น, หัวหมึก ,แปูนพิมพ ์
,เมาส ์
๑๕.มีเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบัใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานและเจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ตามมาตรฐาน ICT 
๑๖.มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียด
ที่ก าหนดในมาตรฐาน ICT 
๑๗.มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียด
ที่ก าหนดในมาตรฐาน ICT 
๑๘.มีอุปกรณ์เพื่อไว้ใช้ส าหรับ
ส ารองไฟฟูา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาระดบัผู้ใช้
เทคโนโลย ี
2.โครงการฝึกอบรมการ
ค านวณราคากลางผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบต่างๆ เช่น ระบบ e-GP, 
e-lass,  e-plan และ
หลักสตูรที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 
๒.เจ้าหน้าท่ีผ่านการ อบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 
๓.เจ้าหน้าท่ีผ่านการ อบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

1.จัดให้บุคลากรไดเ้ข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร ์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง สามารถสรุปงบประมาณและจ านวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนปริง 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นระบบ 

10,000 197,000 30,000 10,000 10,000 257,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศการ
บริหาร เพ่ือการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1,084,000 477,000 220,000 220,000 220,000 2,216,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 60,000 20,000 20,000 20,000 120,000 

รวม 1,094,000 734,000 270,000 250,000 250,000 2,593,000 
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร ์ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนแผนงาน/โครงการ 
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

1 3 3 1 1 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

8 10 3 3 3 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 2 2 2 2 8 

รวม 9 15 8 6 6 44 
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อ้างอิง 
 

: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558-2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี   
2558-2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ท่าโพธิ์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   2558-2560. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (Information Technology Master Plan). เทศบาลนคร
ภูเก็ต   2560-2563. 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายทักษิณ  รักจริง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง     
2. นายพรชัย  สัญวงค์      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
3. นางวิภา  สิริรักษ์         รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
4. นายสุคิด  ทองระหมาน  เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

  
คณะผู้จัดท า  

1. นายเจตพล  ศรมณี    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภัค  อินทนุ    ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
3. นางกาญจนา  หนูอุไร   ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ  
4. นางสาวกนิษฐา  ช่วยยก   นักจัดการงานทั่วไป รก.สป. กรรมการ  
5. นางรักชนก  ภักดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
6. นางสาวมณฑ์ลภัส  มากขาว นักพัฒนาชุมชน   คณะท างาน  
7. นางสาวพรอนงค์  จิ้วตั้น         นักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
8. นางภรภัทร  หมินหลัง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   คณะท างาน 
9. นางสาวพวงรัตน์   ลิสวัสดิ ์  ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ คณะท างาน 
10.นางสาววิลาวลัย์  เกิดภิบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะท างาน 
11.นายวิศนุ  สัญวงค ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  คณะท างาน 
12.นางสาวศิริพร  จับปลั่ง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  คณะท างาน 
13.นางสาวอินทิรา  สัญวงษ์ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คณะท างาน 
14.นางสาวอัษรา  ทองสมาน ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ  คณะท างาน 
15.นายวิรัฐ  บัวนุ้ย  ผช.นายช่างโยธา   คณะท างาน 
16.นายนิคม  หนูวงค์  นายช่างไฟฟูา   คณะท างาน 
17.นางสาวกนกวรรณ  บัวข า ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างาน 
18.นายรณณรงค์  บุญปลอด นักวิชาการศึกษา   คณะท างาน 
19.นางสาวจีรนันท์  ลิ่มสกุล ครู ค.ศ.1   คณะท างาน 
20.นางสาวนิตยา  ดิเส็ม  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างาน 
21.นางสาวนุชจิรา  ด าเดช เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บันทึกข้อมูล    
1. นางสาวนุชจิรา  ด าเดช   
2. นางสาวกนกวรรณ  บัวข า 
3. นางสาวอัษรา  ทองสมาน 
4. นางสาวนิตยา  ดิเส็ม 
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