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ค าน า 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติราชการ โดยให้    
ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท า และ/หรือ ปรับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับภารกิจการบริหารจัดการ
ภาครัฐของหน่วยงานมีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน เหมาะสม  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก จึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2562 ฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก ให้มีความ
ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

1. ความเป็นมาในการจัดท าแผนแม่บท 
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การกระจายข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ เกิดบูรณาการ มีความเป็นเอกภาพ ลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

ปัจจุบันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์กร แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีความ
แตกต่างด้านทรัพยากร จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งการ
พัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างองค์กรไม่สอดคล้องกัน  

ด้วยสาเหตุดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานกลาง ที่จะด าเนินงานและประสาน
ข้อมูลสารสนเทศกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงต้องให้มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การบริหารงาน ท าให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาและประสานข้อมูลสารสนเทศกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนแม่บท 
2.1 เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

ควนชะลิก 
2.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการบริการอย่าง

เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาต าบล ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือในการด าเนินการเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาการค้า การบริการ และการลงทุน 

3. วิสัยทัศน์แผนแม่บท 
“องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก มีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน” 

4. พันธกิจ 
จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในงานบริหารและการบริการให้ทั่วถึง 

เพ่ือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินชีวิต 

5. เป้าประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก เป็นสังคมยุคใหม่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ    

ที่เหมาะสม และการปกครองที่ด ีคือ 
5.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี 
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5.2 เป็นสังคมยุคใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร  และการใช้บริการ 
ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลอย่างท่ัวถึง โดยจะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

     ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
                องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4150 (หัวไทร – ระโนด) เลขที่ 

300 หมู่ที่ 3 ต าบลควนชะลิก อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอหัวไทร ห่างจาก

ที่ว่าการอ าเภอหัวไทร ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่

ทั้งหมด 26,600 ไร่ หรือ 42.56 ตารางกิโลเมตร  

 อาณาเขตและพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก 
ทิศเหนือ               ติดกับพ้ืนที่ต าบลแหลมและต าบลเขาพังไกร 

 ทิศตะวันออก         ติดกับพ้ืนที่ต าบลรามแก้วและต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันตก           ติดกับพ้ืนที่ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวดและต าบลทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 

ทิศใต้                   ติดกับพ้ืนที่ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา                                     

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

      ต าบลควนชะลิก มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ ทุ่งนาและเป็นที่ลาดเชิงเขา                                       
1.3 สภาพภูมิอากาศ 

                 พ้ืนที่ต าบลควนชะลิกมีลักษณะภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นช่วงๆ ในฤดูฝนมีฝนตกชุก แต่เนื่องจากพ้ืนที่ของ

ต าบลควนชะลิก ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่าน อากาศจึงไม่

ร้อนจัดและเย็นจัด 

      1.4 เขตการปกครองและประชากร 

     องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,014 คน                  

แยกเป็นชาย 2,508 คน เป็นหญิง 2,506 คน และมีจ านวนครัวเรือน 2,034 ครัวเรือน ดังนี้ 

ตารางข้อมูลประชากร  จ าแนกตามเขตการปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ผู้น าหมู่บ้าน 

ชาย   หญิง รวม 

๑ บ้านปากเหมือง 299 293 592 248 นายจรัญ หนูเจริญ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

๒ บ้านพึ่งตน 424 403 827 321 นายไชยรัตน์  เส้งสี (ผู้ใหญ่บ้าน) 

๓ บ้านแหลมราษฎร์ 496 518 1,014 440 นายจ าลอง  นาคะโร (ผู้ใหญ่บ้าน) 

๔ บ้านควนชะลิก 527 520 1,047 369 นายสายัญ  แก้วมณี (ผู้ใหญ่บ้าน) 

๕ บ้านควนทะเลมอง 511 512 1,023 463 นางอุบลรัตน์ ทองคง (ผู้ใหญ่บ้าน) 
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๖ บ้านมาบใหญ่ 251 260 511 193 นายเฉลียว  ชูแก้ว (ก านันต าบล) 

รวม 2,508 2,506 5,014 2,034  

    ( ข้อมูล ณ เดือน ตลุาคม 2558 )    

 

        1.5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         

             1) การคมนาคม 
      องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวง หมายเลข 4150 (หัวไทร – ระโนด) 

ตาราง แสดงจ านวนถนนภายในต าบล 

 

ประเภทถนน 

 

หมู่ที่ / จ านวน  

รวม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 

ถนนลูกรัง 

 

6 7 16 14 12 8 63 

ถนนหินคลุก 

 

8 - 4 - 2 2 16 

ถนน คสล. 

 

1 4 1 1 - 1 8 

ถนนลาดยาง 

 

1 1 1 1 1 2 7 

                        - ถนนลูกรัง  จ านวน  63 สาย 

                        - ถนนหินคลุก  จ านวน  16 สาย 

                        - ถนน คสล.  จ านวน    8 สาย 

                        - ถนนลาดยาง  จ านวน    7 สาย 

             2) ไฟฟ้า  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 99 % ของครัวเรือนทั้งหมด ในส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจาก

บ้านเรือนอยู่ห่างไกลจากถนนและสร้างบ้านใหม่ 

            3) ประปา  มีประปาหมู่บ้านใช้ภายในต าบล 

            4) การสื่อสารและโทรคมนาคม  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  อินเตอร์เน็ต 
            5) แหล่งน้ า 

     - คลองชลประทาน  จ านวน  ๔ แห่ง 

     - สระน้ า    จ านวน  ๕ แห่ง 

     - แม่น้ าล าคลอง   จ านวน  ๘ แห่ง 

     - เหมืองน้ า   จ านวน          ๓๑ แห่ง 
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        1.6 ด้านเศรษฐกิจ 

            1) อาชีพ  ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรม เช่น สวนปาล์มน้ ามัน นาข้าว ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เช่น  ไก่

พ้ืนเมือง  โค  เป็ด  และอาชีพรับจ้างทั่วไป  

            2) หน่วยธุรกิจ  มีร้านค้า  ปั๊มน้ ามัน  อู่ซ่อมรถ  ฯลฯ 

 

       1.7 ด้านสังคม 

             ๑) การศึกษา  

ตารางแสดงชื่อโรงเรียนระดับต่าง ๆ ในต าบลควนชะลิก 

หมู่ที่ ชื่อโรงเรียน การจัดการศึกษา 

 

2 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดคีรีน้อย  ระดับก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวัดควนชะลิก  โรงเรียนขยายโอกาส 

 

 

3 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดาปากเหมือง  ระดับก่อนประถมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผาสุก  ระดับก่อนประถมศึกษา 

โรงเรียนวัดปากเหมือง  ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนวัดดอนผาสุก  ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง ระดับมัธยมประถมศึกษา 

4 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนชะลิก  ระดับก่อนประถมศึกษา 

5 โรงเรียนบ้านหัวไทร  ระดับประถมศึกษา 

                  

             ๒) สถาบันและองค์กรศาสนา 

       - วัดคีรีน้อย    ตั้งอยู่หมู่ที่  2 

       - สถานที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์           ตั้งอยู่หมู่ที่  2 

            - วัดดอนผาสุการาม   ตั้งอยู่หมู่ที่  3 

       - วัดปากเหมือง    ตั้งอยู่หมู่ที่  3 

            - วัดควนชะลิก    ตั้งอยู่หมู่ที่  4 

   - ส านักสงฆ์ควนทะเลมอง   ตั้งอยู่หมู่ที่  5 

            ๓) การสาธารณสุข ต าบลควนชะลิกมีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้ 

                     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากเหมือง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  

                     - อัตราการมีและใช้ส้วมสุขภัณฑ์ร้อยละ 100 

           ๔) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                 - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  24 คน 
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แผนที่ต าบลควนชะลิก 

  
  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
               2.1 โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก 

ส านัก/ส่วน พนักงาน 

ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม (คน) 

ภารกิจ ทั่วไป 

ส านักปลัด 14 1 4 - 19 

กองคลัง 2 - 3 - 5 

กองช่าง 4 - 1 - 5 

รวม 20 1 8 - 29 
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                 2.2 สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก 

ประเภทรายได้ 
ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ประมาณการปีงบประมาณ 

2559 

1.  รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง 1,282,022.59 1,468,433.92 1,150,900.00 

2.  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆจัดเก็บให้ 12,456,995.72 13,993,170.08 12,553,000.00 

3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,108,766.00 7,745,404 8,000,000.00 

4.  รายได้จากเงินสะสม - - - 

5.  เงินส ารองเงินรายรับ - - - 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 21,847,784.31 23,207,008 21,703,900.00 

รายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก 

ประเภทรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ประมาณการปีงบประมาณ 

2559 

1.  งบกลาง 1,224,426.00 1,326,792.00 1,367,452.00 

2.  งบบุคลากร 5,885,590.25 6,439,560.00 6,840,408.00 

3.  งบด าเนินงาน 5,297,348.81 4,394,288.59 7,490,840.00 

4.  งบลงทุน 2,768,430.00 1,060,686.00 3,353,500.00 

5.  งบรายจ่ายอื่น 993,942.00 25,000.00 25,000.00 

6.  งบเงินอุดหนุน 2,136,970.94 2,054,000.00 2,207,000.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 18,306,708.00 15,300,326.59 21,284,200.00 
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ส่วนที ่3 
บทวิเคราะห์ สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1 ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบ

เครือข่ายไร้สาย หรือระบบเครือข่ายแบบ Wireless Lan หรือ WLAN ท าให้บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
เครือข่ายได้อย่างทั่วถึง 

1.2 สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับเครือข่าย
ระบบ Internet ด้วยระบบวงจรเช่าบริษัท ทีโอท ีจากัด (มหาชน) 

1.3 สถานภาพด้านฐานข้อมูล ไดจ้ัดท าฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยมอบหมายให้บุคลากร เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบ ดังนี้ 

- ระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) เป็นระบบ 
Web – based Application ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นพัฒนาขึ้น เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของ อปท. 
ทั่วประเทศ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) 
เป็นระบบ Web – based Application ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นพัฒนาขึ้น เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไปของ อปท.ทั่วประเทศ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท. ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการ
วางแผน และติดตามประเมินผลด้านแผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารงานของ อปท. 

- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) เป็นระบบ Web – based Application ที่
รับผิดชอบโดยสานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) สาหรับการบริหารจัดการระบบบัญชี ข้อมูลการเงินการคลัง 
การจัดทารายงานด้านการบัญชี การเงินของ อปท. 

- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบ  Web – 
based Application ที่รับผิดชอบโดยสานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม (สน.สส.) ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ของอปท. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรเบี้ยยังชีพ 

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) เป็นระบบ Web – based Application ที่รับผิดชอบโดยส านัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดของอปท. ทั้งส่วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) เป็นระบบ Web – based Application        
ที่รับผิดชอบโดยส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ข้อมูล     
เด็กเล็ก ข้อมูลด้านการเงินงบประมาณ ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในความดูแลของอปท. 

1.4 สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

 
2. สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง (Strengths) 
1) นโยบายระดับชาติให้ความส าคัญต่อการพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
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2) ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทีม่ีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) การบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน 
2) ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทั้งในด้านระบบเครือข่ายและระบบการ

จัดการสารสนเทศที่เพียงพอ 
3) เครือ่งคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) 
1) รัฐบาลมีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ชัดเจน มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็น

หนว่ยงานรับผิดชอบระดับชาติ 
2) ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่น    

ให้สามารถบรรลุภารกิจ 
3) การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
4) การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น 
5) ความตื่นตัวของคนไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ิมข้ึน 
6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามล าดับ 

อุปสรรค (Threats) 
1) ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่มีความรู้ความสามารถ 
2) โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อย และไมท่ั่วถึง 
3) ศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของไทยยังต่ า ต้องพ่ึงพาต่างชาติจ านวนมาก 
4) ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
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ส่วนที ่4 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ แผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก พ.ศ. 2558 – 2562 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารได ้  
เป้าหมาย 

1. ประชาชนในต าบลสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการรับรู้ข่าวสารและรับบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. ทุกส่วนราชการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของตัวเอง เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
แผนงาน/กิจกรรม 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการประชาชน 
2. การพัฒนา website เพ่ือให้บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พัฒนาการบริหารและการบริการ 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร โดยความ

ร่วมมือจากส่วนราชการ 
เป้าหมาย 

1. การบริหารจัดการมีระบบข้อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับ  
2. การบริหารจัดการของทุกส่วนราชการ ใช้ในการวางแผน การประเมินผล เพื่อการตัดสินใจ 
3. การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบบริหารงานกลาง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
แผนงาน/กิจกรรม 

1. แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร 
2. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการ 
3. แผนงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือการพัฒนาการบริหารและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยการจัดฝึกอบรม  

เป้าหมาย 
1. ทุกส่วนราชการ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
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แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
2. แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เหมาะสม 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 

1. มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ือบริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน 
2. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อย่างเพียงพอ 
3. มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/กิจกรรม 
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือบริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน 
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 
3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
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ส่วนที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นการด าเนินการเพ่ือให้การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด ส่วนการประเมินผลที่ได้รับจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้นั้นเป็นส่วนช่วยในการวางแผนปรับปรุงเพ่ือให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทีม่ีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
1. ให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก จัดท า แผนงาน โครงการ กิจกรรม ทั้งท่ีใช้

งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
2. การเพ่ิมเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามความ

เหมาะสมของสถานการณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 

3. การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯ องค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิกจะด าเนินการตาม
สถานการณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก มีหน้าที่
อ านวยการ ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนฯ 

5. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก ประชุม และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี เพ่ือเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก 
ต่อไป 
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