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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีความตระหนักต่อความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่จะใช้สื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการ การประชาสัมพันธ์สินค้ าของต าบล      
รวมไปถึงการเข้าข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชนในต าบลนางบวชและบุคคลทั่วไป 
 การจัดท าแผนแม่บท 5 ปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล       
นางบวช มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้ด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้น าชมชน และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มาร่วมกันก าหนดทิศทาง
ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการและแนว
ทางการด าเนินงานดังกล่าวขึ้น เพ่ือเป็นทิศทางกรอบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จะน าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นไปแสวงหากระบวนการมีส่วนร่วมใน
เวทีการก าหนดแผนปฏิบัติการต่อไป อันจะเป็นเครื่องมือน าไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่
ยั่งยืน 
 การจัดท าแผนแม่บท 5 ปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช   
ที่ประสบความส าเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการท้องถิ่น พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช และผู้น าชุมชนทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือกันจัดท าแผนแม่บทฯ จนประสบ
ความส าเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ 
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1. ความเป็นมาของการจัดท าแผนแม่บทฯ 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชฉบับนี้  จัดท า
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  เพ่ือสนับสนุน
แนวทางการด าเนินงานเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน ของส่วนราชการ 
ภายใต้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเปูาหมาย     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นการจัดท าแผนภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบต่างๆ ดังนี้ 
 1.นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กันยายน 2557 
 นโยบายด้านที่ 1  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและ  ความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องจาก
พระราชาด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

นโยบายด้านที่ 2  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน  ได้แก่        
การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้าง
ความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดย
เน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน โดยใช้กลไกระดับทวิภาคี
และพหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม สังคม 
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
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ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
บนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของ
คนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 นโยบายด้านที่ 3  การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนี เข้า เมือง  การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ                       
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็น
และเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการ
ออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการ
กู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระ
ต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและ
ความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม 
สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว  แก้ปัญหาการไร้
ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจน อัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
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นโยบายด้านที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการ

ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่ วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล
และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียน
ทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 นโยบายด้านที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนโดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพพัฒนา
ระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร และทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือปูองกัน และแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ  การปลูกถ่ายอวัยวะ และสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
 นโยบายด้านที่ 6  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่      
และระยะยาวที่ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด

ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้
จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพ่ือที่จะสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
 นโยบายด้านที่ 7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ             
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของ
ประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต และการลงทุนข้ามแดน  พัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา 
อรัญประเทศ  แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
 นโยบายด้านที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่
ต่ ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น 
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

นโยบายด้านที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร   ปุาไม้และ
สัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน
ส่งเสริมการปลูกไม้ มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติในระยะ
ต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนว พระราชด าริที่ให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น ก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิด
ความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้      
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ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

นโยบายด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ ซ้ าซ้อน
หรื อ ลั กลั่ น กั นหรื อมี เ ส้ นท า งการปฏิ บั ติ ง านที่ ยื ด ย าวปรั บปรุ ง วิ ธี ปฏิ บั ติ ร า ชก าร ให้ ทั น สมั ย                         
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรม               
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ กาตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน
ระบบราชการ ลดต้นทุนด้านการดาเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และ
การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

นโยบายด้านที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ ความ
ตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และ
ระดมผู้ทรงคณุวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชน และประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล  เทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือ
เร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือ
ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี  และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้กับการ
ปูองกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
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2. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2545 เห็นชอบ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 

2544 – 2553 ของประเทศไทย” โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพ่ือที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะรับการท้าทายการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า  
“เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” โดยเน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบได้แก่ การลงทุนในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ที่เหมาะสมและทันการ การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้ง
ในระบบเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรม
เกีย่วเนื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพ่ือเลื่อนสถานภาพจาก
ประเทศผู้ตามให้ไปสู่กลุ่มของประเทศท่ีมีศักยภาพเป็นผู้น า 

2. เพ่ิมความรู้ของจานวนแรงงานของประเทศจากร้อยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดให้เป็น            
ร้อยละ 30 ตามสถิติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

3. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพ่ิมสัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้
เป็นพื้นฐานให้มีมูลค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

3. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ 

ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

 
2. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนแม่บท 

1. เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวชให้มีทิศทางเดียวกัน 

2.เพ่ือให้บุคลากรได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการ
บริการอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ให้ไปสู่เปูาหมายที่ก าหนด 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการดาเนินการเสริมสร้าง การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การบริการและการลงทุน 
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3. วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การบรรลุภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในต าบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางบวช โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 
4. พันธกิจ 

น า ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ทั้งทางด้านการบริการ
ประชาชนและการบริหารงานโดยเน้น 

1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
3. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
4. การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT เพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางบวช 
 

5. เป้าประสงค์ 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้

งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และ

ต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อ

เหตุการณ ์
4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 19 มกราคม 
2539 และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพ่ือบริการประชาชน    
และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 จ านวนหมู่บ้าน 
 ต าบลนางบวชมีหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 10 หมู่บ้าน  
มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่     3    บ้านไร่ 
หมู่ที่     6    บ้านท่านางเริง 
หมู่ที่     7    บ้านเกาะคู 
หมู่ที่     8    บ้านท่ามะนาว 
หมู่ที่     9    บ้านคันคลองกระเสียว 
หมู่ที่   10  บ้านไร่ดอนกลาง 
อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนางบวช จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่     1    บ้านส าเภาล่ม 
หมู่ที่     2    บ้านบางกระพ้น 
หมู่ที่     4    บ้านนางบวช 
หมู่ที่     5    บ้านท่านางเริง 
 

ที่ตัง้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง ซึ่งเป็นที่ท าการที่สร้างขึ้น
ใหม่เมื่อปี พ.ศ.  2542  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมบางนางบวชประมาณ 5 กิโลเมตร  สามารถเดินทาง
ติดต่อได้ โดยใช้ เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี  - ชัยนาท และห่างจากจั งหวัดสุพรรณบุรีประมาณ                 
44  กิโลเมตร การติดต่อโดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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อาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง  ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับพื้นท่ีเทศบาลต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเขาดิน และองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก 

จงัหวัดสุพรรณบุรี 
 

ขนาดพื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 43.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
27,287 ไร่ 
 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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2. ภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีพ้ื นดินที่      
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านา ท าไร่ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านหมู่ที่ 3 , 6, 10             
มีคลองท่ามะนาวไหลผ่าน หมู่ที่  7, 8  มีคลองกระเสียวไหลผ่านหมู่ที่ 9 และในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 7 , 8             
มีเนินเขาเตี้ยๆ สลับกับพ้ืนที่ราบ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเส้นทางหลักคือถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท 
เริ่มจากทางตอนใต้ของต าบลยาวตลอดถึงตอนเหนือสุดของต าบล และถนนสายสุพรรณบุรี – สิงห์บุรี        
เริ่มจากอาณาบริเวณตอนกลางของต าบลไปสิ้นสุดอาณาเขตของต าบลทางทิศตะวันออก  มีถนนเลียบคันคลอง
ชลประทานสามชุกและทางเชื่อมผ่านหมูที่ 3, 6, 9, 10 ท าให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีถนน
ลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตต าบล และต าบลใกล้เคียงประชาชนสามารถไปมาหาสู่กันได้  การขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว 
 
3. ประชากร 
   ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

 
หมู่ที่ / บ้าน 

จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  3  บ้านไร่ 
หมู่ที่  6  บ้านท่านางเริง  
หมู่ที่  7  บ้านเกาะคู 
หมู่ที่  8  บ้านท่ามะนาว 
หมู่ที่  9  บ้านคันคลองกระเสียว 
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง 

145 
185 
276 
140 
85 
205 

257 
275 
438 
201 
109 
299 

245 
251 
458 
214 
109 
367 

502 
526 
896 
415 
218 
666 

รวม 1,036 1,579 1,644 3,223 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎรอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ( ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 )   
 
 จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ต าบลนางบวช (เฉพาะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช) มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,223 คน แยกเป็น      ชาย 1,579 
คน หญิง 1,644  คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 74.50 คน/ตารางกิโลเมตร     
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4. สภาพทางเศรษฐกิจ     
 อาชีพ 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยท านาและท าไร่อ้อยเป็นอาชีพหลัก   
 ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การท าสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภค
ภายในครอบครัว และน าบางส่วนมาจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม 
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
   ธนาคาร      -  แห่ง 
   โรงแรม      -  แห่ง 
   ปั๊มน้ ามัน      -  แห่ง 
   โรงสีข้าว     -  แห่ง 
  ร้านอ๊อค , เชื่อม , กลึง      5  แห่ง 
    ร้านค้า                           27  แห่ง                                                      
   ร้านตัดผมชาย               2  แห่ง 
    อู่ซ่อมรถยนต์                             3  แห่ง 
   ร้านเสริมสวย        -  แห่ง 
    อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์       1  แห่ง 
  อู่ซ่อมรถไถนา     2  แห่ง                                
    ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า        1  แห่ง   
    ตลาดนัด     -  แห่ง 
 
5. สภาพสังคม 
 การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1  แห่ง 
  โรงเรียนประถมศึกษา    1  แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา    -  แห่ง 
  โรงเรียนอาชีวศึกษา             -  แห่ง 
  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     6    แห่ง 
  ศูนย์เทคโนโลยีประจ าต าบลนางบวช  1  แห่ง 
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สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  วัด / ส านักสงฆ์     3  แห่ง  
  มัสยิด      -  แห่ง 
  ศาลเจ้า      -  แห่ง 
  โบสถ์คริสต์     -  แห่ง 
 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลของรัฐขนาด / เตียง    -  แห่ง 
  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน  -  แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน    -  แห่ง 
   ร้านขายยาเอกชน    -  แห่ง  
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ             100 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจ     -  แห่ง 
  ศูนย์บริการประชาชน    1  แห่ง 
  สถานีดับเพลิง     -  แห่ง 
  รถยนต์กู้ภัย     1  คัน 
 
6. การบริหารพื้นฐาน 
 การคมนาคม 
 การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช แยกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. หมู่ที่  3 , 6  และ 10 เป็นหมู่บ้านที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ และ
จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีสะดวก 
 2. หมู่ที่ 7, 8 และ 9 ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมากมีสภาพเป็นถนน            
ลูกรัง/หินคลุกและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัดอยู่ในเกณฑ์        
ที่สะดวกอาจจะมีความล าบากในช่วงฤดูฝนเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และในหมู่ที่ 9 เมื่อถึงฤดูฝนเกิดฝน
ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดน้ าท่วมขังซ้ าซากเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มต่ า              
การระบายน้ าไม่สะดวกสร้างความเสียหายแก่เส้นทางคมนาคม และการเกษตรกรรม 
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การไฟฟ้า 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีไฟฟูาเข้าถึงท่ัวทุกหมู่บ้าน   
  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา   100 % 
 การโทรคมนาคม  
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข    -  แห่ง 
  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ    -  แห่ง 
  โทรศัพท์สาธารณะ    4  แห่ง 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  แม่น้ า ( แม่น้ าท่าจีน )                 1  สาย 
  ล าห้วย, ล าคลอง       2  สาย  
  ( คลองท่ามะนาว,คลองกระเสียว ) 
            คลองชลประทาน     1  สาย 
 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ฝาย , อ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 8    1  แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน     6            หมู่บ้าน   
  ( ครบทุกหมู่บ้าน ) 
  บ่อกักเก็บน้ า     3  แห่ง 
  ( หนองยายทอง, หนองตะล้าน, หนองจระเข้ตาย ) 
 ทรัพยากรในพื้นที่ 
   แม่น้ าท่าจีน เป็นแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  3, 6 และ 10 

 หนองตะล้าน มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามเหมาะสมที่ จะเก็บกักน้ าไว้ใช้ยาม           
ขาดแคลน และขยายพันธุ์สัตว์น้ า 
   คลองจระเข้ตาย มีการขุดลอกเพ่ือกักเก็บน้ าจากแม่น้ าท่าจีนไว้ใช้ในการเกษตรกรรม 
 มวลชนจัดตั้ง 
            อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   (อปพร.) 
  อาสาสมัครพัฒนาชุมชน    (อช.) 
  กองทุนหมู่บ้าน     (กทบ.)  
            อาสาสมัครต ารวจชุมชน    
  อาสาสมัครทีมกู้ภัย 
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7. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 1. จ านวนบุคลากร 
 1.1  พนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการ  จ านวน          9 คน 
  ต าแหน่งในส านักงานปลัดฯ  จ านวน   5 คน  
  ต าแหน่งในกองคลัง   จ านวน            2 คน 
  ต าแหน่งในส่วนโยธา   จ านวน            1 คน 
  ต าแหน่งในส่วนการศึกษาฯ  จ านวน    1 คน 
   ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุข  จ านวน    - คน 
 1.2  ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง  จ านวน    6 คน 
   ลูกจ้างประจ า        จ านวน   1   คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน            2 คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   3 คน 
 1.3  บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง  จ านวน  15   คน 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   4 คน 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  11 คน 
 
 2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 2.1  พนักงานส่วนต าบล/ข้าราชการ  จ านวน   9 คน 
  ประถมศึกษา    จ านวน    - คน 
  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน   - คน 
  ปริญญาตรี    จ านวน   6 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน   3  คน 
 2.2  ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง  จ านวน    5 คน 
  ประถมศึกษา    จ านวน   1 คน 
  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน   4 คน 
  ปริญญาตรี    จ านวน   - คน 

 สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน   1 คน 
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 2.3  บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง  จ านวน  16    คน 
  ประถมศึกษา    จ านวน  10 คน 
  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา  จ านวน    2 คน 
  ปริญญาตรี    จ านวน    3 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน    1  คน 
 

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีรายได้จ านวน 10,652,682.80 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  มีรายได้จ านวน 12,341,650.05 บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีรายได้จ านวน 11,842,339.38 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีรายได้จ านวน 12,207,180.62 บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีรายได้จ านวน 17,134,384.01 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีรายได้จ านวน 16,438,629.98 บาท 
 

8. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบเครือข่าย 

ไร้สาย หรือระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN ท าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นางบวช สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึงองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ ส านัก/กอง ต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานยังมีจ านวนไม่เพียงพอ และกว่า 50 %   
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย 

2. สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับเครือข่าย

ระบบ Internet ด้วยระบบวงจรเช่า บริษัท กสท โทรคมนาคม  จ ากัด (มหาชน) ที่ความเร็ว 12 Mbps 
3. สถานภาพด้านฐานข้อมูล  
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้จัดท าฐานข้อมูลของจังหวัดและฐานข้อมูลสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์โดยมอบหมายให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบ 
4. สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีโอกาส
เข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
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9. สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
จุดแข็ง(Strengths) 
1. นโยบายระดับชาติให้ความส าคัญต่อการพัฒนา และการใช้ ICT 
2. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ให้การสนับสนุนด้วยดี 
3. ระบบ ICT ที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน 
2. ยังขาดบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ ทั้งในด้านระบบเครือข่าย และ 
ระบบการจัดการสารสนเทศ ที่เพียงพอ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่เพียงพอทั่วถึง 
4. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ค่อนข้างน้อย 

โอกาส(Opportunities) 
1. รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดชอบระดับชาติ 
2. ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่นให้ 
สามารถบรรลุภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้ในที่สุด 
3. การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
4. การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น 
5. ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพ่ิมข้ึน 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามล าดับ 
ภัยคุกคาม(Threats) 
1. ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ที่มีความรู้ความสามารถ 
2. โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง 
3. ศักยภาพการแข่งขันด้าน ICT ของไทยยังต่ า ต้องพ่ึงพาต่างชาติจานวนมาก 
4. ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้ ICT 
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ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
พ.ศ. 2558 – 2562   ได้ก าหนดยุทธ์ศาสตร์ในการดาเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและ 

ความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได ้โดยจัดให้มีการพัฒนา website ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช เพ่ือที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e-Service ได้ต่อไป 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนในต าบลสามารถเข้าถึงและใช้ ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับการบริการได้อย่างทั่วถึง           

และมีประสิทธิภาพ 
2. ทุก ส านัก/กอง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการแก่

ประชาชน 
แผนงาน/กิจกรรม 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการประชาชน 
2. การพัฒนา website ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เพ่ือการบริหารและการให้บริการ

ประชาชน 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้  ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

การบริหารและการบริการ โดยความร่วมมือจากส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช          
สร้างศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและให้การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          
ที่สอดคล้องกับการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ 

 
 
 

ส่วนที่ 3 ยทุธศาสตร์ ป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม 
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เป้าหมาย 
1. การบริหารจัดการมีระบบข้อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับและทุก ส านัก/กอง ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางบวช 
2. การบริหารจัดการของทุก ส านัก/กอง มีคลังข้อมูล (Data warehouse) เพ่ือการวางแผนการ

ประเมินผลและการตัดสินใจ 
3. จดัศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกส่วนงาน 
4. การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เป็นระบบบริหารงานกลาง ได้แก่ ระบบบริหารงาน

บุคคล ระบบบริหารงานทะเบียน ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงานงบประมาณ
และการเงิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

5. การบริหารงาน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีผู้รับผิดชอบในทุกส านัก/กอง 
6. ทุก ส านัก/กอง ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอน และลดจ านวนการใช้กระดาษ 
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร 

1.1 พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือการบริหาร การจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตามเพ่ือ
ประเมินผล 
1.3 อบรมบุคลกรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาและจัดหามา
ใช้งาน 

2. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารการจัดการ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก ส านัก/กอง จัดท าคลังข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 
2.3 จัดให้มีการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบเปิด 
2.4 จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในส านักงาน ลดขั้นตอนและลดกระดาษในทุก 

ส านัก/กอง 
2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริหารงานใน      

ส านัก/กอง 
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3. แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการพัฒนาการบริหารและการบริการ 
3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล 
3.2 ส่งเสริมให้ทุก ส านัก/กอง ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ และ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ             
ผ่านระบบ Intranet และ Internet แก่ ส านัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล     
นางบวช รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานตามบทบาทหน้าที่ 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ ทุก ส านัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช         
ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5 จัดให้มีการประกวดสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ Multimedia สื่อโทรทัศน์และวิทยุ     
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICTตามแนวทาง 

ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชก าหนดไว้ 
เป้าหมาย 
1. ทุก ส านัก/กอง มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ 
แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ 

1.1 จัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมทางด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 จัดหาและพัฒนาบุคลากรผู้สอน ICT ทั้งท่ีมีอยู่เดิมและต้องเพ่ิมข้ึนใหม่ ให้มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ด้าน ICT มากขึ้นโดยล าดับ 

2. แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ICT 
2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในต าบล อ าเภอ และภาคเอกชน  

เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรทางด้าน ICT และประสบการณ์ร่วมกันได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน  ICT ที่เหมาะสม 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่ายร่วมกัน 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการด าเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายโดยร่วมมือ
กับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีควบคุมดูแล บริหารจัดการระบบ

เครือข่ายภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
2. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีระบบเครือข่ายภายในที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

สามารถเชื่อมต่อได้ทุกส่วนงาน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักระดับ

กระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไม่ต่ ากว่า 2 Megabit 

6. มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ และบริการ internet แก่ประชาชน 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช สร้างมูลค่าเพ่ิมจากโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่ได้พัฒนาขึ้น 
แผนงาน/กิจกรรม 
1. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์ 

1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license 
1.2 สนับสนุนให้ทุก ส านัก/กอง ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย                             

หรือซอฟต์แวร์ Open source 
2. แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในด้านการให้บริการและด้านการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

2.2 จัดหาระบบเครือข่าย Gigabit สาหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทุก     
ส านัก/กอง ในสังกัด ให้เป็นเครือข่ายเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ 

2.3 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้สามารถนากลับมาใช้ได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ 

2.4 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือระดมสรรพก าลังในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ICT 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาบุคลากร 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1 
พัฒนาบุคลากรทางดา้น
การศกึษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1 
 
 

การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น คอมพิวเตอร์ 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ส่วนการศึกษาฯ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้ ICT เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการประชาชน 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 
การฝึกอบรม
บุคลากร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ส านักงานปลัด/
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

2 
การจัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์ ส านักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
อบต./ทุกส่วน

ราชการ 

3 
จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ทุกส่วนราชการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้ ICT เพื่อการพัฒนาในการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร 

ล าดับ โครงการ 
ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 
 
 
 
 
 

อุดหนุนส่งเสริมและ
สนับสนนุกิจกรรมด้านการ
เพิม่ช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ของหมู่บ้าน และ
องค์กรอ่ืนๆ 

- 
 
 
 
 

 

500,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด/
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ 
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1. การบริหารจัดการ 

เพ่ือให้แผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์
ด้านการบริหารจัดการจึงต้องด าเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2. ก าหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
และก าหนดเปูาหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จะใช้เป็นกรอบ
การขอตั้งงบประมาณ 

3. ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานด้าน ICT 

ให้บังเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
4.1 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4.2 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
4.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 

5. ให้คณะกรรมการแต่ละ ส านัก/กอง รายงานผลความส าเร็จในการด าเนินการใช้ ICT ตามภารกิจที่
รับผิดชอบตามล าดับทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงานความส าเร็จให้ผู้บริหารทราบ 

 
2. การติดตามประเมินผล 

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
ก าหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเปูาหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดในแผนนี้ 

รวมทั้งให้ ส านัก/กอง มีส่วนร่วมในการก าหนดและเป็นที่ยอมรับโดย 
1. สร้างตัวชี้วัดเพ่ือบ่งชี้ถึงความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล 

ทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรหรือส า นัก/กอง        
ในการน าแผนแม่บทไปใช้ 

2. จัดระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินการเพ่ือให้เอ้ือต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการก าหนดตัวชี้วัดกับ    
ส านัก/กอง 

 
 

ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
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2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความส าเร็จในการดาเนินการตามแผน 
ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานความส าเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและ          

การประเมินภายในรวมทั้งจัดให้มีการประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน 

1.1 อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละ ส านัก/กองในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช 
1.2 อัตราการเพ่ิมของ Web page เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการบริการ 
1.3 ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ 

2. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. สัดส่วนของ ส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ที่สามารถเชื่อมต่อ internet      

และมีการให้บริการสารสนเทศ 
2. อัตราการเพ่ิมของผู้ใช้บริการศูนย์ ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 
1. จ านวนหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชที่ใช้ ICT ในการบริหารอย่างครบวงจร 
2. ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพ่ือการตัดสินใจ 
4. สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการดาเนินการ 
5. จ านวนบริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ที่สามารถให้บริการด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. จ านวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน 
8. สัดส่วนของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลกลาง 
9. ปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
10. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ICT 
12. สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
1. จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ 
2. อัตราของหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
3. จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ

ผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ตัวช้ีวัดการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
1. สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
2. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได ้
3. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน/ผู้ใช้ 
4. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่ายเป็น GIGABIT : Fast Ethernet 
5. จ านวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ internet 

ภายในหน่วยงาน 
6. อัตราการเพ่ิมของ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
7. อัตราการเพ่ิมของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เป็น Open Source 
8. สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
9. สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพก าลังจากแหล่งต่างๆ เพ่ือการจัดหาอุปกรณ์ ICT 
 

  

 


