คํานํา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 3 การ
พัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ขอ 269 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ จึงไดจัดทําแผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป พ.ศ.25561-2563 ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับประกาศขางตน
องคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ ไดจัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมี
เนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งตองจัดทําให
สอดคลองกับแผน อัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนแมบท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ จะไดนําไปใชประโยชนใน การพัฒนาองคกร
และ บุคลากรใหมีความกาวหนาตลอดจน มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานที่ดี มี
มาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
25 พฤษภาคม 2561

สารบัญ
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หนา
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15-17
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Master Plan)
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ.2561 - 2563
------------------------------------

บทที่ 1 บทนํา
1. ดานกายภาพ
ประวัติตําบลปูโยะ
ตําบลปูโยะ เปนตําบลเกาแกของอําเภอสุไหงโก-ลก เปนตําบล 1 ใน 4 ของอําเภอ สุไหงโก-ลก
คําวา ปูโยะ เปนภาษามลายู ที่แปลวา หมอ แตความหมายของตําบลปูโยะในที่นี้ หมายถึง ปลาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะ
คลายปลาชอนมีลายจุดดําตลอดทั้งตัว ในภาษาไทย เรียกวา ปลาชอนงูเหา ซึ่งปลาชนิดนี้มีพบจํานวนมากในตําบลปู
โยะ โดยเฉพาะตามคลองโตะแดง จึงเอาปลาชนิดนี้มาตั้งเปนชื่อตําบลวาตําบลปูโยะ จนถึงปจจุบัน โดยตําบลปูโยะ
แบงออกเปน 6 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานลาแล คําวาลาแล เปนภาษามลายูทองถิ่น แปลวา หญาคา ซึ่งเดิมในหมูบานแหงนี้มี
หญาคาขึ้นอยูเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงตั้งชื่อหมูบานวา บานลาแล ซึ่งหมายถึงหญาคา
หมูที่ 2 บานปูโยะ ซึ่งเดิมเปนหมูบานที่มีสามีภรรยาคูหนึ่ง ชื่อ บาบูโยะ (BABUJOK) อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทย คําวา “บาบูโยะ” (BABUJOK) เปนภาษาอาหรับ หมายถึง เปนที่พึ่งอาศัยและตอมาไดเปลี่ยน
มาเปน “ปูโยะ” (BUJOK) จนถึงปจจุบัน
หมูที่ 3 บานโตะเวาะ ในอดีตเลาวา มีคนแก ๒ คน ซึ่งเปนสามีภรรยากันเขามาอาศัยอยูในบริเวณ
หมูบานแหงนี้ และไมมีใครทราบวา ตา-ยายคูนี้มีชื่อวาอะไร จึงพากันเรียกขานวา โตะ-เวาะ
คําวา “โตะเวาะ” เปนภาษามลายูทองถิ่น มาจากคําผสม โตะ กับ เวาะ คําวาโตะ หมายความวา
ยาย หรือผูหญิงที่มีอายุมาก คําวา เวาะ หมายความวา ตา หรือผูชายที่มีอายุมาก จึงใช “โตะเวาะ” เรียกขานเปนชื่อ
หมูบานมาจนถึงปจจุบัน
หมูที่ 4 บานกูแบอีแก เมื่อประมาณ ๑๐๐ กวาปมาแลว ไดมีคนอพยพเขามาถางปาเพื่อปลูกพืชไร
ในบริเวณปาพรุ และไดพบหนองน้ําที่มีลักษณะเปนบึง มีปลาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เลยตั้งชื่อหมูบานแห งนี้วา
“บานกูแบอีแก” คําวา “กูแบอีแก” เปนภาษาทองถิ่น (ภาษายาวี) มีคําผสมอยู ๒ คํา คือ “กูแบ” แปลเปนไทยวา บึง
สวน “อีแก” แปลเปนไทยวา ปลา
หมูที่ 5 บานโตะแดง คําวาโตะแดง เปนคําเรียกชื่อ ผูหญิงชราที่ชื่อวาแดง “โตะ” ในภาษายาวี ซึ่ง
แปลวายาย โตะแดง จึงแปลวา ยายแดง ซึ่งในอดีตไดเดินทางผานมา และเสียชีวิตบริเวณหมูบาน ในปจจุบันตอมา
ประชาชนไดตั้งชื่อหมูบานแหงนี้วา “โตะแดง” ซึง่ ใชเรียกขานเปนชื่อหมูบานมาจนถึงปจจุบัน
หมูที่ 6 บานโคกสือแด คําวา “โคกสือแด” เปนชื่อของตนไมชนิดหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูในพื้นที่ ชาวบาน
จึงใชตั้งเปนชื่อของหมูบาน บานโคกสือแด เปนสวนหนึ่งของบานกูแบอีแก หมูที่ ๔ และไดแยกออกเปน หมูที่ ๖ เมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๔๘
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1.1 ที่ตั้งของหมูบาน
ตําบลปูโยะตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอสุไหงโก-ลก อยูหางจากที่วาการอําเภอประมาณ ๑๒
กิโลเมตร และอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดนราธิวาส ระยะทางหางจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ประมาณ 66 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 54.45 ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๔,๐๒๙ ไร

1.2 สภาพภูมิประเทศ
ตําบลปูโยะมีพื้นที่ทั้งหมด 34,029 ไร พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม มีน้ําทวมขัง
ทิศเหนือ
จรด ตําบลโฆษิต
อําเภอตากใบ
ทิศใต
จรด ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก
ทิศตะวันออก จรด ตําบลมูโนะ
อําเภอสุไหงโก-ลก
ทิศตะวันตก จรด ตําบลปะลุรู
อําเภอสุไหงปาดี
1.3 สภาพภูมิอากาศ
ตําบลปูโยะมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง
เดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกราคม ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 8.9 มิลลิเมตร/ป
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในตําบลปูโยะ เปนดินเปรี้ยว และเปนพื้นที่ราบลุม
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะของแหลงน้ําในตําบลปูโยะ
- บอน้ําตื้น (บอน้ําผิวดิน)
จํานวน
- สระน้ํา
จํานวน
- บอบาดาล
จํานวน
- ฝายทดน้ํา
จํานวน
- คูระบายน้ํา
จํานวน
- ลําน้ําธรรมชาติ
จํานวน

726 แหง
1 แหง
5 แหง
1 แหง
7 แหง
8 สาย
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1.6 ลักษณะของปาไม
ลักษณะของปาไมในตําบลปูโยะ สวนใหญเปนปาพรุ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
การแบงเขตการปกครอง ตําบลปูโยะ แบงเขตการปกครอง เปน 6 หมูบาน
หมู

หมูบาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

บานลาแล
บานปูโยะ
บานโตะเวาะ
บานกูแบอีแก
บานโตะแดง
บานโคกสือแด

ผูนําชุมชน
ทางการปกครอง
นายเฉลิมพันธ อําพล
ผูใ หญบาน
นายอาหามะ อูเซ็ง
กํานัน
นายไซมิง มะ
ผูใ หญบาน
นายนรวีร สาเมาะ
ผูใ หญบาน
นายสมนึก แดงดี
ผูใ หญบาน
นายมะยูนุ มะเย็ง
ผูใ หญบาน

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556
หนวยเลือกตั้ง 6 หนวย ผูมีสิทธิเลือกตั้ง แยกเปนชาย 1,998 คน หญิง 2,065 คน รวม 4,063 คน ผูไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง 3,360 คน คิดเปนรอยละ 82.70 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย 237 บัตร รอยละ ๑๑.๐๗ ของ
ผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จากการเลือกตั้งที่ผานมาทั้งหมดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ดังนี้
หมูบาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายกามารูเด็ง ลอแม
หมูที่ 1 บานลาแล
นายอาเปนดี มะตาฮา
นายสาสูดิน บือราเฮง
หมูที่ 2 บานปูโยะ
นายอาหะมะ เจะโซะ
นายมามะรอป มามะ
หมูที่ 3 บานโตะเวาะ
นายมามะสานูซี สะมะแอ
นายมะนอ สามะ
หมูที่ 4 บานกูแบอีแก
นายซูไฮรี สะมะฮะ
นายศัยกร ชีวะกุล
หมูที่ 5 บานโตะแดง
นางสาวินี นิลวิจิตร
นายซูลกีปลี มูหะมะ
หมูที่ 6 บานโคกสือแด
นายอุสมาน อาแวหามะ
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- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่มา
จากการแตงตั้งของนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 คน
ผลการเลือกตั้ง ที่ผานมา
1. นายมูฮมั มัด สาแลแม
นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. นายมือลี เปาะอาเดะ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
3. นายยาแม บือราเฮง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
4. นางอรนุช บือราเฮง
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป)
ป
2560
2561
จํานวนประชากร
6,635
6,699

2562
6,793

* จากขอมูลที่ผา นมา จํานวนประชากรในเขตตําบลปูโยะ มีแนวโนมเพิ่มจํานวนขึ้น คิดเปนรอยละ 0.78 (โดยเฉลี่ยแตละป)

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ประชากรในเขตตําบลปูโยะ มีจํานวน ทั้งสิ้น 6,793 คน จํานวนครัวเรือน 1,438 ครัวเรือน
แยกเปน เพศชาย 3,333 คน เพศหญิง 3,460 คน ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน 35 – 55 ป
จํานวนประชากร
ชวงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ 0 - 14 ป
1,235
1,239
2,474
อายุ 15 – 59 ป
1,764
1,828
3,592
ผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป
334
393
727
3,333
3,460
6,793
ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอสุไหงโก-ลก

4. สภาพทางสังคม
4.1. ดานการศึกษา
ชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนบานลาแล
2. โรงเรียนบานโตะเวาะ
3. โรงเรียนบานกูแบอีแก
4. ศูนยพัฒนาเด็กมัสยิดวาตอนียะห

ที่ตั้ง
ประเภทโรงเรียน
หมูที่ 1 ประถมศึกษา(ขยายโอกาส ม.1-ม.3)
หมูที่ 3 ประถมศึกษา
หมูที่ 4 ประถมศึกษา
หมูที่ 3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปูโยะ

4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปูโยะ 1
แหง
การบริการทางดานสาธารณสุขในเขตตําบลปูโยะ ประชาชนสามารถรับบริการไดจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลปูโยะ มีเจาหนาที่สาธารณสุข 7 คน เปดบริการทุกวันในวันและเวลาราชการ ใหบริการรักษา
โรคและการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกประชาชน
4.3 อาชญากรรม
ที่ผานมาในพื้นที่ ไมมีคดีอาชญากรรม
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4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติด มีพื้นที่เฝาระวัง คือ พื้นที่หมูที่ 3 บานโตะเวาะ
4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลปูโ ยะ ไดรับ คัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของ
มนุษย ใหเปน “ตําบลตนแบบดานการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห”
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
ถนนในตําบลปูโยะ มีจํานวนทั้งหมด 30 สาย แบงเปน
- ถนนคอนกรีต 16 สาย
ถนนลาดยาง 3 สาย ถนนลูกรัง 11 สาย
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 สาย
5.2 การไฟฟา
การใชไฟฟาในตําบลปูโยะ มีดังนี้
- จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 1,438 ครัวเรือน
- พื้นที่ไดรับการบริการไฟฟา รอยละของพื้นที่ทั้งหมดคิดเปน 100%
- ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) มีจํานวน 451 จุด
5.3 การประปา
การใชประปาในตําบลปูโยะ มีประชากรที่ใชน้ําประปา จํานวน 4 หมูบาน
- หมูที่ 1 บานลาแล
- หมูที่ 2 บานปูโยะ
- หมูที่ 3 บานโตะเวาะ
- หมูที่ 6 บานโคกสือแด
5.4 โทรศัพท/ระบบอินเตอรเน็ต/Wifi
- มีการใชโทรศัพทตามบานเรือน และใชมือถือหรือสมารทโฟน ทุกครัวเรือน
- ประชาชนมีการใชระบบอินเตอรเน็ต/Wifi ในการติดตอสื่อสารอยางแพรหลาย
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- มีที่ทําการไปรษณียเอกชนอนุญาต 1 แหง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนสวนใหญในตําบลปูโยะ ทําการเกษตร พื้นที่ทําการเกษตร 10,412 ไร
มีทั้งพืชสวน และพืชไร
6.2 การประมง
ไมมีการทําประมงในพื้นที่
6.3 การปศุสัตว
มีการเลี้ยงโค กระบือ แพะ และไก เปนการเลี้ยงแบบพื้นบาน
6.4 การบริการ
มีการบริการทั่วไป เปนแบบธุรกิจขนาดเล็ก ไดแก รานตัดผม ลางอัดฉีดรถยนต
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6.5 การทองเที่ยว
มีแหลงทอ งเที่ยวในลักษณะวิถีชุมชน ตามรอยพระราชา ณ สะพานไมเจาะบากง และมี ศูน ย
ศึกษาและวิจัยปาพรุสิรินธร (ปาพรุโตะแดง)

6.6 อุตสาหกรรม
ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
มีผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ คือ ผาคลุมผมสตรีและผาละหมาดสตรี
6.8 แรงงาน
ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ตําบลปูโยะ จะไปทํางานที่ประเทศมาเลเซีย และมีการใชแรงงานในภาค
การเกษตร เชน สวนยาง สวนปาลม สวนผลไม
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรในเขตตําบลปูโยะ นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 6,493 คน คิดเปนรอยละ 95.59
นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 4.42
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- มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา จํานวน 9 แหง
มัสยิด
ตาดีกา
1. มัสยิดนูรูลฮูดา
ตาดีกานูรูลฮูดา
2. มัสยิดนูรูลดิน
ตาดีกานูรูลดิน
3. มัสยิดดารุสสาลาม
ตาดีกาดารุสสาลาม
4. มัสยิดนูรูลอิสลาม
ตาดีกานูรูลอิสลาม
5. มัสยิดวาตอเนียะห
ตาดีกาวาตอเนียะห
6. มัสยิดนูรูลอิสลาม
ตาดีกานูรูลอิสลาม
7. มัสยิดนูรูลฮูดา
ตาดีกานูรูลฮูดา
8. มัสยิดนูรูลอีบาดะห
ตาดีกานูรูลอีบาดะห
9. มัสยิดดารูลอูลูม
ตาดีกาดารูลอูลูม
- สํานักสงฆ จํานวน 2 แหง
สํานักสงฆ
1. สํานักสงฆแกวศิริธรรม
ม.3 บานโตะเวาะ
2. สํานักสงฆบานโตะแดง
ม.5 บานโตะแดง

ที่ตั้ง
ม.1 บานลาแล
ม.๑ บานโคกตีมุง
ม.2 บานโตะเวาะตก
ม.2 บานปูโยะ
ม.3 บานโตะเวาะออก
ม.3 บานโคกกูโน
ม.3 บานโคกกูยิ
ม.4 บานกูแบอีแก
ม.3 บานโคกสือแด
ที่ตั้ง

7.2 ประเพณีและงานประจําป
ประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ ประเพณีกวนอาซูรอ ประเพณีรดน้ําดําหัว งานเมาลิด
งานลอยกระทง และงานแขงขันกีฬาประเพณีทองถิ่น
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนสวนใหญใชภาษามลายูเปนภาษาถิ่น
7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผาคลุมผมสตรีและผาละหมาดสตรี
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
พื้นที่ในตําบลปูโยะ แบงเปน
- บอน้ําตื้น (บอน้ําผิวดิน)
- สระน้ํา
- บอบาดาล
- ฝายทดน้ํา
- คูระบายน้ํา
- ลําน้ําธรรมชาติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

726 แหง
1 แหง
5 แหง
1 แหง
7 แหง
8 สาย

8.2 ปาไม/ภูเขา
พื้นที่สวนใหญเปนปาพรุ ไมมีภูเขาในพื้นที่
8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลปูโยะมีพื้นที่ปาพรุ จํานวน 17,015 ไร
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9. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
9.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานชุมชน
หมูบาน
ประชากร
ประชากร
ชาย
หญิง
บานลาแล
899
953
บานปูโยะ
800
859
บานโตะเวาะ
786
825
บานกูแบอีแก
446
428
บานโตะแดง
87
106
บานโคกสือแด
261
249
รวม
3,279
3,420

ประชากร
ทั้งหมด
1,852
1,659
1,611
874
193
510
6,699

จํานวน
ครัวเรือน
382
336
337
176
50
108
1,389

พื้นที่ทั้งหมด
12,670
5,613
1,083
5,663
6,500
2,500
34,029

9.2 ขอมูลดานเกษตร
หมูบาน
บานลาแล
บานปูโยะ
บานโตะเวาะ
บานกูแบอีแก
บานโตะแดง
บานโคกสือแด
รวม

ทํานา
ครัวเรือน
-

ไร
-

ทําสวน
ครัวเรือน
ไร
501
1,540
234
192
219
183
149
132
164
1,371
126
757
1,393
4,175

ทําไร
ครัวเรือน
38
28
55
180
61
20
382

ไร
73
107
70
665
22
15
952

9.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝน เพียงพอ
แหลงน้ําตามธรรมชาติ เพียงพอ
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ไมเพียงพอ
9.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช
ปริมาณน้ําฝน เพียงพอ
แหลงน้ําตามธรรมชาติ เพียงพอ
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ไมเพียงพอ
2) จุดเดนของพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตร ทั้ง
ดานการทําสวนยางพาราและสวนผลไม ปจจุบันมีผลไมหลายชนิด เชน ลองกอง แตงโม เปนผลผลิตทางการเกษตร
ที่นาสนใจของทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพราะองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ อยูในเขตอําสุไหงโก-ลก ซึ่งเปน
อําเภอของจังหวัดนราธิวาสที่มีชายแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือไดวาผลผลิตทางการเกษตรนับเปนพืชทาง
เศรษฐกิจไดตอไปในอนาคต
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วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ (Vision)
“องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ เปน
จุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่นใน
อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะให
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“การคมนาคมดี ประชาชนมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพิ่มผลผลิตทางดานการเกษตร”
พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ (Mission)
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบไฟฟาอยางทั่วถึง
๒. สงเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด กีฬา นันทนาการและการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับเขาสูป ระชาคมอาเซียน
๓. สงเสริมประชาธิปไตย มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
รักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
๔. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน สนับ สนุนผลิตภัณฑชุมชน การทองเที่ยวเชิง อนุรักษ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๕. อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปรับปรุงภูมิทัศน
และการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
๖. อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล
7. ขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ 2561 จํานวน 34,000.- บาท
งบประมาณ 2562 จํานวน 220,100.- บาท
งบประมาณ 2563 จํานวน 233,600.- บาท
8. จํานวนบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ – คน
9. การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ปรากฏดังนี้
9.1 สถานภาพดานเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน
คอมพิวเตอรและผูใช
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ มีโครงสรางสวนราชการทั้งสิ้น 1 สํานัก 4 กอง และมี
ครุภัณฑคอมพิวเตอรในปจจุบันเพื่อใชในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหนวยงานปรากฏดังนี้
หนวยงาน
ประเภทคอมพิวเตอร (เครื่อง)
โนตบุค
คอมพิวเตอรตั้งโตะ
รวม
สํานักงานปลัด
1
6
7
กองคลัง
2
5
7
กองชาง
1
2
3
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4
4
กองสวัสดิการสังคม
1
2
3
รวมทั้งหมด
5
19
24
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จากการวิเคราะหขอมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอรดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เจาหนาที่ไมรวม
ฝายบริหารและกิจการสภา จํานวน 39 คน คํานวณได 1.55 คน/เครื่อง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ซึ่งใน
การปฏิบัติงานภายในขององคการ เจาหนาที่แตละตําแหนงจะตองปฏิบัติงานในหลายดาน จึงมีความจําเปนตองใช
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เปนสิ่งสําคัญและจําเปน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ไดดําเนินการออกแบบ วางเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อใชงานผานระบบ internet กับหนวยงาน TOT พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และใชระบบ LAN และระบบไวไฟภายใน
สํานักงาน
ระบบเครือขายไรสาย (CPRU WI-FI )
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปู โ ยะ ได เ ป ด ให บ ริ ก ารระบบเครื อ ข า ยไร ส าย แก
ประชาชนผูมารับบริการภายในบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ เพื่อการคนควาขอมูล ของประชาชน
หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใชบริการเครือขายไรสาย ของทางองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ แตความเร็วยังไมแรง
พอ อยางไรก็ดี องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ มีโครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงภายในปงบประมาณ 2560
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอไป

ความเร็วปจจุบัน
ระบบสื่อสาร (โทรศัพทภายใน)
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ มีระบบสื่อสารทางโทรศัพทแบบพนักงานรับสายจํานวน 1 ชุด โดย
ใชหมายเลข 0-7453-6115 จํานวน 1 เลขหมาย อยางไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพทภายในจะเปนแบบ
ตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเทานั้น เพื่อติดตอสื่อสารกับสวนงานตาง ๆ โดยไมจําเปนตองมีพนักงาน
รับสาย เพื่อเปนการลดภาระดานคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ตอไป
ระบบโทรสาร (FAX)
องคก ารบริห ารสว นตําบลปูโ ยะ มีระบบโทรสาร จํา นวน 1 หมายเลข โดยใช
หมายเลข 073 530 945 เพื่อ ติ ดต อสื่ อ สารกับ หน ว ยงานภายนอกที่ รวดเร็ ว และยั งมี ค วามจํา เป น ในการใช
เทคโนโลยี นี้
9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
องคก ารบริห ารส ว นตํา บลปูโ ยะ ไดว างแนวทางการพั ฒนาระบบสารสนเทศไวเ ป น 2
แนวทาง ซึ่งจะตองดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดตามแผนการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดแก
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9.2.1 มีการจางบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองคกร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ผานระบบเครือขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด เชน
-ระบบจัดการฐานขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากรทองถิ่น ( PDMS)
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan )
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพยสิน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ( G-procurement)
-ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี (LTAX)
-ระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( E-lass )
-ระบบงานสารบรรณ
-ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน
-ระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.)
-ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการ
-ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ
9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลปู
โยะ ที่ผานการฝกอบรมดานคอมพิวเตอร หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการดานการดําเนินงาน
ของหนวยงาน อาทิ เชน
- ระบบการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ภายในหนวยงาน เพื่อเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
จัดเก็บเอกสารทางราชการอยางเปนระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คําสั่ง และลงวันที่ของเลขที่หนังสืออยาง
เปนปจจุบัน
- ระบบบริหารขอมูลการอบรม (IT- Training) เปนการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมผานทาง
อินเตอรเน็ต เพื่อใหงายตอการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดําเนินการ สามารถนําไปวางแผนในการจัด
อบรมไดทันทวงที
- ระบบวันลาพักผอนสะสม เปนการพัฒนาระบบขอมูลการลาของบุคลากรภายในองคกรในแตละ
ปงบประมาณ ใหมีความถูกตองและไมคลาดเคลื่อน

บทที่ 2
การวิเคราะห SWOT
2.1 การวิเคราะห SWOT ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการบริหารสวนตําบล
ปูโยะ ที่มีผลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ เปรียบเทียบในปที่ผานมา พ.ศ. 2559 2561 โดยจากการศึกษาสภาพแวดลอม (SWOT) ปรากฏดังตอไปนี้

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง : การกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําไดงาย
: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูอยางสม่ําเสมอ
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกั บ
หนวยงานกํากับดูแล อยูเสมอ
จุดออน : ไมมีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง
: งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการมีอยางจํากัด
: การดําเนินการปรับปรุง แกไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองอาศัยหนวยงาน
ภายนอกหรือเอกชน

ปจจัยภายนอก
โอกาส : หนวยงานผูกํากับดูแล ใหการสนับสนุนดานโปรแกรมการปฏิบัติงานอยูเสมอ
: การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานตาง ๆ มีการฝกอบรมอยูเสมอ
: มีการสรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่น เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนํา อยูเสมอ
ภัยคุกคาม : เครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร
: ระบบการดําเนินงานที่หนวยงานผูกํากับดูแล กําหนดใหใชไมสมบูรณ
: การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอรเน็ต
: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตองใชงบประมาณดําเนินการมาก
: การดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิว เตอรมีความ ยุงยาก ลา ชา ตองผา น
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัดกอน ไมทันตอการใชงาน

บทที่ 3
วิสัยทัศน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารเทศ
จากการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ในปงบประมาณที่ผานมา พ.ศ. 2561-2563 จึงสามารถนํามาสรุปและ
จัดทําเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร ในการจัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการ
บริหารสวนตําบลปูโยะ ดังนี้
วิสัยทัศน ( Vision)
“ภายในป พ.ศ. 2562 จะเปนหนวยงานที่นําระบบ ICT มาใชในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการใหมีความทันสมัย
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและเต็ม
รูปแบบ
3. ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสูประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
4. พัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาระบบ
เปาประสงคหลัก
1. องคการบริห ารสวนตําบลปูโ ยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส มีแผน
แมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT
2. องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนระบบ
3. องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริหารและ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
4. องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ มีบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดใหมียุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบเพื่อใหเปนมาตรฐานในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคกร แตไมมีการจัดการระบบ ไมมีการวางแผนงาน จัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศขององคกร ซึ่งจะทํา
ให เกิดปญหาไดในภายหลังได ดังนั้น จึงจัดใหมีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเขาสูระบบและเป น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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ยุท ธศาสตร ที่ 2 พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารเทศการบริห าร เพื่อการบริ การอย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
การพัฒ นาระบบการบริห าร เพื่อ การบริการประชาชน ใหมี ป ระสิทธิ ภ าพ เกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ และผูใหบริการ โดยมีความพึงพอใจ และสงผลดีตอการพัฒนาองคกร สูการ
พัฒนาประเทศชาติ ตอไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีขอมูลขาวสารที่ครบถวน เปน
จริง และสามารถตรวจสอบได ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และไมละเมิดสิทธิสวน
บุคคล หรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น หนวยงานอื่น ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองคการที่สอดคลองกับการพัฒนา แตหากไม
พัฒนาบุคลากรผูใชระบบก็ไมมีประโยชนที่จะกําหนดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน ดังนั้น
การจะทําใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองคกรมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการใหบริการ และ
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูและความสามารถใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางดีเยี่ยมอยูเสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรูดาน ICT มาประจํางานดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตรที่กลาวมาขางตน มีความสัมพันธกับภารกิจหลักขององคการบริหารสวน
ตําบลปูโยะ ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพือ่ การบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุด
ในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการ
บริหาร
งานบุคคล

งาน
วิเคราะห
นโยบาย
และแผน

งาน
พัฒนา
ชุมชน

งาน
การเงิน
และบัญชี

งาน
ปองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย

งาน
พัสดุ
และ
ทรัพยสิ
น

งาน
จัดเก็บ
รายได

งานการ
ศึกษา

งาน
สาธารณสุข

งาน
กอสราง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

บทที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ กําหนดไว
3 ยุทธศาสตร ดังนี้
4.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
4.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
4.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.การแปลงยุทธศาสตรสูแผนงานโครงการดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหเปนมาตรฐานในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
อยางมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร แตไมมีการจัดการระบบ ไมมีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู
ของขอมูลสารสนเทศขององคกร ซึ่งจะทําใหเกิดปญ หาไดในภายหลังได ดังนั้น จึ งจัดใหมีการพัฒนาและ
จัดการระบบเทคโนโลยีเขาสูระบบและเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
1. วางระบบฐานขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน
2. มีมาตรฐานในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบไดตลอดเวลา
แผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
แผนงาน : ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหครอบคลุมการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลัก/โครงการ
เปาหมาย/งบประมาณ
หนวย
2561
2562
2563
นับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.เชื่อมโยงระบบเครือขาย
มีระดับความเร็วของ
จุด
3
3
3
อินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกสวน อินเตอรเน็ตใน
100,000
100,000
100,000
ทุกกองภายในสํานักงาน
องคการทุกจุด
รวมคาใชจา ยตามแผนยุทธศาสตรที่ 1 ทั้งหมด
100,000
100,000
100,000

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
รวม
(บาท)

สํานักงานปลัด

300,000

สํานักงานปลัด

300,000

ยุท ธศาสตร ที่ 2 พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารเทศการบริห าร เพื่อการบริ การอย า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
เพื่ อใหก ารบริ การประชาชน มีป ระสิท ธิภ าพ เกิ ดประโยชน สูง สุดแกผู รับ บริ การ และผู
ใหบริการ โดยมีความพึงพอใจ และสงผลดีตอการพัฒนาองคการ สูการพัฒนาประเทศชาติ ตอไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยีจึง จํา เปนอยางยิ่งที่จะตองมีขอมูลขา วสารที่ครบถวน เปนจริง และสามารถตรวจสอบได ตาม
แนวทางของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือ กอใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอื่น หนวยงานอื่น
เปาหมาย
1. ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีค วามพรอ มแก ก ารให ป ฏิ บั ติง าน และการให บ ริ ก าร
ประชาชน
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2. มีอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอความตองการ
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
แผนงาน : ระบบการใหบริการเครือขายจากสวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการอินเตอรเน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลัก/โครงการ
เปาหมาย/งบประมาณ
หนวย
2561
2562
2563
นับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค
มีเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่อง
1
1
สําหรับงานสํานักงาน
สําหรับใชปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สํานักงานและ
21,000
21,000
เจาหนาที่ประจําศูนย
ตามมาตรฐาน ICT
2.จัดหาคอมพิวเตอรสําหรับงาน
มีเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่อง
2
ประมวลผลแบบที่ 1
สําหรับงานประมวลผล
44,000
แบบที่ 1 ตามมาตรฐาน

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
รวม
(บาท)

สํานักงาน
ปลัด/
กองคลัง

42,000

กองคลัง

44,000

สํานักงานปลัด

30,000

สํานักงานปลัด

15,800

กองคลัง/กอง
ศึกษา/กอง
ชาง

7,800

กองชาง

21,000

ICT
3.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.จัดหาเครื่องพิมพ

Muntifunction แบบหมึกฉีด
inkjet
5.จัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
LED ขาวดํา
6. จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล

มีระบบเครือขาย
สารสนเทศผาน
อินเตอรเน็ต
มีเครื่องพิมพตาม
รายละเอียดทีก่ ําหนดใน
มาตรฐาน ICT
มีเครื่องพิมพตาม
รายละเอียดทีก่ ําหนดใน
มาตรฐาน ICT
มีเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงาน
ประมวลผลตามมาตรฐาน

ครั้ง
เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

1
10,000

1
10,000

1
10,000

-

2
7,900

-

3
7,800

-

1
21,000

-

7
70,000

7
70,000

7
70,000

สํานักงานปลัด

210,000

7
70,000

7
70,000

7
70,000

กองคลัง

210,000

5
50,000

5
50,000

5
50,000

กองชาง

150,000

12

12

12
สํานักงาน
ปลัด/
กองคลัง
อบต.

690,000

-

-

ICT
7.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช
งานในสํานักงาน

มีวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผน CD หมึก
ปริ้น แผน DVD
8.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช
มีวัสดุคอมพิวเตอร เชน
งานในสํานักงาน
แผน CD หมึก
ปริ้น แผน DVD
9.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช
มีวัสดุคอมพิวเตอร เชน
งานในสํานักงาน
แผน CD หมึก
ปริ้น แผน DVD
10.จัดหาอุปกรณซอ มแซมเครื่อง มีอุปกรณสาํ รองสําหรับ
คอมพิวเตอร , ซอมแซมเครือขาย , ซอมแซมเครื่องใช
เครื่องพิมพ ,โทรศัพท และโทรเลข สํานักงาน เชน สายไฟ
ภายในสํานักงาน
เมาท แปนพิมพ ฯลฯ
รวมคาใชจา ยตามแผนยุทธศาสตรที่ 2 ทั้งหมด

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

230,000

230,000

230,000

430,000

571,700

451,000

1,452,700
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผูใชระบบ ICT ใหมีความรูและความสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางดีเยี่ยมอยูเสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรูดาน ICT มาประจํางานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมาย
1. บุคลากรมีความรูดานการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี
2. มีบุคลากรดาน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร
3. สามารถใหความรูแกผูมาใชบริการไดเปนอยางดี
4. รูระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ ของ พ.รบ.ที่เกี่ยวของ
แผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน : จัดใหบคุ ลากรไดเขารวมอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลัก/โครงการ
เปาหมาย/งบประมาณ
หนวย
2558
2559
นับ
(บาท)
(บาท)
1.อบรมหลักสูตรการจัดทําเว็ปไซต เจาหนาที่ผานการอบรม
คน
2
2
ของหนวยงาน
ตามหลักสูตรดังกลาว
20,000 20,000
2.อบรมหลักสูตรการใชงานระบบ
แผนที่ภาษี

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน

3.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-GP

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน

4.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-Plan

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน

5.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-LASS

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน

6.อบรมหลักสูตรการใชงาน

เจาหนาที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว

คน

โปรแกรมดานการเขียนแบบงาน
ชาง
รวมคาใชจา ยตามแผนยุทธศาสตรที่ 3 ทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
รวม
(บาท)

สํานักงานปลัด

60,000

กองคลัง/กอง
ชาง

60,000

กองคลัง

60,000

สํานักงาน
ปลัด/
กองคลัง
สํานักงาน
ปลัด/
กองคลัง/กอง
ชาง/
กองการศึกษา

60,000

2560
(บาท)

2
20,000
2
20,000

2

2

20,000

20,000

2

2

20,000

20,000

2
20,000

3

3

3

20,000

20,000

20,000

10

10

60,000

60,000

10
60,000

2

2

20,000
160,000

180,000

20,000

2
20,000

กองชาง

60,000

160,000

160,000

อบต.

480,000

บทที่ 5
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การวัดผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความสําเร็จดังเปาหมายที่ตั้งไวหรือไมนั้น จําเปนตองมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการบริหารแผนแมบท และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการบริหารสวนตําบลปู
โยะ ซึ่งดํา เนิ นการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒ นาระบบสารสนเทศ ที่อยูภายใตก ารกํา กับ ดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสรางแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะ
โครงสรางดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อใหคณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
หนาที่กําหนดนโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหนาที่รับนโยบายและดําเนินโครงการใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 5 โครงสรางคณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การกํ า หนดนโยบายทางด านเทคโนโลยี สารสนเทศขององค การบริห ารสว นตํ าบลปู โ ยะ ดํา เนิ นการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายอนุพงค สุวลักษณ ตําแหนง
ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปู โ ยะ เป น ประธาน และมี หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด , ผู อํ า นวยการกองคลั ง ,
ผูอํานวยการกองชาง ,ผูอํานวยการกองการศึกษา รวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปน คณะกรรมการ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ จะทําหนาที่ประสานกับหนวยงานที่
ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกําหนดความตองการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจง
ใหกับผูรับจางหรือผูพัฒนาระบบสารสนเทศใหดําเนินการตามที่ไดกําหนดไว และดูแลความกาวหนาของ
โครงการ
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5.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไดมีการแปลง
แผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ปฏิบัติไดสอดคลองและครอบคลุม
เปาหมาย และยุทธศาสตรหลักการพัฒนาที่กําหนดในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับ
ตัวชี้วัดที่จะใชวัดผลสําเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา ไดกําหนดไวดังนี้
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
1.เชื่อมโยงระบบเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
อินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกสวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกกองภายในสํานักงาน
ใหเปนระบบ
2.จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสาร

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน
สูงสุดในการปฏิบัติงาน

กลาง (DATA CENTER)
3.จัดหาระบบโทรศัพทภายใน
อาคารสํานักงานใหครบทุกกอง
และหองผูบริหาร
1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย
2.จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน
3.จัดหาคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2
4. จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
5.จัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(INKJET PRINTER) สําหรับ
ปริ้นงานกระดาษขนาด เอ3
6.จัดหาเครื่องพิมพ
Muntifunction แบบหมึกฉีด

inkjet
7.จัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
LED ขาวดํา
8.จัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
LED ขาวดํา

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

1.มีระดับความเร็วของอินเตอรเน็ต
ในองคการทุกจุด
2.มีหองศูนยขอมูลขาวสารเพื่อ
สืบคนขอมูลขาวสารตางๆของผูมา
ใชบริการ
3.มีโทรศัพทเพื่อติดตอกันภายใน
อยางทั่วถึง

1.ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ใหครอบคลุมการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

1.มีเครื่องแมขายเพื่อใหบริการดาน
เว็บไซตและฐานขอมูลสําหรับ
หนวยงาน
2.มีเครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับใช
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงาน
และเจาหนาที่ประจําศูนย ตาม
มาตรฐาน ICT
3.มีเครื่องคอมพิวเตอรสาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน ICT
4.มีเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดทีก่ ําหนดมาตรฐาน

1.ระบบการใหบริการเครือขายจาก
สวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการ
อินเตอรเน็ตและระบบสื่อสาร
สารสนเทศ

ICT
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
CD หมึก
ปริ้น แผน DVD
6.มีอุปกรณสํารองสําหรับซอมแซม
เครื่องใชสํานักงาน เชน สายไฟ
เมาท แปนพิมพ ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน

เปาหมาย
9. จัดหาคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อ
ใชงานในสํานักงาน
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อ
ใชงานในสํานักงาน
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ
1.ระบบการใหบริการเครือขายจาก
สวนกลางใหครอบคลุมการใหบริการ
อินเตอรเน็ตและระบบสื่อสาร
สารสนเทศ

20
สูงสุดในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
บุคลากรใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชงานในสํานักงาน
13.จัดหาอุปกรณซอ มแซม
เครื่องคอมพิวเตอร , ซอมแซม
เครือขาย , เครื่องพิมพ ,โทรศัพท
และโทรเลข ภายในสํานักงาน
1.อบรมหลักสูตรการจัดทําเวป
ไซตของหนวยงาน
2.อบรมหลักสูตรการใชงาน
ระบบแผนที่ภาษี
3. 3.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-GP
4. 4.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-Plan
5.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรม E-LASS
6.อบรมหลักสูตรการใชงาน
โปรแกรมดานการเขียนแบบงาน
ชาง

1.เจาหนาที่ผา นการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทําเวปไซตของ
หนวยงานอยางนอย 2 คน
2.มีเจาหนาที่ผานการอบรม
หลักสูตรการใชโปรแกรมแผนที่
ภาษี, โปรมแกรม E-GP,โปรแกรม
E-Plan, โปรแกรม E-LASS ,
และโปรกรมดานการเขียนแบบงาน
ชางอยางนอย โปรแกรมละ 2 คน
3.มีบุคลากรที่มีความรูดาน
คอมพิวเตอรโดยตรงประจําศูนย
ขอมูลขาวสารสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลปูโยะ อยางนอย
1 คน

1.จัดใหบุคลากรไดเขารวมอบรม
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2.2. ความสัมพันธกับแผนพัฒนาสามป (2557-2559) กับแผนแมบทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ (2558-2560)
จากยุทธศาสตรแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ที่มีอยู 3
ยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาสามป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สารสนเทศ (2558-2560)
(2558-2560)
1.มี ร ะดั บ ความเร็ ว ของอิ น เตอร เ น็ ต ใน
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการ
องคการทุกจุด
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนระบบ
พัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
2.มีหองศูนยขอมูลขาวสารเพื่อสืบคนขอมูล
ชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญา
ขาวสารตางๆของผูมาใชบริการ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.มีโทรศัพทเพื่อติดตอกันภายในอยางทั่วถึง
ขอ1.1 แนวทางการจัดทําแผน
แมบทชุมชนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรทุกระดับ
ขอ 1.9 แนวทางการสงเสริมศูนย
การเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น
ขอ 3.12 แนวทางเสริมสราง
สนับสนุนการมีสวนรวมมาใชในการ
บริหารจัดการ

1.มีเครื่องแมขายเพื่อใหบริการดานเว็บไซต
และฐานขอมูลสําหรับหนวยงาน
2.มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สํานักงานและเจาหนาที่ประจํา
ศูนย ตามมาตรฐาน ICT
3 . มี เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร สํ า ห รั บ ง า น
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน ICT
4.มีเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกตามรายละเอียด
ที่กําหนดมาตรฐาน ICT
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ขอ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2558-2560)
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาสามป
(2557-2559)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น
ขอ 3.14 แนวทางการพัฒนา
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 3.15 แนวทางประยุกตใช
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาขอ
พิพาททางการปกครอง
ขอ 3.16 แนวทางการบริการ
ประชาชน

5.มีวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD หมึกป
ริ้น แผน DVD
6.มีอุปกรณสํารองสําหรับซอมแซมเครื่องใช
สํานักงาน เชน สายไฟ,เมาท แปนพิมพ ฯลฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.เจาหนาที่ผา นการอบรมตามหลักสูตรการ
จัดทําเวปไซตของหนวยงานอยางนอย 2 คน
2.มีเจาหนาที่ผานการอบรมหลักสูตรการใช
โปรแกรมแผนที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-LASS ,
และโปรกรมดานการเขียนแบบงานชางอยาง
นอย โปรแกรมละ 2 คน
3.มีบุคลากรที่มีความรูดานคอมพิวเตอร
โดยตรงประจําศูนยขอ มูลขาวสารสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ อยางนอย 1
คน

ตารางสรุปยุทธศาสตร
จากแผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ สามารถสรุปงบประมาณและจํานวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดไดดังนี้
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบลปูโยะ
ยุทธศาสตร
งบประมาณ
2561
2562
2563
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
128,000
117,400
117,400
363,200
สารสนเทศใหเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
460,800
561,600
539,800 1,562,200
เทศการบริหาร เพื่อการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
160,000
160,000
160,000
480,000
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 748,800
839,000
817,200 2,405,400
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สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร ภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบลปูโยะ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

2561
3

จํานวนแผนงาน/โครงการ
2562
2560
3
3

รวม
9

7

12

7

26

6

6

6

18

16

21

16

53

อางอิง
: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 2557-2559.
: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2558-2562.
: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.นามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
2558-2560.
: แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.หวยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2558-2562.

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายมูฮัมมัด สาแลแม
2. นายมือลี เปาะอาเดะ
3. นายยาแม บือราเฮง
4. นางอรนุช บือราเฮง

นายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

คณะผูจัดทํา
1. จาสิบตํารวจสุรินทร สามานุง
2. นางสาววารดา เจะแว
3. นางสาวอุทิศา มะหะหมัด
4. นายไตรภ ปงจินดา
5. นางสาวซานะ อูมา
6. นางวรรณนา บูแมนิแล
6. นายซัยฟุดดีน มาหะมะ
7. นายอรุณ กาเจ
8. นายฉัตรชัย สุริยรัชนี
9. นายชารีฟ หะยีมะเก
10. นางมัสกะ มะยูโซะ

บันทึกขอมูล
1. นายอรุณ กาเจ
2. นายชารีฟ หะยีมะเก
3. นายฉัตรชัย สุริยรัชนี

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
บุคลากร
กรรมการ/เลขานุการ
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ
เรื่อง การใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป พ.ศ. 2561-2563
----------------------------------ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไดดําเนินการ
จัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป พ.ศ. 2561-2563 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 ขอ 2.2. กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแลวนั้น
องคการบริห ารสวนตําบลปูโ ยะ จึงประกาศใชแ ผนแมบ ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป พ.ศ. 2561 - 2563 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายมูฮัมมัด สาแลแม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ

