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คำนำ 

การขับเคลื่อนแผนงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ ่งสำคัญ ทั้งนี้ในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)       
ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการ พัฒนาและดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้การปฏิบัติตาม
พันธกิจ ภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ครบถ้วนตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็น
เสมือนคู่มือแนะนำการดำเนินงานในอนาคต  
  

29 กันยายน พ.ศ. 256๓ 
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บทท่ี ๑  บทนำ 

๑.๑  ความเป็นมา 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานทั้งการบริหารจัดการภายในและการให้บริการประชาชน รวมทั้งเพิ่มการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้กำหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินการบริหารจัดการ และ
การบริการสาธารณะไว้เป็นระยะ ๆ แล้ว โดยในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา องค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลางมีนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการในบริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนให้รับกับนโยบายภาครัฐ 

กอปรกับปัจจุบัน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถือเป็นกรอปแนวทางการดำเนินการตาม
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาใช้เพื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการของภาครัฐและรวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชน การพัฒนาดิจิทัล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางจะเป็นการต่อยอดการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำ
อย่างต่อเนื่องให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาตำบลสันกลางมาโดยตลอด องค์การบริหารส่วนตำบล
สันลกางมีโครงสร้างพื ้นฐานเครือข่ายเพื ่อใช้ในกิจการ มีการพัฒนาระบบงานเพื ่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกจิบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีการแสวงหาความรู้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเหล่านี้เป็นโอการและความท้าทายขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
กลางในอันที่จะปรับปรุงทิศทางการดำเนินการขององค์การด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารจัดการเพื่อให้ทันกับการนวัตกรรม
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอัจฉริยะต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร องค์การบริหารส่ วนตำบลสันกลาง       
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จะเป็นกรอบผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของตำบลสันกลาง ซึ ่งรวมถึงการปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ความคิด การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ซึ่งนำไปสู่การเป็น องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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๑.๒  วัตถุประสงค์ 

 การสํารวจ จัดเก็บขอมูล และศึกษาวิเคราะหออกแบบ เพื่อจัดทําโครงการจัดทําแผนแมบท
ระบบขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีวัตถุประสงคหลักดังนี้  

1. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT Professionals) 
ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชีพต่าง  ๆ ทุกระดับ 
รวมถึง ประชาชนทั ่วไป ให้มีความรู ้ ความสามารถในการสร้างสรรค์พัฒนาและใช้  ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพ    มีวิจารณญาณและรู้เท่าทันเพื ่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศไทยสู ่สังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้ และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและม่ันคง  

2. เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา
ประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกความเป็นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
(Public Private Partnership) อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของ
สินค้า และบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล โดยการเข้าถึงและ ใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศในกิจการของครัวเรือนและชุมชนรวมถึงในการแสวงหาความรู้สร้างภูมิปัญญา
การมีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง และในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง
และลดปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  

5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) ในประเทศ การวิจัยและพัฒนา และการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของคนไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
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บทท่ี ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสือ่สารขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

 

 

 

๒.๒ พันธกิจ 
๑.  พัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสู่นวตกรรมสันกลางดิจิทัล (Creation 

and Innovation) 
๒.  สามารถปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์และการบริหารองค์กรสู ่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ (Digital Transformation) 
๓.  ขับเคลื่อนผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินงานและการใช้บริการ

ประชาชน (Citizen Driven Service) 
๔.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ให้ตอบสนองความต้องการ อย่างทันท่วงที (Agile 

and Responsive Digital Infrastructure) 
๕.  กลไกบริหารการขับเคลื่อนสู่ความเท่าเทียม (Digital Entrepreneur) 
 

๒.๓ เป้าหมาย  

๑.  พัฒนาสู่ความเป็นท้องถิ่นอัจฉริยะ (Smart Local) 
2.  พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Smart SAO)  
3.  สร้างภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ติดอันดับการเป็นท้องถิ่นอัจฉริยะ 

(Smart -Local Index) 
 
 
 
 
 

Smart SAO 
สันกลาง เป็นตำบลอัจฉริยะ สนับสนุนประชาชน สู่พลเมืองดิจิทลั 
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๒.๔ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

ประวัติ 
ตำบลสันกลาง เดิมชื ่อ ตำบลแม่คาวโตน ต่อมาได้แยกออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบล

ทรายขาว ตำบลธารทอง และตำบลสันกลาง  ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่  
พ.ศ. 2457 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มกราคม 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  

ที่ตั้ง 
ตำบลสันกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพาน มีระยะทางห่างจากที่ว่า

การอำเภอพานประมาณ  10 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40  กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัดพะเยาประมาณ 45 กิโลเมตร 

  



 
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 

 ห น้ า ท่ี  | 5 

 

 จำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
         หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 10 บ้านผาจ้อ 
 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาวหลวง หมู่ที่ 11 บ้านป่าเปา 
 หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 13 บ้านร่องลึก 
 หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้าก หมู่ที่ 14 บ้านป่าข่าดอนชัย 
 หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาวโตน หมู่ที่ 15 บ้านแม่คาวดวงดี 
 หมู่ที่ 7 บ้านสันผักฮ้ี หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง 
 หมู่ที่ 8 บ้านทาทรายมูล หมู่ที่ 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
 หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา 

ภูมิประเทศ     
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขากั้นเป็นแนวระหว่าง

อำเภอแม่สรวย เป็นภูเขาท่ีสูงปานกลางสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 600 - 782 มีอุทยานดอยหลวง 
มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับรางวัลป่าเฉลิมพระเกียรติ และมีป่าชุมชนหลายแห่ง มีป่าพลุ เป็ นแหล่ง
ต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หนาด แม่คาวโตน สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรที่สำคัญ ในทิศ
ตะวันออกได้รับน้ำจากชลประทานแม่ลาว และทางทิศตะวันตกที่ราบเชิงเขา ส่วนมากจะได้รับน้ำจาก
ธรรมชาติ ลำห้วยแม่หนาดและอ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง  

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1. ห้วยต้นผึ้ง อยู่ที่ หมู่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
2. ห้วยผาแดง ไหลผ่านหมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 10 
3. บ่อน้ำพุเย็น อยู่ที่หมู่ 2  
4. หนองถ้ำ อยู่ที่หมู่ 3 
5. ห้วยแม่หนาด ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ 10, หมู่ 2, หมู่ 15, หมู่ 9, หมู่ 14 
6. ห้วยแม่ปอน ต้นน้ำอยู่ที่ตำบลป่าหุ่ง ไหลผ่าน หมู่ 1 และหมู่ 11 
7. ลำน้ำแม่คาวโตน ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ 8, หมู่ 5, หมู่ 6 และหมู่ 17 
8. ลำน้ำร่องขุ่น ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ 7, หมู่ 14, หมู่ 6 และ หมู่ 17 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
1. อ่างเก็บน้ำพุ  ตั้งอยู่บริเวณบ่อน้ำพุเย็น หมู่ 2 
2. คลองชลประทาน โครงการส่งและบำรุงรักษาแม่ลาว ประกอบด้วย คลองสายใหญ่ซึ่งรับ

น้ำมาจากอ่างเก็บน้ำแม่สรวย อำเภอแม่สรวย มากักเก็บน้ำที่ฝายโครงการชลประทานแม่ลาว ผ่านพื้นที่
ตำบลธารทอง  ตำบลทรายขาว และผ่านพ้ืนที่ หมู่ที่ 9  และหมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง  คลอง  RMC ซอย 4  

3. อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง ตั้งอยู่พ้ืนที่ หมู่18 
4. อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง ตั้งอยู่พ้ืนที่ หมู่ 12 
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อาณาเขตท้องที่ตำบลสันกลาง 
• ทิศเหนือจดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญ
เมือง 
• ทิศตะวันออกจดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 
• ทิศตะวันตกจดเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย 
• ทิศใต้จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน  และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 

เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,693.75 ไร่ 

ประชากร  
   จำแนกเป็นเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังต่อไปนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 ป่าเหียง 260 359 365 724 
2 แม่คาวหลวง 184 209 202 411 
3 ถ้ำ 193 200 201 401 
4 ป่าข่า 218 298 318 616 
5 ป่าต้าก 229 299 331 630 
6 แม่คาวโตน 271 278 322 600 
7 สันผักฮ้ี 315 335 361 696 
8 ทาทรายมูล 145 187 235 422 
9 หัวฝาย 314 327 333 660 

10 ผาจ้อ 120 158 173 331 
11 ป่าเปา 156 174 209 383 
12 ใหม่พัฒนา 186 278 250 528 
13 ร่องลึก 86 126 123 249 
14 ป่าข่าดอนชัย 181 280 271 551 
15 แม่คาวดวงดี 165 201 204 405 
16 สันโค้ง 137 183 217 400 
17 แม่คาวโตนพัฒนา 132 175 178 353 
18 เวียงสา 84 115 93 208 

  รวม 3,376 4,182 4,386 8,568 

 * ที่มา สำนักงานทะเบียนอำเภอพาน กรมการปกครอง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลสันกลาง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ พืช

เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ปลูกลำไย เลี้ยงปลานิล 
สัตว์เลี ้ยง ที ่ทำรายได้ได้แก่ หมู ไก่ วัว ควาย นอกจากฤดูทำนา ประชากรที ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้าง และทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่ ทอผ้า หน่อไม้อัด  แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นกล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม ตำบลสันกลาง มีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 
23,250 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าว ทำไร่ และทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลำไย แก้วมังกร เป็นต้น 

 
พ้ืนที่การเกษตร  21,467 ไร่ คุณภาพดินทำการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นกรวดทราย 

หน้าดินถูกซะล้าง  พื้นที่ทำการเกษตร  เป็นที่ราบสูง ขาดแคลนน้ำที่จะทำการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง 
 

หมู่ที่ ทำนา (ไร่) ทำไร่(ไร่) ทำสวน(ไร่) รวมพื้นที่ทำ
การเกษตร (ไร่) 

รวมพื้นที่ถือ
ครองทั้งหมด 

(ไร่) 
1 346 700 750 1,950 2,440 
2 794 600 500 2,100 2,450 
3 410 600 500 1,550 1,520 
4 1534 140 300 2,790 2,980 
5 562 30 130 1,500 1,850 
6 493 - 250 1,100 1,650 
7 1265 - 500 1,700 2,025 
8 1485 400 150 1,350 1,720 
9 984 200 400 1,435 2,165 

10 776 650 450 1,600 1,800 
11 621 84 400 1,084 1,500 
12 217 1,000 500 1,920 2,120 
13 829 - 500 1,200 1,350 
14 1386 - 700 1,700 2,100 
15 463 250 500 1,350 1,580 
16 573 - 350 970 1,150 
17 75 - 540 940 1,250 
18 20 700 522 1,572 1,787 
รวม 12,833 5,354 7,942 27,811 33,437 
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โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  2  แห่ง 
การรวมกลุ่มอาชีพ 

 ได้แก่  สหกรณ์  อบต.สันกลาง, กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์, กลุ่มพัฒนาสัตรี, ร้านค้าชุมชน, กลุ่มออม
ทรัพย์, กลุ่มจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มไม้กวาด และธนาคารข้าว 

แหล่งเงินทุน 

 1. ธนาคารพาณิชย์ 
   2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 3. กองทุนหมู่บ้าน 
 4. สหกรณ์การเกษตร 

สภาพทางสังคม 
การศึกษา  
1. โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  3 แห่ง 
2. โรงเรียนขยายโอกาส   จำนวน  1 แห่ง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  ๑ แห่ง 
สถาบันและองค์การศาสนา 
1. วัด     จำนวน         11 แห่ง 
2. สำนักสงฆ์    จำนวน  2 แห่ง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
1 )  ประเพณีสงกรานต์ 

 2 )  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 4 )  ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี 
 4 )  ประเพณีลอยกระทง 
 5 )  ตักบาตรเป็งพุทธ 
 6 )  ตักบาตรขึ้นปีใหม่ 
 7 )  ตักบาตรเทโว 
 8 )  ตานก๋วยสลาก 
 9 )  ตานธรรมหลวง 

การสาธารณสุข  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  2 แห่ง 
2. สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  1 แห่ง 

- มีข้าราชการปฏิบัติงานประจำ  จำนวน  ๖  คน 
     - และลูกจ้าง   จำนวน  ๖ คน 
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 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• ตู้ยามตำรวจ   จำนวน  1 แห่ง 
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานประจำ    จำนวน  2   นาย 

• ศูนย์ อปพร.    จำนวน  1 แห่ง 
มีสมาชิก อปพร.   จำนวน       1๒๐  คน 

การท่องเที่ยว 
ตำบลสันกลางมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้ 
1. แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุเย็น หมู่ 2 
2. แหล่งท่องเที่ยวหนองถ้ำ หนองผา หมู่ 3 
3. อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง หมู่ 18 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม  

การคมนาคมในตำบลสันกลางสามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน และสามารถเชื่อมต่อ
กันระหว่างตำบลกับอำเภอ ระหว่างตำบลกับจังหวัด โดยมีถนนสายสำคัญ ได้แก่ 

1. ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1  กรุงเทพฯ-สายเชียงราย  ผ่านพื้นที่หมู่ 6  และหมู่ 17 ช่วง
กิโลเมตรที่ 788- 790 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  

2. ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ผ่านพื้นที่ หมู่   7  และหมู่ 9 เชื่อมตำบลทรายขาว  
และตำบลป่าหุ่ง  ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  

3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายทาง 1048  บ้านลีซอ ผ่านหมู่-สายแม่คาวโตน  6, หมู่ 
5, หมู่ 16, หมู่4, หมู่ 14, หมู่ 9, หมู่ 15, หมู่ 2, หมู่ 10, หมู่ 3 และหมู่  12  ระยะทาง
ประมาณ 15 กิโลเมตร  

4. ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 4  ผ่านพื้นที่ หมู่  6, หมู่ 16, หมู่ 14, หมู่ 4  และหมู่  
9 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

5. ถนนลาดยาง จากหมู่ 2 ผ่านหมู่  1, หมู่ 11, 7 เชื่อมต่อบ้านใหม่สันผักหละ ตำบล   หมู่ 
เมืองพานระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 

6. ถนนลาดยางจากสี่แยกแม่คาวโตนเชื่อมต่อบ้านไร่อ้อย ตำบลสันติสุข  
7. ถนนสายทาง อบจ  .จากหมู่ 18 เชื่อมต่อบ้านหนองผักจิก ตำบลทรายขาว ระยะทาง 5 

กิโลเมตร 
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การโทรคมนาคม 
1. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน   29  แห่ง 
2. ผู้ใช้โทรศัพท์พ้ืนฐาน    จำนวน           500  เลข

หมาย 
3. ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่   จำนวน        3,000  เลข

หมาย 
4. ไปรษณีย์เอกชน    จำนวน      1  แห่ง 
การไฟฟ้า 

- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้         จำนวน    18          หมู่บ้าน 
 มวลชนจัดตั้ง 

1. ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น   จำนวน  624  คน 
2. ไทยอาสาป้องกันชาติ  1 รุ่น  จำนวน   260   คน 
3. กองหนุนเพ่ือความมั่นคง  1  รุ่น  จำนวน   420   คน 
4.  อพป.  4 รุ่น    จำนวน    512   คน 
5. อปพร.  2  รุ่น    จำนวน   200   คน 
6. สายตรวจอาสา     จำนวน   200   คน 
7. รสทป.  1  รุ่น    จำนวน   200   คน 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  หมู่ 15 ตำบลสันกลาง ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 1๐๘ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง   

พออำเภ     จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสภาองค์บริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล สำหรับโครงสร้างการบริหารขององค์บริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

สภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล

สมาชิกสภา  36 คน 

 

นายก 

องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

ปลดั อบต. 

ส านกังานปลดั กองคลงั กองช่าง กองการศึกษาฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน รองปลดั อบต. 



 
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 

 ห น้ า ท่ี  | 11 

 

๒.๕ ภารกิจ  

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ให้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน.การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากานอย่างจริงจัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ ่มทุกวัยของประชากร 
นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดแผนแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนา
อาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่วนรวม  

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการ
ดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง กำหนดวิธีการดำเนินการ
ตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่
ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
2) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3)) 
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
7) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 



 
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 

 ห น้ า ท่ี  | 12 

 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6) 
2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68 (4)) 
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา16 (5)) 
7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16 (19)) 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8)) 
3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17)) 
6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
7) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล 

๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
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๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12)) 

๖.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น(มาตรา 67 (8)) 

2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3) การจัดการศึกษา (มาตรา (16 (9)) 
4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)) 

๗.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) 
4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(มาตรา 17 (3)) 
5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16)) 

 ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไข 

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
สำคัญภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
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ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกจิรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 
๒.๖ เป้าหมายหลักของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสันกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

เป้าหมายหลักของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ได้มีการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลางและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและโครงการที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ     
จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื ่อให้เป็นมาตรฐานในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศของ
องค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยี
เข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

 



 
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การพัฒนา
ประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็น
จริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนา

บุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น 
การจะทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ 
และ การปฏิบัต ิงานของบุคลากร จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู ้และ
ความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ งาน
การ

บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญช ี

งาน
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ
ทรัพ
ย์สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได ้

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธาร
ณสุข 

งาน 
ก่อ 

สร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ           

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติงาน 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ           

 
 



แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

  
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
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๒.๗ การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

วัตถุประสงค์     
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ซึ่งเป็นสิ ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง ได้ 
ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วยนับ 25๖4 
(บาท) 

25๖5 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1.พัฒนาระบบอินเตอรเ์น็ตในพื้นที่
ตำบลสันกลาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๘ 

มรีะบบอินเติรเ์น็ตตำบลและ
เครือข่ายการพัฒนามีความเชื่อมโยง
กัน 

จุด ๑๘ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๘ 
๕๐,๐๐๐ 

๑๘ 
๕๐,๐๐๐ 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
๑๕๐,๐00 

2.จัดใหม้ีศูนย์ข้อมลูข่าวสารกลาง 
(DATA CENTER) 
 

มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบคน้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆของผู้มาใช้
บริการ 

แห่ง 1 
30,000 

1 
25,000 

1 
25,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
80,000 

3.จัดทำระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

มรีะบบแผนท่ีภาษีที่ทันสมัย มีความ
เที่ยงตรง ตรวจสอบได้รวดเร็ว 

-  
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
กองคลัง 

 
๓๐๐,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด ๑๘๐,000 1๗๕,๐00 1๗๕,๐00 อบต. ๕๓๐,๐00 
 



แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

  
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการ

พัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื ่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วยนับ 25๖4 

(บาท) 
25๖5 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้าน
เว็บไซต์และฐานข้อมลูสำหรับ
หน่วยงาน 

เครื่อง - - 1 
100,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
100,000 

๒.ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อบต.สันกลาง 

มีระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เนต็ 

ครั้ง 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
30,000 

๓.จัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์สำนกังาน
ปลัด 

มคีรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ โน้ต
บุค เครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ 

- - 
10๐,000 

- 
10๐,000 

- 
10๐,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
๓๐๐,๐00 



แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

  
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
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แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วยนับ 25๖4 
(บาท) 

25๖5 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

๔.จัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์กองคลัง มคีรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ โน้ต
บุค เครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ 

- - 
10๐,000 

- 
10๐,000 

- 
10๐,000 

 
กองคลัง 

 
๓๐๐,๐00 

๕.จัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์กอง
การศึกษาและวัฒนธรรม 

มคีรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ โน้ต
บุค เครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ 

- - 
 

- 
10๐,000 

- 
10๐,000 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
๒๐๐,๐00 

๖.จัดหาครภุัณฑค์อมพิวเตอร์กองช่าง มคีรุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ โน้ต
บุค เครื่องพิมพ์แบบต่าง ๆ 

- - 
 

- 
10๐,000 

- 
10๐,000 

 
กองช่าง 

 
๒๐๐,๐00 

๗.จัดหาวัสดคุอมพิวเตอรส์ำนักงานปลัด มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง ๒ 
๒0,000 

 

๒ 
๒0,000 

๒ 
๒0,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
๖0,000 

๘.จัดหาวัสดคุอมพิวเตอร์กองคลัง มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง ๑ 
๕,000 

 

๑ 
๕,000 

๑ 
๕,000 

 
กองคลัง 

 
๑๕,000 

๙.จัดหาวัสดคุอมพิวเตอร์กองการศึกษา
และวัฒนธรรม 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง ๑ 
๕,000 

 

๑ 
๕,000 

๑ 
๕,000 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
๑๕,000 

๑๐.จัดหาวสัดุคอมพิวเตอร์กองช่าง มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง ๑ 
๕,000 

 

๑ 
๕,000 

๑ 
๕,000 

 
กองช่าง 

 
๑๕,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด ๒๔๕,๐00 ๔๔๕,๐00 5๔๕,๐00 อบต. 1,๒๓๕,๐00 



แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

  
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 
 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วยนับ 25๖4 

(บาท) 
25๖5 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตรการจดัทำเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
60,000 

2.อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบแผนที่
ภาษี 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง/
กองช่าง 

 
60,000 

3.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 
E-GP 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง 

 
60,000 



แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

  
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
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แผนงาน  : ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วยนับ 25๖4 
(บาท) 

25๖5 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน โปรแกรม 
E-Plan 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

คน 3 
20,000 

3 
20,000 

3 
20,000 

 
สำนักงาน

ปลัด/ 
กองคลัง 

 
60,000 

5.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 
E-LASS 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

สำนักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษา 

 
180,000 

6.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม
ด้านการเขียนแบบงานช่าง 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตาม
หลักสตูรดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองช่าง 

 
60,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 160,000 160,000 160,000 อบต. 480,000 



 
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 

 ห น้ า ท่ี  | 21 

 

 ๒.๘ การบริหารจัดการและการตดิตามประเมนิผล 
การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ

ความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผล
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลสันกลาง ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้าง ลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และมี
คณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดำเนิน
โครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                  โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

การกำหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร โดยมี  นาย
สมเกียรติ คำแสนยศ  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  เป็น ประธาน และมีรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง ,ผู้อำนวยการ
กองการศกึษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จะทำหน้าที่

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



 
แผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 

 ห น้ า ท่ี  | 22 

 

 ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำหนดความต้องการ (Specifications) 
รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดำเนินการตามที่ได้กำหนด
ไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มี

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ปฏิบัติได้
สอดคล้องและครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กำหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบ
สุดท้ายของการพัฒนา ได้กำหนดไว้ดังนี้ 

สรุปตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
ระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมทุกส่วน ทุกกองภายใน
สำนักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลาง 
(DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร
สำนักงานให้ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกันภายในอย่าง
ทั่วถึง 

1.ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้
ครอบคลุมการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร 
เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับ
งานสำนักงาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ
งานประมวลผล 
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET PRINTER) สำหรับ ปริ้นงาน
กระดาษขนาด เอ3 
6.จัดหาเครื่องพิมพ์ Muntifunction 
แบบหมึกฉีด inkjet 
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED 
ขาวดำ 
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED 
ขาวดำ 
 

1.มเีครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้าน
เว็บไซต์และฐานข้อมูลสำหรับ
หน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานและ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ตามมาตรฐาน 
ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่กำหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์สำรองสำหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้สำนักงาน เช่น สายไฟ เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

1.ระบบการให้บริการเครือข่ายจาก
ส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสาร
สารสนเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร 
เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ
งานประมวลผล 
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
ในสำนักงาน 
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
ในสำนักงาน 
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
ในสำนักงาน 
13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และโทรเลข 
ภายในสำนักงาน 

 1.ระบบการให้บริการเครือข่ายจาก
ส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสาร
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบแผน
ที่ภาษี 
3. 3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 
E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม
ด้านการเขียนแบบงานช่าง 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS , และโปรกรมด้านการเขียน
แบบงานช่างอย่างน้อย โปรแกรมละ 2 
คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจำศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง อย่างน้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๒.๙ ตารางสรุปยุทธศาสตร ์
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สามารถสรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ/แผนงาน
ทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
25๖๑ 25๖๒ 256๓ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

๑๘๐,000 1๗๕,๐00 1๗๕,๐00 ๕๓๐,๐00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

๒๔๕,๐00 ๔๔๕,๐00 5๔๕,๐00 1,๒๓๕,๐00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

160,000 160,000 160,000 480,000 

รวม ๕๘๕,๐00 ๗๘๐,000 8๘๐,๐00 2,๒๔5,๐00 
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน/โครงการ 
2558 2559 2560 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 3 3 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

7 ๙ ๑๐ 26 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 18 

รวม 16 ๑๘ 1๙ 53 
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 ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายณรงค์  ติ๊บแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง     
2. นายชาญณรงค์ วันพรมมิน    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
3. นายมงคลอุดมสัจย์  อินศรี     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
4. นายประสิทธิ์  แลสันกลาง   เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
  
 

คณะผู้จัดทำ  
1. นายสมเกียรติ  คำแสนยศ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ 
2. นายสงกานต์  แก้วก้อ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ 
๔. นางจินตนา  โปร่งใจ  ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ  
๕. นายวิกรม  คุ้มเนตร    ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ  
๖. นางพัชรี  ใจเมตรตา  ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ  
7. นางสาวบุหลัน ทาจุมปู  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
8. นางสาวเยาวลักษณ์ มาหล้า   นักทรัพยากรบุคล กรรมการ/เลขานุการ 
9. นายณัฐพล  มูลรัตนา  เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง       

(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
----------------------------------- 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ๒๕๖๖) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงประกาศใช้แผนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖๓ 
 

 
   
                                         (นายณรงค์  ติ๊บแปง) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ ำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย 
www.sunklangphan.go.th 
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