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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

--------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 1 

บทท่ัวไป 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ 
สภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีก าหนดไว้ 
 
วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  จะน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสนับสนุนการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน

อย่างพอเพียงและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
3. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบการส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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ส่วนที่ 2 
สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กร 

 
บทน า 

เหตุผลความจ าเป็น 

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมทั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน 
รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การท างานตามภารกิจ เกิดบูรณาการและ
เอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้อันจะสนับสนุน บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว นั้น 
ด้วยสาเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ในฐานะผู้ให้ข้อมูลและประสารกับกรมส่งเสริมฯ ในฐานะ
หน่วยงานกลางท่ีต้องประสานการด าเนินงานและประสานข้อมูลสารสนเทศกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้อง
ให้มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ให้สามารถ
น าระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมี
เอกภาพและเหมาะสม รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาตามข้อจ ากัดและสภาพแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว เพื่อสามารถเช่ือม ประสานสารสนเทศกับกรมส่งเสริมฯ ได้ในอนาคต 
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 

 ต าบลช าผักแพวมีผักเกิดขึ้นมากเรียกว่า “ผักแพว” เมื่อมีการต้ังช่ือต าบลจึงใช้ช่ือว่า ต าบลช าผักแพว เป็น
พื้นท่ีราบสูงมีภูเขา เนื่องจากติดกับเทือกเขาใหญ่จึงมีท้ังพื้นท่ีราบและภูเขา กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดต้ังอุทยาน
แห่งชาติ โดยได้มี พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าเขาใหญ่ ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
มีพื้นท่ีส่วนหนึ่งในเนื้อที่ 1,355,468.75 ไร่ หรอื 2,168.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งลงประกาศในราชกิจานุเบกษา 
เล่ม 79 ตอนท่ี 86 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2505 

 ต าบลช าผักแพวได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวจากสภาต าบลช าผักแพว เมื่อวันท่ี 
23 กุมภาพันธ์ 2540 มีประธานกรรมการบริหารและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ต้ังแต่ก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบัน ดังนี้ 

 1. นายจ าลอง  รักชาติ  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2540 – 2542 โดยต าแหน่ง 
 2. นายปัญญา  รอดค า ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2542 – 2544 สภาเลือกตั้ง 
 3. นายสุบิน  บรรพต ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2544 – 2547  สภาเลือกต้ัง 
 4. นายสุบิน  บรรพต ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2547 – 2550  เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 5. นายสุบิน  บรรพต ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2550 – 2555  เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 6. นายสนม  โสป่าสัก ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ต้ังแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 1. นายธนวัชร์  แม้นพยัคฆ์  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2540-2542    
 2. นายชุมพร  ทองอุ่นเรือน  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2542-2543   
 3. นายสินชัย  สมศักดิ์  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2543-2550 
 4. นายดนัย กมลคร  ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2550 – 2560 
 5. นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์ พ.ศ. 2560ถึงปัจจุบัน 
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บ้านช าผักแพวเป็นท่ีราบลุ่มชาวบ้านเรียกว่า “น้ าซับ” (น้ าค าหรือน้ าช า) และในน้ าซับมีผักชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ 
และบริโภคได้ พืชชนิดนั้นเรียวว่า “ผักแพว” ฉะนัน้ หมู่บ้านจึงต้ังช่ือหมู่บ้านตามค านั้นว่า  “ค าผักแพว” ตามภาษา
ท้องถิ่นที่ใช้เรียกกันในสมัยก่อน ต่อมาช่ือของหมู่บ้านได้เปล่ียนจาก “ค าผักแพว” มาเป็น “ช าผักแพว” ตามค าบอก
เล่ามากว่า 150 ปี  
 ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์มีสกุนนาบินอยู่บนท้องฟ้า ผักแพว หรือ
ผักไผ่ เป็นพืชล้มลุก สูง 30 – 35 เซนติเมตร ล าต้นทอดเล้ือยไปตามพื้นดินและมีรากงอกออกตามข้อท่ีเล้ือยไป
สัมผัสกับผิวดิน ใบมีลักษณะเป็นรูปหอก ขอบใบเรียว กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร  และยาว 5 – 8 เซนติเมตร ออก
ดอกเป็นช่อ  ขนาดเล็ก สีขาวนวล หรือชมพูม่วง เมล็ดเล็ก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักช า หรือเพาะเมล็ด ปลูกได้ตลอด
ปี  ใช้รับประทานกับลาบ ช่วยดับกล่ิงคาว คุณสมบัติทางสมุนไพร คือ ช่วยขับลม 
 

สภาพทั่วไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็น 
นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2540 ท่ีต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลช าผัก
แพว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อยู่
ห่างจากอ าเภอแก่งคอยประมาณ 13 กิโลเมตร  

อาณาเขตต าบลช าผักแพวเนื้อที่ต าบลช าผักแพวมีท้ังหมด 85.345 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
30,597 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
 
   ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
   ทิศใต้       ติดต่อกับต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลห้วยแห้งและตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 

ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพพื้นท่ีของอ าเภอแก่งคอย มีท้ังบริเวณท่ีราบค่อนข้างสูง สลับเนินเขาและภูเขา พื้นท่ีทางตะวันตก ส่วนใหญ่เป็น
ท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นท่ีราบสูงและภูเขา โดยเฉพาะด้าน  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงต่ า สลับซับซ้อน จึงได้ถูกก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเขตวนอุทยานแห่งชาติ 

 

ภูมิอากาศ มี 3 ฤดู  

- ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 

- ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม  

- ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
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เขตการปกครอง 

ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 บ้านดง 

หมู่ท่ี 2 บ้านโคกกรุง 

หมู่ท่ี 3 บ้านช าผักแพว 

หมู่ท่ี 4 บ้านดอนจาน/โนนหาด 

หมู่ท่ี 5 บ้านป่าไผ่ 

หมู่ท่ี 6 บ้านมะขามป้อมใหม่ 

หมู่ท่ี 7 บ้านรังแร้ง 

หมู่ท่ี 8 บ้านมะขามป้อมเก่า 

หมู่ท่ี 9 บ้านวังแพ 

หมู่ท่ี 10 บ้านธารน้ าตก 
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ตารางแสดงชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา อบต. 

1 บ้านดง 

นายสมคิด  น้อยนาดี 

นายสมยง  เพ็งมาลา 

นายวิรัตน์  มาทา 

นายสมหวัง  ห้าวหาญ 

นายเสน่ห์  เต็มลิตร 

2 บ้านโคกกรุง 

นายประจวบ  ทบศรี 

นางกองแก้ว  เรียเต็ม 

นางรัศมี  โสดานิล 

นายทวน  ทองมาก 

นายบัญชี  ท้วมเล้ียง 

3 บ้านช าผักแพว 

นายสนิท  ปานนาศรี 

นายบรรพต  เกษรทอง 

นายสิทธิยา  สิทธิพรม 

นายมานิต ศรีจันทุม 

นายค านวณ  นาสารี 

4 บ้านดอนจาน/โนนหาด 

นายวัชรินทร์  บรรพต 

นายมงคล  ภูธร 

นางสาหร่าย  จันทะดี 

นายกรวิชญ์  พุทธาคง 

นายเจริญ  สุขศรี 

5 บ้านป่าไผ่ 

นายสุเทพ  ธูปสาลี 

นายบุญรอด  เกตุจันทร์ 

นายสยาม  กล้าหาญ 

นายบุญโฮม  นาราฎร์ 

นางยุพิน  ทองสุข 

6 
มะขามป้อมใหม่ 

 

นายบุญเลิศ แดงเพลิง 

นายสิริชัย  รัตนวราหะ 

นายสนั่น  จูเจียม 

นายปัญญา  ศรีจันทุม 

นายบุญหงส์ ตราสีพันธ์ 

7 บ้านรังแร้ง 

นายวิชิต  ก่ ามะเริง 

นายประจัก  แสงแก้ว 

นายสุด  อ่อนวันสี 

สิบเอกอ านาจ  โกเมศร์ 

นายบุญช่วย  อินส าอาง 

8 บ้านมะขามป้อมเก่า 

นายไพรัช  หมื่นนาค 

นายศีลธรรม  พุทธสริน 

นายลอยโลม  เกิดสะอาด 

นายอุทัย  หวังสุดใจ 

นางละไม  หมื่นนาค 



9 บ้านวังแพ 

นายบุญเพียง  สุขสารี 

นายถาวร  ภูสุริน 

นายสุชาติ  มีรี 

นางณะที  กรณ์พรม 

นายทะหวัน  ธรรมวิเศษ 

10 บ้านธารน้ าตก 

นายประยูร  ลาวะกุล 

นายกรกช  นิช านาญ 

นายสมหมาย  สุขสร้อย 

นายวิโรจน์  น้อยนาดี 

นายสูงเนิน  สุขสร้อย 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 

ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ประกอบอาชีพหลัก คือ การท านา เล้ียงสัตว์ พนักงาน
บริษัท รับจ้างท่ัวไป และอาชีพค้าขาย  เนื่องจากต าบลช าผักแพวมีพื้นท่ีกว้าง พื้นท่ีดังกล่าวจึงใช้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ดังนั้นจึงไม่มีหน่วยธรุกิจท่ีด าเนินกิจการในเขตต าบลช าผักแพว  

อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ 

ตารางแสดงประเภทและจ านวนกิจการอุตสาหกรรมการพาณิชย์และการบริหาร 

ประเภท จ านวน  (แห่ง) 
 

- โรงสี 

- โรงงานอุตสาหกรรม 

- สถานีน้ ามันเช้ือเพลิง 

- ฟาร์มเล้ียงไก่ 

- โรงฆ่าสัตว์ 

- โรงค้าของเก่า 

- ห้องเช่า 

 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

3 
 

การท่องเท่ียว 

ตารางแสดงสถานท่ีท่องเท่ียว 

 

สถานท่ีท่องเท่ียว จ านวน  (แห่ง) ช่ือสถานท่ี 
ทางธรรมชาติ 1 อ่างเก็บน้ าบ้านดง 
เชิงเกษตร 1 ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ 
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สภาพทางสังคม 

 
 

 
 การศึกษา  

สถาบันในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีอยู่ 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 
นอกนั้นเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 4 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

 

 

โรงเรียน 

จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน  

ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนวัดบ้านดง 2 5 32 39 
โรงเรียนวัดโคกกรงุ 2 10 151 116 
โรงเรียนวัดช าผักแพว 4 12 98 84 
โรงเรียนวัด สุนทริกาวาส 3 3 41 48 

รวม 11 30 322 287 

 
                                                     

 

 

 

 



-10- 

 

ศพด. ครู  

(คน) 

นักเรียน 

(คน) 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนวัด  โคกกรุง - 2 8 23 
โรงเรียนวัดช าผักแพว - 2 11 9 
ส ารวจเมื่อเดือน  มิถุนายน พ.ศ.2556  ท่ีมารายงานยอดนักเรียน 

 

 

 

ข้อมูลอื่น 

ต าบลช าผักแพวมีพื้นท่ีทางตะวันออกของต าบลเป็นผู้เขาเป็นส่วนมากและเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 
9,764 ไร่ ดังนัน้ จึงมีสภาพป่าไม้เป็นป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ไม้ส าคัญได้แก่ไม้ยางนา 
ต าบลช าผักแพวมีล าห้วย ล าคลองธรรมชาติไหลผ่าน จ านวน 2 สาย ดังนี้ 
1. คลองห้วยเสือ ต้นน้ าจากอ่างเก็บน้ าบ้านดง หมู่ท่ี 1 ต าบลช าผักแพว ล าคลองผ่านหมู่ท่ี 1,3 และหมู่ท่ี 6 
2. คลองช าผักแพว ต้นน้ าจากอ่างบ้านดงล าคลองผ่าน หมู่ท่ี 1,3,5,9,2 และไหลผ่านต าบล   ห้วยแห้ง                                             
จากสภาพพื้นท่ีชุมชนของต าบลช าผักแพว มีลักษณะการกระจายอยู่ตามพื้นท่ีกันเป็นกลุ่ม มีถนนสายหลักท่ีผ่าน
หมู่บ้านเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน และศาลากลางบ้านฯ ไม่กี่สาย ซึ่งมี
กระจายท้ังต าบล ประชาชนส่วนใหญ่ จึงไปใช้วัด โรงเรียนและศาลากลางบ้านท่ีมีรัศมีอยู่ใกล้กับบ้านของตนท าให้วัด 
โรงเรียน และศาลากลางบ้านแต่ละแห่งมีความส าคัญเท่าๆกัน  
กลุ่มสถาบันต่างๆ ท่ีจัดต้ังขึ้นในต าบลช าผักแพว มีอยู่จ านวนไม่มากความพร้อมในการรวมกลุ่มของชุมชนต าบลช า
ผักแพว ในการก่อต้ังเป็นกลุ่มใหญ่นั้นยังไม่พร้อมมากนัก เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง ต้องรับจ้าง ท างานบริษัทต่างๆ แต่
ความพร้อมในการรวมกลุ่มเดิมนั้นมีความพร้อมพอสมควรแต่ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบ้าง ในบางครั้ง ซึ่งกลุ่มพลังมวล
ชลหรือกลุ่มต่างๆ ท่ีรวมกันในต าบลช าผักแพวมีกลุ่มต่างๆ สรุปดังนี้  
1. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลช าผักแพว จ านวน 10  กลุ่ม 
2. กลุ่มแม่บ้านบ้านดง   จ านวน 28  คน 
                3. กลุ่มเกษตรการท านา หมู่ท่ี 6  จ านวน  8  คน 
      4. กลุ่มลูกเสือ    จ านวน 150 คน 
               5. กลุ่ม อปพร.    จ านวน 116 คน 
                6. กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 130 คน 
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ข้อมูลการด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว มีดังนี้ 
 “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนกลุ่มงานอาชีพ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ การศึกษาได้รับการส่งเสริม พร้อมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน 
 2. การส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 3. การส่งเสริมการศึกษา และจัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส 
 4. การส่งเสริม บ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การจัดให้มีบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  
 6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์  
 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่าย 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา  
              ระดับข้ันพื้นฐาน 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์และการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 7. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 8. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
 1.2 การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า และติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะพร้อมจัดหา
อุปกรณ์ 
 1.3 การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ าอุปโภค – บริโภคพร้อม
จัดหาอุปกรณ์ 
 1.4 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคารสถานท่ี  
 1.5 การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเครือข่ายส่ือสาร 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 2.2 ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่น  
 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.4 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 2.5 ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2.6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี และอยู่ดีมีสุข 
 3.2 ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมและนันทนาการของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการท่ีดี 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารองค์กร   
 4.3 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 5.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของชุมชน 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 เพื่อเป็นแนวทางก าหนดการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ครอบคลุมภารกิจหลัก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้ก าหนดแนวทางในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี มีดังนี้ 
 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 จัดระเบียบการใช้ประโยชน์จากท่ีดินโดยการวางผังเมืองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ท่ีดินซึ่งเป็น
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด การวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีจะสามารถควบคุมและพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้การจราจรเกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว พร้อมท้ังการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย สะพานและ
ทางเท้าให้ใช้ได้มาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงและจัดระเบียบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ อย่างเป็นระบบให้ได้
มาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง เช่น ไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์ แสงสว่างตามไหล่ทาง ซึ่งจะสามารถเอื้อต่อการด าเนิน
นโยบายด้านอื่นๆ  เพื่อท าให้บ้านเมืองน่าอยู่ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืนสืบต่อไป 
 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง พร้อมท้ัง
จัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
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 นโยบายด้านสังคม 
 ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานพัฒนาคน สังคมให้มีคุณภาพ มี
การเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ พร้อมท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถเข้าถึงระบบสาธารณะได้อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง ปลอดจากยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างท่ัวถึง อีกท้ัง
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  มีสถานท่ีออกก าลังกาย 
 นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 สร้างระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้
ตรงตามความต้องการขอประชาชน โดยวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
บ้านเมือง ปลูกจิตส านักในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งเสริมให้เมืองมีการเจริญเติบโตแบบยั้งยืนมีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน
การให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อน า
รายได้มาพัฒนาต าบลต่อไป 
         นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนโดยท่ัวไปในท้องถิ่นร่วมกันทะนุบ ารงุรกัษา
สภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมท่ีดี บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพท่ีสมบรูณ์ไม่เส่ือมโทรม เช่น ภูเขา ป่า
ไม้ แม่น้ า น้ าตก ห้วยหนองคลองบึง อ่างเก็บน้ า บ้านเมืองหรือต าบลปราศจากมลพิษดูสะอาดงามตาและน่าอยู่ 
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จุดแข็ง 
-ผู้บริหารขององค์กรเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตาม
พันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
-มีผู้บริหารท าหน้าท่ีก ากับดูแลการท างานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-บุคลากรมีความพร้อมและต้ังใจในการท างานตามภาระงาน 
 

จุดอ่อน 
-ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้หรือมีทักษะด้านเทคโนโลยี 
-ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยเนื่องจากค่าใช้จ่ายและ
การลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่เหมาะสม เช่น เพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาท่ีไม่พึงประสงค์ 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส 
-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

ภัยคุกคาม 
-การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 
-อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนท่ี 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 
 

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช าผักแพว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

3.2 แผนกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
-ก าหนดมาตรฐานความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ทุก
ระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่ง 
-จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นท่ีให้บริการให้เพียงพอและครอบคลุม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
-ก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานให้เป็นศูนย์กลางท่ีสอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งานร่วมกันได้ 
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การบริการแก่บุคลากรให้เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
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ส่วนท่ี 4 

การประเมินผล 
การติดตามและการประเมินผล 
1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
4.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
กระบวนการติดตาม 
ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้ 
ก าหนดการติดตามในแต่ละปีแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงท่ี 1 ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม  
ช่วงท่ี 2 ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 
 
ซึ่งการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลว่าเป็นไปตามแผนฯของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ในรปูแบบของการ
รายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงท่ีท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ดี
หรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตามในทุกช่วงเวลาของแผนฯ ยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า ว่าแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงาน ท่ีจะสามรถน าไปสู่การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้ ซึ่งการ
รวบรวมข้อมูลสู่รูปแบบรายงาน การประเมินผล เป็นขั้นตอนการติดตามผลช่วงสุดท้าย ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ส้ินสุดการด าเนินงานของแผนท่ีผ่านในแต่ละปี ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการติดตามแผนฯ เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรของหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนฯ ต่อไปในอนาคต 
 

ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในติดตามและประเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งจะติดตามและประเมินผลโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมิน
โครงการในภาพรวมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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การด าเนนิงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
เป้าหมายหลักของการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร 

1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน
อย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 

2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้มใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้

3) พัฒนาระบบส่ือการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

4) ปรบปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาระบบการส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สภาพด้านบุคลากร 
- สภาพด้านระบบเครือข่าย 
- สภาด้านระบบสารสนเทศ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตาม
พันธกิจและการพัฒนาองค์ร 

- มีผู้บริหารท าหน้าท่ีก ากับดูแลการท างานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อบต.ช าผักแพว มีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหร้อมและต้ังใจในการท างานตามภาระงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพยีงพอกับภาระงานท่ีเพิ่มมากขึ้น 
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีท่ีมีทักษะสูงหรือเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยเนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เพื่อความบันเทิง/เนื้อหาไม่พึงประสงค์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunรties) 

- อบต.ช าผักแพว ให้การสนับสนุนการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการปฎิบัติงาน 
และให้บริการประชาชน 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ภัยคุกตาม (Thrats) 
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนา และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอก 
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักอขงองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญ
รณและรู้เท่าทัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน 
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แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลช าผกัแพว 

 
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญรณและ
รู้เท่าทัน 
 

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
- จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผัก
แพว 
 

- สนับสนุนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
- จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่ือการเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
- จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูผู้ดูแลเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ท่ัวถึง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน 
 
 
 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ 
- เปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 
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โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญรณและ
รู้เท่าทัน 
 

- ประชุม น าเสนอผลงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์และฝึกอบรม 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
- การใช้ระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในต าบลช าผักแพว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผัก
แพว 
 

- ส่ือการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- การติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

- การใช้ระบบลงทะเบียนประวัติ บ าเหน็จ บ านาญ 
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล 
- งานประสานงานเครือช่าย 
- งานประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน 
 
 
 

- การใช้ระบบสารสนเทศในการงานสภาอบต. 
- การใช้ระบบสารสนเทศในส านักงานปลัด 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการคลัง 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานช่าง 

 



 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายสนม โสป่าสัก   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว     
2. นายก าพล  จันทวี      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
3. นางอมรรัตน์  ดอกเป็ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
4. นายกิตติชัย  อ านวยศิลป์  เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

  
 
คณะผู้จัดท า  

1. นางภาวิณี  พุทธศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิมพร  เดชเดชะ   หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
3. นางกาญจนา  ละอองเดช   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ  
4. นายสุรินทร์  สนแก้ว    ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ  
5. นายวรวุฒิ  เธียระวิบูลย์   ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
6. นางวัชรี  บุณกัณฑ์  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ  
7. นางสาวสุธาสิณี  บุญทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
8. นายวินัย  นิช่างทอง  นิติกร     กรรมการ 
9. นางชนกพร  ประดิษฐ์   นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 
10. นางสาวขวัญใจ นกพึ่ง นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
บันทึกข้อมูล    
 
1. นางชนกพร  ประดิษ,ฐ์   
2. นางสาวขวัญใจ  นกพึ่ง 
3. นางสาวสุธาสิณี  บุญทร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 



 



                
                       



                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
ท่ี     วันที่          ตุลาคม   2563 
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ท่ี............./2563 ลว     มกราคม 2563 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยคณะท างานมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ประชุม พิจารณา 
วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึงเสนอแนะปัญหา ข้อขัดข้อง ขั้นตอน การปรับปรุง แนวทางแก้ไข และงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
  บัดนี้คณ างานได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และท่ีประชุมเห็นว่าประการแรก
ของการด าเนินการดังกล่าว เห็นควรจัดท า แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแผนในการด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไป ดังรายละเอียดนี่แนบ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       (    ) 
                 ประธานคณะท างานฯ 
 
       -ทราบ 
 
                    (นายสนม  โสป่าสัก) 
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ผลของความส าเร็จ 
การวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

สามารถน าไปสู่การวางรากฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูล
โดยง่าย 

 
 
 


