แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

คานา
แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562 เป็น แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี
ให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก กลยุทธ์และแผนปฏิบัติให้กับ พนักงานส่วนตาบล ภาคเอกชน /
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้เป็นกรอบเพื่อปฏิบัติให้เกิดผลในภาพรวมต่อไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยการพัฒนาสังคมและประชากรให้เป็นสังคมของการเรียนรู้ ที่สามารถใช้ภูมิ
ปัญญามาพัฒนาตาบลเกาะใหญ่ ให้เจริญ ก้าวหน้า กลายเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน เกิดความมั่นคง
และความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั่วกัน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย เป็นแรงขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงที่ยั่งยืน โดยมียุทธ์ศาสตร์สาคัญ 4 ด้านคือ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ ,
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะใหญ่ , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
และเพื่อให้สามารถแปรไปสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ จึงได้กาหนดแผนงานหลัก ได้แก่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ เพื่อก้าวสู่ e – Government ซึ่งมีความสาคัญสาหรับการริเริ่มการพัฒนาสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญในการวางรากฐานที่จะทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของจังหวัดต่อไปในอนาคต

(นายมงคล เครือแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
มกราคม 2558
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1
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
1.1 ความเป็นมาของการจัดทาแผนแม่บทฯ
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน
รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานตามภารกิจ เกิดบูรณาการ
และเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์กร แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ ยังขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างไร้
ทิศทาง ขาดกลยุทธและเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยสาเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ จึงต้องให้มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับ สามารถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และเหมาะสม รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนา เพื่อสามารถ
เชื่อม ประสานสารสนเทศกับหน่วยของภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทาแผนแม่บทฯ
1) เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะใหญ่
2) เพื่อให้ พนักงานส่วนตาบล ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารและการบริการอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ตาบล ให้ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด โดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการดาเนินการเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การบริการ และ
การลงทุน
1.3 วิสัยทัศน์แผนแม่บทฯ
“องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตาบลเกาะใหญ่
1.4 พันธกิจ
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในงานบริหารและการบริการ
ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและสร้าง
วัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดาเนินวิถีชีวิต
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1.5 เป้าประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ เป็นสังคมยุคใหม่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี เพียบพร้อมไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็วในชีวิตสังคม บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่เหมาะสม และการปกครองที่ดี คือ
1. การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี
2. เป็นสังคมยุคใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และการ
ใช้บริการตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงโดยจะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
เพื่อการดารงวิถีชีวิตที่ดี
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทฯ
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่
4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน
1.7 แผนงาน/โครงการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว จะดาเนินการโดยมี
กรอบแผนงาน/โครงการที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT การพัฒนาบุคลากร และการ
พัฒนาการบริหารการจัดการ
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ส่วนที่ 2
สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
2.1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลเกาะใหญ่ โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
ที่ตั้ง

: หมู่ที่ 9 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

เนื้อที่ : องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ มีเนื้อที่ 34.68 ตารางกิโลเมตร 21,675 ไร่
ภูมิประเทศ : เป็นภูเขา มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลา 3 ด้าน
ทิศเหนือ ทะเลสาบสงขลา และตาบลกระแสสินธุ์
ทิศใต้ ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันออก ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันตก ทะเลสาบสงขลา
การเมืองการปกครอง
หมู่บ้าน ประชากรและครัวเรือนในเขตตาบลเกาะใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน
(หลังคาเรือน)

1

ทุ่งบัว

459 คน

483 คน

942 คน

261 หลัง

2

แหลมยาง

326 คน

340 คน

666 คน

193 หลัง

3

ไร่

507 คน

545 คน

1,052 คน

301 หลัง

4

แหลมบ่อท่อ

590 คน

573 คน

1,163 คน

296 หลัง

5

ยางทอง

216 คน

217 คน

433 คน

129 หลัง

6

แหลมหาด

463 คน

513 คน

976 คน

270 หลัง

7

เกาะใหญ่

285 คน

282 คน

567 คน

178 หลัง

8

แหลมคูลา

214 คน

228 คน

442 คน

124 หลัง

9

แหลมชัน

247 คน

262 คน

509 คน

141 หลัง

รวม

3,307 คน

3,443 คน

6,750 คน

1,893 หลัง

อาชีพ : - ทาสวนยางพารา, ประมง , รับจ้างทั่วไป , ทานา , รับราชการ

4
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง เป็นโรงงานผลิตยางพาราแผ่น
โรงสี 5 แห่ง
การศึกษา
1.โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
-โรงเรียนวัดอ่าวบัว หมู่ที่ 2
-โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4
-โรงเรียนวัดแหลมหาด หมู่ที่ 6
2.โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
-โรงเรียนวัดอ่าวบัว หมู่ที่ 2 เป็นโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน 9 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดแหลมหาด
หมู่ที่ 2,6,8, และ 9

หมู่ที่ 6

ซึ่งรับเด็กเข้ารับการศึกษาจากพื้นที่

ประชากร 100 % นับถือศาสนาพุทธ
วัด 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดอ่าวบัว หมู่ที่ 2
2. วัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4
3. วัดแหลมหาด หมู่ที่ 6
4. วัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจาตาบล 2 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่ หมู่ที่ 3
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแหลมหาด หมู่ที่ 6
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตารวจ - แห่ง
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
-ถนนลาดยางรอบตาบลเกาะใหญ่ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
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การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 6
การไฟฟ้า
- จานวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่
- จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 6,126 คน
การประปา
- จานวนหมู่บ้านที่มีประปาใช้ 9 หมู่
- จานวนประชากรที่ใช้น้าประปา 1,194 คน
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า , ลาห้วย 16 สาย
- บึง , หนอง และอื่น ๆ 3 แห่ง
ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
-ทรัพยากรดินลูกรัง
-ทรัพยากรน้า
-ทรัพยากรป่าไม้
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 234 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 82 คน
- อปพร. 81 คน
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน จานวนกลุ่มทุกประเภท 27 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ 9 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ 14 กลุ่ม
กลุ่มอื่น ๆ 4 กลุ่ม
สถานที่สาคัญ
หมู่ 1 วัดสูงทุ่งบัว, สวนพระเทพสิงหรณ์, สถานที่พักผ่อนแนวชายฝั่งทะเลหัวแหลมเจ้า
หมู่ 3 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลสาบ
หมู่ 4 บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ร. 5
หมู่ 7 วัดสูงเกาะใหญ่
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การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวของตาบลเกาะใหญ่ มีดังนี้
-จุดชมวิวควนสีปาน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบลเกาะใหญ่ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลา ใน
ยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
-สถานที่พักผ่อนแนวชายฝั่งทะเลหัวแหลมเจ้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลเกาะใหญ่ ริมทะเลสาบสงขลา มีศาลาชมวิวและร้านอาหารไว้บริการ
นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ
-บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตาบลเกาะใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เสร็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้มาขึ้นฝั่งที่
แหลมบ่อท่อ ทรงประทับใกล้บริเวณบ่อท่อ ปรากฏว่า พระองค์ประชวนเมื่อได้สรงพระวรกายด้วยน้าใน
บ่อท่อก็ทรงหายประชวรตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ถือกันว่าเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์
-วัดสูงเกาะใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบลเกาะใหญ่ นับเป็นโบราณสถานสาคัญแห่งหนึ่งของอาเภอกระแสสินธุ์
ที่ตั้งวัดอยู่บนเนินเขาสูง มีบันไดซีเมนต์ 250 ขั้น เชื่อกันว่าเป็นที่ จาพรรษาของสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่
หลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรม เชื่อว่าที่นี้เคยเป็นปราสาทหินหรือเทวสถานมาก่อนที่จะดัดแปลงเป็นวัด
-หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าแหลมควายราบ
ที่ทาการของหน่วยพิทักษ์สัตว์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตาบลเกาะใหญ่ อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา ริมทะเลสาบสงขลา เป็นที่อาศัยของนกน้านานาชนิด สามารถมองเห็นได้ง่ายทั้งช่วงเช้าและเย็น
โดยไม่ต้องลงเรือออกไปดู
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2.2 โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
อบต.เกาะใหญ่

สภา อบต.เกาะใหญ่

นายก อบต.เกาะใหญ่
เลขานุการนายก อบต.
รองนายก อบต.เกาะใหญ่

สมาชิก สภา อบต.เกาะใหญ่
-ตาบลเกาะใหญ่ มี 9 หมู่บ้าน มี
สมาชิกสภาหมู่บ้านละ 2 คน

ปลัด อบต.เกาะใหญ่
รองปลัด อบต.เกาะใหญ่

สานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

งานบริหารทั่วไป

งานบัญชี

งานก่อสร้าง

งานกฎหมาย

งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้

งานประสาน
สาธารณูปโภค

งานธุรการและ
สารบรรณ

งานผังเมือง

งานการเจ้าหน้าที่
งานนโยบายและ
แผน
งานสวัสดิการ
สังคม
งานธุรการและ
สารบรรณ
งานกิจการประปา

งานธุรการและ
สารบรรณ

ส่วนการศึกษาฯ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
-งานแผนและโครงการ
-งานงบประมาณ
-งานธุรการและสาร
บรรณ
-งานการศึกษาปฐมวัย
-งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
-งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
-งานกีฬาและ
นันทนาการ
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์ศักยภาพ ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
สาระสาคัญในส่วนของการวิเคราะห์ศึกษาระบบด้วย
ICT จะเป็นการวิเคราะห์โดย
กระบวนการ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นซึ่งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะมามีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกาหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
ปัจจัย
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ซอฟแวร์ และ
เครือข่ายไอซีที

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
จุดอ่อน/ปัญหา
1.มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใช้ 1.ขาดระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่
งาน
จาเป็นในการใช้งาน
2.มีซอฟแวร์พื้นฐานในการทางาน
สานักงาน
3.มีระบบสารสนเทศหลัก ได้แก่
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (elaas)

ปัจจัยด้านบุคลากร

1.มีความกระตือรือร้นในการนา
คอมพิวเตอร์มาใช้งาน

1.ขาดความรู้ความเข้าใจ
2.ขาดการฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบ

ปัจจัยด้านงบประมาณ

1.มีงบประมาณที่เป็นรายได้ของ
อบต.เอง
2.รัฐบาลสนับสนุน

1.การลงทุนเน้นที่ ฮาร์ดแวร์เป็น
หลัก

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

1.ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นความสาคัญ 1.ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้ไอซีที

ปัจจัยด้านการใช้สารสนเทศ
ร่วมกันในหน่วยงานและองค์กร

1.มีระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล
2.มีเว็บเพจ

1. อบต.เกาะใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่เป็นภูเขา ทาให้อากาศชื้น ซึ่ง
ส่งผลต่อระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ในช่วงที่อากาศชื้น
มาก ระบบอินเตอร์เน็ตจะใช้การ
ไม่ได้ หรือใช้ได้แต่ช้ามาก ทาให้
เกิดความไม่คล่องตัวในการทางาน
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนา ICT
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
-สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-office) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
-จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
-จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
-จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
-พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งาน
ร่วมกันได้
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน
-สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องและสามารถทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง
-จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
-ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจใน
การเข้ารับการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีกาหนดไว้ในระดับสากล
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
โครงการ
ลาดับ
1

โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มีระบบเครือข่าย
ที่เสถียร

2558
9,800

2559
9,800

ปีงบประมาณ
2560
9,800

2561
9,800

2562
9,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
โครงการ
ลาดับ
1

2

โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC สาหรับ
งานสานักงาน
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มีระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับ
งานสานักงาน
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มีคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กเพื่อการบริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2558
15,000

18,000

2559

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

12
ลาดับ
3

4

5

โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มีเครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพในการ
ทางานและให้บริการแก่ประชาชน
โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มีอุปกรณ์สารอง
ไฟฟ้าใช้เพื่อการบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ มีจอภาพ LCD
หรือ LED ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม
อบรม อย่างมีประสิทธิภาพ

2558
8,600
11,000

2559

15,000
10,000

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

สานักงานปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

5,000

กองคลัง

13
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่
โครงการ
ลาดับ
1

โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการปรับปรุงระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่มีระบบการ
สื่อสารและโทรคมนาคมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

2558
107,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
107,000
107,000

2561
2562
107,000 107,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

14
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
โครงการ
ลาดับ
1

โครงการ/ตัวชี้วัด
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ตัวชี้วัด
บุคลากรมีความรู้และศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

2558
300,000
150,000
80,000
150,000

2559
300,000
150,000
80,000
150,000

ปีงบประมาณ
2560
300,000
150,000
80,000
150,000

2561
2562
300,000 300,000
150,000 150,000
80,000 80,000
150,000 150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษาฯ

15
ส่วนที่ 4
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล
1. ให้ส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ จัดทา งาน/แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้
งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
2. การเพิ่มเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ 1ป สามารถดาเนินการได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่กาหนด
3. การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ จะดาเนินการทุกๆ 2
ปี และหรือ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ มี
หน้าที่อานวยการ กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนฯ
5. หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปี เพื่อเสนอต่อ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะใหญ่ ผ่านงานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด
6. งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัด รวบรวมรายงาน และจัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปี ของ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่ เพื่อ
เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะใหญ่

