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สวนที่ 1 
บททั่วไป 

 
องคการบริหารสวนตําบลผางามตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีดวยความ
รวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลผางามเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
บรรลุ 
พันธกิจตามท่ีกําหนดไว 
1.1 วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลผางามสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู”  
1.2 พันธกิจ 

“องคการบริหารสวนตําบลผางามจะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมมาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน”  
1.3 เปาหมายหลัก 

1) มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
และเหมาะสมกับการใชงานอยางเพียงพอและท่ัวถึงรวมท้ังมีความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 

2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางเปนระบบและตอเน่ืองเพื่อนาองคความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลผางามไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการการบริหารและการดูแลรักษา

ใหมีประสิทธิภาพ 
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5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบ
อินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนที่ 2 

ขอมูลท่ัวไปของตําบลผางาม 

1.ที่ตั้ง  ขนาดพื้นที่  และอาณาเขต 

            องคการบริหารสวนตําบลผางามเปนตําบลท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบสลับ
ภูเขา พื้นท่ีโดยท่ัวไปมีแมนํ้าไหลผาน ประชากรสวนใหญอาชีพเกษตรกรรมมีเน้ือท่ี
ท้ังหมดประมาณ ๑๑๗.๙ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๗๓,๖๘๗ ไร    ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอเวียงชัย  ๑๙  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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              ทิศเหนือ  มีเขตติดตอกับตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย  และตําบลทุงกอ 
อําเภอเชียงรุง 
              ทิศใต   มีเขตติดตอ มีเขตติดตอกับตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัยและเขต
ปาสงวนแหงชาติหวยสัก 
              ทิศตะวันออก  มีเขตติดตอกับตําบลแมเปา  อําเภอพญาเม็งราย 
              ทิศตะวันตก   มีเขตติดตอกับตําบลดอนศิลา  อําเภอเวียงชัย 
2. จํานวนพื้นท่ีในตําบลและพื้นที่การเกษตรในตําบลผางาม 

 พื้นท่ีตําบลผางามประกอบดวยหมูบานจํานวน  15  หมูบาน จําแนกตามราย
หมูบาน ต. ผางาม ดังน้ี 

หมูที่ ชื่อหมูบาน พื้นที่ทั้งหมด
(ไร) 

1 รองหา 2,300 

2 ทุงย้ัง 1,500 

3 หัวฝาย 3,600 

4 สันงอนไถ 1,300 

5 ปาบง 3,100 

6 รองคือ 1,900 

7 ดงมะตื๋น 2,400 
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8 หนองบัว 2,700 

9 ผางาม 2,500 

10 เนินสยาม 3,100 

11 รองเจริญ 2,200 

12 ปาบงใต 3,800 

13 ทุงย้ังใหม 2,600 

14 ปาบงเหนือ 2,400 

15 ดงมะตื๋นใหม 2,600 

 

3. การปกครอง 

 เขตพื้นท่ีการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองทองท่ี  พ.ศ. 2447 
จํานวน 15  หมูบาน และเขตการบริหารราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แบงเปน 1 เขต  ดังน้ี 

เขตการปกครองสวน
ทองถ่ิน  

ชื่อหมูบาน หมูที่ หมายเหตุ 

องคการบริหารสวน
ตําบลผางาม 

รองหา 1  

ทุงย้ัง 2  
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หัวฝาย 3  

สันงอนไถ 4  

ปาบง 5  

รองคือ 6  

ดงมะตื๋น 7  

หนองบัว 8  

ผางาม 9  

เนินสยาม 10  

รองเจริญ 11  

ปาบงใต 12  

ทุงย้ังใหม 13  

ปาบงเหนือ 14  

ดงมะตื๋นใหม 15  

 

4. ประชากรในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

 ประชากรในเขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลผางาม 2 ปยอนหลัง พ.ศ. 
2556 -2557   
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หมู 

ท่ี 

หมูบาน 

/ชุมชน 

ป ๒๕๕6 ป ๒๕๕7 

ครัวเรือน (คน) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ รองหา ๒๕๗ ๗๘๘ ๒๕๗ ๓๘๒ ๔๐๖ ๗๘๘ 

๒ ทุงย้ัง ๑๔๔ ๔๕๒ ๑๔๔ ๒๑๐ ๒๓๕ ๔๔๕ 

๓ หัวฝาย ๒๗๑ ๘๒๙ ๒๗๑ ๔๐๗ ๔๐๘ ๘๑๕ 

๔ 
สันงอน
ไถ 

๓๒๒ 
๘๓๒ 

๓๒๒ 
๔๔๑ ๔๐๕ ๘๔๖ 

๕ ปาบง ๑๓๑ ๔๒๘ ๑๓๑ ๑๘๐ ๒๒๕ ๔๐๕ 

๖ รองคือ ๒๑๐ ๕๕๖ ๒๑๐ ๒๙๖ ๒๗๘ ๕๗๔ 

๗ 
ดง
มะต๋ืน 

๑๙๘ 
๕๔๑ 

๑๙๘ 
๒๖๓ ๒๗๔ ๕๓๗ 

๘ 
หนอง
บัว 

๑๖๕ 
๕๕๖ 

๑๖๕ 
๒๗๘ ๒๘๒ ๕๖๐ 

๙ ผางาม ๒๔๓ ๖๓๑ ๒๔๓ ๓๓๓ ๒๙๕ ๖๒๘ 

๑๐ 
เนิน
สยาม 

๒๒๗ 
๗๒๒ 

๒๒๗ 
๓๘๐ ๓๔๔ ๗๒๔ 

๑๑ 
รอง
เจริญ 

๑๖๗ 
๔๔๑ 

๑๖๗ 
๒๒๑ ๑๙๘ ๔๑๙ 
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๑๒ ปาบงใต ๒๔๒ ๖๘๔ ๒๔๒ ๓๓๙ ๓๓๘ ๖๗๗ 

๑๓ 
ทุงย้ัง
ใหม 

๒๔๘ 
๗๓๓ 

๒๔๘ 
๓๙๑ ๓๕๙ ๗๕๐ 

๑๔ 
ปาบง
เหนือ 

๑๔๗ 
๔๒๑ 

๑๔๗ 
๒๒๑ ๒๑๒ ๔๓๓ 

๑๕ 

ดง
มะต๋ืน
ใหม 

๑๒๘ 

๔๔๔ 

๑๒๘ 

๒๓๒ ๒๑๔ ๔๔๖ 

รวม ๓,๑๐๐ ๙,๐๕๘ ๓,๑๐๐ ๔,๕๗๔ ๔,๔๗๓ ๙,๐๔๗ 

 

หมายเหตุ     ป พ.ศ. 2557- 2558 สํานักบริหารการทะเบียนอําเภอเวียงชัย 

 

 

 

จํานวนครัวเรือนในเขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลผางาม  2 ปยอนหลัง 
พ.ศ. 2557 -2558 

หมูที่ ช่ือหมูบาน ป 2556 ป 2557 หมายเหตุ 

1 รองหา ๒๕๗ ๒๕๗  
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2 ทุงย้ัง ๑๔๔ ๑๔๔  

3 หัวฝาย ๒๗๑ ๒๗๑  

4 สันงอนไถ ๓๒๒ ๓๒๒  

5 ปาบง ๑๓๑ ๑๓๑  

6 รองคือ ๒๑๐ ๒๑๐  

7 ดงมะตื๋น ๑๙๘ ๑๙๘  

8 หนองบัว ๑๖๕ ๑๖๕  

9 ผางาม ๒๔๓ ๒๔๓  

10 เนินสยาม ๒๒๗ ๒๒๗  

11 รองเจริญ ๑๖๗ ๑๖๗  

12 ปาบงใต ๒๔๒ ๒๔๒  

13 ทุงย้ังใหม ๒๔๘ ๒๔๘  

14 ปาบงเหนือ ๑๔๗ ๑๔๗  

15 ดงมะตื๋นใหม ๑๒๘ ๑๒๘  

รวม ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐  

หมายเหตุ   
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  ขอมูล  การจัดเก็บ จปฐ. ตําบลผางาม  พ.ศ. 2556-2557 (ครัวเรือนท่ี
อยูจริง) 

 

 

5.เศรษฐกิจ 

 ประชากรสวนใหญของตําบลผางาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การทํานา
เปนอาชีพหลัก  โดยมีการปลูกขาวเหนียวนาป  ขาวเจานาป  และการประกอบอาชีพ
เสริม  เชน  การทําไร สวนผลไมและสวนผัก  สวนยางพารา สวนมันสําปะหลัง  การ
ทําหัตถกรรม  เลี้ยงสัตว  รับจาง รับราชการ  

5.1 รายไดของประชากรในตําบล 

รายไดเฉลี่ยตอคนตอ พ.ศ. 2556 

            ตําบลผางาม 

หมูท่ี หมูบาน รายไดตอเฉลี่ย/ครัวเรือน 

1 รองหา 45,000 

2 ทุงย้ัง 43,000 

3 หัวฝาย 42,000 

4 สันงอนไถ 4,5000 

5 ปาบง 52,000 
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6 รองคือ 42,000 

7 ดงมะตื๋น 52,000 

8 หนองบัว 47,000 

9 ผางาม 46,000 

10 เนินสยาม 43,000 

11 รองเจริญ 41,000 

12 ปาบงใต 48,000 

13 ทุงย้ังใหม 49,000 

14 ปาบงเหนือ 45,000 

15 ดงมะตื๋นใหม 52,000 

         หมายเหตุ  ฐานขอมูล จปฐ. พ.ศ. 2556 

       

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป  พ.ศ. 2557  ตําบลผางาม  

หมูท่ี หมูบาน รายไดตอเฉลี่ย/ครัวเรือน 

1 รองหา 52,000 

2 ทุงย้ัง 49,000 

3 หัวฝาย 56,000 
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4 สันงอนไถ 51,000 

5 ปาบง 53,000 

6 รองคือ 45,000 

7 ดงมะตื๋น 53,000 

8 หนองบัว 49,000 

9 ผางาม 47,000 

10 เนินสยาม 45,000 

11 รองเจริญ 46,000 

12 ปาบงใต 49,000 

13 ทุงย้ังใหม 51,000 

14 ปาบงเหนือ 48,000 

15 ดงมะตื๋นใหม 54,000 

 

หมายเหตุ  ฐานขอมูล จปฐ. พ.ศ. 2557 

6.  สภาพสังคม 

 สถาบันทางสังคม 

 - โรงเรียนประถมศึกษา      4   แหง 
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 - โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส   1 แหง 

 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    1 แหง 

  -  ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน   15 แหง 

 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    2  แหง 

 - สถานีอนามัยประจําตําบล   2 แหง 

  - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   15   แหง 

 - วัด      12 แหง 

  

7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 สภาพและลักษณะดิน 

  ตําบลผางาม มีชุดดินทายางเปนสวนมาก เปนดินท่ีเกิดจากดินปนหิน 
มักพบบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการพังทลายของหนาดิน  ลักษณะของพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอยลึก
ถึงเนินเขา การระบายนํ้าดี ความสามารถในการดูดยึดนํ้าเปนประโยชนไดดี  เหมาะ
แกการเพาะปลูก 

 แหลงนํ้า  แหลงนํ้าธรรมชาติในตําบลเมืองชุม 

  สถานที่ต้ัง พื้นที่  
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ประเภท ชื่อแหลงน้ํา ห
มู
ที่ 

ชื่อหมูบาน น้ํา 

(ไร) 

หมายเหตุ 

ลํานํ้า 1.ลํานํ้าแมตาก     

หนอง,บึง 1.อางเก็บนํ้าหวยยาง 
2.หนองบวกกวาง 

3.อางเก็บนํ้าก่ิวอาน 

3.อางเก็บนํ้าหวย
ชางเผือก 

4.อางเก็บนํ้าหวยฮอม 

5.อางเก็บนํ้าหนองบัว 

6.อางเก็บนํ้าหวย
ข้ีเหล็ก 

7.อางเก็บนํ้าโละ
ผักหนาม 

8.อางเก็บนํ้ากอดเจ็ด
กํา 

9.อางเก็บนํ้าโละปาตุม 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

15 

4 

4 

4 

12 

 

รองหา 

รองหา 

หัวฝาย 

หัวฝาย 

หัวฝาย 

หัวฝาย 

ดงมะตื๋นใหม 

ยกเจริญ 

ยกเจริญ 

ยกเจริญ 

วังชาง 

 

6 

4 

20 

15 

15 

100 

270 

12 

20 

50 

16 
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10.อางเก็บนํ้าหวยตุม 

 

  

  แหลงนํ้าใตดิน 

ท่ี ชนิดแหลงนํ้า แหง
,บอ 

สภาพ 

1 ฝาย 7 ตื้นเขิน,เก็บนํ้าไดนอย 

2 บอนํ้าตื้น 844 ชํารุด,ใชงานไมไดเปนสวนมาก 

3 บอโยก 13 ชํารุด,ใชงานไมไดเปนสวนมาก 

4 ประปา 14 ตองมีการปรับปรุงและเพิ่มปริมาณนํ้า 

5 บาดาล 18 ตองมีการปรับปรุงและเพิ่มปริมาณนํ้า 
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โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

รองนายก ฯ อบต 

นายก อบต.ผางาม 

รองนายก ฯ อบต 

    เลขานุการนายก 

ปลัดเทศบาล 

 กองการศึกษาฯ     กองชาง 

   โครงสรางการบริหารงาน 

ฝายสภา  อบต.ผางาม 

   ประธานสภา  อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

   สมาชิกสภา  อบต. หมูบานละ 2 คน 

           เลขานุการสภา   

  ฝายบริหาร 

     สาํนักปลัด       กองคลัง 
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สวนที่ 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนกลยุทธ 
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักขององคการบริหารสวนตําบลผางามอยางเปน
รูปธรรมจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว 4 ยุทธศาสตร
ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลผางามใหมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยุทธศาสตรที่ 2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

ยุทธศาสตรที่ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบริการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 
3.2 แผนกลยุทธ 
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ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลผางมให
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทา
ทัน 

-สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลผางามใหสามารถ
พัฒนาองคความรูอยางตอเน่ืองและสามารถทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ันสูง 

-กําหนดมาตรฐานความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลผางามทุกระดับใหสอดคลองกับมาตรฐานตําแหนง 

-จัดการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลผางาม 

- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลผางามดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลผางามใหมีความรู
ทักษะและศักยภาพสูงข้ึนโดยสรางแรงจูงใจในการเขารับการฝกอบรมและสอบวัด
มาตรฐานวิชาชีพท่ีมีกําหนดไวในระดับสากล 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

-สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) เพื่อลด
ปริมาณการใชกระดาษ 

-จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
- จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 
-จัดหาระบบทดสอบความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประชาชน 
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 
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-ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพ้ืนท่ีใหบริการ
ใหเพียงพอและ 

ครอบคลุม 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบริการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 
   -กําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

-พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานใหเปนศูนยกลางท่ีสอดคลองและ
สามารถบูรณาการใชงานรวมกันได 

-จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการแกประชาชนใหเพียงพอและเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
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สวนที่ 4 
โครงการแผนงาน/กิจกรรม 

 
4.1 โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลผางามใหมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลผางามใหมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

วัตถุประสงคเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
จัดการ 

- โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

-ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพ้ืนท่ีใหบริการ
ใหเพียงพอและครอบคลุม 

- โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย 
-โครงการปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย 
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-โครงการปรับปรุงอุปกรณสํารองไฟฟา 
-โครงการจัดหาระบบปองกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือขาย 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
บริการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 
  วัตถุประสงคเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบริการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 
  - โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 

- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)  
- โครงการพัฒนาระบบใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service)  
- โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส (e-Management)  
- โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e-office) 

 

4.2 แผนงาน / โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลผางามใหมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
ลําดั
บ 

โครงการ/ตัวชี้วัด ปงบประมาณ หน
วยง
าน
รับ
ผิด
ชอ
บ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ  50,00 50,00 50,00 50,00 งาน



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2558 – 2562  
องคการบรหิารสวนตําบลผางาม 

~ 23 ~ 
 

บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
บุคลากรดานเทคโนโลยีมี
ความรูและศักยภาพในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
วิจารณญาณและรูเทาทัน 

0 0 0 0 การ
เจา
หนา
ท่ี 

2 โครงการฝกอบรมความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลผางามมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

50,00
0 

งาน
การ
เจา
หนา
ท่ี 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

ลําดั
บ 

โครงการ/ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ หนวย
งาน
รับผิด
ชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร
และอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการ 
ตัวชี้วัด 

 100,00
0 

   งาน
บริหาร
ท่ัวไป 
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องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการ
เพียงพอสามารถรองรับระบบ
การบริหารจัดการท่ีสมบูรณ 

2 โครงการจัดหาซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ 
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย 

10,00
0 

    งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 

 
ลํา
ดั
บ 

โครงการ/ตัวชี้วัด ปงบประมาณ หนวยง
าน
รับผิดช
อบ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
เครือขาย 
ตัวชี้วัด 

10,00
0 

    งาน
บริหาร
ท่ัวไป 
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องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบเครือขายท่ีเสถียร 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
เครือขายไรสาย 
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบเครือขายไรสายใช
อยางมีประสิทธิภาพ 

 10,00
0 

   งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

3 โครงการปรับปรุงอุปกรณสาร
องไฟฟา 
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีอุปกรณสารองไฟฟาใช
เพื่อการบริการประชาชนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 10,00
0 

   งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

4 โครงการจัดหาระบบปองกัน
การบุกรุกและโจมตีระบบ
เครือขาย 
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบปองกันการบุกรุก
และโจมตีระบบเครือขายเพื่อ
ปองกันการการบุกรุกและโจมตี
ระบบเครือขาย 

 10,00
0 

   งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2558 – 2562  
องคการบรหิารสวนตําบลผางาม 

~ 26 ~ 
 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การบริการขององคการบริหารสวนตําบลผางาม 
 

ลําดั
บ 

โครงการ/ตัวชี้วัด ปงบประมาณ หนวย
งาน
รับผิด
ชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาระบบงาน
บุคคล 
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบงานบุคคล 

 10,00
0 

   งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

2 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได 
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบจัดเก็บรายได 

10,00
0 

    งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

3 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS)  
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS)  

  10,00
0 

  งาน
บริหาร
ท่ัวไป 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2558 – 2562  
องคการบรหิารสวนตําบลผางาม 

~ 27 ~ 
 

4 โครงการพัฒนาระบบ
ใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-
Service)  
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบใหบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Service)  

   10,00
0 

 งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

5 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส (e-
Management)  
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส (e-
Management)  

    10,000 งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

6 โครงการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณ (e-office)  
ตัวชี้วัด 
องคการบริหารสวนตําบลผา
งามมีระบบงานสารบรรณ (e-
office)  

 10,00
0 

   งาน
บริหาร
ท่ัวไป 

 
 
 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2558 – 2562  
องคการบรหิารสวนตําบลผางาม 

~ 28 ~ 
 

 
 
 

สวนที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
5.1 การติดตามประเมินผล 

1) ใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลผางามจัดทําแผนงาน/โครงการ
ท้ังท่ีใชงบประมาณและไมใชงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

2) การเพิ่มเติมปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการตามขอ 1) สามารถดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสมของสถานการณและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงและ
เปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลผางามกําหนด 

3) การทบทวนปรับปรุงแผนแมบทฯองคการบริหารสวนตําบลผางามจะ
ดําเนินการทุกๆ๒ปและหรือเพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

4) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล
ผางามมีหนาท่ีอํานวยการกํากับดูแลติดตามประเมินผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยใหเปนไปตามแผนฯ 

5) หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลผางามจัดทํารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานดานเทคโนยีสารสนเทศและการส่ือสารประจาปเพื่อเสนอตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลผางามผานงานบริหารท่ัวไปสํานักงานปลัด 

6) งานบริหารท่ัวไปสานักงานปลัดรวบรวมรายงานและจัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปขององคการบริหารสวน
ตําบลผางามเพ่ือเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลผางาม 


