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(Information Technology Master Plan) 
เทศบำลต ำบลบุดี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ 

พ.ศ.2558 - 2560 
------------------------------------ 

 
บทที่ 1 บทน ำ 

 
1.1.ประวัติควำมเป็นมำ 
สภำพทั่วไป 
 
1.1 ลักษณะที่ตั้งและขนำด  
      เทศบาลต าบลบุดี  ตั้งอยู่เลขที่  111  หมู่ที่ 1 ต าบลบุดี อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา อยู่ห่างจาก

อ าเภอเมืองยะลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 7.00 กิโลเมตร เป็น เทศบาลขนาดกลาง มีรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 6 ล้าน ขึ้นไป เนื้อที่ประมาณ 48.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,575 ไร่             
ซึ่งเทศบาลต าบลบุดียกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุดี เป็นเทศบาลต าบลบุดี เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
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1.2 เขตกำรปกครอง  
      เทศบาลต าบลบุดี  แบ่งเขตการปกครองเป็น 2  เขต  8  หมู่บ้าน  
หมู่ที ่1                   บ้านบุด ี                ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายการิง  เย๊ะ  
หมู่ที ่2                   บ้านนิบง               ผู้ใหญ่บ้านช่ือ                      นายบือรอเฮ็ง  สามอ  
หมู่ที ่3                   บ้านจือนือแร         ก านันต าบลบุดี                     นายมะแกเสาะ  ดาละซู  
หมู่ที่ 4                   บ้านบือแน            ผู้ใหญ่บ้านช่ือ                      นายตอพา  มะดีเย๊าะ  
หมู่ที่ 5                   บ้านไบ ้                ผู้ใหญ่บ้านช่ือ                      นายการิง  โต๊ะอุง  
หมู่ที่ 6                   บ้านบูเกะคละ        ผู้ใหญ่บ้านช่ือ                      นายตอพา  อิแต  
หมู่ที่ 7                   บ้านรั้วตะวัน        ผู้ใหญ่บ้านช่ือ                      นายมาเล๊ะ  บือราเฮง  
หมู่ที่ 8                   บ้านบุดีฮิเล           ผู้ใหญ่บ้านช่ือ                      นายสะอาร ี  มะโย๊ะ 
1.3  ประชำกร 
ประชากรทั้งสิ้น 10,802 คน  แบ่งเป็นชาย  5,336 คน  หญิง  5,466 คน  และมีจ านวน

ครัวเรือน  2,522  ครัวเรือน     
 
2.  สภำพทำงเศรษฐกิจ 
2.1  อำชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมได้แก่ การท าสวนยางพารา ท านา ท าสวน

ผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง เป็นต้น    
รายได้ของประชาชนต าบลบุดีเฉลี่ยประมาณ 37,101 บาท/คน/ปี 
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบำล 

โรงงานอุตสาหกรรม     5  แห่ง 
ปั้มน้ ามันและก๊าซ     2  แห่ง 
โรงสีข้าว      11  แห่ง 

 2.3  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
  ต าบลบุดีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  48.92  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  30,575  ไร่ มีการใช้
ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

พื้นที่ชุมชน ได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย  สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ มีพื้นที่
รวมกันประมาณ  3,038  ไร ่คิดเป็นร้อยละ  20.42 ของพ้ืนที่ต าบล โดยจ าแนกออกเป็น  

1.  บริเวณที่พักอาศัย  (ที่ตั้งบ้านเรือน  ตลาดสด  ร้านค้า)  ประมาณร้อยละ  20.28  
2.  สถาบันการศึกษา  (โรงเรียน)  ประมาณร้อยละ  0.07  
3.  ศาสนสถาน  (วัด  มัสยิด)  ประมาณร้อยละ  0.03 
4.  สถาบันราชการ  (สถานีอนามัย)  ประมาณร้อยละ  0.08 

พื้นที่สำธำรณประโยชน์  เป็นพื้นที่ส าหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในต าบล  ได้แก่  ป่าช้า  ที่ดิน
เลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 722 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.85  ของพ้ืนที่ต าบล 

พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เป็นพื้นที่ป่าซึ่งสงวนไว้ภายในต าบลมีพื้นที่รวมกันประมาณ  1,646 ไร่      
คิดเป็นร้อยละ  11.07  ของพ้ืนที่ต าบล  

พื้นที่อื่น ๆ  ได้แก ่ ถนน  แหล่งน้ า  และพื้นที่ว่างเปล่า  มีพื้นที่รวมกันประมาณ  15  ไร ่
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3.  สภำพสังคม 
 เป็นผู้มีเชื้อสายไทยทั้งหมด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 98.67 และนับถือ

ศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 1.33 ภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษามาลายูพื้นเมือง ภาษาไทยกลาง และภาษาท้องถิ่น
ภาคใต้ การด าเนินชีวิตเป็นไปในรูปแบบสังคมชนบท คือนิยมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเครือญาติมีความผูกพันธ์กัน
ทางภาษาและศาสนา 

3.1  กำรศึกษำ 
จ ำนวนโรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และจ ำนวนนักเรียนในแต่ละสถำนศึกษำในเขตพื้นที่เทศบำล

ต ำบลบุดี 
ที ่ ชื่อโรงเรียน  ระดับ  หมูท่ี ่ 
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ มัธยมศึกษา  1  
2 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา  มัธยมศึกษา  2  
3 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ  ประถมศึกษา  6  
4 โรงเรียนบ้านจือนือแร  ประถมศึกษา  3  
5 โรงเรียนบ้านบุดี  ประถมศึกษา  8  
6 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน  ประถมศึกษา  7  
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 (โรงเรียน

เด็กพิการ)  
-   6  

8 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  อุดมศึกษา  7  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุด ี ปฐมวัย 8 

 
 3.2  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
 ประชำกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ต ำบลบุดี นับถือศำสนำอิสลำม 

ที ่ ชื่อมัสยดิ  หมูท่ี ่ ต ำบล  อิหม่ำม  
1  มัสยิดก าปงดาระ  8  บุด ี นายกอเดร์  อาแซบากา 
2  มัสยิดนูรุลฮีลาล  บ้านบุดีฮูล ู 1  บุด ี นายดอรอสะ มะสาเมาะ 
3  มัสยิดมิฟตาฮุลยันนะห ์ 2  บุด ี นายนุห ์ ลาย ี 
4  มัสยิดอายนุลยากีน  2  บุด ี นายมะยิ  โดสน ิ 
5  มัสยิดเราฎอตุลซอลีฮีน (รั้วตะวัน)  7  บุด ี นายดาโอ๊ะ  มะดีเยาะ  
6  มัสยิดอัลเราฎอร ์(ก าปงนิบง)  7  บุด ี นายสะมะแอ  ดิง  
7  มัสยิดนูรุลอีลาฮียะห ์ 3  บุด ี นายอันวา มูรอตายอ  
8  มัสยิดอัลริดวาน  6  บุด ี นายอับดุลรอบี  สะอะ  
9  มัสยิดนูรุลฮูดา (รายอกายู)  6  บุด ี นายแวบือซา  บินแวยะโกะ  

10  มัสยิดดารุลนาอีม  4  บุด ี นายมะตอฮา  ดอเลาะแซ  
11  มัสยิดยาแมะ (บ้านไบ้)  5  บุด ี นายอุสมาน  สนิ  
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ที ่ ชื่อมัสยดิ  หมูท่ี ่ ต ำบล  อิหม่ำม  

12  มัสยิดยาบัรนูร  6  บุด ี นายสมาแอ  เจ๊ะน๊ะ  
13  มัสยิดนูรุลอีบาดิลลาห ์(พงยาวี)  7  บุด ี นายมะฮัน  มะกะตา  
14  มัสยิดมูลาฟาอุรอซีดีน (พงกาเซาะ)  7  บุด ี นายอับดุลเลาะ   แวดอเลาะ  
15  มัสยิดมูฮัมมาดยิะห ์ 1  บุด ี นายเซ็ง อินะแร  

 
3.3  สำธำรณสุข 

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง    
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุดี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ต าบลบุดี 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุดี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ต าบลบุดี 

 
4.  กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน 
4.1  ผลกำรพฒันำท้องถ่ินในระยะทีผ่่ำนมำ 

        - การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ เทศบาลต าบลบุดีได้ด าเนินการด้านเศรษฐกิจ ดังนี ้
  ส่งเสริมสนับให้มีกลุ่มสตร,ี กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
                     จัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
                 ได้ประสานงานกับวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพ 

       - การด าเนินงานด้านสังคม เทศบาลต าบลบุดีได้ด าเนินการด้านสังคม ดังนี้ 
อบรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพื่อให้เยาวชนน าหลักการทางศาสนามาปฏิบัติ (ดะวะห์)  

          ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของรัฐให้ราษฎรทราบ 
4.2  กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

        - เทศบาลต าบลบุดีได้ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ 
          การบุกเบิกถนน และซ่อมแซมถนนหนทางเพื่อสัญจรสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงในการก่อสร้างถนนลาดยาง ประสานงานกับหน่วยงานไฟฟ้าเพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
 4.3  กำรด ำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ ำ  

       - เทศบาลต าบลบุดีได้ด าเนินการด้านแหล่งน้ า ดังนี ้ 
       ด าเนินการขุดลอกคู คลอง เพื่อให้น้ าระบายเข้าสู่ที่นา พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ ขุดคูระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วม 
4.4  กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข 
       - เทศบาลต าบลบุดีได้ด าเนินการด้านสาธารณสุข ดังนี ้
       ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้มีการบริการอย่างทั่วถึง  สนับสนุนและอุดหนุน

งบประมาณแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้ด าเนินโครงการช่วยเหลือราษฎรต่อไป โครงการควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออก โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์           
โครงติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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4.5  กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเมืองกำรบรหิำร  
       - เทศบาลต าบลบุดีได้ด าเนินการด้านการเมือง การบริหาร ดังนี ้ 
        อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนเพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือให้ราษฎร

มีส่วนร่วมในด้านการเมือง การบริหาร 
4.6  กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรศกึษำศำสนำและวฒันธรรม  

              - เทศบาลต าบลบุด ีได้ด าเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ดังนี้  
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับต าบล  
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ในพื้นที่ต าบลบุด ี 
จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเสริม(นม) 

4.7  กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     - เทศบาลต าบลบุดีได้ด าเนินการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ดังนี ้

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ปลูกป่า โดยจัดซื้อพันธุ์ไม้และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
5.  ข้อมูลอื่น ๆ 
5.1  มวลชนจัดตั้ง 
      – อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.พ.ป.ร.)       30           คน 
 
6.  ศักยภำพในต ำบล 
ก. ศักยภำพของเทศบำลต ำบลบดุี          

 
1.  จ ำนวนบคุลำกร     จ ำนวน       47               คน 
ต าแหน่งในส านักปลัด                          8                 คน 
ต าแหน่งในกองคลัง                                                              6                 คน 
ต าแหน่งในกองช่าง                                                                 3                 คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษา            3                 คน 
ต าแหน่งในส่วนผู้บริหาร                                                             5                 คน 
ต าแหน่งในส่วนสมาชิกสภาฯ                                                      12               คน 
พนกังานจ้างทั่วไป                                                                     7                 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ             3                 คน 
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2.  ระดบักำรศึกษำของบุคลำกร 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                                            9            คน 
ปริญญาตร ี                                                                          18            คน 
สูงกว่าปริญญาตร ี                                                                   7             คน 
 
3.  รำยได้ของเทศบำลต ำบลบดี 
ประจ าปีงบประมาณ  2558                            42,910,437.78      บาท        แยกเป็น 
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน                 20,415,967.78      บาท 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                     22,494,470.00      บาท 
 
ข.  ศักยภำพของชุมชนและพื้นที ่
1. กำรรวมกลุม่ของประชำชน  จ ำนวนกลุม่ทุกประเภท           6            กลุ่ม 
 
แยกประเภทกลุ่ม 
กลุ่มอาชีพ                                                               3               กลุ่ม 
กลุ่มออมทรัพย ์                                                        1              กลุ่ม 
กลุ่มสตร ี                                                                1               กลุ่ม 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร      1  กลุ่ม 
 
2.  จุดเด่นของพื้นที่ 

เทศบาลต าบลบุดี มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท าการเกษตร ทั้งด้าน
การท าสวนยางพาราและสวนผลไม้  ปัจจุบันมีผลไม้หลายชนิด เช่น  ลองกอง ส้มโอ  เป็นผลผลิตทาง
การเกษตรที่น่าสนใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เพราะเทศบาลต าบลบุดี อยู่ในเขตอ าเภอสะเดา ซึ่ง
เป็นอ าเภอของจังหวัดสงขลาที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรนับเป็น
พืชทางเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต 
 
วิสัยทัศน์ ของเทศบำลต ำบลบดุี (Vision) 
 “สังคมพัฒนา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” 
 
พนัธกิจ ของเทศบำลต ำบลบดุี  (Mission)  

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาโครงสร้างที่เป็นรากฐานของสังคมให้เกิดความ
เข้มแข็ง ท าหน้าที่แบบบูรณาการและเกิดความสมดุลของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สาธารณสุข 
การเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการกีฬา ด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้            
และด้อยโอกาส 
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2. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า การไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่ วถึง จัดให้มีน้ าเพื่ ออุปโภค บริโภค              
และการเกษตรให้เพียงพอ 

3. ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ร่วมกับชุมชน 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร บริหารงานแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมประเมินโดยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีจิตส านึกในหน้าที่ เอื้ออาทรบริการประชาชนด้วยจิต
อาสา 

 
7. ข้อมูลโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
  งบประมาณด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  งบประมาณ 2558   จ านวน                     .-  บาท 
  งบประมาณ 2559   จ านวน                     .-  บาท 
  งบประมาณ 2560   จ านวน         147,000.- บาท 
 

8. จ ำนวนบคุลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของเทศบำลต ำบลบุดี  –    คน 
 

9. กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของเทศบำลต ำบลบุดีปรำกฏดังนี ้
   9.1 สถำนภำพดำ้นเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรภำยใน 
   คอมพิวเตอรแ์ละผู้ใช ้
   เทศบาลต าบลบุดี มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 ส านัก 4 กอง และมีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพ่ือใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงำน ประเภทคอมพิวเตอร ์ (เครือ่ง) 
โน๊ตบุค๊ คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ รวม 

ส านักงานปลัด 2 6 8 
กองคลัง 2 6 8 
กองช่าง 1 2 3 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 1 7 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 1 1 
รวมทั้งหมด 6 16 27 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่

ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จ านวน 30 คน ค านวณได้ 1.11 คน/เครื่อง หรือ 1 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์กร เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน         
จึงมีความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 
 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
 เทศบาลต าบลบุดี ได้ด าเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานผ่าน

ระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พื้นที่จังหวัดยะลา  และใช้ระบบ LAN ภายในส านักงาน  
 
 ระบบเครือข่ำยไร้สำย (CPRU WI-FI ) 
 เทศบาลต าบลบุดี ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับ

บริการภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลบุดี เพื่อการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน หรือ นักเรียน 
นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางเทศบาลต าบลบุดี แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี 
เทศบาลต าบลบุดี  มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 

  
                   
                                     ความเร็วปัจจุบัน 
 
 ระบบสื่อสำร (โทรศพัทภ์ำยใน) 
 เทศบาลต าบลบุดี มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจ านวน 1 ชุด 

โดยใช้หมายเลข 0-7328-8095  จ านวน 1 หมายเลข เป็นระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายในซึ่งเป็นแบบ
ตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมี
พนักงานรับสาย เพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 
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 ระบบโทรสำร (FAX) 
 เทศบาลต าบลบุดี มีระบบโทรสาร จ านวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข 0-7328-

8165 เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 
 

9.2 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 เทศบาลต าบลบุดี ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 แนวทาง       

ซึ่งจะต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดตามแผนการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
9.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  เช่น    

-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS) 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษ ี (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 
  9.2.2.  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานเทศบาลต าบลบุดี 
ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้านการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่ค าสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการด าเนินการ สามารถน าไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 



บทที่ 2 

กำรวิเครำะห์ SWOT 

 2.1 กำรวิเครำะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลต าบลบุดี ที่มีผล
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุด ีโดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปน้ี 
  
 ปัจจัยภำยใน 
 
  จุดแข็ง  : การก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ   
  หน่วยงานก ากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีอย่างจ ากัด 

: การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน  
  ภายนอกหรือเอกชน  
 

 ปัจจัยภำยนอก 
 
  โอกำส  : หน่วยงานผู้ก ากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน า อยู่เสมอ 
 
  อุปสรรค : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
    : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
    : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณด าเนินการมาก 

 : การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน 
   คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 
 

 
 
 
 

 



บทที่ 3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศำสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสำรเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลต าบลบุดี สามารถน ามาสรุปและจัดท าเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลต าบลบุด ีดังนี ้
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นหน่วยงานที่น าระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พนัธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีความทันสมัย 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนนุการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาระบบ 
 
  เป้ำประสงค์หลัก 
   1. เทศบาลต าบลบุดี  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. เทศบาลต าบลบุด ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. เทศบาลต าบลบุดี มีระบบเทคโนโลยีสารเทศ เพื่อการบริหารและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. เทศบาลต าบลบุด ีมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของเทศบาลต าบลบุดี เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุดี ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มี
การจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาใน
ภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร เพื่อกำรบริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่ อการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ          
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การ
พัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน          
เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอ่ืน ฯลฯ  
 
  ยุทธศำสตรท์ี่ 3 พฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนา
บุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น การจะ
ท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบุดี 
ดังต่อไปนี ้
 

ยุทธศาสตร์ 

งานการ
บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญชี 

งาน
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได้ 

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 



บทที่ 4 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 4.1 ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของเทศบำลต ำบลบดุี ก ำหนดไว ้3 ยุทธศำสตร์ 
ดังนี ้

 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี  
                   ประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2. กำรแปลงยุทธศำสตร์สูแ่ผนงำนโครงกำรดงัต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เปน็ระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุดี ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากหากมี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้ อมูล
สารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้ำหมำย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 

แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นระบบ 
 

แผนงำน  : ติดตั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลบุดี 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม 
ทุกกองภายในส านักงาน 

มีระดับความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต
ในองค์กรทุกจุด 

จุด 
3 

100,000 
3 

100,000 
3 

100,000 
 

ส านักปลัด 
 

300,000 

2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 

 

มีห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของผู้มาใช้
บริการ 

แห่ง 
1 

30,000 
1 

25,000 
1 

25,000 
 

ส านักปลัด 
 

80,000 

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารส านักงานให้ครบทุก
กองและห้องผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 

เครื่อง 
9 

15,000 
9 

15,000 
9 

15,000 
 

ส านักปลัด 
 

45,000 

รวมค่ำใช้จ่ำยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 145,000 140,000 140,000 ส ำนักปลัด 425,000 
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ยุทธศำสตร์ที่  2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร เพื่อกำรบริกำรอย่ำง          
มีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบ
เทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสาม ารถตรวจสอบได้          
ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

 เป้ำหมำย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการ

ประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรเทศกำรบริหำร เพื่อกำร

บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน 
แผนงำน  : ระบบกำรให้บรกิำรเครือข่ำยจำกส่วนกลำงให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสำรสำรสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้
บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมูลส าหรับ
หน่วยงาน 

เครื่อง - - 
1 

100,000 
 

ส านักปลัด 
 

100,000 

2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับงานส านักงาน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ส านักงานและ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง - - 
7 

118,000 

 
ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

 
118,000 

3.จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง - - 
1 

29,000 
 

กองช่าง 
 

29,000 

4. จัดระบบเครือข่าย
สารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต
ส านักงานท้องถิน่จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีเครือข่ายสารสนเทศ
ผ่านอินเตอร์เน็ต
ระหว่างส านักงาน
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้ง - 
1 

9,800 
1 

9,800 
 

ส านักปลัด 
 

19,600 
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แผนงำน  : ระบบกำรให้บริกำรเครือข่ำยจำกส่วนกลำงให้ครอบคลุมกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสำรสำรสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

ครั้ง 
1 

10,000 
1 

10,000 
1 

10,000 
 

ส านักปลัด 
 

30,000 

6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet  

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เครื่อง - - 
1 

10,000 
 

ส านักปลัด 
 

10,000 

7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เครื่อง - - 
1 

9,900 
 

ส านักปลัด 
 

9,900 

8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 

มีเครื่องพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
ก าหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เครื่อง - - 
1 

7,900 
 

กองคลัง 
 

7,900 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส าหรับงานประมวลผล 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผลตาม
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - - 
1 

21,000 
 

กองช่าง 
 

21,000 

10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 
1 

80,000 
 

1 
80,000 

 

1 
80,000 

 

 
ส านักปลัด 

 
240,000 

11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 
1 

50,000 
 

1 
50,000 

 

1 
50,000 

 

 
กองคลัง 

 
150,000 

12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 
1 

20,000 
 

1 
20,000 

1 
20,000 

 
กองช่าง 

 
80,000 

13.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 
1 

20,000 
 

1 
20,000 

1 
20,000 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
80,000 

14.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 
1 

10,000 
 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
กอง

สาธารณสุข 

 
80,000 

รวมค่ำใช้จ่ำยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 190,000 199,800 495,500 เทศบำล 975,400 
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ยุทธศำสตรท์ี่ 3 พฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจ างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  เป้ำหมำย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผดิชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏบิตักิำรตำมยทุธศำสตร์ที่ 3 พฒันำบุคลำกรให้มคีวำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แผนงำน  : จัดให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตรการจัดท า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 
2 

20,000 
2 

20,000 
2 

20,000 
 

ส านักปลัด 
 

60,000 

2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนที่ภาษี 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 
2 

20,000 
2 

20,000 
2 

20,000 
 

กองคลัง/
กองช่าง 

 
60,000 

3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 
2 

20,000 
2 

20,000 
2 

20,000 
 

กองคลัง 
 

60,000 

4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 
3 

20,000 
3 

20,000 
3 

20,000 
ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

 
60,000 

5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร

ดังกล่าว 
คน 

 
 
 

10 
60,000 

 
 
 

10 
60,000 

 
 
 

10 
60,000 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษา/

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

180,000 

6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 
2 

20,000 
2 

20,000 
2 

20,000 
 

กองช่าง 
 

60,000 

รวมค่ำใช้จ่ำยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 160,000 160,000 160,000 เทศบำล 480,000 



บทที่ 5 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล 

การวัดผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จะประสบ
ความส าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
5.1 กำรบริหำรจดักำร 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของเทศบาลต าบลบุดี               

ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร้าง
ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภำพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การก าหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบลบุดี ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายวิโรจน์ อรุณรัตน์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบุดี  
เป็น ประธาน และมีรองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกองคลัง, ผู้อ านวยการกองช่าง 
,ผู้ อ านวยการกองการศึกษา  และผู้ อ านวยการกองสาธารณ สุขฯ  รวมถึ งเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง                    
เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลต าบลบุดี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของเทศบาลต าบลบุดี จะท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อก าหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้างหรือ
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 

คณะกรรมการจัดท าแผนแมบ่ท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.2 กำรตดิตำมประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุดี ปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับตัวชี้วัดที่
จะใช้วัดผลส าเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้ก าหนดไว้ดังนี ้

 
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วดั แผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม 
ทุกกองภายในส านักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์
ภายในอาคารส านักงานให้
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร 
 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตในองค์กรทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบุดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสทิธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
ส าหรับ ปริ้นงานกระดาษ
ขนาด เอ3 
6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึก
ฉีด inkjet 
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า 
 

1.มีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้
บริการด้านเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานและเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ ตามมาตรฐาน 
ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดที่ก าหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึกปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 
 
 

1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 
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ยุทธศำสตร ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วดั แผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสทิธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล 
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
13.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
14.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้งานในส านักงาน 
 

 1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจัดท า
เวบ๊ไซต์ของหน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนที่ภาษี 
3..อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 
4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดท าเว๊บ
ไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 
2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผน
ที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่าง
น้อย โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ า
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
เทศบาลต าบลบดุี อย่างน้อย 
1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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          5.2.2. ควำมสัมพนัธก์ับแผนพฒันำสำมปี (2558-2560) กบัแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เทศบำลต ำบลบดุี (2558-2560)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ เทศบาลต าบลบุด ีที่มีอยู่ 3 ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลบุด ีดังต่อไปนี ้
 

ยุทธศำสตร์แผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (2558-2560) 

ยุทธศำสตร์แผนพฒันำสำมป ี
(2558-2560) 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกดิประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 
ที่ด ี
ข้อ 3. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
ข้อ 4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ ์
 
 
ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 
ที่ด ี
ข้อ 2. การพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ข้อ 3. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ 
3.มี โทรศัพท์ เพื่ อติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้าน
เว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ ฐ าน ข้ อ มู ล ส าห รั บ
หน่วยงาน 
2.มี เครื่องคอมพิ วเตอร์ส าหรับ ใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
และ เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ าศู น ย์  ต าม
มาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4 .มี เครื่อ งพิ มพ์ แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่ก าหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับซ่อมแซม
เครื่องใช้ส านักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
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ยุทธศำสตร์แผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (2558-2560) 

ยุทธศำสตร์แผนพฒันำสำมป ี
(2558-2560) 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 
ที่ด ี
ข้อ 2. การพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ข้อ 3. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้
ให้เพียงพอมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดท าเว๊บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan, 
โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจ าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารส าหรับเทศบาลต าบลบุด ี
อย่างน้อย 1 คน 
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ตำรำงสรุปยุทธศำสตร์ 

จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทศบาลต าบลบุด ีสามารถสรุปงบประมาณ และจ านวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี ้
 

สรุปงบประมำณ  3 ยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร              
ของเทศบำลต ำบลบุดี 

ยุทธศำสตร ์
งบประมำณ 

2558 2559 2560 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

145,000 140,000 140,000 425,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผล            
เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

190,000 199,800 459,500 975,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

รวม 495,000 499,800 759,500 1,880,400 
 

สรุปแผนงำนโครงกำร 3 ยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     
ของเทศบำลต ำบลบุดี 
 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร 

2558 2559 2560 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 3 3 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสทิธิผล  
เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

14 14 14 42 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 18 

รวม 23 23 23 69 
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อ้ำงอิง 
 

: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2557-2559. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 -

2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.นามะเฟือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  

2558-2560. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี 2558-2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ท่าโพธิ์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   

2558-2560. 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรกึษำ 
1. นายนายดาโอะ  เจ๊ะต ู นายกเทศมนตรตี าบลบุด ี    
2. นายการิยา  กาเจ     รองนายกเทศมนตรตี าบลบุด ี  
3. นายดอรอแม  มะดงแซ รองนายกเทศมนตรีต าบลบุด ี  
4. นายยุทธศักดิ์  เหงบาร ู เลขานกุารนายกเทศมนตรตี าบลบุด ี
5. นายอิสสะมะแอ  ลาปราเปะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบุดี 

  
 
คณะผู้จัดท ำ  

1. นายวิโรจน์  อรุณรัตน์   ปลัดเทศบาลต าบลบุด ี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญา  ทองคุปต ์  รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
3. นางสาวฮาลีเย๊าะ  ตาเล๊ะ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ  
4. นางสาวสุภาพร  แก้วประดิษฐ์  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ  
5. นายอมรเทพ  แก้ววิจิตร   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
6. นายสมศักดิ์  เหมรักษ ์ ผู้อ านวยการกองงานศึกษา กรรมการ  
7. นายซูการ์นอ  มะตีมัน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
8. นางสาวซาฟูเราะห์  กามะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กรรมการ/เลขานุการ 
 

 
บันทึกข้อมูล    

1. นางสาวรัฏญา  นติโย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
2. นายภาณุเดช  สือนอ  เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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