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 คำนำ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์         

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จึงได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีเนื้อหา
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลา
ดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า      
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจนมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี 
มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกยุบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
------------------------------------ 

บทที่ 1 บทนำ 

1. ประวัติความเป็นมา   

ตำบลหาดขาม แต่เดิมยังไม่เป็นหมู่บ้านเป็นเพียงที่พักทางผ่านของกระเหรี่ยง พรานล่าสัตว์        
ผู้ไปหาของป่า ต่อมาราษฎรได้ทยอยกันไปทำไร่ที่หมู่บ้านย่านซื่อและยางชุมก็ได้อาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นที่พัก
ระหว่างเดินทาง ประกอบกับสถานที่แห่งนี้มีทำเลดี มีหาดทราย ชายลำน้ำกุยบุรี มีต้นมะขามขึ้นอยู่ ผู้ที่ผ่านไปมา
ได้อาศัยร่มของต้นมะขามเป็นที่พักค้างแรม ต่อมามีนายเกลื่อน โพธิ์ทอง และ นายสุด โพธิ์ทอง พ่ีน้องสอง
ครอบครัวได้มาตั้งรกรากทำมาหากินได้บุกเบิกผืนแผ่นดินเพ่ือทำสวน ทำไร่ และมีครอบครัวอ่ืนๆ ตามมาอยู่
กลายเป็นหมู่บ้าน เกือบครึ่งหนึ่งของแม่น้ำกุยบุรีเป็นเส้นเลือดสำคัญของชาวกุยบุรีไหลผ่าน ตลอดระยะทางผ่าน   
ป่าทึบหลายแห่ง เนื่องจากสมัยก่อนนิยมตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำ จึงผ่านหมู่บ้านเป็นระยะ ๆ และริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง  
มีหาดทรายน้ำจืดมีขนาดใหญ่และร่มเย็นมาก เนื่องจากมีต้นมะขามใหญ่อยู่หลายต้น ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า  
หาดมะขาม ต่อมามีคนอาศัยอยู่หนาแน่นมากขึ้นจนเป็นหมู่บ้านและชื่อเรียกคำว่า “มะ” หายไป เหลือเพียงคำว่า  
“บ้านหาดขาม” ปัจจุบันบ้านหาดขามเป็นพ้ืนที่หมู่ที่ 3 และใช้เป็นชื่อของตำบลด้วย ตำบลหาดขามตั้งอยู่ทาง    
ทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอกุยบุรี มี 11 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบล    
หาดขาม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดกลาง ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่  
10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย     
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีเนื้อที่ประมาณ 504 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 315,000 ไร่ ห่างจาก
อำเภอกุยบุรี ประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ  
34 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอกุยบุร ี

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 

ที ่ ชื่อ   -     สกุล ตำแหน่ง วันดำรงตำแหน่ง วันครบวาระ 

1 นายสมชาย  ศิริอนันต์ไพฑูร์ ประธานสภาฯ 7/10/2555 6/10/2559 
2 นายเสนาะ  แห้งสะอาด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 7/10/2555 6/10/2559 
3 นายประทีป  ทัศน์แก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 7/10/2555 6/10/2559 
4 นายจินดา  โนร ี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 7/10/2555 6/10/2559 
5 นางนิด   อ่ิมโอฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 7/10/2555 6/10/2559 
6 นายวันชัย   บุญเกิด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 7/10/2555 6/10/2559 
7 นางอัญชุลี  ศรีม่วง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 7/10/2555 6/10/2559 
8 นางสมใจ  คงเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 7/10/2555 6/10/2559 
9 นายยัง  เทพเต็ม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 7/10/2555 6/10/2559 

 



 
 

ที ่ ชื่อ   -     สกุล ตำแหน่ง วันดำรงตำแหน่ง วันครบวาระ 

10 นายอนุทัย   แพรเขียว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 7/10/2555 6/10/2559 
11 นางนุชรินทร ์ ชูชื่น สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 6 7/10/2555 6/10/2559 
12 นายยุทธนา  คำกลั่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 7/10/2555 6/10/2559 
13 นายบุญชาญ   อ่อนมั่นคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 7/10/2555 6/10/2559 
14 นายสมชาย   พุ่มโลก สมาชิกสภาฯ หมู่ที8่ 7/10/2555 6/10/2559 
15 นางสมจติต์  เขียวประดับ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 7/10/2555 6/10/2559 
16 นายพาน  เกิดพร้อม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9   7/10/2555 6/10/2559 
17 นายรถ   แพรเขียว สมาชิกสภาฯหมู่ที ่10 7/10/2555 6/10/2559 
18 นายบุญลือ   คงยาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่10 7/10/2555 6/10/2559 
19 นางฐิติมา   ชังวัน สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 7/10/2555 6/10/2559 

3. คณะผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ   -     สกุล ตำแหน่ง วันดำรงตำแหน่ง วันครบวาระ 

1. นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก   อบต. 7/10/2555 6/10/2559 
2. นายเงิน  คงมั่น รองนายก  อบต. 7/10/2555 6/10/2559 
3. นายดำ  วันอยู ่ รองนายก  อบต. 7/10/2555 6/10/2559 
6. นายสมเกียรติ  ชมแค เลขานุการ นายก 7/10/2555 6/10/2559 

4. ลักษณะท่ีตั้ง 

4.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีเนื้อ
ที่ประมาณ 504 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 315,000 ไร่ ห่างจากอำเภอกุยบุรี ประมาณ 4 กิโลเมตร       
ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของที่ว่าการอำเภอกุยบรุ ี

  4.2 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.สามกระทาย อำเภอกุยบุรี 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ อบต.กุยบุรี  
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลกุยบุรี อบต.กุยเหนือ 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพพม่า 

4.3 ประชากร  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 10,795 คน มีจำนวนครัวเรือน จำนวน 3,361 ครัวเรือน ซึ่งจำแนก
ประชากรเป็นรายหมู่ ได้ดั้งนี้ 

 

 



 
 

 

 

หมู่บ้าน ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ครัวเรือน  

หมู่ที่ 1  
บ้านหนองเกด 

0-18 97 96 193 

244 
19-25 62 53 115 

26-59 209 212 421 

60 ปีขึ้นไป 52 43 95 

 รวม 420 404 824 

หมู่ที่ 2  
บ้านไร่บน 

0-18 152 147 299 

405 
19-25 67 58 125 

26-59 338 355 706 

60 ปีขึ้นไป 97 124 221 

 รวม 654 697 1,351 

หมู่ที่ 3  
บ้านหาดขาม 

0-18 162 166 328 

319 
19-25 61 52 113 

26-59 302 320 622 

60 ปีขึ้นไป 48 67 115 

 รวม 573 605 1,178 

หมู่ที่ 4  
บ้านโป่งกะสัง 

0-18 161 161 322 

386 
19-25 70 60 130 

26-59 334 343 677 

60 ปีขึ้นไป 83 99 182 

 รวม 648 663 1,311 

หมู่ที่ 5 
บ้านยางชุม 

0-18 71 89 162 

198 

19-25 37 37 74 

26-59 174 192 366 

60 ปีขึ้นไป 33 43 76 

รวม 317 361 678 



 
 

 

หมู่บ้าน ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

 
หมู่ที่ 6 

บ้านยางชุมเหนือ 

0-18 170 181 351 

523 

19-25 71 86 157 

26-59 367 391 736 

60 ปีขึ้นไป 95 104 199 

รวม 703 762 1,465 
 
 

หมู่ที ่7 

บ้านรวมไทย 

0-18 271 244 515  

 

702 

19-25 99 109 208 

26-59 526 513 1,039 

60 ปีขึ้นไป 105 129 234 

รวม 1,001 998 1,996 
 
 

หมู่ที่ 8 

บ้านพุบอน 

0-18 20 27 48  

60 19-25 6 8 14 

26-59 53 50 103 

60 ปีขึ้นไป 8 12 20 

รวม 87 97 184 
 
 

หมู่ที ่9 

บ้านย่านซื่อ 

0-18 126 114 240  

307 19-25 54 60 114 

26-59 254 260 513 

60 ปีขึ้นไป 52 41 93 

รวม 485 475 960 



 
 

หมู่บ้าน ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
 
 

หมู่ที่ 10 

บ้านท่าตักน้ำ 

0-18 85 74 159  

 

141 

 

19-25 27 28 55 

26-59 139 130 269 

60 ปีขึ้นไป 36 52 88 

รวม 287 284 571 
 
 

หมู่ที่ 11 

บ้านเขาตกน้ำ 

0-18 25 26 51  

 

76 

19-25 12 14 26 

26-59 73 82 155 

60 ปีขึน้ไป 18 22 41 

 รวม 129 144 273 
  

รวม 5,304 5,487 10,791 3,361 

 

ที่มา ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี ณ วันที่  25 มิถุนายน 2563 

5. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

  5.1 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาลาดจาก
เทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะที่จะทำการ
เกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักท่ีเอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาศักยภาพในตำบลหาดขาม  

  5.2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของตำบลหาดขามีสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง จนถึง
ร้อน    ชุ่มชื้นเป็นบางส่วนของพ้ืนที่ โดยทั่วไปฝนจะทิ้งช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม และฝนตกชุก
ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน อุณหภูมิส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 25 - 31 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถแบ่งสภาพ
อากาศออกเป็น 3 ฤด ูคือ 
  -  ฤดรูอ้น  ตั้งแต่เดือนมีนาคม   ถึงเดือน พฤษภาคม 
  -  ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 
  -  ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 

6. ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
6.1 การคมนาคม 
-  ถนนลูกรัง  จำนวน 108  สาย    ระยะทาง  26.520  กิโลเมตร 



 
 

-  ถนนลาดยาง  จำนวน   15  สาย  ระยะทาง  3.700  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีต  จำนวน   36  สาย   ระยะทาง  1.255  กิโลเมตร 
-  สะพานคอนกรีต จำนวน    1  แห่ง 
-  บ่อตื่นสาธารณะ จำนวน   50 แห่ง 
6.2 การโทรคมนาคม 
-  โทรศัพท์ 
-  อินเตอร์เน็ต 

        -  โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่ 12   เลขหมาย 
         -  หอกระจายข่าวในพื้นท่ี  5 แห่ง 
         -  เสียงตามสาย   11   แห่ง 

6.3 การประปา 
        -  ประปาหมู่บ้านดูแลเอง   จำนวน       9     แห่ง 
        -  ประปาส่วนภูมิภาค   จำนวน       2    แห่ง 
        -  จำนวนครัวเรือนที่ขอใช้บริการน้ำประปา จำนวน   3,000 ครัวเรือน 

6.4 การไฟฟ้า 
-  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  3,150 ครัวเรือน 
-  พ้ืนที่ทีไ่ด้รับการบริการไฟฟ้า               คิดเป็นร้อยละ  99   ของพ้ืนที่ทัง้หมด 
-  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสวา่ง)   จำนวน   22    จุด 
6.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  แม่น้ำ                 จำนวน    1   สาย  ( แม่น้ำกุยบุรี ) 
-  ห้วย/หนอง/คลอง/บึง  จำนวน   12 แห่ง 
-  คลองชลประทาน  จำนวน   41  แห่ง 
6.6 แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
-  บ่อบาดาลสาธารณะ  จำนวน   15  แห่ง 
-  บ่อบาดาลเอกชน  จำนวน   10  แห่ง 
-  บ่อตืน่สาธารณะ  จำนวน   50  แห่ง 
-  บ่อตื่นเอกชน   จำนวน   20  แห่ง 

7. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
7.1 อาชีพมีพื้นที่ทั้งหมด  315,000  ไร่ พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้งาน 

   7.1.1 พ้ืนที่ทำการเกษตร   72,960  ไร่  แบ่งเป็น 
-  พ้ืนที่นา   จำนวน  1,100  ไร ่

  -  พ้ืนที่ไร่   จำนวน  50,000 ไร่ 
  -  พ้ืนที่สวน   จำนวน  20,000 ไร่ 
  -  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์   จำนวน  1,500  ไร่ 
  -  พ้ืนที่ประมงเพาะเลี้ยง  จำนวน  360  ไร่ 
  -  พ้ืนที่อยู่อาศัย   จำนวน  3,000  ไร่ 
  -  พ้ืนทีป่่า   จำนวน  236,540 ไร่ 
  -  พ้ืนที่สาธารณะ  จำนวน  2,500  ไร่ 



 
 

   7.1.2 อาชีพหลักของเกษตรกร 
  -  พืช    จำนวน  1,190  ครัวเรือน 
  -  ปศุสัตว ์   จำนวน  250  ครัวเรือน 
  -  ประมง   จำนวน  25  ครัวเรือน 
  -  แปรรูป   จำนวน  45  ครัวเรือน 
  -  ไร่นาสวนผสม   จำนวน  80  ครัวเรือน 
  -  รวมภาคเกษตร  จำนวน  1,590  ครวัเรือน 
  -  นอกภาคเกษตร  จำนวน  1,716  ครัวเรือน 

7.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 

-  ปั๊มน้ำมันและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน  42  แห่ง 
-  โรงโม่หิน     จำนวน   1   แห่ง 
-  ฟาร์มมัลซิโกฟารม์    จำนวน   1   แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    จำนวน   2   แห่ง 

8. ข้อมูลด้านสังคม 
8.1 หมู่บ้าน 

  -  หมู่ที่  1  บ้านหนองเกด ผู้ใหญ่บ้าน นายพงศกร  พงเพชร    
  -  หมู่ที่  2  บ้านไร่บน      ผู้ใหญ่บ้าน นายเอนก   ศุกระศร 
  -  หมู่ที ่ 3  บ้านหาดขาม  ผู้ใหญ่บ้าน นายเทิดศักดิ์  อิ่มโอฐ  
 -  หมู่ที่  4  บ้านโป่งกะสัง ผู้ใหญ่บ้าน นายทวี  แก้วกุย 
  -  หมู่ที่  5  บ้านยางชุม  ผู้ใหญ่บ้าน นายไพบูลย์  เชิยชิด 
  -  หมู่ที่  6  บ้านยางชุมเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน นายอรุณชัย   สมมิตร 
  -  หมู่ที่  7  บ้านรวมไทย  ผู้ใหญ่บ้าน นายนิติพัฒน์   แน่นแคว้น 
  -  หมู่ที ่ 8  บ้านพบุอน  ผู้ใหญ่บ้าน นายภราดร  ศรีสวัสดิ์ 
  -  หมู่ที่  9  บ้านย่านซื่อ  ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธนา   อรรณพเพชร 
  -  หมู่ที่  10บ้านท่าตักน้ำ  กำนัน  นายศรีสวัสดิ์   บุญมา 
   -  หมู่ที่  11บ้านเขาตกน้ำ ผู้ใหญ่บ้าน นายมงคล   สนธิ 

8.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 
  -  ผู้สูงอายุ   จำนวน 1,228 คน 
  -  ผู้พิการ   จำนวน   212 คน 
  -  ผู้ป่วยโรคเอดส์   จำนวน   34 คน 

8.3 การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

8.3.1 การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีโรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลหาดขาม จำนวน 9 โรงเรียน และ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ 

 

 



 
 

ระดับก่อนวัยเรียน     จำนวน   3   แห่ง  

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนครูผู้ดูแล(คน) 
1 บ้านไร่บน 55 4 
2 บ้านรวมไทย    39 2 
3 บ้านย่านซื่อ                 26 2 
รวม 120 8 
 

ระดับประถมศึกษาและมัธยม    จำนวน   9   แห่ง  

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน(คน)   

อนุบาล ป1. – ป
6. 

มัธยม ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ครู 

1 บา้นหนองเกด 23 74 65 80 82 162 11 14 
2 บ้านไร่บน 25 100 - 61 64 125 8 7 
3 บ้านหาดขาม 53 143 - 103 93 196 9 9 
4 บ้านโป่งกะสัง 41 101 - 69 73 142 8 9 
5 บ้านยางชุม 38 96 - 65 69 134 8 7 
6  ดี มากาเร็ตฟุลเลอร์ 24 79 - 39 64 103 8 7 
7 บ้านรวมไทย  40 128 - 90 78 168 8 10 
8 ตชด. บ้านย่านซื่อ 21 83 - 44 21 65 8 8 
9 ยางชุมวิทยา - - 146 74 67 141 6 15 
รวม 265 764 211 625 611 1,236 74 86 

8.3.2 ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีจำนวน 5 แห่ง คือ 
1.  วัดอุดมพลาราม  (ไร่บน)    หมู่ที่  2 

   2.  วัดหาดขาม      หมู่ที่  3 
   3.  วัดเฉลิมราษฎร์  (โป่งกะสัง)    หมูท่ี่  4 
   4.  วัดศรีวันบรรพต  (วัดยางชุม)    หมู่ที่  6 
   5.  วัดรวมไทย      หมู่ที่  7 

8.3.3 สาธารณสุข 

   1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่บน  หมู่ที่  2 
   2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกะสัง  หมู่ที่  4 
   3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย  หมู่ที ่ 7 
   4.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะซาง หมู่ที่  1 

8.3.4 กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในตำบลหาดขาม 
  ตำบลหาดขามมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรมากมาย แต่จะมีกลุ่มกองทุนอยู่ทุกหมู่บ้าน คือ 



 
 

1.  กองทุนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และมีการประชุม
เพ่ือกำหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพการเกษตร 

2.  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นกลุ่มตามธรรมชาติที่ค่อนข้างเข้มแข็งในทุกชุมชน โดยเก็บเงิน
เพ่ือช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับครอบครัวทีเ่สียชีวิต  

3.  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดขาม เพ่ือจัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายให้แก่สมาชิก 
4.  กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
5.  กลุ่มผู้ปลูกว่านหางจระเข้  
6.  กลุ่มทำปุ๋ยอัดเม็ด การรวมกลุ่มของเกษตรกรหมู่ที ่10 บ้านท่าตักน้ำ 
7.  กลุ่มหัตกรรมกลึงไมบ้้านรวมไทย ดำเนินการเกี่ยวกับการกลึงไม้ 
8.  กลุ่มผลิตชาใบหม่อนบ้านรวมไทย สมาชิกเป็นกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
9.  กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำนาล้างจานและน้ำยาซักผ้า การรวมกลุ่มของแม่บ้านหมู่ที่ 6 

 10. กลุ่มสตรีแม่บ้านทำทองมว้น 
  11. กลุ่มการนวดเพ่ือสุขภาพจากสมุนไพรตามวิถีท้องถิน่ 

9. ข้อมูลด้านการบริหาร 

9.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นผู้บริหารสูงสุด มีพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมทัง้ 11 หมู่บ้าน  

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  ในปัจจุบันแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น      
5 กอง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 75 
  1) สำนักงานปลัด มีหน้าที่ดำเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกบังานบริหารทั่วไป งานธุรการ 
งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานนิติกร งานนโยบาย       
และแผน งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบ
อัตรากำลัง 26 คน 
  2) กองคลัง มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหัก
ภาษีเงินได้ และการนำส่งงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปี 
และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม 
งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
ปัจจุบันมีบคุลากรตามกรอบอัตรากำลัง 15 คน 

3) กองช่าง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน 
แหล่งน้ำ ฯลฯ รายการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้าง และ ซ่อมบำรุงทาง อาคาร 
สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้างงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันบุคลากรตามกรอบ
อัตรากำลัง 12 คน 

4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
การเฝ้าระวังโรค การสุขาภิบาล และการรักษาความสะอาด ตลอดจนงานการสาธารณสุขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หรืองานตามท่ีได้รบัมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 6 คน 



 
 

5) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา การวิเคราะห์ 
การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรของวิชาการต่างๆ ส่งเสริมการวิจยัการศึกษา การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมลูและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 16 คน  

9.2 โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

10. ข้อมูลการท่องเที่ยว 

10.1 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซ่ึงในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างป่า มีประมาณ 250 ตัวอาศัยอยู่ในอุทยานนี้ ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ยังมีน้ำตก       
ดงมะไฟ น้ำตกหมาหอน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ อุดมสมบูรณ์และสวยงามเต็มไปด้วยไม้ป่านานาชนิด          
การเดินทางไปน้ำตก ระยะทางจากอำเภอกุยบุรีถึงน้ำตก ประมาณ 35 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  9           
ตำบลหาดขาม 

10.2 อ่างเก็บน้ำยางชุม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลหาดขาม ระยะทางจากอำเภอประมาณ 17
กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญของตำบลหาดขาม 
  10.3  บ้านพักโฮมสเตย์  บ้ านไร่คงมั่น  หมู่ที่  7  บ้ านรวมไทย อำเภอกุยบุ รี  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวอารีย คงม่ัน เบอรม์ือถือ 080-691-1113 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 

คณะผู้บริหาร 

 

สภา  อบต. 

 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ปลัด อบต. 

กองช่าง 

สำนักงานปลัด 

กองคลัง 



 
 

  10.4  หมู่บ้าน OTOP เพื่ อการท่องเที่ยวบ้านรวมไทย หมู่ที่  7 อำเภอกุยบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

11. ข้อมูลการคลัง 

  ในปีงบประมาณทีผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย          
ก็ตามแต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ 
อบต.หาดขาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีเงินสะสม อยู่จำนวน 7,844,817.48 บาท  

 12. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดชาม 

  ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีแนวเขตด้านทิศตะวันตกติดกับ
เทือกเขาตะนาวศรี มีป่าไม้ เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ป่าไม้ สัตว์ป่า และต้นน้ำลำธาร จึงได้จัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี อ่างเก็บบ้านยางชุม ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวประเภทอ่ืนอีกมากมาย ทำให้ประชาชน      
มีอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพที่หลากหลาย โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบอาชีพนอกเขตพ้ืนที่ ดังนั้น    
จึงมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ เป็นแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม สมบูรณ์ และย่ังยืนและความเป็นอยู่ท่ีเข้มแข็ง  

13. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - งบประมาณดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - งบประมาณ 2558   จำนวน  410,000.-  บาท 
  - งบประมาณ 2559   จำนวน  410,000.-  บาท 
  - งบประมาณ 2560   จำนวน  410,000.-   บาท 

13.1 จำนวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
ไม่มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล     
หาดขามปรากฏดังนี้ 

    13.2.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
- คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สำนัก 4 กอง และ
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี้ 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ รวม 

สำนักงานปลัด 2 8 10 
กองคลัง 1 4 5 
กองช่าง 1 2 3 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1 2 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 2 3 
รวมทั้งหมด 6 17 23 



 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไม่
รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภาไม่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสาร จำนวน 30 คน คำนวณได้ 1.5 คน/เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์กร เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลาย
ด้าน จงึมคีวามจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น 

 - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้ดำเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และใช้ระบบ LAN ภายใน
สำนักงาน  

 - ระบบเครือขา่ยไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชน

ผู้มารับบริการภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน 
หรือ นักเรียน นักศึกษา ที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม แต่ความเร็วยัง
ไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายใน
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 

  
                   
                                     ความเร็วปัจจุบัน 
 
 - ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสาย
จำนวน 1 ชุด โดยใช้หมายเลข 032-822269-70 จำนวน 2 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสาร
โทรศัพท์ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพ่ือติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ 
โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 - ระบบโทรสาร (FAX) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้

หมายเลข 032-822270 เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจำเป็นในการใช้
เทคโนโลยีนี้ 

 



 
 

13.2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น     

2 แนวทาง ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
1) มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด เช่น    

- ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรทอ้งถิ่น ( PDMS) 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมนิผล ( Electronic Plan ) 
- ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

   - ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
   - ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
   - ระบบงานสารบรรณ 
   - ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
   - ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
   - ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   2) แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหาร   
ส่วนตำบลหาดขาม ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการ
ด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
   - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง และลงวันที่ของ
เลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
   - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียน
อบรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงท ี
   - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายใน
องค์กรในแต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกยุบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
------------------------------------ 

บทที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT 

  การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 

  ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  1. การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำได้ง่าย 

2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ 
3. มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

หน่วยงานกำกับดูแล อยู่เสมอ 
 

 จุดอ่อน 1. ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
 2. งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีอย่างจำกัด 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 

3. การดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  

  ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  1. หน่วยงานผู้กำกับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 2. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
 3. มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้คำปรึกษาและแนะนำ อยู่เสมอ 
 
 ภัยคุกคาม  1. เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                           2. ระบบการดำเนินงานที่หน่วยงานผู้กำกับดูแล กำหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
        3. การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
        4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดำเนินการมาก 

      5. การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 

 
 

 
 
 
 



 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกยุบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
------------------------------------ 

บทที่ 3  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยทุธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 จึงสามารถนำมาสรุปและจัดทำเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหาดขาม ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นหน่วยงานที่นำระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอยา่งมีคุณภาพ” 

  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รให้มีความทันสมัย 

2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็ม
รูปแบบ 
   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือนำมาพัฒนาระบบ 

  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   มีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพ่ือให้ เป็นมาตรฐานในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ซ่ึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้
เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

 



 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการและผู้ ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง          
และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล     
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนา
บุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น การจะทำ
ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหาดขาม ดังตอ่ไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ งาน
การ

บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญชี 

งาน
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สา

ธารณ
ภัย 

งาน
พัสดุ
และ
ทรัพ
ย์สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได้ 

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธาร
ณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพ่ือ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

 



 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกยุบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
------------------------------------ 

บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม      
กำหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
  - ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมี  
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกดิประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น

อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

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

แผนงาน  : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการใหบ้ริการขององค์การบริหารสว่นตำบลหาดขาม 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วยนับ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกส่วน 
ทุกกองภายในสำนกังาน 

มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุก
จุด 

จุด 3 
92,400 

3 
86,400 

3 
86,400 

-  
สำนักงาน

ปลัด 

 
265,200 

2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลาง 
(DATA CENTER) 
 

มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของผู้มาใช้บริการ 

แห่ง 1 
30,000 

1 
25,000 

1 
25,000 

-  
สำนักงาน

ปลัด 

 
80,000 

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารสำนักงานให้ครบทุกกอง
และห้องผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

เครื่อง 5 
6,000 

5 
6,000 

5 
6,000 

-  
สำนักงาน

ปลัด 

 
18,000 

รวมค่าใช้จา่ยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 128,000 117,400 117,400 - อบต 363,200 



 
 

- ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ 

โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยี       
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี และไมล่ะเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น 

เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร เพ่ือการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
ตวัช้ีวัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วยนับ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

1. จัดหา
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 
สำหรับงานและ
ประมวลผล      
แบบท่ี 1 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้ปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 
ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง 1 
21,000 

2 
 34,000 

- 3 
54,000 

สำนักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง 

109,000 

2.จัดหา
คอมพิวเตอรส์ำหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที่ 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 ตามมาตรฐาน 
ICT  

เครื่อง - 1 
30,000 

- - กองคลัง 30,000 

3.จัดหา
คอมพิวเตอรส์ำหรับ
งานสำนักงาน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน   
ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง - - 6 
102,000 

4 
68,000 

สำนักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

170,000 

4. จัดระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
ผ่านอินเตอรเ์น็ต
สำนักงานท้องถิ่น
จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีเครือข่ายสารสนเทศ
ผ่านอินเตอรเ์น็ตระหว่าง
สำนกังานจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ครั้ง 1 
9,800 

1 
9,800 

1 
9,800 

1 
9,800 

 
สำนักงาน

ปลัด 

 
39,200 

รวมค่าใช้จา่ยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 30,800 73,800 111,800 75,800 อบต. 348,200 



 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี
เยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างด ี
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างด ี
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตรการ
จัดทำเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ผา่นการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สำนักงานปลัด 

 
80,000 

2.อบรมหลักสูตรการใช้
งานระบบแผนที่ภาษ ี

เจ้าหน้าที่ผา่นการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง/กอง

ช่าง 

 
80,000 

3.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าที่ผา่นการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง 

 
80,000 

4.อบรมหลักสูตรการใช้
งาน โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าที่ผา่นการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 3 
20,000 

3 
20,000 

3 
20,000 

3 
20,000 

 
สำนักงาน

ปลัด/ 
กองคลัง 

 
80,000 

5.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าที่ผา่นการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

สำนักงาน
ปลัด/ 

กองคลัง/กอง
ช่าง/ 

กองการศึกษา 

 
240,000 

6.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง 

เจา้หน้าที่ผา่นการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองช่าง 

 
80,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 160,000 160,000 160,000 160,000 อบต. 640,000 

 
 



 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  อำเภอกยุบุรี  จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
------------------------------------ 

บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้เป็น
เครือ่งมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมนิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ 

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล     

หาดขาม ซ่ึงดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดำเนินโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                   ภาพที่ 5 โครงสร้างคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
การกำหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ตำแหน่ง       
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการ
กองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ต้องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือกำหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับผู้รับจ้าง
หรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดำเนินการตามท่ีได้กำหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



 
 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กำหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ
ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้กำหนดไว้ดังนี้ 

1. สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
ระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายในสำนักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารสำนักงานให้ครบทุกกอง
และห้องผู้บริหาร 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สืบค้นขอ้มูลข่าวสารต่างๆของผู้
มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้งระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุม
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหาดขาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
สำหรับงานสำนักงาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สำหรับงานประมวลผล 
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
สำหรับ ปริ้นงานกระดาษขนาด 
เอ3 
6.จัดหาเครื่องพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet 
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
LED ขาวดำ 
8.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
LED ขาวดำ 

1.มีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้บริการ
ด้านเว็บไซต์และฐานข้อมูล
สำหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดที่กำหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์สำรองสำหรับ
ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน เช่น 
สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

1.ระบบการให้บรกิาร
เครือข่ายจากส่วนกลางให้
ครอบคลุมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สำหรับงานประมวลผล 
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้งานในสำนักงาน 
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้งานในสำนักงาน 
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้งานในสำนักงาน 
13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์ , ซ่อมแซม
เครือข่าย , เครื่องพิมพ์ ,
โทรศัพท์ และโทรเลข ภายใน
สำนักงาน 

 1.ระบบการให้บริการ
เครือข่ายจากส่วนกลางให้
ครอบคลุมการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจัดทำเว๊ป
ไซต์ของหน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนทีภ่าษี 
3. 3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสตูรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสตูรการใช้โปรแกรมแผนที่
ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจำศูนย์
ข้อมูลข่าวสารสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหาดขาม 
อย่างน้อย 1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  
  จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
ที่มีอยู่ 3 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดังต่อไปนี้ 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี 
(2561-2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิน่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ1.1 แนวทางการจัดทำแผน
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ดำเนินงานขององค์กรทุกระดับ 
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

1 .มี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจดุ 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้
มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
1.มีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้บริการ
ด้ าน เว็ บ ไซต์ แล ะฐาน ข้ อมู ล
สำหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่
สำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่กำหนดมาตรฐาน 
ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 
CD หมึกปริ้น แผ่น DVD 
6 .มี อุ ป ก รณ์ ส ำ ร อ งส ำห รั บ
ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน เช่น 
สายไฟ,เม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2561-2564) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี 
(2561-2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.14 แนวทางการพัฒนา 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้
อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อ
พิพาททางการปกครอง 
ข้อ 3.16 แนวทางการบริการ
ประชาชน 
 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทำเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผนที่
ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-
LASS , และโปรกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ดา้น
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจำศูนย์
ข้อมูลข่าวสารสำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหาดขาม อย่าง
น้อย 1 คน 

 
ตารางสรุปยุทธศาสตร์ 

จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม สามารถสรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหาดขาม 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

128,000 117,400 117,400 - 362,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

30,800 73,800 111,800 75,800 292,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

160,000 160,000 160,000 160,000 640,000 

รวม 318,800 351,200 389,200 353,200 1,412,400 



 
 

สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหาดขาม 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน/โครงการ 
2561 2562 2563 2564 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 3 3 - 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

7 12 7 7 33 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 6 24 

รวม 16 21 16 16 69 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายบุญรอด  เขียวเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม     
2. นายเงิน  คงม่ัน      รองนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหาดขาม

 3. นายดำ  วันอยู่   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
 4. นายสมเกียรติ  ชมแค     เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
  
 
คณะผู้จัดทำ  

1. นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ 
2. นางบุญรัตน์  ตกค้าง     หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ 
3. นางพรพรรณ  กุญแจนาค   ร.ก. แทนผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ  
4. นายมงคล  พ่วงจาด    ร.ก. แทนผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ  
5. นางสาวรววีรรณ  คีรีนิล   ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 
6. นายศุภโชค  ฤกษ์งาม   ร.ก. แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ 
7. นางสาวศิริลักษณ์  ลาภร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


