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ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 
3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558  ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จึงได้จัดทำแผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2562-2566 ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมี
เนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทำ
ให้สอดคล้องกับแผน อัตรากำลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  จะได้นำไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนา
องค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้าง
ผลงานทีดี่ มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 

---------------- 

1.  สภาพทั่วไป 
 1.1  ประวัติความเป็นมา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

 1.2  ลักษณะที่ตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง ระยะทางห่างจาก
ตัวอำเภอแม่วาง 13 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013  ถนนสายสันป่าตอง – บ้านกาด – แม่วิน 
(แยกจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด)) 

 1.3 อาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งปี้  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่นาจร  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง)  12  หมู่บ้าน  
  หมู่บ้านคนพื้นราบ    4 หมู่บ้าน  
  หมู่บ้านชาวม้ง    2  หมู่บ้าน  
  หมู่บ้านปกาเกอะญอรวมกับคนพ้ืนราบ    1  หมู่บ้าน  
    รวม  40  หย่อมบ้าน 

 1.4 ประชากรและจำนวนหลังคาเรือน 
  -  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  รวม   12,660 คน  
          แยกเป็น หญิง 6,231 คน 
    ชาย 6,429  คน 
  -  จำนวนหลัง  3,051 หลังคาเรือน 
  ที่มา:  สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอแม่วาง (ข้อมูล ณ เดือน 6 มิถุนายน 2562) 

 1.5  ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีพื้นที่ทั้งหมด 276,250 ไร่ หรือ 442 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีสภาพเป็นป่าดิบเขา 
  



 

 1.6 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  600 – 800  มิลลิเมตร 
  อุณหภูมิสูงสุด 42 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 3.8 องศาเซลเซียส 
  ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน 28.0  องศาเซลเชียส 
  ฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน 26.5 องศาเซลเชียส 
  ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน 22.4 องศาเซลเชียส 

 1.7 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ 15-60 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 95 เมื่อ
เทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25-50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง
ร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย 
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได ้
 
2. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2.1 การคมนาคม 
  การคมนาคมหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013 
(ถนนสันป่าตอง – บ้านกาด – แม่วิน) สำหรับการคมนาคมจากตัวตำบลบ้านกาดเข้ามาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ตำบลแม่วิน  มีรถโดยสารประจำทางจำนวน 2 เที่ยว  เท่านั้น  แต่การคมนาคมระหว่างหมู่ บ้านต่างๆ จะไม่มีรถ
โดยสารประจำทาง ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว เส้นทางคมนาคมของตำบลแม่วินสามารถเดินทางไป
ยังอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง และอำเภอดอยหล่อ ซึ่งเส้นทางหลักหลักและสายรองส่วนมาก
มักจะเป็นถนนแบบลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 2.2 การไฟฟ้า 
  ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องด้วยเป็นเส้นทางในเขตภูเขา 
การใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารตำบลแม่วิน จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่วินมีไฟฟ้าใช้ 19 หมู่บ้าน แต่ยังขาด
อีกจำนวน 1 หย่อมบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน คือ หย่อมบ้านผ่าหม่น) พื้นที่ที่ได้รับบริการจากการไฟฟ้าคิด
เป็นร้อยละ 99 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 2.3 การประปา 
  การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีการใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านและระบบ
ประปาภูเขา  เพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้คิดเป็นร้อยละ 98  ของ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

 2.4 แหล่งน้ำ    
 มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตรในพื้นที่ของตำบลแม่วิน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่รองรับและกักเก็บน้ำ เพ่ือ
เพียงพอกับสำหรับการทำการเกษตร  ดังนี้ 
  ลำห้วย  15 แห่ง สระน้ำ  - แห่ง 



 

    หนองน้ำ - แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง   10 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง 
    แม่น้ำ  4 แห่ง ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้านและระบบประปา
ภูเขา ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ดำเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
  ลำห้วย  15 แห่ง สระน้ำ  - แห่ง 
    หนองน้ำ - แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง   - แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง 
    แม่น้ำ  4 สาย ฝาย  - แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

 2.5 การสื่อสาร 
  2.5.1 โทรศัพท์ 

 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีการใช้โทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่เร็ว เนื่องจากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทำให้การรับสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่สามารถรับสัญญาณได้เป็นบางหมู่บ้านและเป็นบางจุด โดยส่วนมากแล้วประชาชนจะนิยม
ใช้เครือข่าย AIS และ Truemove  ส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์จาก
บริษัท TOT กำจัด (มหาชน)    
  2.5.2 ไปรษณีย ์
  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินมีที่ทำการไปรษณีย์เอกชน จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ 
เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์  

 2.6 การใช้ที่ดิน 
  เมื่อจำแนกการใช้ประโยชน์แบบละเอียดสามารถแบ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย เนื้อท่ี 2,875 
ไร่ คิดเป็น 1.10% พื้นที่นา เนื้อที่ 12,038 ไร่ คิดเป็น 4.60% พื้นที่สวน (ไม้ยืนต้น) เนื้อที่ 17,000 ไร่ คิดเป็น 
6.50% พ้ืนที่ไร่ถาวร เนื้อท่ี 11,713 ไร่ คิดเป็น 4.48% พ้ืนที่หมุนเวียน เนื้อท่ี 5,969 ไร่ คิดเป็น 2.28% 
ตารางแสดงสัดส่วนพื้นที่จำแนกตามประเภทพ้ืนที่ 
 

ลำดับ ประเภทการใช้พ้ืนที่ 
พ้ืนที่ สัดส่วน 

ตร.กม ไร่ ร้อยละ (%) 
1 พ้ืนที่อยู่อาศัย 4.60 2,875 1.10 
2 พ้ืนที่นา 19.26 12,038 4.60 
3 พ้ืนที่สวน (ไม้ยืนต้น) 27.20 17,000 6.50 
4 พ้ืนที่ไร่ถาวร 18.74 11,713 4.48 
5 พ้ืนที่ไร่หมุนเวียน 9.55 5,969 2.28 

 



 

3.  ด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 การเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร้อยละ 7๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อย

ละ 15 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพค้าขาย และร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอื่นๆ โดยส่วนมาก
เกษตรกรจะปลูกข้าวเพ่ือการบริโภค ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นพ้ืนที่ลาดชัน และมี
พ้ืนที่ราบลุ่มน้อย ประกอบกับต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติในการเพาะปลูก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีทำนาได้
ปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ดอกไม้ต่างๆ ผักสลัด หอมญี่ปุ่น 
ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ฯลฯ ส่วนผลไม้ที่ทำการเพาะปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ เมืองหนาวต่างๆ เช่น 
พลับ , สาลี่ ,ท้อ, บ๊วย, อโวคาโด้ ฯลฯ ซึ่งผลผลิตที่ได้ประชาชนจะนำไปจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ในพ้ืนที่ ส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานจาดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประชาชนจะนำไปขายยังท้องตลาดต่างๆ ในตัวเมือง     

 3.2 การอุตสาหกรรม 
  การดำเนินการอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลแม่วินเป็นการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในระดับ
ครัวเรือน ขนาดเล็ก โดยใช้แรงงานคนในครอบครัวและแรงงานจากภายนอกชุมชนเป็นหลัก เช่น  โรงสีข้าว, 
หัตถกรรมเครื่องเงิน ,ทอผ้า, จักสาน, ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น เรือใบจำลอง เกมส์ฝึกสมอง ฯลฯ นำไปจำหน่าย
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

 3.3 การพาณิชย์                       
   ร้านค้าต่าง ๆ        35 แห่ง 
    ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม       1    แห่ง 
    สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก    15 แห่ง 
    ร้านรับซ่อมยานยนต์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร(จักรยาน)   6 แห่ง 
    การให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์     30 ราย 
    บ้านพักตากอากาศแบบรีสอร์ท     15 แห่ง  
    กลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว การล่องแพ, การขี่ช้าง, การแสดงของช้าง 

 

4. ด้านสังคม 

 4.1  ชุมชนมีชุมชน  จำนวน  19  แห่ง (40 หย่อมบ้าน)  
  จำนวนประชากรในชุมชน  รวมทั้งสิ้น 11,747    คน 

 4.2  ประชากรตำบลแม่วิน   
  ประชากรตำบลแม่วิน มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้                       
  ศาสนาพุทธ ประมาณ    75  %   มีวัด จำนวน 7 วัด 
  ศาสนาคริสต์ ประมาณ   25  %   มีโบสถ์ จำนวน 5 แห่ง 

 4.3  วัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีความหลากหลายของกลุ่มชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อันประกอบด้วย 
กลุ่มชนพื้นราบ (คนเมือง) , กลุ่มชนปะกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง), กลุ่มชนม้ง ,ทำให้มีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่
หลากหลาย ซึ่งมีความกลมกลืนผสมผสานกันอย่างลงตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยแต่ละกลุ่มชนยังคงรักษา



 

สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของตนเอง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เช่น  การใช้ภาษา การแต่งกาย การยึดถือ
จารีตประเพณ ีความเชื่อดังเดิม  เช่น 
 - ประเพณีปีใหม่ม้ง   ประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
- ประเพณีวันคริสต์มาส   ประมาณเดือน ธันวาคม    

 - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน 
- ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 

 - ผูกข้อมือปะกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)  
 - ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
 - ประเพณีสักการะพระบรมธาตุขุนวาง 
 - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงค์ 
     ฯลฯ  

 4.4  สถานที่ราชการในพื้นที่ 
   4.4.1  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง 
   4.4.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 
   4.4.3  โครงการหลวง 4 แห่ง ประกอบด้วย โครงการหลวงขุนวาง โครงการหลวงทุ่งหลวง โครงการ
หลวงแม่สะป๊อก โครงการหลวงแม่แฮ 
   4.4.4  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 
   4.4.5  จุดตรวจสถานีตำรวจภูธร (ประจำตำบล) 1 แห่ง 
   4.4.6  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 
   4.4.7  โรงเรียนประถม  9  แห่ง  
   4.4.8  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 17 แห่ง 
   4.4.9  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน 2 ศูนย์ 
   4.4.10  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 8 แห่ง 
 

 4.5 การท่องเที่ยว 
   ตำบลแม่วินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่วาง ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประกอบไปด้วยการขี่ช้าง ล่องแพ น้ำตก 
สถานที่อารยะธรรมต่างๆ การเดินชมธรรมชาติของหมู่มวลแมกไม้ต่างๆ รวมถึงเข้าชมการจัดสวนดอกไม้พันธุ์ต่างๆ
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนที่ และศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของฤดูหนาว  

 4.6 การศึกษา 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทยและ
คิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 80 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 80 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือยังมีบุคคลของช่วง
อายุเกินกว่า 60 ปี จะไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละพื้นที่ห่างไกลความเจริญและห่างไกล
จากสถานที่การเรียนการสอน แต่ในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้ดำเนินการส่งเสริมการศึกษาใน
พ้ืนที่ไว้หลายแนวทาง เช่น การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเงิน การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งในเขตรับผิดชอบขององค์ก ารบริหารส่วนตำบล



 

แม่วินมีโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
 4.6.1. โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ดังนี้  
  1. โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านห้วยโป่ง เป็นโรงเรียนแบบขยายโอกาสจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2. โรงเรียนแม่วินสามัคคี (สาขาขุนป๋วย) ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านขุนป๋วย มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้าน
ขุนป๋วย 
  3. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ คือ บ้านทุ่งหลวง และบ้าน
หนองมณฑา 
  4. โรงเรียนหลวงพัฒนาขุนวาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านขุนวาง มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านขุนวาง 
  5. โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านห้วยตอง มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วยตอง บ้าน
ห้วยอีคา่ง  
  6. โรงเรียนบ้านหนองเต่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองเต่า มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านหนองเต่า บ้าน
ห้วยยาว 
  7. โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วยข้าวลีบ 
บ้านแม่เตียน 
  8. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 บ้านป่ากล้วย (หย่อมบ้านโป่งลมแรง) พื้นที่
รับผิดชอบคือ บ้านป่ากล้วย  
  9. โรงเรียน สโมสรไลออนท์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 19 บ้านห้วยหอย มีพ้ืนที่รับผิดชอบคือ บ้าน
ห้วยหอย 
 4.6.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จำนวน 17 ศูนย์ ดังนี้ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนป๋วย ตั้งอยู่ที่บ้านขุนป๋วย  หมู่ที่  3 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเต่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า  หมู่ที่  4 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตอง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนวาง ตั้งอยู่ที่บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14 
  7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้อยใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยยาว (หย่อมบ้านโป่งน้อยใหม่) หมู่ที่ 14 
  8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมณฑา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 
  9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ากล้วย ตั้งอยู่ที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 17 
  10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่เตียน ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เตียน หมู่ที่ 18 
  11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เตียน (หย่อมบ้านห้วยเย็น) หมู่ที่ 18  
  12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหอย ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหอย (หย่อมบ้านห้วยข้าวลีบ) หมู่ที่ 19 
  13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตั้งอยู่ที่บ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 
  14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มูต ตั้งอยู่ที่บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6  
  15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่ 1 
 4.6.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดหน่วยงานอ่ืน จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งน้อยเก่า หมู่ที่ 14 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 



 

 4.6.4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 
  1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านหนองมณฑา 
  2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านแม่สะป๊อก (หย่อมบ้านผาหม่น) 
  3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(แม่ฟ้าหลวง) บ้านหนองมณฑา (หย่อมบ้านปางมะโอ) 
  4. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านหนองมณฑา (หย่อมบ้านขุนวิน) 
  5. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟ้าหลวง) บ้านห้วยยาว 
  6. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 
  7. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 
  8. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านม่อนยะ  หมู่ที่ 13 

 4.7 สาธารณสุข 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชาชนส่วนมากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องจากในพื้นที่
ของตำบลแม่วิน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ทันท่วงทีต่อการดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ 
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
  4.7.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่วังผาปูน มีบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย 
   - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 1 คน  
   - นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน 
   - พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน 
   - แพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน 
   - ทันตสาธารณสุข จำนวน 1 คน   
   ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน มีพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้  
  - หมู่ที่ 3 บ้านขุนป๋วย  
         - หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะป๊อก 
  - หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต 
  - หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหยวก 
  - หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน 
  - หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง 
  - หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน 
  - หมู่ที่ 16 บ้านหนองมณฑา  
  - หมู่ที่ 19 บ้านห้วยหอย  
  4.7.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า มีบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย 
   - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ จำนวน 1 คน  
   - นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน 
   - พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน 
   - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน   
  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองเต่า มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - หมู่ที่  1  บ้านห้วยอีค่าง 
      - หมู่ที่  2  บ้านทุ่งหลวง  



 

       - หมู่ที่  4  บ้านหนองเต่า  
        - หมู่ที่ 8   บ้านห้วยข้าวลีบ  
  - หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง 
  - หมู่ที่ 12 บ้านขุนวาง  
  - หมู่ที่ 13 บ้านม่อนยะ  
  - หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว  
  - หมู่ที่ 17 บ้านป่ากล้วย  
  - หมู่ที่ 18 บ้านแม่เตียน  
 

5.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
 5.1  โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน   ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล มาเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบล   เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
 
6.  ด้านโครงสร้างขององค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้มีการจัดโครงสร้างส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  1.1  สำนักงานปลัด 
  1.2  ส่วนการคลัง 
  1.3  ส่วนโยธา 
  1.4  ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
7.  ด้านบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ว ิน มีบ ุคลากร ทั ้งส ิ ้น 80 คน แยกเป็น พนักงานส่วนตำบล 30 คน 
ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 19 คน  พนักงานจ้างทั่วไป 30 คน โดยปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 

สำนักปลัด 
 พนักงานส่วนตำบล 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นายสงกรานต์  ศรีจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

2 นางธัญลักษณ์  สุทธกูล หัวหน้าสำนักปลัด 

3 นางสาวนวลอนงค์  ติ๊บสุยะ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

4 นายนิกร  สุทธกูล นักพัฒนาชุมชน 

5 นายจำรัส  เสนปานัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6 นางอรพินท ์ สุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป 

7 นายชัยวัฒน์  แสนภิบาลพงศ์ นิติกร 

8 นายพรมชัย  ปองขจัดภัย นักทรัพยากรบุคคล 



 

 ลูกจ้างประจำ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นางจตุพร  ร่วมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นางสุธดาอร  อินตา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

2 นายณัฐพล  แสนใจยะ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3 นายประทวน  ชัยชื่น พนักงานขับรถยนต์ 

4 นายแดนชัย  โปธา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

5 นายปาน  กัลยาสาย พนักงานดับเพลิง 
 

 พนักงานจ้างทั่วไป 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นายพระคะ  แปะนุ คนงานทั่วไป 

2 นางสาวเบญจรัตน์  พิจารณ์ คนงานทั่วไป 

3 นายอติวัณณ ์ นภาคีรีรมย์ พนักงานดับเพลิง 

4 นายวัฒนากร  คีรีไพรภักดี พนักงานดับเพลิง 

5 นายถนอม  เป็งใจมา พนักงานดับเพลิง 

6 นางคำมาเรือน เทือกภู่ จ้างเหมาบริการ 

7 น.ส.อังคณา  ศิริปินตา จ้างเหมาบริการ 

8 นางจำปี  อินทะศรี จ้างเหมาบริการ 

9 น.ส.สิราวรรณ สิริภา จ้างเหมาบริการ 

10 นางกัลยา  พนาวิเวศน ์ จ้างเหมาบริการ 

11 ว่าที่ ร.ต.หญิง นภาพรรณ  ออนเขียว จ้างเหมาบริการ 

12 นายรพีภัทร  เกียรติเวทย์ จ้างเหมาบริการ 

13 นายสมพิษ  สาระเพ็ญ จ้างเหมาบริการ 

14 นายสบุิน  สุคำ จ้างเหมาบริการ 

15 นายอรรถชัย  เครือฝั้น จ้างเหมาบริการ 
 



 

ส่วนการคลัง 
 พนักงานส่วนตำบล 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นางสาวพวงทอง  โกฎคำ ผู้อำนวยการกองคลัง 

2 นางสาวณัฐชา  เวียงสิมา นักวิชาการคลัง 

3 นางสายรุ้ง  เชียงมูล นักวิชาการเงินและบัญชี 

4 นางสาวนนทพร  ไชยเสนา นักวิชาการพัสดุ 

5 นายยุทธนา  ฟูวงศ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

6 นางสาวธัญวรัตน์  กันธิยะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

7 นางสาวสาวิตรี  ตนกิจ เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

 พนักงานจ้างภารกิจ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นางสาวสุพรรษา  รักรุกขชาติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

2 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  อินทะศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

 พนักงานจ้างทั่วไป 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 น.ส.ชุติกาญจน์  หล้าสา จ้างเหมาบริการ 
 

กองช่าง 
 พนักงานส่วนตำบล 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นายกำธร  พรหมฟัง ผู้อำนวยการกองช่าง 

2 นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์สุข วิศวกรโยธา 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นางสาวจุฑารัตน์  โสภา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

2 นายวัชรินทร์  เชียงมูล ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

3 นายชินกร  พรทวีวัน ผู้ช่วยนายช่างโยธา 



 

 พนักงานจ้างทั่วไป 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นายถนัดกิจ  คีรีไพรทอง คนงานทั่วไป 

2 นายศรัญยู เป็งใจมา จ้างเหมาบริการ 

3 นายคมสัน ศิริภา จ้างเหมาบริการ 

4 น.ส.อรัญญา  คำแปง จ้างเหมาบริการ 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 พนักงานส่วนตำบล 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นางกนกพร  พรหมชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

2 นางสาวโชติกา  จันทร์ศรี นักวิชาการพัสดุ 

3 นางสาวอารี  การมั่ง ครู 

4 นางสาวปริศนา  คำมา ครู 

5 นางประณิดา  ศิริเป็ง ครู 

6 นางธิตินันท์  พิทักษ์สว่างแสง ครู 

7 นางสาวกาญจณา  เกษตรสุขใจ ครู 

8 นางสาวบัวแก้ว  ชนาศัย ครู 

9 นางสุภาพร  สุดเสรี ครู 

10 นางจุฬาลักษณ์  จำปา ครู 

11 นางสาวปทุมทิพย์  วงศ์ใหม่ ครู 

12 นางดวงทิพย์  บุญเลิศรักษ์ ครู 

13 นางชลธิชา  ศศิธรรัตนชัย ครู 

 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นายสุรกานต์  อินทะศรี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

2 นางเบญจพร  ปัญญาแผ่ผล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

3 นางอรพิน  สุริบุญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 



 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

4 นางอาภัสรา  แซ่ลี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

5 นางสาวพรชิตา  จ๊ะโด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

6 นางจันจิรา  จ่อวาลู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

7 นางสาววิมลณัฐ  บุญลือ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

8 นางศิริสุข  ปภาดาตระกูล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

9 นางบุญศร ี จ่อวาลู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 พนักงานจ้างทั่วไป 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1 นางสาววนาลี  ยาม ู คนงานทั่วไป 

2 นางสาวอารีรัตน์  ส่าโพ ผู้ดูแลเด็ก 

3 นางสาวอวัศยา  แก้วปวน ผู้ดูแลเด็ก 

4 นางสาวชุมแพ  โพนิเบเอ ผู้ดูแลเด็ก 

5 นางสาวอัญชลี  วสันต์สุขใจ ผู้ดูแลเด็ก 

6 นางสาวพัชรา กมลสุขมงคล ผู้ดูแลเด็ก 

7 นางสาววาพร  ขนอบกายา จ้างเหมาบริการ 

8 นางสาวดรุณี ปู่จ้อย จ้างเหมาบริการ 

9 นางสาวทัตพร สีลอยอุ่นแก้ว จ้างเหมาบริการ 

10 นางสาวนิภาพร  เกษตรสุขใจ จ้างเหมาบริการ 
 
  



 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นางเกศริน  ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 

2 นายโต่ง  แซ่ย้าง รองนายกฯ คนที่ 1 

3 นางจันทร์ฉาย  โนลอย รองนายกฯ คนที่ 2 

4 นายพันศักดิ์  ไพรสณฑ์หรรษา เลขานุการ นายกฯ 
 
ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1 นายสุทัศน์  สุวรรณ ประธานสภาฯ 

2 นายเสริมพล  แสนทวีสุข รองฯ 

3 น.ส. สชุาดา  สุขเป็ง เลขาฯ 

4 นายอาทิตย์  พุทธรักสกุล ส.อบต. หมู่ 1 

   - ว่าง - ส.อบต. หมู่ 1 

5 นายส่าโก่เจะ  แสนสุขอุดมขวัญ ส.อบต. หมู่ 2 

6 น.ส. อุมาพร    วีระหลานหลวง ส.อบต. หมู่ 2 

7 นายทวี  มีทูดี ส.อบต. หมู่ 3 

8 นายขวัญชัย  แหล่โพแหนะ ส.อบต. หมู่ 3 

9 นายศรานนท์ โชติเสริมทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 4 

   - ว่าง - ส.อบต. หมู่ 4 

10 นายจรัญ     ใจหล้า ส.อบต. หมู่ 5 

11 นายนพคุณ  กฎบัญญัติ ส.อบต. หมู่ 5 

12 นางสายทอง  ตุ่นแก้ว ส.อบต. หมู่ 6 

13 นายปภังกร  คีรีไพรภักดี ส.อบต. หมู่ 7 

14 นายสถาพร  กิ่งไพรทอง ส.อบต. หมู่ 7 

15 นายสมบูรณ์  ศักดิ์ชีวอมรกุล ส.อบต. หมู่ 8 

16 นางบัวผัน  อริยะ ส.อบต. หมู่ 9 

   - ว่าง - ส.อบต. หมู่ 9 
  



 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

17 นายรณชัย  เกษตรสุขใจ ส.อบต. หมู่ 10 

18 นายบัญชา  ศศิธรรัตนชัย ส.อบต. หมู่ 10 

19 นายสมบัติ  จันทรามูล ส.อบต. หมู่ 11 

20 นายสันติชัย  ภูวนาสันต ิ ส.อบต. หมู่ 12 

   - ว่าง - ส.อบต. หมู่ 12 

21 นายหล้า  เลาย่าง ส.อบต. หมู่ 13 

   - ว่าง - ส.อบต. หมู่ 13 

22 นายมงคล       ลิโยตะนิพอ ส.อบต. หมู่ 14 

23 นายจิต         จิรธารเจริญ ส.อบต. หมู่ 14 

24 นายทวี      จันทะแพ ส.อบต. หมู่ 15 

25 นางบุญศร ี  รุ่งเกียรติเจริญ ส.อบต. หมู่ 15 

26 นายบรรพต  ทรายบรรพต ส.อบต. หมู่ 16 

27 นายละแฮ  พงศ์ชำนาญไพร ส.อบต. หมู่ 16 

28 นายประภาส  พะแกะลี ส.อบต. หมู่ 17 

29 นายกอบชัย  ไพรสณฑ์สันทัด ส.อบต. หมู่ 17 

30 นายอำพล   ปัจจุสะ ส.อบต. หมู่ 18 

31 นายมนตรี  ขจรขจายกิตติ ส.อบต. หมู่ 18 

32 นายสุริยา สุเค ส.อบต. หมู่ 19 

   - ว่าง - ส.อบต. หมู่ 19 
 



 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน) 
 

 1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ชุมชนน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

 2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.1 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อ รางระบายน้ำ 
  1.2 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  1.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค / ระบบประปา / แหล่ง

น้ำเพื่อการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.1 แนวทางการพ ัฒนาด ้าน  การสร ้ า งความช ัด เจนและม ีส ่ วนรวมในการจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน และภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  2.2. แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
  3.4 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบ 
  4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทั้งศูนย์

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยและองค์กรชุมชน 
  4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการนำหลักคำสอน กิจกรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาคนในชุมชน และ

ทำนุบำรุงศาสนา 
  4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และสนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.6 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
  5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
  5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
  5.3 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาข้อบัญญัติตำบล/สร้างมาตรการที่ สนับสนุนการจัดการ

ท่องเที่ยวปลอดภัยให้ยั่งยืน 
   



 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหาตลาดรองรับราคาพืชผลทางการเกษตร 
  6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลแม่วิน 
  6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรเพ่ือความพอเพียงของชุมชน

และตำบล 
  6.4 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ  
  7.1. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ แบบมีส่วน

ร่วมของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  7.2 แนวทางการพัฒนาด ้านการส ่งเสร ิมการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตย อ ันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  7.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
  7.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนให้มีความสัมพันธ์กัน 
  7.5 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบศักยภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานต่าง ๆที่ตั้งขึ้น โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน 

  7.6 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่  ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
สำหรับหน่วยงานและบริการชุมชน  

  7.7 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรี 
 3.  เป้าประสงค์ 
  1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคมีคุณภาพ เพียงพอกับความจำเป็นพื้นฐานของชุมชน 
 2. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ มุ่งสู่ความยั่งยืน 
 3. พัฒนาเสริมสร้างสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  4. พัฒนาและยกระดับการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
  5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนทุกหมู่บ้าน 
  7. การบริหารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชน ภาครัฐ เอกชน เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4.  ตัวช้ีวัด 
  ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
  5.  ค่าเป้าหมาย 
   1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างท่ัวถึง มากกว่าร้อยละ 60 
   2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการแบบยั่งยืน มากกว่าร้อยละ 60 



 

   3. ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่วินได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มากว่าร้อยละ 50 
   4. เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตำบลแม่วินได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และประชาชน
ในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ได้มากกว่าร้อยละ 60 
   5. ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแม่วินมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวตำบลแม่วินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   6. ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่วินสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ 

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70 
 
ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณ 2562   จำนวน  550,000.-  บาท 
 งบประมาณ 2563   จำนวน  550,000.-  บาท 
 งบประมาณ 2564   จำนวน  550,000.-   บาท 
 งบประมาณ 2565   จำนวน  600,000.-   บาท 
 งบประมาณ 2566   จำนวน  600,000.-   บาท 
จำนวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  –    คน 
 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ปรากฏดังนี้ 
  1. สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
 คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สำนัก 3 กอง และมี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

สำนักงานปลัด 2 12 14 
กองคลัง 1 9 10 
กองช่าง 1 4 5 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 18 18 
รวมทั้งหมด 4 43 47 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่  
ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จำนวน 80 คน คำนวณได้ 2 คน/เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ซึ่งในการ



 

ปฏิบัติงานภายในขององค์กร เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจำเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่  และใช้ระบบ LAN ภายในสำนักงาน โดยใช้แพ็คเกจรายเดือน 3BB GIGA Fiber 1Gbps/1000M 

 
 ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มา
รับบริการภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เพื่อการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน หรือ 
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน แต่ความเร็วยังไม่แรงพอ 
อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
 ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจำนวน 
3 ชุด โดยใช้หมายเลข 053-027777-9  จำนวน 3 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายใน
จะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพ่ือติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้อง
มีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 

 
 ระบบโทรสาร (FAX) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข 
053-027777-9  จำนวน 3 เลขหมาย เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็ว และยังมีความจำเป็นใน
การใช้เทคโนโลยี นี้ 
 
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 แนวทาง ซึ่ง
จะต้องดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
  2.1 มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานผ่าน
ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  เช่น  
   - ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น (PDMS) 
   - ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (Electronic Plan) 
   - ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (G-procurement) 
   - ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
   - ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-lass) 
   - ระบบงานสารบรรณ 
   - ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
   - ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
   - ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 



 

  2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่วิน ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี ่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้านการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
   - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง และลงวันที่ของ
เลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
   - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไปวางแผน
ในการจัดอบรมได้ทันท่วงท ี
   - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กร
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 



 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ SWOT 

 
 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2558 - 2562 โดย
จากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  
 ปัจจัยภายใน 
  จุดแข็ง  : การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานกำกับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจำกัด 

: การดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  

 
 ปัจจัยภายนอก 
  โอกาส : หน่วยงานผู้กำกับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ อยู่เสมอ 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการดำเนินงานที่หน่วยงานผู้กำกับดูแล กำหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดำเนินการมาก 
   : การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

บทที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยทุธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

 
  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2558-2562 จึงสามารถนำมาสรุปและจัดทำเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่วิน ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นหน่วยงานที่นำระบบ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ 
   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือนำมาพัฒนาระบบ 
 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริหารและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร 
แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา
ได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
  



 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื ่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู ้ร ับบริการ และผู ้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู ่การพัฒนา
ประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และ
สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนา
บุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกำหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น การจะทำ
ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำงานด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริห ารส่วน
ตำบลแม่วิน ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร ์ งานการ

บริหาร 
งาน

บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญช ี

งาน
ป้องกัน
และ

บรรเทา
สาธารณ

ภัย 

งาน
พัสดุ
และ

ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได ้

งาน
การ 

ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบรหิาร เพื่อ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกดิประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
  



 

บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน กำหนดไว้ 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากหาก
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
สารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มี การพัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 

1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 



 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
แผนงาน  : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลมุทุกส่วน ทุกกองภายในสำนักงาน 

มีระดบัความเร็วของอินเตอร์เนต็ใน
องค์การทุกจุด 

จุด 5 
100,000 

5 
100,000 

5 
100,000 

5 
100,000 

5 
100,000 

สำนักปลดั 
500,000 

2. จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารกลาง (DATA 
CENTER) 

มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบคน้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของผู้มาใช้บรกิาร 

แห่ง 1 
35,000 

1 
35,000 

1 
35,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

สำนักปลดั 
125,000 

3. จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร
สำนักงานให้ครบทุกกองและห้องผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพื่อตดิต่อกันภายในอย่าง
ทั่วถึง 

เครื่อง 5 
6,000 

5 
6,000 

5 
6,000 

- - สำนักปลดั 
18,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด       643,000 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนา
ประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแน วทางของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 
เป้าหมาย 
 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
 2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 



 

แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมลูสำหรับหน่วยงาน 

เครื่อง - - 1 
100,000 

- - 
สำนักปลดั 100,000 

2. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สำหรับงาน
สำนักงาน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏบิัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสำนักงานและเจ้าหน้าท่ี
ประจำศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง    1 
23,000 

 

1 
23,000 

 

สป./ 
กองศึกษา 46,000 

3. จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 ตามมาตรฐาน ICT  

เครื่อง 2 
44,000 

2 
44,000 

2 
44,000 

2 
44,000 

2 
44,000 

สป./ 
กองคลัง/กอง
ช่าง/กองศึกษา 220,000 

4. จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศผา่น
อินเตอร์เนต็สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต
ระหว่างสำนักงานจังหวดัและองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครั้ง 1 
9,800 

1 
9,800 

1 
9,800 

1 
9,800 

1 
9,800 

สำนักปลดั 
49,000 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เนต็ 

ครั้ง 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

สำนักปลดั 50,000 

6. จัดหาเครื่องพิมพ์ Muntifunction 
แบบหมึกฉีด inkjet  

มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดที่กำหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง -1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000- 

1 
10,000 

1 
10,000 

สป./ 
กองคลัง/กอง
ช่าง/กองศึกษา 

50,000 

7. จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
   LED ขาวดำ 

มีเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดที่กำหนดใน
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง -2 
14,600 

2 
14,600 

3 
21,900- 

2 
14,600 

2 
14,600 

สป./ 
กองคลัง/กอง
ช่าง/กองศึกษา 

    80,300 

8. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊สำหรับงาน
ประมวลผล 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คสำหรบังาน
ประมวลผลตามมาตรฐาน ICT 

เครื่อง -- 1 
21,000 

- - 1 
21,000 

สำนักปลดั 42,000 

9. จัดหาวัสดคุอมพิวเตอรเ์พื่อใช้งานใน
สำนักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก 
ปริ้น แผ่น DVD  

ครั้ง 4 
60,000 

4 
60,000 

4 
60,000 

4 
60,000 

4 
60,000 

สป./ 
กองคลัง/กอง
ช่าง/กองศึกษา 

300,000 

10. จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์, ซ่อมแซมเครือข่าย, 
เครื่องพิมพ์, โทรศัพท์ โทรเลขภายในสนง. 

มีอุปกรณส์ำรองสำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้
สำนักงาน เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 

ครั้ง 4 
150,000 

4 
150,000 

4 
150,000 

4 
150,000 

4 
150,000 

สป./ 
กองคลัง/กอง
ช่าง/กองศึกษา 

 
750,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด       1,687,300 
  



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจำ
งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมาย 
 1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
 2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
 4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 
 
แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลกั/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2566 
(บาท) 

1. อบรมหลักสูตรการจัดทำเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

สำนักปลดั 100,000 

2. อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบแผนที่ภาษ ี เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร คน 4 
40,000 

4 
40,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

กองคลัง/ 
กองช่าง 140,000 

3. อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 
   E-GP 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

กองคลัง 100,000 

4. อบรมหลักสูตรการใช้งาน โปรแกรม  
   E-Plan 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร คน 3 
30,000 

3 
30,000 

3 
30,000 

3 
30,000 

3 
30,000 

สป./ 
กองคลัง 

150,000 

5. อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม  
   E-LASS 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

สป./ 
กองคลัง/กอง
ช่าง/กองศึกษา 

300,000 

6.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง 

เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

กองช่าง 100,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด       890,000 



 

บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
การวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จะประสบ

ความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล

แม่วิน ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังโครงสร้างแสดงดังภาพด้านล่าง 
ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กำกับ ติดตาม ประเมินผล และมี
คณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดำเนินโครงการ
ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การกำหนด
นโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัด
ทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายสงกรานต์  ศรีจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็น ประธาน และมีหัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลั ง, ผู้อำนวยการกองช่าง,
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ว ิน ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จะทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจง
ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้  และดูแลความก้าวหน้าของ
โครงการ 

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



 

5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ปฏิบัติได้สอดคล้องและครอบคลุม 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กำหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ
ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้กำหนดไว้ดังนี้ 

 
5.2.1 สรุปตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
ระบบ 

1.เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้
ครอบคลมุทุกส่วน ทุกกองภายในสำนักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารกลาง (DATA 
CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงาน
ให้ครบทุกกองและห้องผู้บริหาร 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เนต็ใน
องค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกันภายในอย่างท่ัวถึง 

1.ติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้ครอบคลุมการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่
วิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศ
การบริหาร เพื่อการ
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โนต๊บุค สำหรับงาน สนง. 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊สำหรับงาน
ประมวลผล 
5.จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
PRINTER) สำหรับ ปริ้นงานกระดาษขนาด เอ3 
6.จัดหาเครื่องพมิพ์ Muntifunction แบบหมึก
ฉีด inkjet 
7.จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ 
8. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊สำหรับงาน
ประมวลผล 
9.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในสำนักงาน 
10.จัดหาอุปกรณซ์่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , เครื่องพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในสำนักงาน 

1.มีเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมลูสำหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสำนักงานและเจ้าหน้าท่ี
ประจำศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตามรายละเอียด
ที่กำหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึกป
ริ้น แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณส์ำรองสำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้
สำนักงาน เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 

1.ระบบการให้บริการ
เครือข่ายจาก
ส่วนกลางให้
ครอบคลมุการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
และระบบสื่อสาร
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจดัทำเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบแผนที่ภาษ ี
3. 3.อบรมหลักสตูรการใช้งานโปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสตูรการใช้งาน โปรแกรม E-
Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง 

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสูตรการ
จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าทีผ่่านการอบรมหลักสตูรการใช้
โปรแกรมแผนท่ีภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-LASS , และ
โปรแกรมด้านการเขียนแบบงานช่างอย่าง
น้อย โปรแกรมละ 2 คน 
3. มีบุคลากรที่มคีวามรูด้้านคอมพวิเตอร์
โดยตรงประจำศูนย์ข้อมลูข่าวสารสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อย่างน้อย 
1 คน 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้า
ร่วมอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 

  5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาห้าปี (2561-2565) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน (2562-2566)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ที่มีอยู่ 
3 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2562-

2566) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาห้าปี 
(2561-2565) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ1.1 แนวทางการจัดทำแผนแมบ่ท
ชุมชนและสนับสนุนการดำเนินงานของ
องค์กรทุกระดับ 
ข้อ 1.9 แนวทางการส่งเสรมิศูนยก์าร
เรียนรู ้

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตในองค์การ
ทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพื่อติดต่อกันภายในอย่างท่ัวถึง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพือ่การ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกดิประโยชน์สูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.12 แนวทางเสริมสร้างสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ข้อ 3.13 แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.มีเครื ่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงาน 
2.มีเครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ ตามมาตรฐาน ICT 
3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกตามรายละเอียดที่
กำหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึกปริ้น 
แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณส์ำรองสำหรับซ่อมแซมเครื่องใช้
สำนักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
ข้อ 3.14 แนวทางการพฒันา บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.15 แนวทางประยุกต์ใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาท
ทางการปกครอง 
ข้อ 3.16 แนวทางการบริการประชาชน 
 

1.เจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสูตรการ
จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าทีผ่่านการอบรมหลักสตูรการใช้
โปรแกรมแผนท่ีภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม E-LASS , และ
โปรกรมด้านการเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรทีม่ีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์
โดยตรงประจำศูนย์ข้อมลูข่าวสารสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อย่างน้อย 2 
คน 

 
  



 

ตารางสรุปยุทธศาสตร์ 
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สามารถสรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่วิน 
 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

141,000 141,000 141,000 110,000 110,000 643,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

298,400 319,400 373,800 321,400 342,400 1,655,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

190,000 190,000 170,000 170,000 170,000 890,000 

รวม 629,400 650,400 684,800 601,400 622,400 3,188,400 
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน/โครงการ 
2562 2563 2564 2565 2566 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 

3 3 3 2 2 13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

7 7 8 8 8 38 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 6 6 6 6 30 

รวม 16 16 17 16 16 81 
 
 

  



 

อ้างอิง 
 

: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2557-2559. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558-2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.นามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
2558-2560. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
2558-2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
2558-2562. 
 
 
 
 
 
 

 



 

คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นางเกศริน ตุ่นแก้ว   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
2. นายโต่ง    แซ่ย้าง      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
3. นางจันทร์ฉาย โนลอย   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
4. นายพันศักดิ์ ไพสณท์หรรษา  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 

  
 
คณะผู้จัดทำ  

1. นายสงกรานต์   ศรีจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ 
2. นางธัญลักษณ์ สุทธกูล  หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ 
3. นางพวงทอง โกฏิคำ   ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
4. นายกำธร พรหมฟัง    ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
5. นางกนกพร พรหมชัย  ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 
6. นายนิกร สุทธกูล  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ 
7. นายจำรัส เสนปานัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
8. นายชัยวัฒน์ แสนภิบาลพงศ์ นิติกร     กรรมการ 
9. นายพรมชัย ปองขจัดภัย นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 
10. นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ นักพัฒนาการท่องเที่ยว      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
บันทึกข้อมูล 
 

1. นางอรพินท์  สุวรรณ 
2. นางสุธดาอร  อินตา 
3. นางสาวเบญจรัตน์  พิจารณ์ 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
เรื่อง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2562-2566 

----------------------------------- 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2562-2566 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกราคม 2563 ตามตัวชี้วัดมิติที ่ 4 ข้อ 2.2. 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2562-2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

 
     
                                         (นางเกศริน ตุ่นแก้ว) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


