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สวนที่ 1
บททั่วไป
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 5 ป< พ.ศ.2558 – 2562 ของ
องคการบริหารสวนตําบลปากนคร ซึ่งสอดคล$องกับการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)
ของประเทศไทย พ.ศ.2557 – 2561 โดยมี ก รอบระยะเวลา 5 ป< เพื่ อให$ ครอบคลุ มและสอดคล$ องกั บ
ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาตามกรอบนโยบาย ICT 2020 โดยจะมีการปรับแผนแมบท ICT ฉบับที่ 3
ทุก 2 ป< หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ
แผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 มีเปาหมายในการเตรียมความพร$อมของประเทศไทยสูยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) อยางยั่งยืน ทั่วถึง และเทาเทียม ด$วยความมั่นคงปลอดภัย โดยให$ความสําคัญกับ
การนํา ICT มาใช$พัฒนาประเทศด$วยยุทธศาสตรหลัก 4 ด$าน ได$แก ด$านทุนมนุษย ด$านโครงสร$างพื้นฐาน ICT
ด$านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และด$านธุรกิจและอุตสาหกรรม
องคการบริหารสวนตําบลปากนคร ได$จัดตั้งศูนยการเรียนรู$ ICT ตําบลปากนคร ได$รับการ
อนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกาสื่อสาร ประจําป<งบประมาณ 2554 ภายใต$ชื่อ
“ศูนยการเรียนรู$ ICT ชุมชนตําบลปากนคร ขนาด L ซึ่งมีคอมพิวเตอรจํานวน 16 เครื่อง พร$อมระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL แตขณะนี้ได$รับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลปากนคร มีระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง FTTX เป^นการนําสายใยแก$วนําแสงมาเชื่อมใช$อินเทอรเน็ต มีคุณภาพและความเร็ว
ในการรับ - สงสัญญาณสูง และมีสัญญาณ WiFi ในการให$บริการประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล$เคียง องคการ
บริหารสวนตําบลปากนครตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
ความก$าวหน$าทางเทคโนโลยีด$วยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกองคกร
เพื่อให$เกิดการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากนคร เป^นไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุ
พันธกิจตามที่กําหนดไว$
วัตถุประสงค"ของการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.เพื่อสงเสริมให$มีการเรียนรู$ ICT เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให$สามารถเข$าถึงอินเทอรเน็ต
โดยการค$นคว$าข$อมูล ตอยอดความรู$และสงเสริมการเรียนรู$ตลอดชีวิต แกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใน
ชุมชนและนอกชุมชน
2.สงเสริมให$มีการเรียนรู$ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป^นแหลงรวบรวมความรู$ภูมิปaญญา
ท$องถิ่น และสารสนเทศที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิต การสร$างงาน สร$างอาชีพ ตลอดจนสนับสนุนการ
ตัดสินใจของคนในชุมชนได$
3.สงเสริมให$ชุมชนมีความรู$ ความชํานาญด$านเทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร
วิสัยทัศน"
วิสัยทัศน “สงเสริมการเรียนรู$ด$าน ICT และพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล”
พันธกิจ
“องคการบริหารสวนตําบลปากนคร จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมใช$ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาท$องถิ่น”

-2เป7าหมาย
1.มีโครงสร$างพื้นฐานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได$มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช$
งานอยางเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ
2.มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเป^นระบบและ
ตอเนื่องเพื่อนําองคความรู$ที่ได$มาใช$ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากนคร ไปสูสังคมแหงภูมิปaญญา
และการเรียนรู$
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท$องถิ่น
4.ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให$มีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพรข$อมูลขาวสารผานทางระบบอินเตอรเน็ต

-3สวนที่ 2
สถานภาพและสภาพแวดล0อมขององค"การบริหารสวนตําบลปากนคร
1.ข0อมูลทั่วไป
ตําบลปากนคร เมื่อสมัยกอนการเดินทางเข$าสูตัวเมือง ซึ่งชาวบ$านทั่วไปเรียกวา “นคร” ต$องใช$เรือ
เข$าทางปากคลองสูตัวเมือง ชาวบ$านจึงเรียกทาเรือหรือปากคลองวา “ปากนคร” ซึ่งหมายถึงปากทางเข$าสู
เมือง ตําบลปากนครมีจํานวนหมูบ$านทั้งหมด 6 หมูบ$าน ได$แก หมูที่ 1 บ$านปากน้ํา หมูที่ 2 บ$านปากนคร
บน หมูที่ 3 บ$านนางพระยา หมูที่ 4 บ$านตากแดด หมูที่ 5 บ$านคันธง หมูที่ 6 บ$านคลองขุด
ภาพทั่วไป
1.1 องค"การบริหารสวนตําบลปากนคร ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช หางจากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จด องคการบริหารสวนตําบลทาซัก
ทิศใต$
จด องคการบริหารสวนตําบลทาไร,องคการบริหารสวนตําบลทาเรือ
ทิศตะวันออก จด เทศบาลตําบลปากนครและอาวไทย
ทิศตะวันตก จด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
องคการบริหารสวนตําบลปากนคร มีพื้นที่ในเขตปกครองประมาณ 56.32 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
35,200 เขตการปกครอง มีทั้งหมด 5 หมูบ$าน ดังนี้
ประชากร

จํานวน

หมูที่
2
3
4
5
6

ชื่อหมูบ0าน
บ$านปากนครบน
บ$านนางพระยา
บ$านโคกขอย
บ$านคันธง
บ$านคลองขุด
รวม

พื้นที่

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1,481
401
1,135
962
227
4,206

1,312
715
1,063
1,203
303
4,596

1,409
742
1,178
1,234
322
4,885

2,721
1,457
2,241
2,437
625
9,481

กํานัน/ผู0ใหญบ0าน
(ไร)

10,961
3,170
8,913
10,456
1,700
35,200

นายศิริพร นาวาพัสดุ
นายชัยธวัช เกื้อกูล*
นายประยุทธ ศิรคิ ุณ
นายจําเริญ บุญผลึก
นายสุนทร บรรจุสุวรรณ

ข$อมูล : ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557 สํานักทะเบียนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : หมูที่ 1 บ$านปากน้ําปากนคร อยูในเขตปกครองของเทศบาลตําบลปากนคร ทั้งหมูบ$าน
และหมูที่ 6 บางสวน

-42. ลักษณะภูมิประเทศของตําบลปากนคร
ลักษณะทั่วไปของภู มิอากาศของตําบลปากนคร จัดอยูในประเภทที่อยู ภายใต$อิทธิ พลของ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกเฉียงใต$ ทําให$มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู เทานั้น คือ ฤดูร$อน ฤดู
ฝน โดยประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน จะเป^นฤดูร$อนฝนฟาจะไมตกอากาศคอนข$างร$อน ระหวางเดือน
พฤษภาคม-กันยายน ฝนจะตกคอนข$างชุกเพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมีฝนหนาแนน
ในระยะเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ซึ่งในระยะนี้จะเป^นสาเหตุให$น้ําหลากเกือบทุกป<
3.ด0านเกษตรกรรม
พื้นที่ในเขตองคการบริ หารสวนตําบลปากนคร สวนใหญเป^นพื้นที่ ชนบทและเกษตรกรรม
ประชาชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพด$านการเกษตร เชน ทํานา ทําการประมง ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว โดย
พืชเศรษฐกิจที่ทํารายได$ให$แกเกษตรกร ได$แก ข$าว พืชผัก ไม$สน สวนสัตวเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง
ได$แก โค แพะ สุกร ไกและเป^ด สวนอาชีพอื่นที่รองลงมา ได$แก รับจ$างทั่วไป ค$าขาย เป^นต$นสภาพ
ปaญหาที่พบในการประกอบอาชีพด$านการเกษตรของตําบลปากนคร คือ มักจะประสบปaญหาต$นทุนการผลิตสูง
ราคาผลผลิตตกต่ํา กอปรกับสภาพพื้นที่มักจะประสบปaญหาน้ําทวม โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ทําให$ไรนาได$รับ
ความเสียหาย และสัตวเลี้ยงไมมีที่อยู
4.ด0านพาณิชยกรรม
พาณิ ช ยกรรมที่ พ บในเขตพื้ น ที่ ส วนใหญเป^ น ธุ ร กิ จ ขนาดยอม เชน ร$ า นค$ า ขายของชํ า
ภัตตาคารหรือร$านอาหาร และนอกจากนี้ยังมีธุรกิจบริการ เชน ร$านซอมรถมอเตอรไซค อูซอมรถยนต
ปajมน้ํามัน โรงสี รีสอรท เป^นต$น แตพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปากนคร บริเวณด$านทิศตะวันออก
ของเมืองนครศรีธรรมราช มีโอกาสที่เจริญเติบโตด$านเศรษฐกิจคอนข$างสูง เนื่องจากการขยายตัวของเมือง
นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะการขยายตัวด$านที่อยูอาศัยของโครงการหมูบ$าน สถานประกอบการตางๆ ซึ่ง
นับวาในอนาคตจะสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ เพื่อพัฒนาท$องถิ่นได$มากขึ้น
5.ด0านอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลปากนคร ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากสภาพ
ที่ตั้งไมเหมาะสมและไมมีวัตถุดิบที่เกี่ยวข$องที่จะปอนโรงงาน จึงทําให$ไมมีปaญหาเรื่องมลภาวะเป^นพิษ
6.ข0อมูลรายได0ของครัวเรือน

สรุปจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรที่ได0บันทึกไว0ในฐานข0อมูลความจําเปEนพื้นฐาน ระดับ
หมูบ0าน ปF 2557
หมูบ0าน
หมูที่ 2 ปากนครบน
หมูที่ 3นางพระยา
หมูที่ 4 โคกขอย
หมูที่ 5บ$านคันธง
หมูที่ 6คลองขุด
รวม

จํานวนครัวเรือน เพศชาย (คน)
239
426
175
364
157
321
173
442
107
196
851
1,749

เพศหญิง (คน)
401
386
305
418
190
1,700

รวม (คน)
827
750
626
860
386
3,449

-5สรุปผลการจัดเก็บข0อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปF 2557 ระดับตําบล
จํานวนครัวเรือนที่มีรายได$เฉลี่ยน$อยกวา คนละ 30,000 บาท/ป< สุมจาก 851 ครัวเรือน
5 หมูบ$าน ต่ํากวาเกณฑมี 2 หมูบ$าน ดังนี้
หมูที่ 2 บ$านปากนครบน จํานวน 4 ครัวเรือน รายได$เฉลี่ย 25,233 บาท/ป<
หมูที่ 5 บ$านคันธง จํานวน 1 ครัวเรือน รายได$เฉลี่ย 20,000 บาท/ป<
7.สภาพทางสังคม
7.1 การศึกษา มีสถานศึกษาทั้งในระดับกอนอนุบาล 2 แหง ระดับประถมศึกษา 4 แหง และ
มัธยมศึกษา 1 แหง รวมทั้งสิ้น 7 แหง
- ระดับกอนอนุบาล (ปฐมวัย) จํานวน 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ$านคันธง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปากนคร (ร.ร.วัดทานคร)
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 4 แหง ได$แก โรงเรียนวัดนางพระยา โรงเรียนวัดทานคร
โรงเรียนวัดหัวนอน และโรงเรียนบ$านคันธง
- ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ
(ม.1=178 คน,ม.2=193 คน,ม.3=212 คน,ม.4=66 คน,ม.5=83 คน,ม.6=95 คน)
- ที่อานหนังสือพิมพ จํานวน 5 แหง
ตาราง : แสดงข0อมูลนักเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค"การบริหารสวนตําบลปากนคร
ชื่อสถานศึกษา
1. ศพด.บ$านคันธง
2. ศพด.อบต.ปากนคร
3. ร.ร.วัดนางพระยา
4. ร.ร.วัดทานคร
5. ร.ร.วัดหัวนอน
6. ร.ร.บ$านคันธง
7. ร.ร.ทานครญาณวโรภาสอุทิศ
รวม

ที่อยู
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

5
4
3
4
2
5
2

ปฐมวัย/
อนุบาล
52
46
21
23
7
34
183

จํานวนนักเรียน (คน)
ประถม มัธยมต0น มัธยมปลาย

รวม

55
65
24
90
-

583

244

52
46
76
88
31
124
827

234

583

244

1,244

หมายเหตุ: ข$อมูล ณ19เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 สถานศึกษาในเขตพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลปากนคร

7.2 สถาบันและองค"กรศาสนา
มีสถาบันทางศาสนา จํานวน 7 แหง ประกอบด$วย
- วัด จํานวน 5 แหง ได$แก วัดนางพระยา , วัดทานคร (โคกขอย) , วัดโบสถ ,
วัดหัวนอน และวัดหัวตรุด
- มัสยิด จํานวน 2 แหง ได$แก มัสยิดนูรุดดีน มัสยิดนูรุลเฮี๊ยะสาน
จํานวนผู$นับถือศาสนาพุทธ ร$อยละ 85.47 และนับถือศาสนาอิสลาม ร$อยละ 14.56
ของจํานวนประชากรทั้งหมด

-68.สาธารณสุข
-สถานีอนามัย 1แหงคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ$านโคกขอย
คลินิกเอกชน 2 แหง
- อัตราการใช$ส$วมราดน้ํา 100 %
สาธารณสุขของตําบลมีบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหน$าที่ที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บ$านโคกขอยจํานวน 5คน ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่หมูที่ 2 – 5 ซึ่งคิดอัตราสวนเจ$าหน$าที่ตอจํานวน
ประชากร 1 : 1,757 คน สวนหมูที่ 6 อยูในความรับผิดชอบของสถานีอนามัยมุขธารา เทศบาลตําบลปาก
นครโรคที่เกิดขึ้นเป^นประจําในเขตพื้นที่ 5 อันดับแรก ได$แก 1. โรคความดันโลหิตสูง2. ไข$หวัด 3. ปวด
เมื่อยกล$ามเนื้อ 4. เบาหวาน 5. อาหารไมยอย (โรคกระเพาะอาหาร)
9.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน
- สายตรวจตํารวจประจําตําบล
- สมาชิกอาสารักษาความสงบหมูบ$าน (ชรบ.)
- อาสาสมัครปองกันภัยฝqายพลเรือน (อปพร.)
- ที่พักสายตรวจ
- อาสาสมัครตํารวจบ$าน (อส.ตร)
10.การบริการพื้นฐาน
10.1 การคมนาคม
- ถนนลูกรัง
- ถนนลาดยาง
- ถนนคอนกรีต
- สะพานคอนกรีต
- สะพานไม$

1
1
1
1
1

29 สาย
7 สาย
35สาย
11 แหง
1 แหง

10.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพทสาธารณะ
6
แหง
- สถานที่บริการอินเตอรเน็ต
1
แหง
- หอกระจายขาวของหมูบ$าน
5
แหง
- ระบบเสียงไร$สาร 1 ศูนย รวม จํานวน
21 จุด
(ป< 55 จํานวน 5 จุด ,ป< 56 จํานวน 6 จุด ,ป< 57 จํานวน 10 จุด)
11.การไฟฟ7า
- จํานวนหมูบ$านที่ไฟฟาเข$าถึง
5
หมูบ$าน
- จํานวนประชากรที่ใช$ไฟฟาครบทุกครัวเรือน

ชุด
ชุด
ชุด
แหง
ชุด

-712.แหลงน้ําธรรมชาติ
- คลอง
6
แหง
- อางเก็บน้ํา
1
แหง
ได$แก คลองปากนคร , คลองนครน$อย หรือ คลองหน$าเมือง , คลองปqาเหล$า ,
คลองสวนหลวง , คลองคูพาย , คลองขุด และอางเก็บน้ําบางชิบ
13.แหลงน้ําที่สร0างขึ้น
- ฝาย
4 แหง
- เหมืองน้ํา
9 แหง
- ประปาหมูบ$าน
12 แหง
14.ข0อมูลอื่น ๆ
14.1)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลปากนคร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ในพื้นที่จึงมีพื้นที่เกษตรกรรมมาก
ที่สุด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมที่มี ได$แก ลําคลอง ต$นไม$ริมคลอง สัตวน้ํา นอกจากนี้ทางองคการ
บริหารสวนตําบลปากนคร ได$รณรงคให$ประชาชนมีสวนรวมในการปลูกปqาชุมชนและปลูกต$นไม$ริมทางอยาง
ตอเนื่อง
15.มวลชนจัดตั้ง
-

กลุมแมบ$าน
กลุมสตรี
กลุม อสม.
กลุมอาชีพ
สภาวัฒนธรรมตําบล
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบล
ศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชนปากนคร

5
1
5
8
1
1
1

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
คณะ
ศูนย

16.ข0อมูลการเมืองและการบริหาร
ใช$รูปแบบการบริหาร โดยนายกองคการบริหารสวนตําบล แยกได$ดังนี้
1. ฝqายบริหาร ประกอบด$วย นายก อบต. 1 คน รองนายก อบต. 2 คนและ
เลขานุการนายก อบต. 1 คน
2. ฝqายนิติบัญญัติ ประกอบด$วย ประธานสภา 1 คน รองประธาน 1 คน และ
สมาชิกสภา อบต. อีก 8 คน รวมเป^น 10 คน
แบงการบริหารราชการออกเป^น 1 สํานักงาน 3 สวน ได$แก
1. สํานักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองชาง
4.สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-817.สภาพแวดล0อมภายในองค"กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู$บริหารขององคการบริหารสวนตําบลปากนคร เห็นความสําคัญและความจําเป^นของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช$ในการดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองคกร
2. มีผู$บริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนตําบลปากนคร ทําหน$าที่เป^นประธานศูนยการเรียนรู$
ไอซีทีตําบลปากนคร พนักงานองคการบริหารสวนตําบลปากนคร ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทน
กลุมเกษตร ตัวแทนกลุมแมบ$าน ตัวแทนกลุมเยาวชน
3. ศูนยการเรียนรู$ ICT ชุมชนตําบลปากนคร ได$รับการอนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป<งบประมาณ 2554
4. มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL และมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง Fttx เป^นการนําสายใยแก$ว
นําแสงมาเชื่อมใช$อินเทอรเน็ต มีคุณภาพและความเร็วในการรับ - สงสัญญาณสูง และมี
สัญญาณ WiFi ในการให$บริการ
5. มีการสงเสริมการขายสินค$าในชุมชนตําบลปากนครโดยผานทางออนไลน ดังนี้
5.1 www paknakhon.go.th
5.2 www.ictpaknakhon.thailandmall.net
5.3 www.ictpaknakhon.com
5.4 Facebook/Fan Page:ศูนยการเรียนรู$ชุมชนตําบลปากนคร
จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรด$านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
2. ขาดบุคลากรด$านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด$าน
3. ขาดความคลองตัวในการจัดหาครุภัณฑด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเนื่องจาก
คาใช$จายและการลงทุนในการจัดซื้อคอนข$างสูง
4. การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไมเหมาะสมเชนเพื่อความบันเทิงและการเข$าถึงเนื่องหาที่ไมเหมาะสม
5. ครุภัณฑด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
18 สภาพแวดล0อมภายนอกองค"กร
โอกาส (Opportunities)
1 ได$รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ได$รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-93. องคการบริหารสวนตําบลปากนครให$การสนับสนุนเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการศึกษาและวิจัย
ภัยคุกคาม (THreats)
1. การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองคการ บริหาร
สวนตําบลปากนคร
3. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
4. มีภัยคุกคามทาอินเทอรเน็ต (Computer Virus) ทําให$การทํางานได$รับความเสียหาย

-10สวนที่ 3
ยุทธศาสตร"การพัฒนาและแผนกลยุทธ"
ยุทธศาสตรการพัฒนาด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบล
ปากนครสืบเนื่องมาจากการจัดตั้งศูนยการเรียนรู$ ICT ชุมชนตําบลปากนคร ประจําป<งบประมาณ 2554
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด$วยวิสัยทัศน เปาหมาย และตัวชี้วัดใน
ภาพรวมของแผนฯ
3.1 วิสัยทัศน" : แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค"การบริหารสวนตําบลปากนคร
พ.ศ. 2558 - 2562
วิสัยทัศน “สงเสริมการเรียนรู$ด$าน ICT และพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล”
องคการบริหารสวนตําบลปากนครถือวาเป^นโอกาสดีที่รัฐบาลมียุทธศาสตรผลักดันให$ประเทศไทยเข$าสู
สังคมแหงการสร$างภูมิปaญญาและการเรียนรู$ (Knowledge Based Society) และกระกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในฐานะกระทรวงที่รับผิดชอบด$านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป^นแกนหลักในการ
ผลักดันให$เกิดสังคมแหงการสร$างภูมิปaญญาและการเรียนรู$โดยมีการตั้งศูนยการเรียนรู$ ICT ชุมชน เพื่อให$เป^น
แหลงเรียนรู$ด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเด็ก เยาวชนและชุมชนในการสงเสริมการเรียนรู$
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให$สามารถเข$าถึงอินเตอรเน็ตโดยการค$นคว$าข$อมูล ตอยอด
ความรู$ ให$แกคนในชุมชนและนอกชุมชน
3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบล
ปากนคร พ.ศ. 2558 - 2562
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบลปากนครได$ยึดกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร และนโยบายหลักของผู$บริหารท$องถิ่นในด$าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปaจจัยแวดล$อมที่มีผลตอการพัฒนาด$าน ICT
ของประเทศที่ได$ทําการวิเคราะหไว$ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 บวกกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในปaจจุบันและแนวโน$มในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของ
องคการบริหารสวนตําบลปากนครไว$ 4 ยุทธศาสตร ได$แก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรให$มีความรู$ความสามารถใน
การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ
ยุทธศาสตรที่ 2 การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท$องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสร$างพื้นฐานที่คุ$มคาและพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 4 การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
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แผนกลยุทธ"ยุทธศาสตร"ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรให$มีความร
ความสามารถในการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปากนครให$
สามารถ พัฒนาความรู$อยางตอเนื่องและสามารถทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กําหนดมาตรฐานความรู$ทางด$านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลปากนครทุกระดับให$สอดคล$องกับมาตรฐานตําแหนง
จัดฝƒกอบรมด$านเทคโนโลยีสารสนเทศแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ปากนคร ให$มีความรู$ทักษะและศักยภาพสูงขึ้น
แผนกลยุทธ"ยุทธศาสตร"ที่ 2 การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท$องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) เพื่อลด
ปริมาณการใช$กระดาษ
จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณให$ได$มาตรฐานและเพียงพอ
จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์
จัดหาระบบทดสอบความรู$ด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประชาชน
แผนกลยุทธ"ยุทธศาสตร"ที่ 3 การพัฒนาโครงสร$างพื้นฐานที่คุ$มคาและพอเพียง
ปรับปรุงโครงสร$างพื้นฐานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคุ$มคาและมีความ
มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับเสรีภาพและความเป^นสวนตัว
มีโครงขายอินเทอรเน็ตไร$สายสาธารณะ (Public wifi) มีความพร$อมในการ
ให$บริการชุมชนในเขตพื้นที่
แผนกลยุทธ"ยุทธศาสตร"ที่ 4 การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
สงเสริมการใช$ประโยชนจาก Free wifi
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อให$บริการแกประชาชนให$เพียงพอและเป^นไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย ICT ให$เป^นศูนยกลางการเรียนรู$ของคนใน
ชุมชนและนอกชุมชน
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สวนที่5
การติดตามและประเมินผล
องค"กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนยการเรียนรู$ ICT อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากนคร
มีผู$ชวยเจ$าหน$าที่ระบบงานคอมพิวเตอร เป^นผู$ดูแลรับผิดชอบศูนยเพื่อความเป^นระเบียบเรียบร$อยในการใช$งาน
ศูนยการเรียนรู$ ICT และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช$ เพื่อให$เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในชุมชน
ตําบลปากนคร จึงต$องกําหนดสิทธิบางประการในการใช$งานศูนยฯ อีกทั้งยังเป^นการดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณภายในศูนย ฯ จึงได$ออกระเบียบการใช$งานศูนยการเรียนรู$ ICT ดังนี้
1.เป†ดบริการจันทร - เสาร (วันจันทร – ศุกร เวลา 09.00 – 17.30น. ,
วันเสาร 09.00 – 15.00 น.)
2.ผู$ใช$บริหารต$องยื่นบัตรสมาชิกแกเจ$าหน$าที่ทุกครั้งเพื่อลงทะเบียนการใช$ห$อง/เครื่องคอมพิวเตอร
3.หากบัตรสมาชิกหาย/ชํารุด กรุณาติดตอเจ$าหน$าที่
4.ห$ามเป†ด – ป†ด เครื่องคอมพิวเตอรกอนได$รับอนุญาต
5.หากอุปกรณหรือเครื่องมือใดๆ ชํารุดหรือสูญหายต$องแจ$งให$เจ$าหน$าที่ทราบทันที
6.ห$ามเคลื่อนย$ายหรือซอมแซม แก$ไขอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิด
7.ห$ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มและสิ่งเสพติดทุกชนิดในห$อง
8.ห$ามสงเสียงดังหรือกระทําการใดๆ อันเป^นการรบกวนผู$ใช$บริการคนอื่น ๆ
9.ห$ามเข$าเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
10.ห$ามผู$ใช$บริการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
11.ห$ามเลนเกมออนไลน ยกเว$นเกมเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู$
12.สมาชิกศูนยฯ สามารถสมัครเข$าชมรมคนรัก IT ตําบลปากนครได$ ซึ่งจะมีสิทธิ์เข$ารวมกิจกรรม
อื่น ๆของชมรมได$ตามความเหมาะสม
13.ผู$ใช$บริการต$องยึดและปฏิบัติตาม พรบ.วาด$วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550
นอกจากนี้ศูนยการเรียนรู$ ICT ตําบลปากนครยังมีคณะกรรมบริหารศูนย ประกอบด$วยนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปากนคร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปากนคร พนักงานสวนตําบล ตัวแทนภาค
ประชาชน ตัวแทนกลุมเกษตร ตัวแทนกลุมแมบ$าน ตัวแทนกลุมเยาวชน เพื่อทําหน$าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น ซึ่งเป^น
การบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไว$ได$มีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเป^นตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ได$

-19ดําเนินการไปแล$วนั้นให$ผลเป^นอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว$หรือไม อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเป^นการตรวจสอบดูวามีความสอดคล$องกับการใช$ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่ง
ผลที่ได$จากการติดตามและประเมินผลถือเป^นข$อมูลย$อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปใช$ในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจตอไป
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
1..ให$สวนราชการในแตละสวนจัดทําแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมทั้งที่ใช$งบประมาณและไมใช$
งบประมาณให$สอดคล$องกับยุทธศาสตร
2.การเพิ่มเติม ปรับปรุง แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินการได$ตามความเหมาะสมของ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
3.การทบทวน ปรับปรุง แผนแมบทฯจะดําเนินการทุกๆ 2 ป< หรือเพื่อให$สอดคล$องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
4.ผู$บริหารองคการบริหารสวนตําบลปากนครมีหน$าที่เป^นประธานคณะกรรมการศูนยการเรียนรู$ ICT
กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
ให$เป^นไปตามแผนฯ
5.ผู$ชวยเจ$าหน$าที่ระบบงานคอมพิวเตอรจะเป^นผู$จัดทําโครงการเมื่อสิ้นสุดแตละโครงการจะจัดทํา
สรุปผลการปฏิบัติงานแตละโครงการรายงานผู$บริหารท$องถิ่น

-12สวนที่ 4
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562)
ขององค+การบริหารสวนตําบลปากนคร
1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอย'างมีวิจารณญาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 โครงการฝ:กอบรมการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเบื้องตน
ใหแก' เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตพื้นที่ ตําบลปากนคร
ประจําปA 2558

-เพื่อใหผูอบรมมีความรู
ความเขาใจการใชงาน
คอมพิวเตอรเบื้องตน
-เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ
สืบคนขอมูลทางอินเทอร
เน็ตและทราบถึงขอดีขอเสีย
ในการบริโภคขอมูล

2 โครงการฝ:กอบรมคอมพิวเตอร
หลักสูตร การใชงานโปรแกรม
Microsoft Word 2010 สําหรับ
การทํางานเบื้องตน ประจําปA
2558

-ส'งเสริมใหมีการเรียนรู
ICT
-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชน

เป-าหมาย/
ผลผลิตของโครงการ
เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
จํานวน 4 โรง 60 คน

งบประมาณ
ผลที่คาดว'า
หน'วยงาน
ตัวชี้วัด
2558 2559 2560 2561 2562
จะไดรับ
รับผิดชอบ
21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 -จํานวน 4 รุ'น -ผูเขาอบรมมีความ สํานักงาน
รูความเขาใจการ
ปลัด
ใขงานคอมพิวเตอร
เบื้องตนสามารถสืบ
คนขอมูลทราบถึง
ขอดีขอเสียในการ
บริโภคขอมูล

เด็ก เยาวชน ประชาชน
19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 -จํานวน 3 รุ'น
ทั่วไป อสม กศน. พนง.ส'วน
ตําบล ครูโรงเรียนสพฐ.
และครู ศพด.อบต.ปากนคร
จํานวน 50 คน

เด็ก เยาวชน
ประชาชน อสม
กศน.ครูรร.สพฐ.
และครู ศพด.อบต.
ปากนครมีความรู
ดาน ICT

สํานักงาน
ปลัด
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1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรใหมีการความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอย'างมีวิจารณญาณและรูเท'าทัน (ต'อ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3 โครงการฝ:กอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชโปรแกรม Microsoft
PowerPont 2010
ประจําปA 2558

-ส'งเสริมใหมีการเรียนรู
ICT
-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชน

4 โครงการฝ:กอบรมการดูแลรักษา
และซ'อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
อย'างง'าย ประจําปAงบประมาณ
2558

-เพื่อให เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรูจักการบํารุง
รักษาวัสดุอุปกรณเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมีการใช
งานไดดีตลอดเวลา

งบประมาณ
เป-าหมาย/
ผลที่คาดว'า
ตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงการ
2558 2559 2560 2561 2562
จะไดรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 -จํานวน 2 รุ'น -เด็ก เยาวชนและ
จํานวน 40 คน
ประชาชนมีความรู
ดาน ICT

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

จํานวน 2 รุ'น ๆละ
15 คน รวม 30 คน

สํานักงาน
ปลัด

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -จํานวน 2 รุ'น เด็ก เยาวชน
ประชาชน อสม
กศน.ครูรร.สพฐ.
และครู ศพด.อบต.
ปากนครมีความรู
ดาน ICT

-142 ยุทธศาสตรที่ 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อลด
ปริมาณการใชกระดาษ

วัตถุประสงค
-เพื่อประหยัดค'าใชจ'ายใน
การดําเนินการ

เป-าหมาย/
ผลผลิตของโครงการ
จัดฝ:กอบรมใหกับพนักงาน
จํานวน 1 ครั้ง

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร -เพื่อใหมีครุภัณฑและอุกรณ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องมือใชที่ทันสมัยเหมาะ พรอมเครื่องสํารองไฟ
สมและเพียงพอต'อการ
จํานวน 2 ชุด
ปฏิบัติงาน
3 โครงการจัดซื้อชุดภาครับสัญญาณ -เพื่อใหประชาชนไดรับ
จํานวน 5 จุด
ของระบบเสียงไรสาย
ทราบขอมูลข'าวสารรวดเร็ว

งบประมาณ
2559 2560 2561 2562
10,000 10,000 10,000

ผลที่คาดว'า
2558
จะไดรับ
-จํานวน
-พนักงานส'วน
1 ครั้ง
ตําบลมีความรูใน
ระบบงานสารบรรณ
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -จํานวน 2 ชุด -สํานักงานมีครุ
ภัณฑคอมพิวเตอร
เพิ่มขึ้น

-

-

-

ตัวชี้วัด

295,000 295,000 -จํานวน 5 จุด ประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลข'าว
สารที่รวดเร็ว

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

-153 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่คุมค'าและพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 โครงการติดตั้งอินเทอรเน็ตใหกับ
ชุมชน

-เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
ICT อย'างทั่วถึง

2 โครงการขยายจุดใหบริการและ
ปรับปรุงคุณภาพ Free wifi
ของ อบต.ปากนคร

-เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
ICT อย'างทั่วถึง

3 โครงการปรับปรุง/ขยาย
ศูนยการเรียนรู ICT

-เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง
ICT อย'างทั่วถึง

งบประมาณ
2559 2560 2561 2562
50,000 50,000

เป-าหมาย/
ผลผลิตของโครงการ
จํานวน 2 ชุมชน

2558
-

ระยะทาง 100 เมตร

75,000 75,000 75,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
-จํานวน 2
2 แห'ง

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจาก
การติดตั้งอินเทอร
เน็ตเพื่อประชาชน

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

90,000 90,000 -จํานวนระยะ -ประชาชนไดเขา
ทาง
ถึง ICT อย'าง
ทั่วถึง

สํานักงาน
ปลัด

300,000 300,000 มีศูนยการเรียน -ประชาชนไดเขา
รู ICT เพิ่มขึ้น ถึง ICT อย'าง
ทั่วถึง

สํานักงาน
ปลัด

-164 ยุทธศาสตรที่ 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร'ประชาสัมพันธขอมูลข'าวสาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรณรงคใหมีการขาย
สินคาผ'านทางออนไลน
-สรางเว็บไซต
-Facebook
-Twitter
-youtube
-Line

วัตถุประสงค
-เพื่อเพิ่มช'องทางในการ
จําหน'ายสินคา
-เพื่อเพิ่มรายไดลดรายจ'าย
ใหกับประชาชน

เป-าหมาย/
ผลผลิตของโครงการ
จัดใหมีการฝ:กอบรม
ปAละ 1 ครั้ง

2 โครงการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพร' -เพื่อเพิ่มช'องทางการ
ประชาสัมพันธขอมูล อบต.
ประชาสัมพันธใหกับชุมชน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่

ปAละ 1 ครั้ง

3 โครงการจัดทําFacebook ของ
อบต.ปากนครและศูนย ICT

จํานวน 2 เฟสบุgค

-เพื่อเพิ่มช'องทางการ
ประชาสัมพันธใหกับชุมชน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่

งบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3,000 25,000 25,000 25,000 25,000

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ
ประชาชนในพื้นที่
มีช'องทางการ
จําหน'ายสินคา

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

-จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนใน
พื้นที่มีช'องทาง
การประชาสัมพันธ

สํานักงาน
ปลัด

จํานวน
2 เฟสบุgค

ประชาชนใน
พื้นที่มีช'องทาง
การประชาสัมพันธ

สํานักงาน
ปลัด

ตัวชี้วัด
-จํานวน
1 ครั้ง

