
  
 

 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่องอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ 

ที ่ 153/2561 
เรื่งอ  แตวอตั้อคณะารรมาารจัดท าแผนแมวบทเทคโนโคยีสารสนเทศแคะาารสื่งสาร  

งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ  พ.ศ.2561 – 2565 
...................................................................... 

 

ด้นย  งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ  า าานดจัดท าแผนแมวบทเทคโนโคยีสารสนเทศแคะาารสื่งสาร 
งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ  พ.ศ.2561 – 2565  เพ่ืงใช้เป็นแนนทาอในาารพัฒนาเทคโนโคยีสารสนเทศขงอ
งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ  เพ่ืงประยุาตกใช้ ICT (Information and Communication Technology) ในาาร
เพห่มประสหทธหภาพาารบรหาารจัดาาร แคะาารใา้บรหาารประชาชนใช้ ICT (Information and Communication 
Technology) 
 

 ในาารนี้  เพ่ืงใา้าารจัดท าแผนแมวบทเทคโนโคยีสารสนเทศแคะาารสื่งสาร งอคกาารบรหาารสวนนต าบค                
คนนปรหอ  พ.ศ.2561 – 2565  เป็นไปด้นยคนามเรียบร้งย  งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ จึอขงแตวอตั้อ
คณะารรมาารจัดท าแผนแมวบทเทคโนโคยีสารสนเทศแคะาารสื่งสารฯ  ดัอนี้  

 1. คณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนปริง  พ.ศ.2561 – 2565  มีาน้าที่ ง านนยาาร สั่อาาร ใา้ค าปรึาษา แนะน า ใา้าารด าเนหนอานตาม
แผนอานเป็นไปด้นยคนามเรียบร้งย ประางบด้นย 

1) นายทัาษหณ  รัาจรหอ นายางอคกาารบรหาารสวนนต าบค   ประธานง านนยาาร 
2) นายพรชัย  สัญนอคก  รงอนายางอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนที่ 1  ารรมาาร 
3) นาอนหภา  สหรหรัาษก  รงอนายางอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนที่ 2  ารรมาาร 
4) นายสุคหด  ทงอระามาน  เคขานุาารนายางอคกาารบรหาารสวนนต าบค  ารรมาาร 
5) นายเจตพค  ศรมณี  ปคัดงอคกาารบรหาารสวนนต าบค  ารรมาาร/เคขานุาาร 

 2. คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  องค์การบริหารส่วนต าบล           
ควนปริง  พ.ศ.2561 – 256๕  มีาน้าที่  ดูแค  รับผหดชงบ ประชุม พหจารณา นหเคราะาก ประเมหนผครนมถึอเสนงแนะ 
ปัญาา ข้งขัดข้งอ ขั้นตงน าารปรับปรุอ แนนทาอาารแา้ไข แคะอานง่ืนๆ ที่เาี่ยนข้งอาับระบบเทคโนโคยีสารสนเทศขงอ
งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ  

1) นายเจตพค  ศรมณี  ปคัดงอคกาารบรหาารสวนนต าบค  ประธานารรมาาร 
2) นาอสานสุภัค  งหนทนุ  ผู้ง านนยาารางอคคัอ  ารรมาาร 
3) นาอาาญจนา  านูงุไร  ผู้ง านนยาารางอาารศึาษาฯ  ารรมาาร 
4) นายงัมพค  พคงหนทรก  ผู้ง านนยาารางอชวาอ  ารรมาาร 
5) นาอสานานหษฐา  ชวนยยา  นัาจัดาารอานทั่นไป รา.าันาน้าส านัาปคัด  ารรมาาร/เคขานุาาร 
6) นาอสานนุชจหรา  ด าเดช    เจ้าพนัาอานธุราาร  ารรมาาร/ผช.เคขานุาาร 

 3. คณะท างานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง                 
พ.ศ.2561 – 2565 

3.1  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
1) นาอสานานหษฐา  ชวนยยา นัาจัดาารอานทั่นไป รา.แทน าันาน้าส านัาปคัด  าันาน้าคณะท าอาน 
2) นาอรัาชนา  ภัาดี นัานหเคราะากนโยบายแคะแผน  คณะท าอาน 
3) นาอสานมณฑกคภัส  มาาขาน นัาพัฒนาชุมชน คณะท าอาน 
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4) นาอสานพรงนอคก  จห้นตั้น   นัาทรัพยาารบุคคค คณะท าอาน 
5) นาอภรภัทร  ามหนาคัอ  ผู้ชวนยนัาพัฒนาชุมชน คณะท าอาน 
6) นาอสานพนอรัตนก  คหสนัสดห์  ผู้ชวนยเจ้าพนัาอานประชาสัมพันธก คณะท าอาน 
7) นาอสานนุชจหรา  ด าเดช  เจ้าพนัาอานธุราาร  คณะท าอาน/เคขานุาาร 

 

3.2  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
1) นาอสานสุภัค  งหนทนุ ผู้ง านนยาารางอคคัอ าันาน้าคณะท าอาน 
2) นาอสานนหคานัคยก  เาหดภหบาค เจ้าพนัาอานาารเอหนแคะบัญชี คณะท าอาน 
3) นายนหศนุ  สัญนอคก เจ้าพนัาอานจัดเา็บรายได ้ คณะท าอาน 
4) นาอสานศหรหพร  จับปคั่อ ผู้ชวนยเจ้าพนัาอานพัสดุ คณะท าอาน 
5) นาอสานงหนทหรา  สัญนอษก ผู้ชวนยเจ้าพนัาอานจัดเา็บรายได้ คณะท าอาน 
6) นาอสานงัษรา  ทงอสมาน ผู้ชวนยเจ้าพนัาอานาารเอหนแคะบัญชี คณะท าอาน/เคขานุาาร 
 

3.3  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
1) นายงัมพค  พคงหนทรก ผู้ง านนยาารางอชวาอ าันาน้าคณะท าอาน 
2) นายนหรัฐ  บันนุ้ย ผู้ชวนยนายชวาอโยธา คณะท าอาน 
3) นายนหคม  านูนอคก นายชวาอไฟฟ้า คณะท าอาน 
4) นาอสานานานรรณ  บันข า ผู้ชวนยเจ้าพนัาอานธุราาร คณะท าอาน/เคขานุาาร 
 

3.4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
1) นาอาาญจนา  านูงุไร ผู้ง านนยาารางอาารศึาษา าันาน้าคณะท าอาน 
2) นายรณณรอคก  บุญปคงด นัานหชาาารศึาษา คณะท าอาน 
3) นาอสานจีรนันทก  คห่มสาุค  ครู ค.ศ.1    คณะท าอาน 
4) นาอสานนหตยา  ดหเส็ม  ผู้ชวนยเจ้าพนัาอานธุราาร   คณะท าอาน/เคขานุาาร 
 

โดยใา้มีาน้าที่รับผหดชงบ ดัอนี้ 
 (๑) ศึาษา นหเคราะากปัจจัยภายใน ภายนงา (SWOT)  รนบรนมข้งมูคเพ่ืงจัดท าแผนแมวบท
เทคโนโคยีสารสนเทศแคะาารสื่งสาร งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ  พ.ศ.2561 - 2565  โดยใา้มีคนามครงบคคุม
ในงอคกประางบ ทั้อ ระบบคงมพหนเตงรก (Hardware, Software), ทรัพยาารบุคคค (People ware)  แคะระบบเครืงขวาย 
(Network)   
 (๒) จัดท าแผนแมวบทเทคโนโคยีสารสนเทศแคะาารสื่งสาร งอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ  
พ.ศ.2561 - 2564   
 (๓) จัดท าแผนอาน/โครอาาร/าหจารรมด้านเทคโนโคยีสารสนเทศฯ ภายใต้ยุทธศาสตรกแผนแมวบท
เทคโนโคยีสารสนเทศแคะาารสื่งสาร พ.ศ.2561 - 2565   

(4) ตหดตามประเมหนผคาารปฏหบัตหตามแผนอาน /โครอาาร/าหจารรมด้านเทคโนโคยีสารสนเทศฯ 
แคะรายอานผคาารด าเนหนอาน 

(5) ปฏหบัตหอานงื่นๆ ตามท่ีได้รับมงบามาย 
 

ทั้อนี้   ตั้อแตวนันที่  5  เมษายน  2561  เป็นต้นไป 

สั่อ  ณ นันที่  5  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
 

(นายทัาษหณ  รัาจรหอ) 
นายางอคกาารบรหาารสวนนต าบคคนนปรหอ 

 


