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 บทที่ 1 
 บททั่วไป 

     เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ   ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
บรรลุพันธกิจตามท่ีก าหนดไว้  
1.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   “ท้องถิ่นแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและ
บริการประชาชน (e-Local  Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
1.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        พันธกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้
 1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพ    
เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 

     2)  พัฒนาการบริหาร  การจัดการ  และการบริการประชาชน  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     3)  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

     4)  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจแห่งภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

     5)  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 ภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

     6)  พัฒนาบุคลากรในเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ และประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมายการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 
               1.1  จัดท าแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์กร  ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ  การพัฒนา
เศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  การพัฒนาด้านการบริการ  การพัฒนาด้านการศึกษา  และอ่ืนๆ โดยเน้น
ความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบันของข้อมูล 
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               1.2  จัดท าแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นรูปแบบ (Pattern) ที่สามารถน าไปใช้ได้กับ
องค์กรในระดับเดียวกัน  เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร 
              1.3  เลือกรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบ 
           2.  สนับสนุนงานบรหิารจัดการ 
               2.1  จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (Management  
Information  System)   
               2.2 จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive  Information System) 
               2.3 จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (Decision  Support  System) 
               2.4  จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System) 
           3.  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศร่วมกัน 
               3.1 จัดท าแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร  ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
               3.2  เสนอแนวทางจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
               3.3  ก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ 
           4.  สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าแพร่หลายในองค์กร  
                4.1  เสนอแนวทางการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office  Automation  System) 
                4.2  เสนอแนวทางการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  และอินทราเน็ต (Intranet) 
                4.3  เสนอแนวทางในการส่งเสริมและปรับวัฒนธรรมการท างานในองค์กรให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี  เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง  เช่น  กระดาษ  และค่าโทรศัพท์  เป็นต้น 
           5.  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1  จัดท าแผนการฝึกอบรมผู้ใช้งานตรง (End  Users)  ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ิม
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.2  จัดท าแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 2   
สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

 
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ตั้ง 

ส านักงานเทศบาลต าบลกุดหมากไฟตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแวงพัฒนา  หมู่ที่  9  ต าบลกุดหมากไฟ  
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร                     

อาณาเขต  
มีเนื้อที่  97.5  ตารางกิโลเมตร    คิดเป็น  60,945  ไร่  
ทิศเหนือ ติดเขต  ต าบลอูบมุง  อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต้  ติดเขต   อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศตะวันออก ติดเขต อ าเภอหนองแสง   อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดเขต ต าบลอูบมุง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

สภาพภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน และพ้ืนที่ราบลุ่มอยู่บริเวณทิศตะวันตกของ

ต าบล ความลาดชันของพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีห้วยหลวงและล าน้ าสาขา เช่น 
ห้วยไห  ห้วยเชียงลี  ห้วยคล้าย  ห้วยหินแตก ห้วยลึก ห้วยค าก้านเหลือง  ห้วยอ่าง  ห้วยวังปลา  ห้วยตาล
เหี้ยน  ห้วยป่าหวาย เป็นระบบทางน้ าหลัก  โดยทิศทางการลาดเทของพ้ืนที่จากทางด้านทิศตะวันออกไป
ทางด้านทิศตะวันตกของต าบล  ความสูงของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  230 – 500  เมตร  เหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง และมีจุดสูงสุดอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต าบล ซึ่งมีความสูง 561 เมตร  

สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลกุดหมากไฟ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  จัดอยู่ในภูมิอากาศ

แบบมรสุมเขตร้อน(Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู  คือ ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจาก
ประเทศจีน จะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา  ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
จะมีอากาศร้อนและอบอ้าว  ส่วนฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยฝนที่ตกจะได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ไม่มากนัก ปริมาณฝนที่ตกในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากพายุ
ดีเปรสชัน มีลักษณะเป็นลมพายุหมุน มีทิศทางไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าปีใดมีพายุดีเปรสชันมาถึงน้อย ก็จะพบกับความแห้งแล้ง
กระทบต่อการเกษตร แต่ถ้าปีใดมีพายุดีเปรสชันเข้ามาติดต่อกัน ท าให้ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ก็มักจะ เกิดน้ า
ท่วม พายุดีเปรสชันจะมีอิทธิพลเด่นขึ้นในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 

-3- 



      ข้อมูลจ านวนประชากรและหมู่บ้าน           
การเมืองปกครอง 

มีหมู่บ้านจ านวน   11   หมู่บ้าน ความหนาแน่นประชากร  เฉลี่ย   80   คนต่อตารางกิโลเมตร   
 

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) จ านวนครัวเรือน 
หมู่ที่ 1  บ้านกุดหมากไฟ  512 495 1,007 253 
หมู่ที่ 2  บ้านโนนสว่าง  603 549 1,152 265 
หมู่ที่ 3  บ้านโคกล่าม  388 388 776 183 
หมู่ที่ 4  บ้านโนนโพธิ์  292 290 582 147 
หมู่ที่ 5  บ้านกุดน้ าใส  469 446 915 221 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองแสง  201 199 400 99 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองแวงจุมพล 304 297 601 153 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองแวงศรีชมภู 358 326 684 173 
หมู่ที่ 9  บ้านหนองแวงพัฒนา 290 268 558 136 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองแวงศรีวิไล 293 281 574 141 
หมู่ที่ 11  บ้านแสงอร่าม     263 304 567 121 
              รวม 3,973 3,843 7,816 1,892 

ที่มา : ส านักการบรหิารงานทะเบียน อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  2558 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
ประชากรในเขตต าบลกุดหมากไฟ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพพ้ืนดินมี 

ความเหมาะสมกับการปลูกพืช   ผลไม้ท่ีมีชื่อเสียงและท ารายได้ให้แก่ต าบล คือ มะม่วง   พืชที่เหมาะสมในการปลูกใน
พ้ืนที่ ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง ยางพารา   อ้อย  ยูคาลิปตัส เป็นต้น   

หน่วยธุรกิจในเขตพ้ืนที่ 
 -   สถาบันการเงิน(ธนาคารชุมชน)  1 แห่ง 
 -  โรงแรม    - แห่ง 
 -  ปั้มน้ ามันและก๊าซ   1 แห่ง 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
 -  โรงสีข้าว    15 แห่ง 
สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง 
 1. โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 
- โรงเรียนประถมศึกษา   2 แห่ง 
 1. โรงเรียนบ้านโคกล่าม 
 2. โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 
- โรงเรียนขยายโอกาส   1 แห่ง 
 1. โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 
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           ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  

 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนกุดหมากไฟ 
 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลค าบ ารุง    

  3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ 
 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมศิลป์ 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  วัดและส านักสงฆ์  16 แห่ง 
  1. วัดมงคลค าบ ารุง  2. วัดบูรพาราม 
  3. วัดป่าเลไลย์   4. วัดโพธิ์ศรีราษฎร์บ ารุง 
  5. วัดกลางบุรี   6. วัดหาดทรายทอง 
  7. วัดแสงประทีป   8. วัดอุดมศิลป์ 
  9. วัดแสงอร่ามบรรพต  10. วัดภูสังโฆ 
  11. วัดภูตะเภาทอง  12. วัดถ้ าสะแกทอง 
  13. วัดภูพานทอง  14. วัดป่าโนนสว่าง (ถ้ าแล้ง) 
  15. วัดป่าภูค าน้อย   16. วัดค าปลาหลาย 

สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่าย จ านวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย    

   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดหมากไฟ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวงจุมพล 

- สถานพยาบาล   2 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  1 แห่ง 

           แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
- ล าห้วย           12 สาย 
- บึง หนอง อ่างเก็บน้ า  4 แห่ง 

อัตราก าลังในเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

ล าดับ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร(คน) 
ข้าราชการ พนักงานครูฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

 ปลัดเทศบาล 1 - - - 
1 ส านักปลัด 6 - 1 13 
2 กองคลัง 2 - - 5 
3 กองช่าง 2 - - 6 
4 กองวิชาการและแผนงาน 1 - - 1 
5 กองการศึกษา 1 9 - 9 
6 กองสวัสดิการและสังคม 3 - - 1 
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 

(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) 
- - - - 

รวม 16 9 1 35 
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ด้านการเมือง การบริหาร 
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 

1. ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของราชการ ประกอบด้วย 

1. นายจ านงค์  ไชยสงค์  นายกเทศมนตรีต าบลกุดหมากไฟ 
2. นายบุญช่วย พัฒนชัย  รองนายกเทศมนตรีต าบลกุดหมากไฟ 
3. นายธงชัย พิมณวัณ  รองนายกเทศมนตรีต าบลกุดหมากไฟ 
4. นายนพรุตร  จิตวิขาม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายอินทร์ ศรีบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
2. ฝ่ายนิติบัญญตัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด จ านวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งเมื่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 
1. นายทองด า  โชติชุม  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายบัว  ด้วงเคน  รองประธานสภา 
3. นายบุญถม  สุทธิแสน  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายแก้ว ตูมทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายประเวช ภูตาเพิด  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายบุญช่วย จิตวิขาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายพจน์  สมบัติมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายศุภกฤษณ์  วรรณขาม สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางศุภัตรา ค าเบ้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นางเบญชญา อินทร์มนต์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายบัวลัย ทองชมภู  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางอุษา  พ้ัวพวง  สมาชิกสภาเทศบาล 
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2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ  

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 
อบต. 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี 
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ปลัดเทศบาล 
 

รองปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

กองคลัง 

 

กองช่าง 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

 

กองสวัสดิการและสังคม 

 

กองการศึกษา 

 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานส่งเสริมการเกษตร 
3. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
4.   งานการเจ้าหน้าที่ 

1. งานการเงินและบัญชี 
2..งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 

1. งานควบคุมการก่อสร้าง 
2. งานประสานสาธารณูปโภค
และผังเมือง 
3.งานออกแบบและควบคุม 
   อาคาร 
4. งานไฟฟ้า 
 
   

1. งานแผนงานและงบประมาณ 

1. งานแผนงานและ
งบประมาณ 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานนิติการ 
   

1. งานพัฒนาชุมชน 
2. งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน 
3.งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 
4. งานธุรการ 
    

   

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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2.3 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 

2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
       จุดแข็ง (Strengths) 
 - ผู้บริหารของ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด าเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์   ที่พร้อมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        จุดอ่อน (Weaknesses) 
 -  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหา 
ที่ไม่พึงประสงค์ 
2.5  สภาพแวดล้อมภายนอก 
         โอกาส (Opportunities) 
  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 

 

3.1 ยุทธศาสตร์ 
     เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่มีท้ังจุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  แผนแม่บทฯฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา
ไว้  5 ด้าน  เพ่ือให้องค์กรด าเนินการในช่วง 5 ปี  เพื่อน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการ
ประชาชน  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถิ่น 
 
             ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
(Tong TinNet) 
             ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร  จัดการภายในองค์กร  และพัฒนา ICT การให้บริการ
กับประชาชน (e-Local  Admin)  
             ยุทธศาสตร์ที่  3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
             ยุทธศาสตร์ที่  4 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
             ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  :   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
                         ท้องถิ่น (TongTinNet) 

 
 

  “พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย  และระบบ 
สื่อสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเหมาะสมกับการใช้งาน  
สนับสนุนการท างานร่วมกันของหน่วยงานภายใน  และสามารถต่อเชื่อมกับหน่วยงาน
ภายนอก  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน  และการบริการประชาชน” 

 
 

เป้าหมาย 
1. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามสภาพความพร้อมของท้องถิ่น 
2. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  น่าเชื่อถือ มี 
   เสถียรภาพการท างานและมีความม่ันคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมท้องถิ่นกับท้องถิ่นอ่ืน   กรมส่งเสริมการปกครอง 
   ท้องถิ่น  และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

  
 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมตามสภาพขององค์กร 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภายในขององค์กร 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วถึงในท้องถิ่น เพื่อ 
    ประชาชนในท้องถิ่นสามารถรับบริการ  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้   
    ได้อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา  ICT เพ่ือการบริหารจัดการ  และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

  

  “พัฒนาการบริหาร  การจัดการ  โดยการน า ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงาน
ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล  การวางแผน  
การประสานงาน  การจัดสรรงบประมาณ  ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งน า  ICT 
มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้น  ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ  รวมถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น” 

 
เป้าหมาย 

1. ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลต าบล สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้สารสนเทศร่วมกันผ่านระบบ 
   อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานส าหรับการบริหารงานได้แก่ ระบบสารบรรณ  และระบบจัดเก็บเอกสาร 
    อิเล็กทรอนิกส์  บริหารงานบุคคล พัสดุ  งบประมาณ  การเงิน  บัญชี 
3. เทศาลต าบล  สามารถให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
    One Stop Sevice  
4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง เทศบาลต าบลกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานของ 
   รัฐอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
 

แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมูลของ เทศบาลต าบล โดยก าหนดมาตรฐานทีเ่ก่ียวกับข้อมูลและการสื่อสารเพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
    ใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลีย่นข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-LocalAdmin) ซึ่งได้แก่ระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยง 
    ข้อมูลภายในเมือง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน 
3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geographic Information System : GIS) ของ เทศบาลต าบลที่ทันสมัยและ 
    น ามาใช้งานก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร การป้องกัน 
    ภัยพิบัติต่างๆแบบบูรณาการ 
4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของ เทศบาลต าบล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการ 
   ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
5. จัดตั้งผู้ดูแลหรือหน่วยงานรบัผิดชอบในการวางแผน สง่เสริม พัฒนาบ ารุงรักษา และหาข้อมูลและปรบัปรุงข้อมูล  
    ด าเนินการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  :   ใช้ ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

 
 
 

  “ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการการศึกษา   สาธารณสุข  การบริการด้าน
รักษาความปลอดภัย  การคมนาคม  และสันทนาการ  อย่างท่ัวถึง  รวดเร็ว  และทันการ” 

 
 

เป้าหมาย 
1. มีการน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม  เช่น สาธารณสุข การศึกษา การ 
    เรียนรู้ของประชาชน 
2. เยาวชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหา 
    ความรู้ 
3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
5. มีบริการ  เผยแพร่ข้อมูล และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่ประชาชน 
    ในท้องถิ่น   

  
 

แผนงานและกิจกรรม 
1. อบรมบุคลาการให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนา Internet  ในชุมชน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล  และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4. จัดท าระบบเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
nn 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   :   พัฒนา ICT  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 
 
 

  “เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยการใช้  ICT ในการด าเนนิงานด้านต่างๆ” 

 
 
 
 

เป้าหมาย 
1. ม ีWeb  Directory   ส าหรับผู้ผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการในท้องถิ่น 
2. มีการจัดอบรมการใช้ ICT แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน 

  
 
 
 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดท า Local  Business  Web  Directoty 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม ICT ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ  ผู้ผลิตสินค้า  รวมทั้ง 
    เกษตรกรในท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   :   พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์           
                          (e-Culture) 

 
 

  “พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น   ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า” 

 
 

เป้าหมาย 
1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 
    เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร 
2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และสาย 
    งาน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับ 
    ผู้บริหาร  บุคลากรสายปฏบิัติงาน  เป็นต้น 
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็น 
    ของท้องถิ่น 

  
 

แผนงานและกิจกรรม 
1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับการ 
    เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 



บทที่  4 
แผนงาน  โครงการ   

  
                  จากยุทธศาสตร์ทั้ง  5  ด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงระยะเวลา  5  ปี 
ก าหนดเป็นแผนงานส าหรับเทศบาลต าบลไว้ทั้งหมด  10  แผนงานหลัก  คือ 
                  1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศ (SubdistrictAdminNet) 
                  2. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เทศบาลต าบล (e-SubdistrictAdmin) 
                  3. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ (e-SubdistrictService) 
                  4. แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลต าบล 
                  5. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน เทศบาลต าบล 
                  6. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านสังคม 
                  7. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
                  8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงเรียนในชุมชน 
                  9. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                  10. แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระดับความพร้อมของ อบต. 
เตรียม 
การ 

เริ่มต้น ปาน 
กลาง 

สูง 

1.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายสารสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย เทศบาลต าบล 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 
 
 
 
 

 
 

  

2. พัฒนา ICT เพื่อการบริหาร
จัดการ  และการให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบิหารจัดการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานเทศบาลต าบล ระยะที ่1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน เทศบาลต าบล ระยะที่ 2 
3) โครงการระบบส านักงานอัตโนมัต ิ
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรบัผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน/โครงการ 
ระดับความพร้อมของ อบต. 

เตรียม 
การ 

เริ่ม
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 

 
 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและการจัดเก็บ
รายได ้
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว 

 
 
 
 
 

 
 

  

แผนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลต าบล 
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน GIS เพื่องาน
บริหารและบริการ 

 
 

   

3. พัฒนา ICT เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนใน
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์
งาน เทศบาลต าบล  
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารและติดตามเรื่องราวร้อง
ทุกข ์

 
 
 

 
 
 

  

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านสังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการพัฒนา 
เทศบาลต าบล 
2) โครงการอินเทอร์เนต็ชุมชน 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันสา
ธารณภัย 

 
 
 

 
 

  

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้เทศบาลต าบล 
(Local Learning  Center) 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning  เทศบาลต าบล 
3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปญัญาและวัฒนธรรม
ต าบล 

 
 
 
 
 
 

   

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงเรียนใน
ชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน 
2) โครงการอินเทอร์เนต็ในโรงเรียน 
3) โครงการห้องคอมพิวเตอรโ์รงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระดับความพร้อมของ อบต. 
เตรียม 
การ 

เริ่มต้น ปาน 
กลาง 

สูง 

4. พัฒนา ICT เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกจิ
และการท่องเท่ียว 
1) โครงการจัดท าฐานข้อมลูแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 

 
 
 

  

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
การท างานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการท างานภายใต้
วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดบัผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรดา้นบริหารและจดัการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


