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ค าน า 

 
 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการแผนแม่บทระบบข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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บทที่ 1 
 บททั่วไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีก าหนดไว้  

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
“ท้องถิ่นแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ

ประชาชน     (e-Local  Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา 
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พันธกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
        1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 

  2)  พัฒนาการบริหาร  การจัดการ  และการบริการประชาชน  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     3)  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

    4)  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจแห่งภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

      5)  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 ภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

      6)  พัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร และประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
  1.1  จัดท าแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้กับการปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจขององค์กร  ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  การพัฒนาด้านการบริการ  การพัฒนาด้านการศึกษา  และอ่ืนๆ 
โดยเน้นความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบันของข้อมูล 
                1.2  จัดท าแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็นรูปแบบ (Pattern) ทีส่ามารถน าไปใช้ได้
กับองค์กรในระดับเดียวกัน  เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร 
  1.3  เลือกรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบ 
 
 
 



    2.  สนับสนุนงานบริหารจัดการ 
                 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 าแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
                3.2  เสนอแนวทางจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                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         
เพ่ิมความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 5.2  จัดท าแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 

1.ด้านกายภาพ 
สภาพทั่วไป 

       ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรตั้งอยู่ที่ 290 หมู่ที่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต าบลบ้านไทร  
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอ าเภอประโคนชัย  ประมาณ 8  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอประโคนชัย  14  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
                      ทิศเหนือจด ต าบลแสลงโทน  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์
                      ทิศใต้จด ต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
                      ทิศตะวันออกจดต าบลจันดุม  อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

                          ทิศตะวันตกจด ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
    เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 83  ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 
51,875 ไร่) 
       ภูมิประเทศ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรมีพ้ืนที่ทั่วไปเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ไม่มีแม่น้ าที่
ส าคัญไหลผ่าน มีล าคลองสายเล็กๆ มีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ าจะแห้งหมด ราษรรในพ้ืนที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

       จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.  มีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน คือ 
-  หมู่ที่  1 บ้านไทร   ผู้ใหญ่บ้าน นายสมดุลย์ ทรงประโคน 
-  หมู่ที่  2 บ้านไทร   ผู้ใหญ่บ้าน นายเสริม  ปลัดประโคน 
-  หมู่ที่  3 บ้านไทร   ผู้ใหญ่บ้าน นายเริง   กรดรัมย์ 
-  หมู่ที่  4 บ้านไทร   ผู้ใหญ่บ้าน นายสมศักดิ์  ศรีนระสิทธิ์ 
-  หมู่ที่  5 บ้านไพบูลย์  ผู้ใหญ่บ้าน นายอรรถพล มณีศรี 
-  หมู่ที่  6 บ้านหนองม่วง  ผู้ใหญ่บ้าน นายฐิติพงศ์  สมหวัง 
-  หมู่ที่  7 บ้านโคกส าโรง  ผู้ใหญ่บ้าน นายพลภัทร  ประเสริฐ 
-  หมู่ที่  8 บ้านโคกกี ่  ผู้ใหญ่บ้าน นายเติม  สหุนาลุ 
-  หมู่ที่  9 บ้านไพบูลย์  ผู้ใหญ่บ้าน นายศรีสมพร  สุดาบุตร 
-  หมู่ที่  10 บ้านโคกตะแบก  ผู้ใหญ่บ้าน นายชอบ  ประประโคน 
-  หมู่ที่  11 บ้านโนนสวรรค์  ผู้ใหญ่บ้าน นายชอน  พริ้งเพราะ 
-  หมู่ที่  12 บ้านหนองม่วง  ผู้ใหญ่บ้าน นางทองพูน เจือจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



3. ประชากร  มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น  9,502คน แยกเป็นชาย  4,772 คน   หญิง 4,730 คน มีจ านวน
หลังคาเรือน ทั้งสิ้น 2,352 หลังคาเรือน  

  ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้  ดังนี้ 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน ชาย(คน) หญิง (คน) รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

บ้านไทร 
บ้านไทร 
บ้านไทร 
บ้านไทร 
ไพบูลย์ 

หนองม่วง 
โคกส าโรง 

โคกกี่ 
ไพบูลย์ 

โคกตะแบก 
โนนสวรรค ์
หนองม่วง 

187 
206 
208 
201 
282 
236 
178 
170 
270 
46 

199 
146 

356 
434 
416 
437 
529 
490 
382 
317 
579 
96 

355 
381 

373 
400 
442 
440 
506 

 489 
350 
338 
562 
103 
374 
353 

729 
834 
858 
877 

1,035 
979 
732 
655 

1,141 
199 
729 
734 

 รวม 2,352 4,772 4,730 9,502 

 ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอประโคนชัย วันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ.2559 
 
4. สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 
          -  สถาบันการอุดมระดับอุดมศึกษา      1        แห่ง  

       -  โรงเรียนประถมศึกษา                  5     แห่ง  
                  -  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)   2 แห่ง 
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 
       1. วิทยาลัยเทคนิคประโคนชัย   จ านวน  1  แห่ง  

หลักสูตร รวม 
สาขาช่างยนต์ 150 
สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 90 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 90 
สาขาช่างเชื่อมโลหะ 90 
สาขาช่างก่อสร้าง 90 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 
สาขาบัญชี 100 
สาขาคหกรรม(อาหารและโภชนาการ) 90 

รวม 800 



 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จ านวน  2  แห่ง คือ   
                   2.1 โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษรรอนุสรณ์) ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                  2.2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษรรอุทิศ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนนักเรียนทั้งหมดดังนี้ 
   3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 5 โรงเรียนดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ท่ีมา :  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. บ้านไทร  ข้อมูล ณ เดือน 22 พฤษภาคม 2559) 
 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 
 
ล าดั
บท่ี 

ชื่อศูนย์ฯ 
จ านวนเด็ก 

(คน) 
จ านวนครูพี่เลี้ยง 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทร 52 3 ศูนย์ อบต.จัดตั้ง 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง 27 3 ศูนย์ อบต.จัดตั้ง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพบูลย์ 40 3 ศูนย์ อบต.จัดตั้ง 

รวม  119 9  

(ท่ีมา :  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. บ้านไทร   ข้อมูล ณ เดือน 11 มีนาคม 2559) 
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  413 51 192 63 179 897 
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ม.3 16 - - 0 - 16 

ม.2 33 - - 0 - 33 
ม.1 43 - - 0 - 43 
ป.6 35 10 24 14 32 115 
ป.5 30 6 22 11 23 92 
ป.4 52 9 26 5 19 111 
ป.3 49 6 23 16 27 121 
ป.2 37 5 21 5 18 86 

ป.1 38 5 22 0 12 77 

อ.2 36 5 32 6 19 98 
อ.1 44 5 22 6 28 105 
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4.2  กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน   (อบต.สร้างข้ึน) 
1)   สนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  4  แห่ง   
2)   สนามฟุตบอล     จ านวน  5  แห่ง         

   3)   สนามตะกร้อ   จ านวน  1  แห่ง                 
   4)   สนามเด็กเล่น   จ านวน  2  แห่ง 

4.3  สาธารณสุข  
 ในพ้ืนที่ต าบลบ้านไทร มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  3  แห่ง  ดังนี้ 
 1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไทร  มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

       1.1   ศูนย์บริการสาธารณสุข  
       1.2   บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย 

1. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   จ านวน  3  คน 
2.  พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  1  คน 
3.  ลูกจ้างประจ า     จ านวน  -  คน 
4.  ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  7  คน   

   1.3  อสม. ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไทร จ านวน 136 
คน 
   1.4  สถิติการเข้ารับการรักษา  5  อันดับแรก 
   1.  โรคระบบทางเดินหายใจ  จ านวน  4,080  คน 
   2.  โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  จ านวน   702   คน 
   3.  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง จ านวน  2,120  คน 
   4.  โรคระบบย่อยอาหารวมโรคในช่องปาก  จ านวน  2,265  คน 
   5.  โรคติดเชื้อและปรสิต   จ านวน  503    คน 
                     2.  สถานพยาบาลเอกชน                             จ านวน    - แห่ง 
                       -  อัตราการมีส้วมราดน้ า     ร้อยละ   100 
     4.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                    -  ที่ท าการต ารวจชุมชน                 1      แห่ง 
                    -  อปพร.                                 126         คน 
          4.5 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  1  แห่ง 
        
5. การบริการพื้นฐาน   
      5.1  การคมนาคม 
       -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  219  (ถนนประโคนชัย - บุรีรัมย์) 
       -  ถนนทางหลวงชนบท    หมายเลข  2022  ถนนเส้นทางบ้านไทร - โคกมะขาม 
       -  ถนนทางหลวงชนบท    ถนนาลาดยางบ้านไทร –โคกตูม  ต าบลหนองโสน (หนองกง) 
       -  ถนนทางหลวงชนบท   หมายเลข บร.2130 บ้านไพบูลย์-บ้านสะเดา   
              -  ถนนระหว่างต าบล  มีถนนหมายเลข  219  เป็นสายหลักเชื่อมทางเข้าหมู่บ้าน 
 
 



5.2 การโทรคมนาคม 
     -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 23   แห่ง 

   5.3  การไฟฟ้า 
     -  หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง              12           หมู่บ้าน 

5.4  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
    -  บ่อน้ าตื้น                                     6     แห่ง 

              -  บ่อน้ าบาดาล                               454          แห่ง  
6. สภาพทางเศรษฐกิจ 

6.1 อาชีพ 
        ราษรรในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านไทร  ส่วนมากประกอบอาชีพในการท านา คิดเป็นร้อยละ  90 ของ 

จ านวนประชากรทั้งหมด  ร้อยละ  10  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
6.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

       -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 1 แห่ง 
     -  โรงสี 17 แห่ง 
       -  ร้านขายของช า 96 แห่ง                  

          -  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์       2      แห่ง 
         - หอพัก        2      แห่ง 
         - สถานที่ราชการ       5      แห่ง 
         - โกดัง        1      แห่ง 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 71 การนับถือศาสนา 
  ราษรรในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านไทร  ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 

                     -  วัด    5            แห่ง 
                     -  ส านักสงฆ์                             1            แห่ง 
         7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกราคม ,ตุลาคม,พฤศจิกายน 

๘. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบ้านไทรได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอ
เสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 8๐ % พูดภาษาเขมร อีก 20% ภาษาส่วยและภาษาอีสาน  

9. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย
บ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 



๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของ
ระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถ
ใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ทั่วไปเหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม ไมมีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน มีล าคลองสายเล็กๆมีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ าจะแห้งหมด 
ราษรรในพ้ืนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก 

10.ข้อมูลอ่ืน  
       10.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

         -  ทรัพยากรดิน  ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การท าการเกษตร 
                   -  ทรัพยากรน้ า  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าต่างๆ  เพื่ออุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก 

          -  ทรัพยากรป่าไม้   สภาพป่าไม้มีน้อย   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะ    
 10.2  มวลชนจัดตั้ง 

             -  ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 400 คน 
             -  ไทยอาสาป้องกันชาติ 1        รุ่น    240 คน 
             -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน 12      กลุ่ม 150 คน 
             -  กลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม 400    คน 
            -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงชองชาติ   2   รุ่น    160   คน 
  -  อาสาสมัครปกป้องสถาบัน จ านวน 1,934   คน 

          10.3  การพัฒนาสังคม 
  1.  ผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือในพ้ืนที่  จ านวน  261 ราย 
  2.  ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือในพ้ืนที่  จ านวน  1,093  ราย 
  3.  ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับความช่วยเหลือในพ้ืนที่  จ านวน  8  คน 

         10.4  ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนต าบล 
          จ านวนบุคลากร  มีท้ังสิ้น  43  คน  ประกอบด้วย 
   1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    ส านักปลัด  มีจ านวนทั้งสิ้น   17  คน  ประกอบด้วย 
         พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  6  คน 
   1) หัวหน้าส านักปลัด    1 คน 
   2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 คน  
   3) นักทรัพยากรบุคล ช านาญการ   1        คน 
   4) นิติกร ช านาญการ    1        คน 
   5) เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน   1        คน 
                         6.) เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน                1 คน 



               พนักงานจ้าง   จ านวน  11  คน 
  1) พนักงานขับรถยนต์             1  คน 
  2) พนักงานดับเพลิง    6 คน 
  3) คนงานทั่วไป              2 คน 
  4) พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์           1        คน 
  5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน         1        คน 

  กองคลัง มีจ านวนทั้งสิ้น  6  คน  ประกอบด้วย 
  พนักงานส่วนต าบล จ านวน   4    คน 

   1)  ผู้อ านวยการกองคลัง             1 คน          
                      2)  นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ             1 คน 
   3)  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ             1       คน 
   4) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน    1       คน 
   5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน   1       คน 

        
พนักงานจ้าง   จ านวน   1   คน 

    1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    1 คน 
  กองช่าง  มีจ านวนทั้งสิ้น  3  คน  ประกอบด้วย  
   พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  2  คน     
   1) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน              1 คน    
       2) เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน                      1      คน  
    พนักงานจ้าง   จ านวน  1  คน 

  1) คนงานทั่วไป                1 คน 
                กองสวัสดิการสังคม  มีจ านวนทั้งสิ้น   3  คน  ประกอบด้วย 
   พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  2  คน     

         1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    1 คน 
  2) นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ                       1    คน 
  พนักงานจ้าง   จ านวน   1   คน 

           2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             1 คน 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีจ านวนทั้งสิ้น  11  คน 
          พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  2  คน      
           1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   1 คน 
   2) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   1        คน 
  พนักงานจ้าง   จ านวน  9 คน 
                1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ    1 คน 
             2)  ผู้ดูแลเด็ก     5 คน 
     3) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก   3        คน 
 
 



  กองส่งเสริมการเกษตร    มีจ านวนทั้งสิ้น  1  คน 

   พนักงานจ้าง   จ านวน  1  คน 
           1 )  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร           1 คน 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    มีจ านวนทั้งสิ้น  1  คน 

   พนักงานจ้าง   จ านวน  1  คน 
           1 )  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา   1 คน 
  ระดับการศึกษาของบุคลากร   
           ประถมศึกษา                   1 คน 
   มัธยมศึกษา       6 คน 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                            -  คน 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       7 คน 
  ปริญญาตรี               20 คน 
  ปริญญาโท       9 คน 

  
รายได้  

                              -  กลุ่มอาชีพ                                      10  กลุ่ม 
               -  กลุ่มออมทรัพย์                                 12  กลุ่ม 
               -  กลุ่มท านาปลอดสารพิษ                        1  กลุ่ม 

             (2)  จุดเด่นของพ้ืนที่  
                - วัดป่าไพบูลย์เป็นศูนย์กลางพัฒนาต าบล เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตลอดจน
พัฒนาจิตใจทุกคน ทุกอาชีพได้เป็นอย่างดี 
       - บ้านโนนสวรรค์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการคัดเลือก “โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ(84 พรรษา)
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2550 
       - บ้านไทร หมู่ที่ 4 มีสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ภายในสวนมีพระพุทธประโคนชัย
มหามิ่งคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกท าจากศิลาทราย อายุมากกว่าหมื่นล้านปีและมีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในต าบลบ้านไทร 
       - เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 
 - ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด าเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์   ที่พร้อมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่           
พึงประสงค์ 
 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่าง  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
ทั้งจุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  แผนแม่บทฯฉบับนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาไว้  
5 ด้าน  เพ่ือน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน  การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  และเพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
(Tong TinNet) 
             ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร  จัดการภายในองค์กร  และพัฒนา ICT การให้บริการ
กับประชาชน (e-Local  Admin)  
             ยุทธศาสตร์ที่  3  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
             ยุทธศาสตร์ที่  4 เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
             ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

 

“พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย  และระบบสื่อสาร
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเหมาะสมกับการใช้งาน  สนับสนุนการ
ท างานร่วมกันของหน่วยงานภายใน  และสามารถต่อเชื่อมกับหน่วยงานภายนอก  เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน  และการบริการประชาชน” 

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

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมตามสภาพขององค์กร 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานภายในขององค์กร 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ ายและการสื่ อสารข้อมูลให้ครอบคลุมทั่ วถึ ง ในท้องถิ่น               
เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นสามารถรับบริการ  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้
ได้อย่างทั่วถึง 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา  ICT เพื่อการบริหารจัดการ  และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

 

“พัฒนาการบริหาร  การจัดการ  โดยการน า ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบัน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล  การวางแผน         
การประสานงาน  การจัดสรรงบประมาณ  ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งน า  ICT 
มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้น  ซึ่ งจะสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ  รวมถึงความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น” 

 
เป้าหมาย 

      1. ทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้สารสนเทศร่วมกันผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
      2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานส าหรับการบริหารงานได้แก่ ระบบสารบรรณ  และระบบจัดเก็บเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์  บริหารงานบุคคล พัสดุ  งบประมาณ  การเงิน  บัญชี 
      3. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ  
One Stop Sevice 
      4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน 

แผนงานและกิจกรรม 

    1. พัฒนาฐานข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสาร
เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน 
ใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 
   2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-LocalAdmin) ซึ่งได้แก่ระบบสารสนเทศและระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเมือง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงานของหน่วยงานและการ
บริการประชาชน 
   3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ(Geographic Information System : GIS) ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ทันสมัยและน ามาใช้งานก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การป้องกันภัยพิบัติต่างๆแบบบูรณาการ 
    4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
    5. จัดตั้งผู้ดูแลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาบ ารุงรักษา และหาข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT 
 



ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

 

“ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการการศึกษา   สาธารณสุข  การบริการ   
ด้านรักษาความปลอดภัย  การคมนาคม  และสันทนาการ  อย่างทั่วถึง  รวดเร็ว            
และทันการ” 

เป้าหมาย 
    1. มีการน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม  เช่น สาธารณสุข การศึกษา 
การเรียนรู้ของประชาชน 
   2. เยาวชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 
   3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
   4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
   5. มีบริการ  เผยแพร่ข้อมูล และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่
ประชาชนในท้องถิ่น   

 
แผนงานและกิจกรรม 

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

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  พัฒนา ICT  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

“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  
รวมทั้งเกษตรกรในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์           
                          (e-Culture) 

 

“พัฒนาความรู้ ให้กับบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล           
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น   ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า” 

 
เป้าหมาย 

   1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่    
เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร 
    2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และ
สายงาน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับ 
ผู้บริหาร  บุคลากรสายปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
   3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศที่
จ าเป็นของท้องถิ่น 

แผนงานและกิจกรรม 
   1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
   4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับการปลี่ยน
แปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
แผนงาน  โครงการ   

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

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระดับความพร้อมของเทศบาล 
เตรียม 
การ 

เริ่มต้น ปาน 
กลาง 

สูง 

1.พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่าย
สารสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

2. พัฒนา ICT เพ่ือการ
บริหารจัดการ  และการ
ให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบิ
หารจัดการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระยะที่ 1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ระยะที่ 2 
3) โครงการระบบส านักงานอัตโนมัติ 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



3. พัฒนา ICT เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พัฒนา ICT เพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 
 
5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการท างาน
ภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Culture) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์งาน เทศบาลต าบล 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
ติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
 
 

 
 

  

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
(Local Learning  Center) 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมต าบล 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
โรงเรียนในชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโรงเรียน 
2) โครงการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
3) โครงการห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน 
 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) โครงการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการ
ท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านบริหาร
และจัดการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      
     
     



 


