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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลปากคาด  พ.ศ.2565  - 
2568 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลปากคาด 
ระยะ 4 ปี  ซึ่งจะระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลยุทธ์  ตามแผนพัฒนาสามปี 
เทศบาลตำบลปากคาด พ.ศ.2565 - 2568 เทศบาลตำบลปากคาด ได้ทำการรวบรวมสถานภาพ ปัจจุบัน
ของระบบสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับ
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 และปรับ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2565 -2568) เทศบาลตำบลปากคาด  ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลปากคาด เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิด ผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงาน รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากคาด ใน
หัวข้อการพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร  

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลปากคาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากคาด  เพ่ือพัฒนาและบริหารราชการให้
เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป  
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ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
 

  เทศบาลตำบลปากคาด ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ  
พันธกิจตามท่ีกำหนดไว้  
 
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องในแต่
ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาดสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารจัดการและการบริหารประชาชน (e-Local Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งทางภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บนฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น” 

1.2 พันธกิจ 
  “เทศบาลตำบลปากคาด จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือวิจัยการบริหารจัดการการบริการทางวิชาการ” 

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในช่วง 5 ปี เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เป็นดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 

2)  พัฒนาการบริหารงาน การจัดการและการบริหารประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3)  พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการเสริมสร้างความรู้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

4)  พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5)  พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 



6)  พัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธาภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักใน
การพัฒนาไว้ 5 ด้าน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการในช่วง 5 ปี เพ่ือนำ ICT มาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือเป็น
แหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านได้แก ่
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 

(TongTinNet) 
  พัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนา ICT การให้บริการกับ

ประชาชน (e-Local Admin) 
  พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
  พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
(TnongTinNet) 

“พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องท้องถิ่นเหมาะสมกับการใช้งาน สนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใน 
และสามารถต่อเชื่อมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารานและการบริการ
ประชาชน” 

 
เป้าหมาย 

1. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามสภาพความพร้อมของท้องถิ่น 
2. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือมีเสถียรภาพการ

ทำงานและมีความมั่นคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลท้องถิ่นกับท้องถิ่นอ่ืน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงาน

ภายนอกอ่ืนๆ 
 
 



แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่น 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วถึงในท้องถิ่น เพ่ือประชาชนในท้องถิ่น

สามารถรับบริการ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร จัดการ และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

“พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการนำ ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบัน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรร
งบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำ ICT มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งจะ
สร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น” 

 
เป้าหมาย 

1. ทุกหน่วยงานภายในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้สารสนเทศ
ร่วมกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานสำหรับการบริหารงานได้แก่ ระบบสารสนเทศ และระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบ One Stop Service รวมทั้งสามารถให้บริการที่เก่ียวกับการชำระค่าธรรมเนียมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมูลของท้องถิ่นโดยกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสาร เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Local Admin) ซึ่งได้แก่ระบบสารสนเทศและ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเมือง เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) การบริหารงานของ
หน่วยงาน (back office) และการบริการประชาชน (front office) 

3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ของท้องถิ่นที่
ทันสมัยและนำมาใช้งานกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การป้องกันภัยพิบัติต่างๆ แบบบูรณาการ 



4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
การบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

5. จัดตั้งผู้ดูแลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาบำรุงรักษาและหาข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูล ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

“ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการด้านรักษาความปลอดภัย การคมนาคมและ
สันทนาการ อย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันการ” 

เป้าหมาย 
1. มีการนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม เช่น สาธารณสุข การศึกษาเรียนรู้ของ

ประชาชน 
2. ครูและนักเรียนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าหา

ความรู้ 
3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
5. มีบริการ เผยแพร่ข้อมูลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่ประชาชนในท้องถิ่น ใน

บริเวณสาธารณะ หน่วยงาน ห้องสมุด และศูนย์การค้า 
แผนงานและกิจกรรม 

1. อบรมบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนา Internet ชุมชน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4. พัฒนาศูนย์ความรู้ท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบ e-Learning 
6. จัดทำระบบเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

“ เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจโดยการใช้ ICT ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ” 

เป้าหมาย 
1. มี Web Directory สำหรับผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่น 
2. มีการจัดอบรมการใช้ ICT แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลการแกไ้ขปัญหาความยากจน 



แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดทำ Local Business Web Directory 
2.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดอบรม ICT สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า รวมทั้งเกษตรกร

ในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :   พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 

“ พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของท้องถิ่น ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า” 

เป้าหมาย 
1. ฝึกอบรมบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมเพ่ือตอบสนองภารกิจของตน 
2. กำหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และสายงาน โดย

พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับผู้บริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ 
เป็นต้น 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศท่ีจำเป็นของท้องถิ่น 
แผนงานและกิจกรรม 

1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5.   พัฒนาบุคลการของท้องถิ่นให้ความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 
 
1.3 เป้าหมายหลัก 
 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

 
 



ส่วนที่ 2 
 

สถานภาพและสภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลปากคาด 
 
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต   

  เทศบาลตำบลปากคาด ตั้งอยู่เลขที่  157 หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
มีขนาดพื้นที่ ๔.๑๐๔ ตารางกิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ๔๗  กิโลเมตร ( ตามทางหลวงหมายเลข 
๒๑๒ ) 
ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ( 25  พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ) 
 ๒.๑.๑     อาณาเขตติดต่อ   

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   แม่น้ำโขง(สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ) 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
 

๒.๑.๒ เขตการปกครองเทศบาลตำบลปากคาด 
  เทศบาลตำบลปากคาด ประกอบด้วยอาณาเขต ๒ ตำบล หมูบ่้านจำนวน  ๑๖ หมู่บ้าน  จำนวน

ครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๔๔๒ ครัวเรือน, จำนวนประชากรทั้งหมด ๗,๑๑๔ คน, จำนวนผู้มีสิทธิ์เลอืกตั้ง ๕,๒๘๙ คน (คน
ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป) (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ) รายละเอียดจำแนกตามตำบล/หมู่บ้าน ดังนี้ 

 ตำบลปากคาด  มีจำนวนหมู่บ้าน  ๑๐  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ๑,๕๐๐  ครัวเรือน  
และจำนวนประชากรทั้งหมด  ๔,๑๗๗  คน  ประกอบด้วย 
 หมู่ที่  ๑   บ้านปากคาด  จำนวน ๒๒๖  ครัวเรือน ประชากร  ๔๙๕  คน (ชาย ๒๓1 คน หญิง ๒6๔ คน) 
 หมู่ที่  ๒   บ้านหนองมุม จำนวน ๑๙๗  ครัวเรือน ประชากร  ๗๔๗  คน(ชาย ๓7๙ คน หญิง ๓๖๘ คน)  
 หมู่ที่  ๓   บ้านมวลชน  จำนวน ๑๖๙  ครัวเรือน ประชากร  ๔๔๕  คน(ชาย ๒1๓ คน หญิง ๒๓๒ คน) 
 หมู่ที่  ๔   บ้านปากคาดพัฒนา จำนวน ๑9๓  ครัวเรือน ประชากร  ๓๖๖  คน(ชาย ๑๗๙ คน หญิง ๑๘๗ คน) 
 หมู่ที่  ๕   บ้านห้วยคาด  จำนวน 10๖  ครัวเรือน ประชากร  ๒๖๕  คน(ชาย ๑๔๖ คน หญิง ๑๑๙ คน) 
 หมู่ที่  ๖   บ้านทา่นาคูณ จำนวน ๑๘6  ครัวเรือน ประชากร  ๓๗๙  คน(ชาย ๑๙๑ คน หญิง ๑๘๘ คน) 
 หมู่ที่  ๗   บ้านทา่สวรรค ์ จำนวน ๑1๓  ครัวเรือน ประชากร  ๔๑๓  คน(ชาย ๒๒๓ คน หญิง ๑๙๐ คน) 
 หมู่ที่  ๑๐ บ้านโนนยาง ( บางสว่น ) จำนวน ๑๑๘  ครัวเรือน ประชากร  ๓๐๒  คน(ชาย ๑๕๐ คน หญิง ๑๕๒ คน) 
 หมู่ที่  ๑๕ บ้านทุง่สวา่ง  จำนวน 10๗  ครัวเรือน ประชากร  ๔๒๔  คน(ชาย ๒๒๙ คน หญิง ๑9๕ คน) 
 หมู่ที่  ๑๖ บ้านทา่สุขสนัต ์ จำนวน   ๘๕  ครัวเรือน ประชากร  ๓๔๑  คน(ชาย ๑๗๒ คน หญิง ๑๖๙ คน) 

            ตำบลโนนศิลา  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  9๔2  ครัวเรือน  และจำนวน
ประชากรทั้งหมด  ๒,๙๓๗   คน   ประกอบด้วย 
 หมู่ที่   ๑   บ้านโนนศิลา จำนวน ๑๘๗  ครัวเรือน ประชากร  ๖๙๐  คน(ชาย ๓4๙ คน หญิง ๓4๑ คน) 
 หมู่ที่   ๒   บ้านหนองบัวบาน จำนวน ๑๔๒  ครัวเรือน ประชากร  ๒๗๑  คน(ชาย ๑3๒ คน หญิง ๑๓๙ คน) 
 หมู่ที่   ๓   บ้านโนนบก  จำนวน ๑๘๑  ครัวเรือน ประชากร  ๖0๕  คน(ชาย ๒8๗ คน หญิง ๓๑๘ คน) 
 หมู่ที่   ๕   บ้านดอนเมืองใหม่(บางส่วน) จำนวน  ๒๐๘ ครัวเรือน ประชากร  ๕2๔  คน(ชาย ๒6๕ คน หญิง ๒๕๙ คน) 
 หมู่ที่   ๖   บ้านโนนก่อ  จำนวน ๑๓๔  ครัวเรือน ประชากร  ๔๘๕  คน(ชาย ๒6๕ คน หญิง ๒๒๐ คน) 
 หมู่ที่  ๑๑   บ้านศรีสมบัต ิ จำนวน   ๘๘  ครัวเรือน ประชากร  ๒๘๕ คน(ชาย ๑3๓ คน หญิง ๑5๒ คน) 



 หมู่บ้านกลาง (หมู่ที่ ๐)  จำนวน      ๒  ครัวเรือน ประชากร    7๗  คน(ชาย   ๔๔ คน หญิง   ๓๓ คน) 

๒.๑.๓ การคมนาคม/จราจร 
      (๑) ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์   จำนวน  ๔ สาย 

 (๒) ถนนคอนกรีต     จำนวน  ๙๐ สาย 
 (๓) ถนนลูกรัง     จำนวน  ๑๐ สาย 
 (๔) คลอง/แม่น้ำ ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางนำ้  จำนวน  ๑ สาย 

 ๒.๑.๔ การประปา 
      (๑) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา 
   เทศบาลตำบลปากคาด 
             การประปาส่วนภูมิภาค 

 (๒) ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา    จำนวน  ๑,๘๐๐ หลังคาเรือน 

 ๒.๑.๕ ไฟฟ้า 
 (๑) ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า     จำนวน  ๑,๙๔๐ หลังคาเรือน 
 (๒) พื้นที่ได้รบับริการไฟฟ้า     เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๙๘ ของพื้นที่
ทั้งหมด 
 (๓) ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน    จำนวน  ๑,๒๗๐  จุด  

 ๒.๑.๖ การสื่อสาร 
 (๑) จำนวนโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล       2 เลขหมาย   
 (๒)  ไปรษณยี ์          ๑     แห่ง 

 ๒.๑.๗ ด้านผู้นำชุมชน  

      (๑) กำนัน      จำนวน   2 คน 
 (๒) ผู้ใหญ่บ้าน     จำนวน    ๑4 คน 
 (๒) อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)   จำนวน  136 คน 

 ๒.๑.๘ สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 
 (๑) มีวัดทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด   จำนวน  ๗ วัด 
 (๒) มีมัสยิดทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด   จำนวน  - แห่ง 
 (๓) มีโบสถ์ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด    จำนวน  ๑ แห่ง 

 ๒.๑.๙ ผู้นับถือศาสนา 
 (๑) ผู้นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ  ๙๙.๗๕  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด 
 (๒)  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ     -      ของจำนวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด 
 (๓)  ผู้นับถือศาสนาคริสต์   ร้อยละ  ๐.๒๕   ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด 
 (๔)  ผู้นับถือศาสนาอ่ืน      ร้อยละ     -     ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด 

 ๒.๑.๑๐ กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
 (๑)  สนามกีฬาอเนกประสงค์    จำนวน  ๘ แห่ง 
 (๒)  สนามฟตุบอล     จำนวน  ๒ แห่ง 
 (๓)  สนามบาสเกตบอล    จำนวน  ๕ สนาม 



 (๔)  สนามตระกร้อ     จำนวน  ๑๐ สนาม 
 (๕)  ศูนย์เยาวชน     จำนวน  ๕ แห่ง 
 (๖)  หนองสาธารณะ     จำนวน  ๓ แห่ง 
        (๗)  สนามเด็กเล่น     จำนวน  ๓ แห่ง 
 (๘)  สนามเปตอง     จำนวน  ๖ แห่ง 

 ๒.๑.๑๑ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  

 (๑)  ประเพณีบุญมหาชาติ   ประมาณเดือน มีนาคม 
(๒)  ประเพณีสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
(๓)  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
(๔) ประเพณีเข้าพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม 
(๕) ประเพณีทอดกฐิน   ประมาณเดือน ตุลาคม 
(๖) ประเพณีออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม 
(๗)  ประเพณีแข่งเรือยาว   ประมาณเดือน     ตุลาคม 
(๘) ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน มิถุนายน 

๒.๑.๑๒ เศรษฐกิจ 
(๑)   สถานประกอบการดา้นอุตสาหกรรม 
 โรงงานอุตสาหกรรม    จำนวน  ๗  แห่ง  
(๒)  สถานประกอบการด้านการบริการ 
 (๒.๑) โรงแรม    จำนวน  ๒  แห่ง รวมห้องพักทั้งสิ้น    ๓๗  ห้อง 
 (๒.๒) ธนาคาร    จำนวน  ๓  แห่ง 
 (๒.๓) สถานที่จำหนา่ยอาหาร   ตามพระราชบัญญัตสิาธารณสขุ  พ.ศ.๒๕๓๕  
     ซึ่งมีพื้นที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  จำนวน  ๑๐ แห่ง 
 (๒.๔) มีจุดผ่อนปรน     จำนวน  ๑ แห่ง 
 (๒.๕) สถานีขนส่ง    จำนวน  ๑ แห่ง 
(๓) สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม 
 (๓.๑) สถานบีริการน้ำมนั   จำนวน  2 แห่ง 
 (๓.๒) ตลาดสด    จำนวน  ๑ แห่ง 
 (๓.๓) โรงฆ่าสัตว ์    จำนวน  ๑ แห่ง 
 (๓.๔) ร้านค้าทั่วไป    จำนวน  ๑๕๐ แห่ง 
(๔) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
 (๔.๑)โรงฆ่าสัตว ์    จำนวน  ๑ แห่ง  
 (๕) ด้านอาชีพ 
 อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด คืออาชีพเกษตรกรรม  เช่น ทำนา ทำไร่  

ปลูกยางพารา สวนผลไม้ รองลงมา คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ปลาร้าบอง ไม้กวาด
ดอกหญ้า ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา เงาะ ทุเรียน มังคุด แตงโม ถั่วเหลือง และไม้ยูคาลิปตัส 

๒.๑.๑๓ การศึกษา 
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ( เด็กก่อนเกณฑ์ ) 
 จำนวน   ๓   โรงเรียนคือ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



- โรงเรียนเทศบาลปากคาด 
- โรงเรียนอนุบาลปากคาด  
- โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ ์   

 (๒) ระดับประถมศึกษา 
     จำนวน  ๒  โรงเรียน  คือ 
             -    โรงเรียนอนุบาลปากคาด 
   -    โรงเรียนห้วยไม้ซอด 
 (๓) ระดับมัธยมศึกษา 
      จำนวน   ๑  โรงเรียน คือ โรงเรียนปากคาดพทิยาคม 
 (4) ระดับอาชีวศึกษา 
       จำนวน   1  โรงเรียน คือ วทิยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทค บรหิารธุรกิจปากคาด 

 

๒.๑.๑๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผา่นมา ( พ.ศ.๒๕65  - ๒๕68 )   จำนวน  ๑ ครั้ง  
 (๒) เทศบาลตำบลปากคาดมีรถยนต์ดับเพลงิ       จำนวน  ๒ คัน  
ดังนี ้
  คันที่ ๑ จุนำ้ได ้ ๒,๐๐๐ ลิตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ราคา ๑,๑๐๗,๒๗๐ บาท 
  คันที่ ๒ จุนำ้ได ้ ๖,๐๐๐ ลิตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ราคา  - บาท 
 (๓) พนักงานดบัเพลิง              จำนวน  ๖ คน 
 (๔) ค่านำ้มันเชื้อเพลิงในการดับเพลิง ปีที่ผา่นมา    จำนวน   ๕๕,๐๐๐ บาท 
 

๒.๑.๑๕ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพภูมิอากาศ ในรอบปีจะมี  3  ฤดู  ประกอบด้วย 
    ฤดูร้อน   ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์   ถึง พฤษภาคม  ของทุกปี 

   ฤดูฝน   ช่วงเดือน  มิถุนายน   ถึง  กันยายน  ของทุกป ี
   ฤดูหนาว   ช่วงเดือน  ตุลาคม   ถึง  มกราคม  ของทุกปี   
  

 แหล่งน้ำ 
  คลอง ลำธาร ห้วย  ที่ไหลผา่นเทศบาลตำบลปากคาดจำนวน ๖ แห่ง  ได้แก ่

 ( ๑) ห้วยคาด   ( ๒) ห้วยหนองมุม 
 ( ๓) หนองบัวบาน   ( ๔) หนองมุม 
 ( ๕) หนองอีเลิง   ( ๖) แม่น้ำโขง 
 

 สถานที่ท่องเที่ยว 
 ( ๑) แม่น้ำโขง ลานพญานาค  ( ๒) วัดถ้ำศรีธน (วัดสว่างอารมณ์) 
 ( ๓) วัดโพธิ์ศรีสร้อย   ( ๔) ห้วยหนองมุม 
 ( ๕) หนองบัวบาน   ( ๖) วัดต่างๆในเขตเทศบาล 
 

 ๒.๒ โครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลปากคาด 
           ฝ่ายข้าราชการประจำและลูกจ้าง 

    ฝ่ายพนักงานเทศบาล  ประกอบด้วยส่วนราชการ  7  ส่วน  ดังนี ้



(1) สำนักปลดัเทศบาล   มีหนา้ที่ดำเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและนโยบาย          
ของเทศบาลและมีหนา้ที่เก่ียวกบั 

 
 ฝ่ายอำนวยการ    ฝ่ายปกครอง 

  - งานบริหารทั่วไป    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานการเจ้าหน้าที ่   - งานรักษาความสงบฯ 
  - งานทะเบียนพาณชิย ์   - งานกู้ชพีกู้ภัย 
  - งานธุรการ    - งานทะเบียนราษฎร์และบัตร 
  - งานนิติการ    - งานกิจการสภา 
    

(2) กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัฒนารายได้    ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 - งานพฒันารายได ้   - งานพสัดุและทรัพย์สนิ 
 - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานการเงนิและบัญช ี
 - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ - งานธุรการ 
 

 (3) กองช่าง   มีหนา้ที่รับผดิชอบ 
  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 - งานสถาปัตยกรรม - งานสวนสาธารณะ 
 - งานวิศวกรรม  - งานจัดสถานที่และไฟฟา้สาธารณะ 
 - งานผังเมือง  - งานซ่อมบำรุง 
 - งานชั่งตวงวัด  - งานธุรการ 
 - งานธุรกิจพลงังาน 
 

 (4) กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานบริการสาธารณสุข 
 - งานส่งเสริมสุขภาพ   - งานรักษาความสะอาด 
 - งานสัตวแพทย ์    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 - งานคุ้มครองผู้บรโิภค   - งานธุรการ 
  

 (5) กองยุทธศาสตร์และงบขประมาณ  มีหน้าที่รบัผิดชอบ 
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  - งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
 - งานบริการและเผยแพร่วชิาการ  - งานธุรการ 
 - งานจัดทำงบประมาณ    
 

 (6) กองการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานศึกษา 
 - งานบริหารการศึกษา   - งานการเจ้าหน้าที ่
 - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ - งานการศึกษาปฐมวัย 
 - งานโรงเรียน    - งานกิจการศาสนา 

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวฒันธรรม - งานธุรการ 



(7) กองสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

  -งานกีฬาและนันทนาการ   -งานสังคมสงเคราะห์ 
  -งานพัฒนาชุมชน   -งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
  -งานธุรการ 

2.3 สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 

2.4 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ดำเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีผู้บริหารท้องถิ่น ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - เทศบาลตำบลปากคาดมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะ 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทำงานตามภาระงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
-  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 

 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม เช่น เพ่ือความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหา 
ที่ไม่พึงประสงค์ 

2.6 สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
 - ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาและวิจัย 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 



 
 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ ์

 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของเทศบาลตำบลปากคาดอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปากคาดให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลปากคาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลปากคาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้าน
การศึกษา เรียนรู้ ของเทศบาลตำบลปากคาด 

3.2 แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปากคาดให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 -  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปากคาดให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสามารถทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 
 -  กำหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลปากคาด
ทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง 
 -  จดัการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเทศบาลตำบลปากคาด 
 -  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลปากคาด
ให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ
ที่มีกำหนดไว้ในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
เทศบาลตำบลปากคาด 
 -  สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
 -  จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

 -  ส่งเสริมให้มีการนำซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
เรียนการสอนและการวิจัยต่อยอดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ 
 -  จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 -  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลปากคาด 
 - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพ้ืนที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา การ
เรียนรู้ของบุคลากรของเทศบาลตำบลปากคาด 
 -  กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 -  พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งาน
ร่วมกันได้ 
 -  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในองค์กรให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

ส่วนที่ 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
4.1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปากคาดให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลปากคาดให้มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 -  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตำบลปากคาด 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 - โครงการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลตำบล 
             ปากคาด  
 -  โครงการจัดตั้งศูนย์ดาว์นโหลดโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
และเหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศ 
 - การประชาสัมพันธ์หรือการประชุมร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
  - โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 
  - โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการเรียนรู้ของ
เทศบาลตำบลปากคาด 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลปากคาดให้เกิดประสิทธิภาพ
ความคล่องตัวให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลปากคาด 
 - โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 
 - โครงการพัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรขององค์กร 
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 - โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management) 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 

 
4.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ 
เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

1.พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สารสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทศบาล 
 
 
 
 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 

  
 
- มีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลกั
ของเทศบาลให้สามารถใช้ ICT เพื่อ
การบริหารจัดการ การบริการ
เผยแพรค่วามรูสู้่ประชาชนของทุก
หน่วยงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ทีจ่ัดหาได ้
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 
ที่จัดหาได ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 

 
 
 



4.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วดั ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วยรับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

2.พัฒนา ICT เพื่อ
การบริหาร จัดการ
และการให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานเทศบาลระยะที่ 1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานเทศบาลระยะที่ 2 
3) โครงการระบบสำนักงานอัตโนมัต ิ
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บรหิาร 

 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
- การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
- มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้
งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน 
- มีระบบสำนักงานอัตโนมตั ิ
- มีระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการ
ใช้กระดาษอันจะเป็นหนทางไปสู่
การทำงานแบบไร้กระดาษ 

  
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
/ 
 

 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
กองยุทธศาสตรฯ์ 

 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ให้บริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี
และการจัดเก็บรายได ้
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการจุดเดียว (One stop 
service) 

 
 
 
 
/ 

  
 
/ 
 
 

  
 
- มีระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- มีระบบทะเบยีนสถาน
ประกอบการและมรีะบบฐานข้อมลู
ทะเบียนผู้ประกอบการค้าตลาดสด
และแผงลอย 

   
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 

กองคลัง 
 

ทุกสำนัก/กอง 

 
 
 
 



4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปีงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 

การ 
เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

2.พัฒนา ICT เพือ่
การบริหาร จัดการ
และการให้บริการ 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ
ท้องถิ่น 
1) โครงการสำรวจและจัดทำข้อมลู
ภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) 
 
 
 
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน GIS เพือ่งานบริหารและบริการ 

 
 

  
 
/ 
 
 
 
 
/ 

  
 
- มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของเทศบาลที่ใช้สนับสนุน
การปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลและส่งผ่านไปยังศูนย์
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้อง 
- มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจและการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลให้กับ
ผู้บริหารและมีระบบงานสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่
และข้อเท็จจริงทางกายภาพของ
เทศบาล พร้อมคูม่ือระบบงานคู่มอื
การใช้ระบบงาน GIS ในสื่อท่ี
เหมาะสม 

 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์งานเทศบาล 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และตดิตามเรื่องราวร้องทุกข์ 

    
 
/ 

 
 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลได้ง่ายขึ้น 
- มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
และจัดการข้อมลูที่ต้องการ
ประชาสมัพันธ์อย่างเป็นระบบ 
- พัฒนาเว็บไซต์สำหรับ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้สูส่าธารณชน 
 
 
 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 

 
 
 
 
 
 



 
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาด้านสังคม 
1) โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลู
เพื่อการพัฒนาเทศบาล 
 
2) โครงการอินเตอรเ์น็ตชุมชน 
 
 
 
 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่องานสุขาภิบาล อนามัย 
สิ่งแวดล้อมและการป้องกัน 
สาธารณภัย 

  
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ 
- จัดทำระบบอินเตอร์เนต็ชุมชน
สำหรับการสื่อสารและเป็นแหล่ง
ความรู้ของชุมชนหรือใช้ ICT เป็น
ช่องทางสื่อสารระหว่างอปท.กับ
ชุมชน 
- มีระบบสารสนเทศให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุข ฐานข้อมูลการ
กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการกำจัดน้ำ
เสีย รวมถึงฐานข้อมูลชุมชน/
ครอบครัว และปัญหายาเสพติด 

 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 
 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
และสำนักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เทศบาล (Local Learning Center) 
 
 
 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning 
เทศบาล 
3)  โครงการพัฒนาฐานข้อมลู 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 

   
 
/ 
 
/ 
 
/ 

  
 
- ใช้ ICT เป็นช่องทางสื่อสาร
ระหว่าง อปท.กับชุมชน โดยมีศูนย์
เรียนรู้ท้องถิ่น หรือ e-learning, 
ระบบห้องสมุด, ระบบฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
- ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
- ใช้ ICT ในการเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 

กองการศึกษา 
สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดบัความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
โรงเรียนในชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
2)  โครงการอินเตอร์เนต็โรงเรียน 

  
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

  
 
- จัดทำระบบบริหารการศึกษา 
(ระบบรับสมัคร,ทะเบยีนประวตัิ,
งานทะเบียน,การจดัตารางสอน,
ระบบจัดเก็บประวัติสุขภาพ) 
จัดทำระบบบริหารโรงเรียน 

  
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

4. พัฒนา ICT เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) โครงการจัดทำฐานข้อมลูแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

   
 
/ 

  
 
- มีศูนย์รวมข้อมลูการท่องเที่ยวของ
อปท.ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่าง
สะดวก รวดเร็วไม่จำกัดเวลาและ
สถานท่ีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ รวมถึงมีการเช่ือมโยงข้อมลู
การท่องเที่ยวของอปท.กับ
ผู้ประกอบการและมีหน่วยงาน
รับผิดชอบปฏบิัติงานอย่างถาวร 

  
 
/ 

 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

สำนักปลดั 

 
 
 



 
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กจิกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 256
5 

256
6 

256
7 

256
8 

5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการทำงาน
ภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพื่อการ
ทำงานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดบั
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
บริหารและจดัการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

    
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 

 
 
 



แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บท  
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามที่
กำหนด จึงควรกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามสภาพความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น 

ระดับความพร้อมของเทศบาลตามแผนการพัฒนา 
  เนื่องจากความแตกต่างในด้านความพร้อมและสภาพแวดล้อม ในการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ แบ่งความพร้อมของเทศบาลออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มต้น ระดับปาน
กลางและระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และสภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน คุณลักษณะความพร้อมของเทศบาลใน 4 ระดับ ลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กำหนดไว้ในแผนนี้เป็นแบบต่อยอด นั่นคือเทศบาลพัฒนาตามแผนระดับใดระดับหนึ่งแล้ว เมื่อมี
ความพร้อมสามารถพัฒนาต่อเนื่องในระดับถัดไป และระดับสูงในที่สุด เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลในแต่ละระดับความพร้อม 

แนวทางการจัดระดับความพร้อมของท้องถิ่น 
  สำหรับการพัฒนาตามแผนแม่บทนี้ กำหนดรับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเป็น 4 ระดับ คือระดับเตรียมพร้อม ระดับเริ่มต้น ระดับกลางและระดับสูง สำหรับคุณสมบัติที่แสดงถึง
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปัจจัยด้านบุคลากรงบประมาณ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับความพร้อมแสดงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายของการพัฒนา ICT ในแต่ละระดับ 
  เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเตรียมพร้อมก็
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานส่วนบุคคลและสามารถเชื่อมโยงกับ
ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต เป้าหมายสำหรับระยะเริ่มต้นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้ง
เครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ ในระดับปานกลางมีเป้าหมาย

ระดับเตรียมการ 

ระดับเริ่มต้น 

ระดับปานกลาง 

ระดับสูง 



พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายภายในและมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้านฐานข้อมูล
ในระดับสูงจะมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการเมล์เพิ่มข้ึน 
 



 
ตารางระดับความพร้อม 
 

คุณสมบัต ิ ระดับเตรยีมการ  ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
 บุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มีบุคลากรทีม่ีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยตรง 

มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 
- บุคลากรที่มีความรู้ดา้นระบบ
เครือข่าย 
- บุคลากรที่สามารถดูแลบำรุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 
- บุคลากรที่มีความรู้ดา้นระบบ
เครือข่าย 
- บุคลากรที่มีความรูส้ามารถ
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
- บุคลากรที่มีความรู้ในการทำ web 
และดูแลรักษาระบบ Mail 
- บุคลการที่มีความรู้ดา้นระบบ
ฐานข้อมูล 

มีหน่วยงานท่ีดูแลงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

 งบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 แสน - 1 ล้าน 1 – 5  ล้าน 5 – 10  ลา้น 10  ลา้นขึ้นไป 

 โครงสรา้งพืน้ฐาน มีระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ 
(ADSL) 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มีเครือข่ายท้องถิ่นและ Server 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ม ีMail Server 
- มี Database Server 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มี Mail Server 
- มี Database Server 
- มี Application Server 

 
 
 
 
 
 



ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

เป้าหมาย  มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ
รองรับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลสำหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจำนวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าทีต่รวจสอบและวิเคราะห์การ
ทำงานของระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับรกัษาความปลอดภัย
ของระบบ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ
รองรับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ข้อมูล ท่ีสามารถตอบสนองการเขา้ถึงข้อมูลและการใช้
ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งมีระบบการสำรวงข้อมูลเพื่อ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูลทีอ่าจเกิดขึ้น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลสำหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจำนวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ข้อมูลที่ตอบสนองการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งมี
ระบบการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสยีหายของ
ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลสำหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจำนวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ICT 
   

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นการดำเนินการ เพื่อให้การนำ
เทคโนโลยีและการสื่อสารเกิดความคุ้มค่าและได้นำประโยชน์สูงสุด ส่วนการประเมินผลที่ได้รับจากการนำ
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้นั้นเป็นส่วนช่วยในการวางแผนปรับปรุงเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  องค์กรต่างๆ จึงได้มีการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง 
การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก็เป็นวิธีปฏิบัติที่องค์กรจำนวนมากนำมาใช้และได้ผลเป็นอย่างดีเพราะบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบร่วมกัน 
  ดังนั้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลหนองที่
ต้องการให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้มีการกำหนดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 

5.1  การบริหารจัดการ 
  ในการบริหารจัดการและการวัดประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
ตำบลปากคาดว่าประสบผลสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของของเทศบาลตำบลปากคาดรับผิดชอบในการบริหารแผนในภาพรวม โดยให้ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ ของแต่ละสำนัก/กอง ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้าน ICT ของแต่ละสำนักงาน โดยมีส่วนงานที่
รับผิดชอบได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยตรวจสอบภายใน  ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของของ
เทศบาลตำบลปากคาด 

กำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้น
ตรง ดังผังภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนฯ และการบริหารจัดการแผนฯ 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลปากคาด ประกอบด้วย สมาชิกสภา
เทศบาลและข้าราชการทั้งสองสภา ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เสนอแนะแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลตำบลปากคาด ให้คำปรึกษาแนะนำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
อ่ืนภายนอก ตลอดจนกำกับงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลปาก
คาด พร้อมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและการวางแผนระบบงานในอนาคต 

 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมีหน้าที่กำกับดูแลด้าน ICT ได้แก่ 
1. นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด 
2. ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลปากคาด เป็นหัวหน้าส่วนราชการของ
แต่ละสำนัก/กอง ในหน่วยงานเทศบาลตำบลปากคาดได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองคลัง, 



ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลปากคาด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้าน ICT และการนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลปากคาด ไปสู่การ
ปฏิบัติ ประสานงานร่วมมือดำเนินการการด้าน ICT ของเทศบาลตำบลปากคาดตลอดจนร่วมมือด้านการ
วางแผนและติดตามผลการดำนเนินงานด้าน ICT ของเทศบาลตำบลปากคาด 

การติดตามผลในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ICT ของเทศบาลตำบลปากคาด สามารถ
ประเมินและติดตามจากการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์จาก ส่วนย่อยคือการติดตามและประเมินผลจากตัวชี้วัด
ที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ของเทศบาลตำบลปากคาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่  6   ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ของเทศบาลตำบลปากคาดในภาพรวม หรือ
วัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา กำหนดได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ICT ของ 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต 

ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของท้องถิ่น 

- เทศบาลตำบลปากคาดมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ดำเนินการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ 
- ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ัน ความเป็นธรรม โปร่งใส ในการบริหาร
จัดการ 
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร จัดการ 
และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

- ปริมาณข้อมลูในทุกฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น 
- เทศบาลตำบลปากคาดมีศูนย์สารสนเทศที่สมบูรณ์และทันสมัย 
- รูปแบบการดำเนินการต่างๆ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมาก
ขึ้น เพื่อรองรับการเป็นท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

- บุคลากรของท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและมีความต้องการใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมากขึ้น 
- สังคมภายในท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

- จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีเพ่ิมขึ้น 
- ท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
- ความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนดียิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการทำงานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 

- จำนวนบุคลากรของท้องถิ่นทุกระดับได้ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจำนวนมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการใช้ ICT ในการปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่นมีความพึงพอใจในงานและผลงานของตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน 

 


