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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  อ้าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2558 - 2560 

.................................................... 

ส่วนที่ 1  บทน้า 

 
1.  สภาพทั่วไป 
             ที่ตั ง                    

ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ร ับการจัดตั  งเป็นเทศบาลต้าบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็น
องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้าฉวาง และจัดตั งเป็นเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2556 โดยส้านักงาน ตั งอยู่  ณ  เลขที่ 211 หมู่ที่ 7 ถนนแหลมยูง-วังม่วง ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ห่างจากอ้าเภอฉวาง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากอ้าเภอเมือง ประมาณ 75 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ                  ติดต่อต้าบลไม้เรียง  อ้าเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก          ติดต่อต้าบลไสหร้า  และต้าบลจนัดี อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้                      ติดต่อต้าบลทุ่งสง  อ้าเภอนาบอน,  ต้าบลหลักช้าง อ้าเภอช้างกลาง          

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก            ติดต่อต้าบลนากะชะ  อ้าเภอฉวาง, ต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอทุ่งใหญ่                 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 เนื อที่ 
เนื อท่ี 55 ตารางกิโลเมตร หรือ  34,375  ไร ่

 
ภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไปของพื นที่สว่นใหญ่เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น ้า และที่ราบสูงบางส่วน มีพื นที่ท้าการเกษตร 
33,726 ไร่ มีแม่น ้าสายหลักไหลผ่าน คอื แม่น ้าตาปี และล้าคลองอีก 2 แห่ง  คอื  คลองคุดด้วน 
และคลองมีน 

                เขตการปกครอง   
   เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2 เขต ดังนี  
 เขตท่ี 1 ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งพลี 
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 
  หมู่ที่ 5 บ้านคลองหลุน 
  หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกรวด 
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 เขตท่ี 2 ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 6 บ้านวังขวาง 
  หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง 

2. ข้อมูลพื นฐานที่ส้าคัญของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
2.1  ข้อมูลประชากร 

1) ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

ปี 
จ้านวนราษฎร (คน) ความหนาแน่น 

ชาย หญิง รวม เฉลี่ย(คน/ตารางกิโลเมตร) 
2556 2,137 2,195 4,332 78.77 
2557 2,566 2,686 5,252 95.49 

 
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557 

2.2   โครงสร้างพื นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน) 
1) การคมนาคม 

ปี 

ถนน 

คอนกรตีเสรมิ
เหลก็ 

ถนน 

คอนกรีตเสริมไม้
ไผ่ 

ถนน 
ลาดยางฯ 

ถนน 
หินคลุก 

ถนน 
ดิน-ลูกรัง 

(กม./เมตร) (กม./เมตร) (กม./เมตร) (กม./เมตร) (กม./เมตร) 
2539-
2556 

3.23 กม. 
( 3,232 ม. ) 

885 ม. 1.44 ก.ม. 
(1,440 ม.) 

6.66 กม. 
( 6,658 ม. ) 

15.53 กม. 
( 15,531 ม. ) 

2557 235 ม. - 2,200 ม. - - 
2558 - - 520 ม. - - 

 

2)  การโทรคมนาคม 

                 - เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  จ้านวน   6 หมู่บ้าน 
 3)  การไฟฟ้า ทั งหมด 1,272 ครัวเรือน 
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2.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปี การด้าเนินการด้านการพัฒนา เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ป่าไม้ 
- ความสะอาดภายใน
ชุมชน 

2556 โครงการบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ฯ 

2 โครงการ 

2557 

1) โครงการบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ฯ 

1 โครงการ 

2) โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
มูลฝอย 

2 โครงการ 

2558 

1) โครงการบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ฯ  
2) โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
มูลฝอย 
3) โครงการบริหารจัดการ
ก้าจัดขยะ 

2 โครงการ 
 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 

 

2.4  ด้านเศรษฐกิจ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 5 ประเภท คือ 

1)  การพาณิชยกรรม 

หน่วยธุรกิจ 
ปี 2556 

(แห่ง) 
ปี 2557 

(แห่ง) 
ปี 2558 

(แห่ง) 

1.  ปั้มน ้ามันและก๊าช (ปั้มหลอดแก้ว) 4 1 1 
2.  โรงงาน (ขนาดเล็ก) 3 6 6 
3.  โรงสีข้าว 1 1 1 
4.  อาคารชุดและบ้านเช่า 1 8 8 
5.  ร้านค้า ร้านอาหาร 27 28 28 
6.  อู่ซ่อมรถ โรงเชื่อมล้างอัดฉีด 2 3 3 
7. อ่ืนๆ 7 1 1 
8. โรงงานขนาดใหญ่  1 1 

 
2) การเกษตรกรรม ในเขตพื นที่เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวนยางพารา 

สวนปาล์ม และสวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส้าคัญ คือ ยางพารา 

3) การอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มี 1 แห่ง โรงงานแปรรูปไม้ 
4) งานรับจ้าง ส่าวนใหญ่รับจ้าง กรีดยาง และรับจ้างอื่นๆ ทั่วไป 
5) รับราชการ และพนักงานองค์กร รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 
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2.5  ด้านสังคม 

        สภาพทางสังคม 
1) สถานศึกษา จ้านวน 5 แห่ง 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ้านวน 2 แห่ง 
- (กศน.) จ้านวน 1 แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 2 แห่ง 

2) ศาสนสถาน จ้านวน 2 แห่ง 
3) การสาธารณสุข จ้านวน 1 แห่ง 
4) ด้านความปลอดภัยในที่วัดและทรัพย์สิน 
 -  มีป้อมต้ารวจชุมชน จ้านวน 1 แห่ง 
 -  มีรถน ้าอเนกประสงค์ จ้านวน 1 คัน 
 -  มีศูนย์ อปพร.เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง จ้านวน 1 แห่ง 

 
2.6  ด้านการเมืองการบริหาร 

1) โครงสร้างเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
2) ข้อมูลงบประมาณ 

 
ป ี รายได้ที่จัดเก็บ

เอง 
รายได้ที่ราชการ

จัดเก็บ 
เงินอุดหนุน 

รวม 

2556 1,076,749.67 12,619,131.11 6,023,933.31 19,719,869.09 

2557 916,421.19 7,947,302.38 6,636,694.00 15,500,417.57 
2558 1,150,657.01 11,765,532.02 6,751,392.00 19,667,581.03 
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บุคลากร 

 
ปี พนักงานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจ้างประจ้า 

(คน) 
พนักงานจ้าง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

2556 14 2 12 30 
2557 15 2 17 34 
2558 16 2 19 37 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  (Vision) 

“ปากน ้าฉวางน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีสาธารณูปโภคครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยี” 

 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางปรากฏดังนี   
    1.  สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  มีโครงสร้างส่วนราชการทั งสิ น  3  ส่วนราชการ   
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี  
 

หน่วยงาน 
ประเภทคอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ รวม 
ส้านักปลัดเทศบาล 1 7 8 
กองคลัง 1 7 8 
กองช่าง - 3 3 
รวมทั งหมด 2 17 19 
 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ด้าเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานผ่าน
ระบบ internet  กับหน่วยงาน  CAT  พื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  และใช้ระบบ  LAN  ภายในส้านักงาน 
   

ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI) 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
ภายในบริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเพ่ือการค้นคว้าข้อมูลของประชาชน หรือนักเรียน  นักศึกษา
ที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย 
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ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์  จ้านวน  1  ชุด  โดยใช้หมายเลข     
075-480280  จ้านวน  1  หมายเลข   

  ระบบโทรสาร (FAX) 
    เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางมีระบบสื่อสารทางโทรสาร  จ้านวน  1  หมายเลข  ใช้หมายเลข 
075-481131  เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจ้าเป็นในการใช้เทคโนโลยีนี  

       2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น  2  แนวทาง  ซ่ึง
จะต้องด้าเนินการตามแนวทางที่ก้าหนดตามแผนการด้าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ได้แก่ 

2.1  แนวทางการจัดจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ น  รองรับภารกิจตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก้าหนด  เช่น 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประมวลผล (Electronic Plan) 
- ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ (G-procurement) 
- ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น (PDMS) 
- ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี (LTAX) 
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Lass) 
- ระบบงานสารบรรณ 
- ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) 

2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยบุคลากรของหน่วยงานเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบูรณาการด้านการด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน  อาทิเช่น 

 -   ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ภายในหน่วยงาน  เพื่อเป็นการลดขั นตอนการ     
     ปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ  โดยกสนออกเลขหนังสือ          
     เลขที่ค้าสั่ง  และลงวันที่ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
- ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT-Training)  เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ  และการประหยัดเวลาในการด้าเนินการ  
สามารถน้าไปวางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 

- ระบบวันลาพักผ่อนสะสม  เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ  ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
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ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะห์ (SWOT) 
 

การวิเคราะห์ (SWOT) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง         
ที่มีผลต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา  โดยจากการศึกษา
สภาพแวดล้อมปรากฏดังต่อไปนี  

 
ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 
1.  การก้าหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้าได้ง่าย 
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสม่้าเสมอ 
3. มีการจัดท้า และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหน่วยงานอยู่เสมอ 
จุดอ่อน 
1.  ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
2. งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีอย่างจ้ากัด 
3. การด้าเนินการปรับปรุง  แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกหรือเอกชน 

 
ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 
1. หน่วยงานผู้ก้ากับดูแล  ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ 
2. การพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆมีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
3. มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น  เพื่อให้ค้าปรึกษาและแนะน้าอยู่เสมอ 
อุปสรรค 
1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
2. ระบบการด้าเนินงานที่หน่วยงานผู้ก้ากับดูแล  ก้ากับให้ใช้ไม่สมบูรณ์ 
3. การคุกคามของไวรัสที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณด้าเนินการมาก 
5. การด้าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความยุ่งยาก  ล่าช้า  ต้องผ่านคณะกรรมการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน  ไม่ทันต่อการใช้งาน 
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ส่วนที่ 3 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จากการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสและภัยคุกคาม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
ต้าบลปากน ้าฉวางในปีงบประมาณที่ผ่านมา  จึงสามารถน้ามาสรุปและจัดท้าเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
ยุทธศาสตร์  ในการจัดท้าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ดังนี   

   วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ภายในปี พ.ศ. 2560   จะเป็นหน่วยงานที่น้าระบบ ICT  มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพครอบคลุมทุกภารกิจ 

  พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีความทันสมัย 
2. น้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือน้ามาพัฒนาระบบ 

เป้าหมายหลัก 
1. เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง อ้าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีแผนแม่บท 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
2. เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
3. เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
4. เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงก้าหนดให้มียุทธศาสตร์  3  ยุทธศาสตร์  ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ - 

ด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร      
แต่ไม่มีการจัดการระบบ  ไม่มีการวางแผน  จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร  ซึ่งจะท้าให้เกิดปัญหาใน
ภายหลังได้  ดังนั น  จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร  เพื่อการบริการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบการบริหาร  เพื่อการบริการประชาชน  ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้รับบริการ  และผู้ให้บริการ  โดยมีความพึงพอใจ  และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร  สู่การพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป  ดังนั น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน     
เป็นจริง  และสามารถตรวจสอบได้  ตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบ ICT  หรือพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับการพัฒนา  แต่หากไม่พัฒนา 

บุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะก้าหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน  ดังนั นการจะท้า
ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการให้บริการ  และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามรถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ  รวมทั งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT  มาประจ้างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ส่วนที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ก้าหนดไว้  3  
ยุทธศาสตร์  ดังนี  
  4.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
  4.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร  เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ   และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

4.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   4.2  การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการดังนี   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างมาก
หากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรแต่ไม่มีการจัดการระบบ  ไม่มีการวางแผนจัดหมวดหมู่ของข้อมูลของ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร  ซึ่งจะท้าให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้  ดังนั น  จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

เป้าหมาย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกกับ  ดูแล  และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 

แผนงาน  :  ติดตั งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมการให้บริการของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
 
 

ตัวชี วัด 
 
 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 

หน่วย 
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมทุกส่วน 
กองภายในส้านักงาน  

มีระดบัความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 
โดยใช้ระบบ LAN 

จุด 6 
20,000 

- -  
ส้านักปลัด 

 
20,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่  1  ทั งหมด 20,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร  เพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
การพัฒนาระบบการบริหาร  เพื่อการบริการประชาชน  ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแก่ผู้รับบริการ  และผู้ให้บริการ  โดยมีความพึงพอใจ  และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร  สู่การ พัฒนา
ประเทศชาติต่อไป  ดังนั น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน  เป็น
จริง  และสามารถตรวจสอบได้  ตามแนวทางหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน  และการให้บริการประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร   

เพ่ือการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน  :  ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/โครงการ 

 
 

ตัวชี วัด 
 
 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย 
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

มีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้
บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมูลส้าหรับ
หน่วยงาน 

เครื่อง - - 1 
120,000 

 
ส้านักปลัด 

 
120,000 

2.จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส้าหรับงาน
ส้านักงาน 

 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ส้านักงานตาม
มาตรฐาน ICT 

เครื่อง - - 
 

1 
21,000 

 
กองช่าง 

 
21,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่  2  ทั งหมด 
 

141,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT  ให้มีความรู้ความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี

เยี่ยมอยู่เสมอ  รวมทั งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน  ICT  มาประจ้างานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป้าหมาย 
1.  บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
2.  มีบุคลากรด้าน ICT  โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3.  สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
4.  รู้ระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับ ของพรบ.เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน  :  จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก/

โครงการ 
 
 

ตัวชี วัด 
 
 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ
รวม 

(บาท) 

หน่วย 
นับ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตร
การใช้งานระบบ
แผนที่ภาษี 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
15,000 

2 
15,000 

2 
15,000 

 
คลัง/ช่าง 45,000 

2.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน  
โปรแกรม  
E-GP 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
10,000 

2 
10,000 

2 
10,000 

 
กองคลัง 30,000 

3.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน  
โปรแกรม  
E-Plan 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
15,000 

2 
15,000 

2 
15,000 

 
สป./คลัง 

 
45,000 

4.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน  
โปรแกรม  
E-LAAS 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
15,000 

2 
15,000 

2 
15,000 

 
กองคลัง 

 
45,000 

5.อบรมหลักสูตร
การใช้งาน
โปรแกรมด้านการ
เขียนแบบงานช่าง 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
กองช่าง 

 
30,000 

  
รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่  3  ทั งหมด 195,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

ค้าสั่งเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
ที ่ 582/2557 

เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ.2558 - 2560 

.......................................................  

 

ด้วย เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง จะจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 - 2560  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 

  ในการนี   เพ่ือให้การจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง จึงขอแต่งตั งคณะกรรมการฯ  ดังนี   

๑.  ปลัดเทศบาล     เป็นประธานกรรมการ 
 2.  ผู้อ้านวยการกองช่าง             เป็นกรรมการ 
 3.  ผู้อ้านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
 4.  หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล    เป็นกรรมการ 
 5.  บุคลากร           เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะท้างานที่ได้รับการแต่งตั ง มีหน้าที่ก้าหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการจัดท้า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทในการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
พื นที ่

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   
 
 
     
           บุญธรรม รุ่งเรือง 
                (นายบุญธรรม รุ่งเรือง) 
                            นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ  (พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐) 
ครั งที่  ๑/ ๒๕๕๗ 

วันท่ี  10 พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑0.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง   

................................................. 
ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสง่าชัย หนูเนียม ปลัดเทศบาล สง่าชัย หนูเนียม  
2 นายศิรโิชค งามสิงห ์ ผู้อ้านวยการกองช่าง ศิริโชค งามสิงห ์  
3 นางจุฑามาศ สขุลี ่ นักวชิาการเงนิและบญัชี รักษาราชการ

แทนผู้อา้นวยการกองคลัง 
จุฑามาศ สขุลี ่  

4 นางพรทิพย์ สงิหพันธ ์ หัวหน้าสา้นักปลัดเทศบาล พรทิพย์ สิงหพันธ ์  
5 นายจักรวสุ ภวูสุสมบตั ิ บุคลากร จักรวส ุภูวสุสมบัต ิ  

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑0.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสง่าชัย หนูเนียม ประธานคณะกรรมการจัดท้าแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และด้าเนินการประชุม โดยมวีาระการ
ประชุม ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสง่าชัย หนูเนียม - แจ้งเรื่องการแต่งตั งคณะกรรมการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ปลัดเทศบาล  (พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐)  ตามค้าสั่งเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ที่  582/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
   3 พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ให้คณะท้างานที่ได้รับการแต่งตั ง มีหน้าที่ก้าหนดนโยบาย 
   กรอบแนวทางและทิศทางการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ
   บริบทในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื นที่ 
มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   -  ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายสง่าชัย หนูเนียม -  การจัดท้าแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื นที่เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเป็นไป
ปลัดเทศบาล  อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภารกิจงานต่างๆ ที่เกิดขึ นในอนาคต ตลอดจน
   สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารในการบริหารจัดการประกอบ          
   การตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการก้าหนดนโยบายการพัฒนาต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ของทุก
   ท่านที่ได้รับการแต่งตั งเข้ามาท้าหน้าที่ยกร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
   เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางต่อไป ล้าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการชี แจงรายละเอียดในการ
   จัดท้าแผนฯ ต่อไป 



   

นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ    - รายละเอียดเกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
บุคลากร มีรายละเอียดต่างๆ ตามร่างที่กระผมได้แนบพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้วครับ 

นายสง่าชัย หนูเนียม - ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจะได้มีการพิจารณายกร่างแผนแม่บท 
ปลัดเทศบาล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจงานที่บางครั งมีความเร่งด่วน
ในด้านของข้อมูลต่างๆ ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

มติที่ประชุม  - ไม่มี 

นายสง่าชัย หนูเนียม - เมื่อมติที่ประชุมไม่มีคณะท้างานท่านใดเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดของ 
ปลัดเทศบาล แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง กระผมจะขอมติรับรองร่าง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ปี 2558 - 2560   

มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 

นายสง่าชัย หนูเนียม - เมื่อที่ประชุมได้พิจารณากันเสร็จแล้ว และไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีก ก็ขอให้ฝ่ายเลขานุการ 
ปลัดเทศบาล จัดท้ารายงานการประชุมและเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

ต้าบลปากน ้าฉวางต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไป 
    

ปิดประชุมเวลา    ๑2.๐๐  น. 
 
   
ลงชื่อ      จักรวสุ ภูวสุสมบัต ิ  กรรมการ /เลขานุการ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           ( นายจักรวสุ ภูวสสุมบัติ )  
                   บุคลากร 
       
 
 

ลงชื่อ      สง่าชัย หนูเนียม    ประธานกรรมการ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
  ( นายสง่าชัย หนูเนียม ) 
      ปลัดเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
                   

 


