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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1 เหตุผลความจําเปน 

  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความตองการใหหนวยงานของรัฐและรวมท้ังองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาชวยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน 

รวมท้ังการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ เกิดบูรณาการ

และเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความ

โปรงใสตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ปจจุบันหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร

มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองคกร แตเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากกวา 

8,000 แหง ต้ังอยูท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท แตละแหงมีความแตกตางดานสภาพแวดลอม และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลใหการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางไรทิศทาง ขาดกลยุทธและเปาหมายท่ีชัดเจน ไมสามารถใชประโยชน

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  รวมท้ังการพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางองคกรไมสอดคลองกันทําใหยากตอการ

เช่ือมประสาน  เพื่อใหเกิดการใชขอมูลรวมกันในอนาคต 

  ดวยสาเหตุดังกลาวกรมสงเสริมฯในฐานะหนวยงานกลางท่ีตองประสานการดําเนินงาน  และประสาน

ขอมูลสารสนเทศกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศเหลานี้ จึงตองใหมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อวางแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารงานใหเปนไปอยางมีเอกภาพ และเหมาะสม รวมท้ังใหเกิดความ

สอดคลองในการพัฒนาตามขอจํากัดและสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท เพื่อ

สามารถเช่ือมประสานสารสนเทศกับกรมสงเสริมฯไดในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

  การสํารวจ จัดเก็บขอมูล และศึกษาวิเคราะหออกแบบ เพื่อจัดทําโครงการจัดทําแผนแมบทระบบ

ขอมูลสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 

  1. เพื่อดําเนินการสํารวจ ขอมูลสภาพท่ัวไป โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม การเมือง การบริหาร การประเมินผลทองถ่ินและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

และเพื่อจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  2. เพื่อวิเคราะหและออกแบบและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ ท้ังท่ีเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน/

นโยบายกระจายอํานาจไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน  และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (ไอที 2010  พ.ศ. 

2544-2553) 

  3. เพื่อใหมีการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาวาง

มาตรการและกลยุทธใหสอดคลองตามแผนแมบทการพัฒนา (MasterPlan) และแผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  4. เพื่อใหมีการวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดตาม

เปาหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจขององคกร ท้ังในดานการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลและประมวลผล

ขอมูลตามดัชนีช้ีวัดผลกระทบ  และผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไดอยางชัดเจน 

  5. เพื่อใหมีการวางแผนการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานอุปกรณ  งบประมาณ และ

บุคลากรมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับศักยภาพขององคกร 

  6. เพื่อใหมีการวิเคราะหและวางแผนการใชเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให

เปนประโยชนในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และสารสนเทศรวมกันไดอยางเหมาะสม และเปนเครือขาย

สารสนเทศท่ีเช่ือมโยงในระดับกรม ระดับกระทรวง  และประเทศไดอยางตอเนื่อง 

  7. เพื่อใหมีกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดผลกระทบ  และประโยชนท่ีไดรับตอการพัฒนาใน

ภาพรวมไดอยางแทจริง 

 

1.3 วิสัยทัศน 

“โคกกรวดเมืองนาอยู  เศรษฐกิจคูชุมชน   

  ประชาชนมีสวนรวม ศูนยรวมวิชาการ บริหารงานทันสมัย ” 

 

1.4 พันธกิจ 

  พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในชวง 5 

ป เพื่อใหเกิดผลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวเปนดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมตามสภาพของทองถ่ิน 

2) พัฒนาการบริหารงาน การจัดการ และการบริการประชาชน โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชเพื่อการเสริมสรางความรูเกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน 

4) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชเพื่อการสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจแหง     

ภูมิปญญาทองถ่ิน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใตวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

5) พัฒนาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในทุกระดับใหสามารถใชประโยชน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.5 ยุทธศาสตรหลัก 

  เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายใตสภาพแวดลอมท่ี

มีท้ังจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแมบทฯ ฉบับนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาไว 5 

ดาน เพื่อนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และเพื่อเปนแหลงเสริมสรางความรูของทองถ่ิน  ยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานไดแก 

 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทองถ่ิน 

 พัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการภายในองคกร และพัฒนา ICT การใหบรกิารกับประชาชน  

 พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน 

 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส 
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ 

1. สภาพท่ัวไป 

เทศบาลตําบลโคกกรวด     เดิมเปนสุขาภิบาลตําบลโคกกรวด      ซึ่งไดจัดต้ังเมื่อวันท่ี     

12 ธันวาคม  2510  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 84    ตอนท่ี 125 หนา  3315  ลงวันท่ี              

26 ธันวาคม 2510 ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองนครราชสีมา  โดยมีระยะหางจากเมืองนครราชสีมา  

ไปทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2 ไป ทางทิศตะวันตก เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 6 หมูบาน

ของตําบลโคกกรวด  คือบานหนองหวา หมูท่ี 1 บานโคกกรวด หมูท่ี 2, บานดอนแตว หมูท่ี 3, บานละลมหมอ 

หมูท่ี 4, บานสระมโนรา หมูท่ี 6, บานโคกเพชร หมูท่ี 14  ตอมาไดเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปน

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันท่ี 25  

พฤษภาคม  2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เลมท่ี 116  ตอนท่ี  9  ก  ลงวันท่ี 24 

กุมภาพันธ  2542   

๑.๑  ขอมูลเก่ียวกับท่ีต้ัง 

  เทศบาลตําบลโคกกรวด  ต้ังอยูท่ีบานสระมโนราห  หมูท่ี 6  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  หางจากอําเภอเมืองนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  และ

มีพื้นท่ีโดยประมาณ  3.05 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี ้

  ทิศเหนือ  ต้ังแตหลักเขตท่ี 1 ซึ่งต้ังอยูปากคลองละลม ฝงใตเลียบตามริมคลองละลมฝงใตไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี  2  ซึ่งต้ังอยูริมทางรถไฟ 

  ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนทางไปทางทิศใตผานทางหลวงแผนดินสายสระบุรี

นครราชสีมา  หมายเลข 2 ระยะทาง 250 เมตร 

  ทิศใต  จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินสายสระบุรี – นครราชสีมา  

หมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งต้ังอยูหางจากทางหลวงแผนดินสายสระบุรี – นครราชสีมา   

หมายเลขท่ี 2   ตารางกิโลเมตร 236.60 กิโลเมตร ตามแนวเสนต้ังฉาก 250 เมตร 

  ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 

  เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด ต้ังอยูทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางหางจาก

จังหวัดประมาณ  20   กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 

  ทิศใต  ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 
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1.2 เนื้อท่ี ตําบลโคกกรวดมีพื้นท่ีโดยประมาณ  3.05  ตารางกิโลเมตร  

1.3 ภูมิอากาศ   โดยท่ัวไปมีลักษณะภูมิอากาศคลายคลึงกับจังหวัดนครราชสีมา และ 

จังหวัดใกลเคียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  -  ฤดูฝนหนาว  อากาศหนาว ประมาณ  10 – 20  องศาเซลเซียส 

  -  ฤดูรอน   อากาศรอน ประมาณ  35 – 41  องศาเซลเซียส 

  -  ฤดูฝน   อากาศรอน ประมาณ  30 – 38  องศาเซลเซียส 

 

    1.4 จํานวนหมูบาน 

   จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด   จํานวนหมูบาน  6  หมูบาน ดังนี้    

หมูบาน หมูท่ี กํานัน/ผูใหญบาน ช่ือ - นามสกุล 

บานหนองหวา หมูท่ี 1 ผูใหญบาน นายวินัด      ปล่ังกลาง 

บานโคกกรวด หมูท่ี 2 ผูใหญบาน นางอรทัย     จุติสีมา 

บานดอนแตว หมูท่ี 3 ผูใหญบาน นางวรลักษณ  ผิวหอม 

บานละลมหมอ หมูท่ี 4 ผูใหญบาน นางสมหวัง    โพธิกนิษฐ 

บานสระมโนราห หมูท่ี 6 กํานันตําบลโคกกรวด นายสมศักด์ิ   กาญจนวัฒนา 

บานโคกเพชร หมูท่ี 14 ผูใหญบาน นายประเสริฐ  พรโสภิณ 

แผนทีเ่ทศบาลตําบลโคกกรวด 
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1.5 องคกรปกครองทองถ่ินในตําบลโคกกรวด    

มีหนวยงานปกครองทองถ่ิน จํานวน 2 แหง คือ เทศบาลตําบลโคกกรวด  และเทศบาลตําบล 

เมืองใหมโคกกรวด 

 1.6 ประชากร  

                    ปจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด มีจํานวนท้ังส้ิน 7,073 คน แยกเปน

ประชากรชาย 3,384 คน ประชากรหญิง 3,689 คน มีจํานวนหลังคาเรือนเรือนท้ังส้ิน 3,805 หลังคาเรือน 

ความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาล 2,319.01 คน/ตารางกิโลเมตร โดยสามารถแยกจํานวนประชากร

แตละหมูบานได  ดังนี้  

ตารางเปรียบเทียบจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ป พ.ศ. 2560 - 2561 

หมู

ที่ 
ช่ือหมูบาน 

จํานวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป 2560 ป 2561 ป 2560 ป 2561 ป 2560 ป 2561 ป 2560 ป 2561 

๑ บานหนองหวา 1,247 1,254 767 762 854 848 1,621 1,610 

๒ บานโคกกรวด 496 498 577 588 662 661 1,239 1,249 

3 บานดอนแตว 454 462 344 352 361 367 705 719 

4 บานละลมหมอ 394 395 650 649 716 711 1,366 1,360 

๖ บานสระมโนราห 1,019 1,031 705 717 756 769 1,461 1,486 

๑๔ บานโคกเพชร 165 165 362 316 350 333 712 649 

รวม 3,775 3,805 3,405 3,384 3,699 3,689 7,104 7,073 

               ท่ีมา : ขอมูล จากงานทะเบียน อําเภอเมืองนครราชสีมา  

 
 

ตารางจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ของประชากรตําบลโคกกรวด 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ครัวเรือน 
ประชากร

ชาย 

ประชากร

หญิง 
รวมประชากร 

1 บานหนองหวา 388 597 722 1,319 

2 บานโคกกรวด 202 275 320 595 

3 บานดอนแตว 132 217 242 459 

4 บานละลมหมอ 281 455 526 981 

6 บานสระมโนราห 416 643 692 1,335 

14 บานโคกเพชร 85 172 205 377 

รวม 1,504 2,359 2,707 5,066 

                                                                                                                    ขอมูล  จปฐ. ป 2561 
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ตารางจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ ของประชากรตําบลโคกกรวด 

ชวงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร 

นอยกวา 1 ป เต็ม 11 13 24 

1 ปเต็ม – 2 ป 31 32 63 

3 ปเต็ม – 5 ป 47 55 102 

6 ปเต็ม – 11 ป 167 161 328 

12 ปเต็ม – 14 ป 86 85 171 

15 ปเต็ม – 17 ป 76 106 182 

18 ปเต็ม – 25 ป 271 278 549 

26 ปเต็ม – 49 ป 929 1,027 1,956 

50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม 380 454 834 

มากกวา 60 ปเต็ม ข้ึนไป 361 496 857 

รวม 2,359 2,707 5,066 

        ขอมูล  จปฐ. ป 2561 

 

ตารางจํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษาของประชากรตําบลโคกกรวด  

ระดับการศึกษา 
ประชากร

ชาย 

ประชากร

หญิง 
รวมประชากร 

ไมเคยศึกษา 36 50 86 

อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 76 79 155 

ตํ่ากวาช้ันประถมศึกษา 31 34 65 

จบช้ันประถมศึกษา(ป.4,ป.6 , ป.7) 891 1,165 2,056 

มัธยมศึกษาตอนตน (มศ. 1-3 ม.1-3) 516 489 1,005 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ. 4-5 ม.4-6, ปวช.) 405 393 798 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 174 149 323 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 218 327 545 

สูงกวาปริญญาตร ี 12 21 33 

รวม 2,359 2,707 5,066 

                                                                                                               ขอมูล  จปฐ. ป 2561 
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ตารางจํานวนประชากรจําแนกตามการนับถือศาสนา ของประชากรตําบลโคกกรวด 

 

ศาสนา ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร 

พุทธ 2,358 2,706 5,064 

คริสต 1 1 2 

อิสลาม - - - 

อื่นๆ - - - 

รวม 2,359 2,707 5,066 

                                                                                                 ขอมูล  จปฐ. ป 2561 
 

 

ตารางระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน ในตําบลโคกกรวด  

หมูที่ ช่ือหมูบาน ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน (%) 

1 บานหนองหวา 8.93 

2 บานโคกกรวด 8.99 

3 บานดอนแตว 8.69 

4 บานละลมหมอ 8.49 

6 บานสระมโนราห 8.64 

14 บานโคกเพชร 7.79 

ระดับความสุขเฉลี่ย 8.70 

                                                                                                              ขอมูล  จปฐ. ป 2561 
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ตารางรอยละของตัวช้ีวัดท่ีตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย 

ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับตําบล ป พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 

                                                                                       

จํานวนที ่

สํารวจทั้งหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 42 คน - คน - 

2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม    

    ภูมคิุมกันโรค   

570 คน 

 

- คน 

 

- 

3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 31 คน - คน - 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 1,504 คร. - คร. - 

5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตน 

    อยางเหมาะสม 

1,504 คร. 1 คร. 0.07 

6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรอง 

    ความเสี่ยงตอโรคฯ  

2,976 คน - คน - 

7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกก าลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ  30 นาท ี 4,877 คน - คน - 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร   1,504 คร. - คร. - 

9. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป   1,504 คร. - คร. - 

10. ครัวเรือนมีนํ้าใชพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน  1,504 คร. - คร. - 

11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบยีบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ  1,504 คร. - คร. - 

12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ  1,504 คร. - คร. - 

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  1,504 คร. - คร. - 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  1,504 คร. - คร. - 

15. ครอบครัวมีความอบอุน  1,504 คร. - คร. - 

16. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน  102 คน - คน - 

17. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  499 คน - คน - 

18. เด็กที่จบชั้น ม. 3 ไดเรียนตอชั้น ม. 4 หรือเทียบเทา  4 คน - คน - 

19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมอาชีพ - คน - คน - 

20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยได และคดิเลขอยางงายได  3,491 คน 2 คน 0.06 

21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได  3,042 คน 37 คน 1.22 

22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได  796 คน 1 คน 0.13 

23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป  1,504 คร. -  คร.  - 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  1,504 คร. 11 คร. 0.73 

25. คนในครัวเรือนไมด่ืมสุรา (ยกเวนการด่ืมเปนคร้ังคราว)  5,066 คน 277 คน 5.47 

26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี  5,066 คน 312 คน 6.16 

27. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง  4,877 คน - คน - 

28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ  857 คน - คน - 

29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ  38 คน - คน - 

30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ 

      หมูบาน/ชุมชน หรือทองถิ่น 

1,504 คร. 

 

- คร. - 
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2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ ราษฎรในเขตตําบลโคกกรวด ประกอบอาชีพหลากหลายครอบคลุมทุกอาชีพ คือ 

รับจางท่ัวไปธุรกิจสวนตัว / คาขาย รับราชการ / เจาหนาท่ีของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และ

เกษตรกร มีรายไดเฉล่ียประมาณ 93,707 บาท / คน / ป แยกอาชีพตางๆ ไดดังนี ้
 

ขอมูลการประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลโคกกรวด 

อาชีพ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

เกษตรกรรม - ทํานา 87 1.72 

เกษตรกรรม - ทําไร 74 1.46 

เกษตรกรรม - ทําสวน 4 0.08 

เกษตรกรรม - ประมง - - 

เกษตรกรรม - ปศุสัตว 1 0.02 

รับจางท่ัวไป 1,746 34.47 

กําลังศึกษา 993 19.60 

ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 824 16.26 

รับราชการ / เจาหนาท่ีของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 215 4.25 

ไมมีอาชีพ 726 14.33 

พนักงานบริษัท 372 0.47 

อาชีพอื่นๆ 24 0.47 

รวม 5,066 100.00 

            ท่ีมา : ขอมูล จปฐ. ป 2561 
 

อัตราการจางงาน  พื้นท่ีของตําบลโคกกรวด สวนใหญเปนพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมความ

ตองการแรงงานในภาคการเกษตรคอนขางมาก  เกิดการแจงแรงงานราษฎรในเขตพื้นท่ีตําบลโคก

กรวดหมุนเวียนท้ังป และการประกอบอาชีพของประชาชนสวนใหญ ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป   

อัตราการวางงาน   ในเขตตําบลโคกกรวด   คิดเปน  14.33 %                        

2.2 หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบล 

-  ธนาคาร 1 แหง ไดแก  1. ธนาคารออมสิน ต้ังอยูในปมประเสริฐสิน 

                     -  โรงแรม 2  แหง ไดแก โคกกรวดรีสอรท และรมไมปลายตะวัน  

-  ปมน้ํามัน มี  2 แหง ไดแก ปมน้ํามัน ปตท. ต้ังอยูริมถนนมิตรภาพ, ปมโยโย (ปมหลอด) 

-  รานประกอบการบริการ (แตงผม – เสริมสวย)  11  แหง 

-  อูซอมรถ  จํานวน  11  แหง 
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-  ขายวัสดุกอสราง  3  แหง 

-  ขายรถยนตมือสอง (รถเต็นท)  7  แหง 

-  ขายอาหาร,ขายของชํา  119  แหง 

-  ตลาดสด  2  แหง 

3.  สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา 

-  ระดับกอนวัยเรียน  2  แหง  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด  

   และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเพชร 

-  ระดับประถมศึกษา  1  แหง ไดแก  โรงเรียนตําบลโคกกรวดผดุงรัตนประชานุกูล 

-  ระดับมัธยมศึกษา 1 แหง  ไดแก  โรงเรียนตําบลโคกกรวดผดุงรัตนประชานุกูล 

3.2  สถาบันและองคกรทางศาสนา 

-  วัด  4 แหง  ไดแก  วัดหนองหวา  หมูท่ี 1 บานหนองหวา  ,วัดดอนแตว   

หมูท่ี 3  บานดอนแตว  ,วัดละลมหมอ  หมูท่ี  4  บานละลมหมอ  และวัดโคกเพชร  หมูท่ี 14  บานโคกเพชร 

 3.3  สาธารณสุข 

-  มีสถานพยาบาล  มี 2 แหง  ไดแก โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา  จํานวน 1 แหง และ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกกรวด   จํานวน 1  แหง  

  -  มีคลินิกเอกชน  จํานวน  2  แหง  

ขอมูลการดําเนินงานโครงการปองกันโรคติดตอ ประจําป 2561 
 

 

 

หมูท่ี 

 

หมูบาน 

จํานวนสัตวท่ีไดรับการฉีดวัคซีน จํานวนสัตวท่ีไดรับการฉีดยาคุมกําเนิด 

สุนัข (ตัว) แมว (ตัว) รวม สุนัข (ตัว) แมว (ตัว) รวม 

1 บานหนองหวา 203 65 268 47 17 64 

2 บานโคกกรวด 153 42 195 33 6 39 

3 บานดอนแตว 127 27 154 12 5 17 

4 บานละลมหมอ 139 24 163 28 1 29 

๖ บานสระมโนราห 178 17 195 41 8 49 

๑๔ บานโคกเพชร 99 20 119 27 3 30 

รวม 908 195 1,103 188 40 228 

                                               ท่ีมา : ขอมูลการดําเนินงานโครงการปองกันโรคติดตอ กองสาธารณสุข     

       และสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลโคกกรวด  ประจําป 2561 
 

 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-  มีตูยามสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง ต้ังอยูบริเวณขางเทศบาลตําบลโคกกรวด  1 แหง 
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4.  การบริการพื้นฐาน 

           4.1  การคมนาคม 

         - ทางรถไฟ 

    มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานเทศบาลตําบลโคกกรวด 

         - ทางรถยนต 

     1. ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2 (สายสระบุรี – นครราชสีมา) เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สภาพดีมากเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 8 เลน (ถนนมิตรภาพ) 

     2. ทางหลวงแผนดิน  สายโคกกรวด – หนองสรวง เปนถนนลาดยางอยางดี มีระยะทาง  

1.3 กิโลเมตร 

     3. ถนนทางหลวงชนบทท่ีใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอระหวางเทศบาลตําบลโคกกรวดกับ

ตําบล/หมูบานตาง ๆ เปนถนนลาดยางสภาพดี 

                     ขอมูลถนน 

 1.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน      25    สาย ระยะทาง   13,397   เมตร 

 2.  ถนนลาดยาง   จํานวน        5   สาย ระยะทาง   1,150   เมตร 

 3.  ถนนลูกรัง   จํานวน         1    สาย ระยะทาง     250    เมตร 

 4.  ถนนหินคลุก   จํานวน        2    สาย ระยะทาง     315    เมตร 

                                                  ท่ีมา : กองชาง  เทศบาลตําบลโคกกรวด   

    4.2  การไฟฟา  

                       -  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวดมีท้ังหมด 6 หมูบาน สวนใหญมีไฟฟาครบทุกหมู 

แตยังมีบางครัวเรือนท่ียังไมมีไฟฟาใชเนื่องจากเปนบานสรางใหมและขยายไปจากหมูบานเดิม ยังไมได

ดําเนินการขอ และอยูระหวางคําขอขยายเขตไฟฟาบางสวน มีจํานวนการใชไฟฟา ดังนี้ 

  -  จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  3,805 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 

             4.3  การประปา 

หนวยงานเจาของกิจการประปา คือ การประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวนครัวเรือน 

ท่ีใชน้ําประปาในเขตและนอกเขตเทศบาล จํานวน 3,916 ราย น้ําประปาท่ีผลิตไดประมาณ 4,800 ลูกบาศก

เมตรตอวัน   น้ําประปาท่ีใชเฉล่ีย  4,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา คือ อางเก็บน้ํา

ลําตะคอง (คลองไผ) โดยมีลําตะคองผานเทศบาลตําบลโคกกรวด  

4.4 การจัดเก็บขยะ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดประมาณ 5.5 ตัน/วัน  กําจัดโดยวิธีการจางเหมาผังกลบ 

2. รายละเอียดรถยนตเก็บขนมูลฝอย ท่ีใชอยูในปจจุบันจํานวน  3  คัน                                   

(ขยะท่ัวไป  2  คัน  ขยะอินทรีย  1  คัน) 

2.1 ขยะท่ัวไป 

1. ทะเบียนรถ 83-8581   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ.  2535 

2. ทะเบียนรถ 85-4046   ขนาดความจุ  14 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2550 
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2.2 ขยะอินทรีย 

 1. ทะเบียนรถ 84-6256   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ.  2546 

 2. พนักงานเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน  14   คน 

 3. ขยะท่ัวไป  สงกําจัด  ณ  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครราชสีมา 

  4. ขยะอินทรีย  นําเขาโรงผลิตกาชชีวภาพเทศบาลตําบลโคกกรวด 

4.5  แหลงน้ํา 

1.  สระน้ําสาธารณะ  จํานวน     2 แหง 

      -  สระน้ําวัดหนองหวา  บานหนองหวา    หมูท่ี  1 

      -  สระน้ําบานสระมโนรา  บานสระมโนรา  หมูท่ี  6 

2. ลําตะคอง 

5. ขอมูลอื่นๆ 

 5.1 สวนราชการอื่น ๆ ท่ีอยูในพืน้ท่ีเทศบาลตําบลโคกกรวด 

  1. โรงเรียนตําบลโคกกรวดผดุงรัตนประชานุกูล             ต้ังอยูหมูท่ี 2 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกกรวด            ต้ังอยูหมูท่ี ๒ 

                  3. โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา     ต้ังอยูหมูท่ี 6 

 5.2 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 

  แหลงทองเท่ียวหรือสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญตาง ๆ สวนใหญอยูนอกเขตเทศบาล 

คือ  อุทยานไมกลายเปนหิน, ทองฟาจําลอง  สวนแหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาล คือ สวนสาธารณะ               

บานสระมโนรา  ซึ่งเปนสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจ   และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับประชาชน 
 

6. ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 

    ก. ศักยภาพของเทศบาลตําบลโคกกรวด 

             1) คณะผูบริหาร 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นายปรีชา  มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

2 นายสมบูรณ  บัวบูชา รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

3 นายทองแมน  จรโคกกรวด รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                 

4 นายสุเทพ  ประพิณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

5 นายอาธร  โพธิกนิษฐ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  
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 2)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นางสัญญลักษณ  กาญจนวัฒนา ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

2 นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน      รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

3 นายชัยพร  เทียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

4 นายจงจิต  ดุงโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

5 นางภัสสร   บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

6 นายสุชาติ  จิตโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

7 นางสมบูรณ  คูศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

8 นายเอี่ยม  มณีรุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

9 นายวิลาศ  พงษโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

10 นายทองดา  ภูตาเพิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

11 ด.ต.เนาว  เวกสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

12 นางสาวศิรพิร  ประสงคทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 
 

 

3)  จํานวนบุคลากร ของเทศบาลตําบลโคกกรวด  ปจจุบัน มีจํานวน  76  คน ประกอบดวย 

  1. จํานวนบุคลากร  จํานวน  76  คน  ประกอบดวย 

                         - ขาราชการสวนทองถ่ิน      จํานวน   27 คน 

                         -  ลูกจางประจํา                จํานวน   14 คน 

                         -  พนักงานจางตามภารกิจ              จํานวน    6  คน  

                         -  พนักงานจางท่ัวไป     จํานวน   29  คน 
                 

7. ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

1. การรวมกลุมของประชาชน 

1.1 กลุมอาชีพ ประชาชนมีการรวมกลุมอาชีพ  จํานวน  8  กลุม  ไดแก  

-  กลุมอาชีพดอกไมจันทน   หมูท่ี 1 

-  กลุมอาชีพพรมเช็ดเทา    หมูท่ี 1 

-  กลุมอาชีพกลวยฉาบ      หมูท่ี 2 

-  กลุมอาชีพนวดแผนไทย   หมูท่ี 3 

-  กลุมอาชีพดอกจอก       หมูท่ี 6 

-  กลุมอาชีพขนมไทย       หมูท่ี 6                            

-  กลุมอาชีพปรุงรสสมุนไพร  หมูท่ี 6 
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8. งบประมาณ เทศบาลตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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9. จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

และการจัดการอยางตอเนื่อง โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โดยแบงตาม          

พันธกิจ ดังนี้ 

 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ 

     บานเมืองท่ีดี 

2.  จัดใหมีเสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

3.  สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 

4.  สงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

5.  บํารุงรักษาจารีตประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาการทองเท่ียว 

6.  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฏรในการพัฒนาทองถ่ิน 

7.  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ 

    ปลอดภัยในชีวิต 

8.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม/กําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและของเสีย 

 

10. สภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลโคกกรวด 

10.1  สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบริหารของเทศบาลตําบลโคกกรวด เห็นความสําคัญและความจําเปนของการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองคกร 

- มีผูบริหารระดับสูงของเทศบาลตําบลโคกกรวด ทําหนาท่ีกํากับดูแลการทํางานท่ีเกี่ยวของ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เทศบาลตําบลโคกกรวด มีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยเฉพาะ 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและต้ังใจในการทางานตามภาระงาน 

จุดออน (Weaknesses) 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

- ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีท่ีมีทักษะสูงหรือเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

- ขาดความคลองตัวในการจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย

เนื่องจากคาใชจายและการลงทุนในการจัดซื้อคอนขางสูง 

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไมเหมาะสมเชนเพื่อความบันเทิงและการเขาถึงเนื้อหาท่ีไมพึง

ประสงค 
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10.2 สภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหมีการเขาถึงแหลงขอมูลและการประยุกตใช

งานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ภัยคุกคาม (Threats) 

- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกองคการ

บริหารสวนตําบลสามเรือน 

- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
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บทที ่3 

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.1 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายใตสภาพแวดลอมท่ี

มีท้ังจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแมบทฯ ฉบับนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาไว      

4 ดาน ไดแก 
   

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา ICT เพื่อการบริหาร จัดการภายในองคกร และพัฒนา ICT การใหบริการกับ

ประชาชน      

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4   พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทองถ่ิน  

  “พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบส่ือสารขอมูล  

ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพทองถ่ินเหมาะสมกับการใชงาน สนับสนุนการทํางานรวมกันของ

หนวยงานภายใน และสามารถตอเช่ือมกับหนวยงานภายนอก เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน 

และการบริการประชาชน” 

เปาหมาย 

1. มีระบบคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมตอการใชงานตามสภาพความพรอมของทองถ่ิน 

2. มีระบบเครือขายเช่ือมโยงหนวยงานภายในของทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ นาเช่ือถือ มีเสถียรภาพ

การทํางาน และมีความมั่นคงในเรื่องขอมูลขาวสาร 

3. มีระบบเครือขายส่ือสารขอมูลเช่ือมทองถ่ินกับทองถ่ินอื่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ

หนวยงานภายนอกอื่นๆ 

แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมตามสภาพของทองถ่ิน 

2. พัฒนาระบบเครือขายเพื่อเช่ือมโยงหนวยงานภายในของทองถ่ิน 

3. พัฒนาระบบเครือขายและการส่ือสารขอมูลเพื่อเช่ือมโยงทองถ่ินกับหนวยงานภายนอก 

4. พัฒนาระบบเครือขายและการส่ือสารขอมูลใหครอบคลุมท่ัวถึงในทองถ่ิน เพื่อประชาชนในทองถ่ิน

สามารถรับบริการ สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสาร ความรู ไดอยางท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : เพื่อการบริหาร จัดการภายในองคกร และพัฒนา ICT การใหบรกิารกับประชาชน      

  “พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการนํา ICT เขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ใหเกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล การวางแผน การประสานงานการจัดสรร

งบประมาณ ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังนํา ICT มาใชในการใหบริการแกประชาชนใหดีข้ึน ซึ่งจะ

สรางคุณคาใหแกประชาชนและผูประกอบการในดานความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ รวมถึงความโปรงใส 

ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน” 

 

เปาหมาย 

1. ทุกหนวยงานภายในสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนใชสารสนเทศรวมกันผานระบบอิเล็กทรอนิกสได 

2. มีระบบสารสนเทศพื้นฐานสําหรับการบริหารงานไดแก ระบบสารบรรณ และระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 

  3. เทศบาลตําบลโคกกรวด สามารถใหบริการพื้นฐานแกประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ 

One Stop Service  

  4. มีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางเทศบาลตําบลโคกกรวด กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

และหนวยงานของรัฐอื่นๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อรองรับการใหบริการประชาชน 

แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานขอมูลของทองถ่ินโดยกําหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับขอมูลและการส่ือสาร  เพื่อใหทุก

หนวยงานใชขอมูลรวมกันและแลกเปล่ียนขอมูลกันไดอยางมีเอกภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารงานทองถ่ินอิเล็กทรอนิกส (e-Local Admin) ซึ่งไดแกระบบสารสนเทศและ

ระบบการเช่ือมโยงขอมูลภายในเมือง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร การบริหารงานของหนวยงาน 

และการบริการประชาชน 

3. พัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสารและบริการของทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและการ

บริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

  4. จัดต้ังผูดูแลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการวางแผน สงเสริม พัฒนาบํารุงรักษา และหาขอมูลและ

ปรับปรุงขอมูล ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับแผนแมบท ICT 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน 

“สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบ

และสามารถเขาถึงขอมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการดานรักษาความปลอดภัย การ

คมนาคม และสันทนาการ อยางท่ัวถึง และรวดเร็ว 
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เปาหมาย 

 1. มีการนํา ICT มาใชประโยชนในการพัฒนาดานสังคม เชนสาธารณสุข การศึกษา การ

เรียนรูของประชาชน 

 2. ครูและนักเรียนในทองถ่ินสามารถเขาถึงและใช ICT เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควา

หาความรู 

 3. มีศูนยบริการสารสนเทศชุมชนตําบลมะคา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชน

ในทองถ่ิน 

 4. มีบริการ เผยแพรขอมูล และรับเรื่องราวรองทุกข ผานระบบ Internet แกประชาชนใน

ทองถ่ิน 

แผนงานและกิจกรรม 

 1. อบรมบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใช ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนา Internet ชุมชน 

 3. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูล และรับเรื่องราวรองทุกข 

 4. สนับสนุนใหมีศูนยบริการสารสนเทศชุมชนตําบลโคกกรวด 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส  

  “พัฒนาความรูใหกับบุคลากรของทองถ่ิน ท้ังในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีผูดูแลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังประชาชนในทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา ” 

เปาหมาย 

 1. ฝกอบรมบุคลากรของทองถ่ินใหมีความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 

 2. กําหนดแนวทางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับ และสายงาน 

โดยพิจารณาจากหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคลากร เชน บุคลากรระดับผูบริหาร บุคลากรสาย

ปฏิบัติการ เปนตน 

 3. การสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชบริการระบบสารสนเทศท่ีจําเปนของ

ทองถ่ิน 
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แผนงานและกิจกรรม 

 1. ฝกอบรมบุคลากรดานการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. โครงการฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. โครงการฝกอบรมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 

 4. โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 5. พัฒนาบุคลากรของทองถ่ินใหมีความรูดาน ICT อยางเหมาะสมและตอเนื่องสอดรับกับการ

เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูตลอดเวลา 

3.2 เปาหมายการพัฒนา ICT ตามแผนแมบท 

เพื่อใหการพัฒนาบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนตามท่ีกําหนด จึงกําหนดลําดับข้ันการพัฒนาให

สอดคลองตามสภาพความพรอมของแตละทองถ่ิน  โดยระยะเตรียมพรอมเทศบาลตําบลโคกกรวด               

อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  สามารถใชคอมพิวเตอรสําหรับงานสวนบุคคล  และสามารถเช่ือมโยงกับ

สวนกลางผานอินเตอรเน็ต เปาหมายสําหรับระยะเริ่มตนตองการใหเทศบาลตําบลโคกกรวด มีการจัดต้ัง

เครือขายเช่ือมโยงหนวยงานภายในใหสามารถใชขอมูลสารสนเทศรวมกันได ในระดับปานกลางมีเปาหมาย

พัฒนาใหเทศบาลตําบลโคกกรวด  มีเครือขายภายในและมีคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรใหบริการดานฐานขอมูล 

และในระดับสูงจะมีผูดูแลระบบดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร  และดูแลระบบเซิรฟเวอรสําหรับ

ใหบริการเมลเพิ่มข้ึน 

 

21 

 



บทที ่4 

แผนงาน โครงการ งบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จากยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ินในชวง

ระยะเวลา 4 ป กําหนดเปนแผนงานสําหรับเทศบาลตําบลโคกกรวด ไวท้ังหมด 4 แผนงานหลัก คือ 

1. แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ 

2. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ  

3. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงาน  

4. แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส            
 

4.1 แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ 

  4.1.1 หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลโคกกรวด  แบงโครงสรางการบริหารออกเปนหลายหนวยงาน ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบริหารและการบริการประชาชน

จําเปนตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเครือขายเพื่อการประสานเช่ือมโยงหนวยงานภายในขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเขาดวยกัน รวมถึงการเช่ือมโยงเขาเครือขายสาธารณะท้ังนี้เพื่อเปนชองทางการส่ือสารขอมูลและ

สารสนเทศระหวางหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ กรมสงเสริมฯ และประชาชนโดยท่ัวไปการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการใช

ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันในการบริหารราชการ การบริการประชาชนของหนวยงานตางๆ 

รวมท้ังเทศบาลตําบลโคกกรวดเองจะมีโครงสรางพื้นฐานหลักเปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจะมีตอไปอีกมากในอนาคต ซึ่งจะทําใหไมเกิดความซ้ําซอนในการจัดหาทรัพยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการกระจายตัวของทรัพยากรอยางเหมาะสม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด   

4.1.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อวางระบบเครือขายสําหรับเทศบาลตําบลโคกกรวดท่ีมีความเร็วท่ีเหมาะสม รองรับความ

ตองการใชงานของทุกหนวยงานท้ังในปจจุบัน และอนาคต 

2) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รองรับกับการ

ทํางานของหนวยงานท้ังหมดของเทศบาล 

3) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขายใหบริการทางดานฐานขอมูล ท่ีสามารถตอบสนองความตองการ

ใชขอมูลรวมกันของทุกหนวยงาน รวมท้ังมีระบบการสํารองขอมูล  

4) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขายสําหรับการเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ  

5) จัดหาคอมพิวเตอรลูก ในจํานวนท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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6) เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล สําหรับใหบริการงานดานตางๆ ในแต

ละสํานัก กอง สวน 

4.1.3 เปาหมาย 

เปาหมายโดยรวมมีดังนี้ 

1) มีระบบเครือขายครอบคลุมหนวยงานภายในของเทศบาล และเช่ือมโยงกับเครือขายสาธารณะ 

2) มีโครงสรางพื้นฐานเครือขายสําหรับเช่ือมโยงหนวยงานตางๆ ของเทศบาลใหสามารถใช ICT 

เพื่อการบริหารจัดการ การบริการเผยแพรความรูสูประชาชนของทุกหนวยงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีโครงสรางพื้นฐานเครือขายหลักของเทศบาล ท่ีจะใชเปนศูนยกลางของการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตไดอยางเปนมาตรฐานและเอกภาพเปาหมายตามระดับความพรอมของทองถ่ินใน

ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มตน ระดับกลางและระดับสูง 

4.1.4 โครงการ 

แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาล ประกอบดวย 2 โครงการ  ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาระบบเครือขายเพื่อเช่ือมโยงหนวยงานภายในของเทศบาล ใหมีความเร็วท่ีเหมาะสม 

พรอมท้ังเช่ือมตอเขากับเครือขายสากล เพื่อการเช่ือมโยงกับกรมฯ ทองถ่ินจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

และหนวยงานอื่นๆ 

2) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

จัดหาคอมพิวเตอรแมขายของเทศบาล รองรับงานดานตางๆ โดยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ี

เปนแมขาย ไดแก 

 แมขายสําหรับอิเล็กทรอนิกสเมล (Mail Server) 

 แมขายสําหรับเว็บ (Web Server) 

 แมขายสําหรับฐานขอมูล (Database Server) 

 แมขายสําหรับแฟมขอมูล (File Server) 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย รวมท้ังจัดหาเครื่องทดแทนเครื่องเดิมท่ีหมดอายุการใชงาน เพื่อ

จัดสรรใหกับหนวยงานตางๆ ใหเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณตอพวงบางรายการ เชน 

เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร  ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา 

4.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 

4.2.1 หลักการและเหตุผล 

เปนการพฒันาการใหบริการของเทศบาล ใหเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยการบูรณาการ

การใหบรกิารตางๆ ไดแก การขออนุญาตประกอบกิจการ การเก็บภาษี การชําระคาธรรมเนียมตางๆ และบริการ
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อื่นๆ มาไวเปนจุดเดียว ท้ังนี้เพื่อใหผูประกอบการและประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว ถูกตองในการรับบริการ

ซึ่งกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพของงานและมีความโปรงใส 

4.2.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อประยุกตใช ICT สําหรับการใหบริการประชาชน ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลา ลด

ข้ันตอน เปนท่ีประทับใจของประชาชนผูรับบริการ 

2) เพื่อใหเกิดการบูรณาการระบบงานใหบริการมาไว ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

3) เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล โดยการใหทําการบันทึกขอมูลจากแหลงกําเนิดขอมูลโดยตรง 

และสามารถเช่ือมโยงไปยังระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

4) เพื่อใหการใหบริการของเทศบาล เปนเอกภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

4.2.3 เปาหมาย 

1) การบริการเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปรงใส 

2) มีความเปนเอกภาพในดานขอมูลและการปฏิบัติภารกิจ 

3) มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชรวมกันไดทุกหนวยงานใหบริการ 

4) ลดข้ันตอนในการขอบริการ 

4.2.4 โครงการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการประกอบดวย 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 

จัดระบบเพื่อใชในการบริหารการจัดการภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล บันทึก

ฐานขอมูลภาษีตางๆ เพื่อจัดเกบ็เปนรายไดหลักในการนํามาพัฒนาเทศบาลตอไป  

   2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เปนการพัฒนาระบบใหบริการและบูรณาการ

ระบบงานเพื่อการบริการประชาชนเขาไวเปนจุดเดียว เพื่อใหประชาชนผูรับบริการสามารถติดตอราชการในทุก

เรื่องกับเทศบาล  ไดอยางสะดวก  โดยบูรณการระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระบบอื่น ๆ ท่ีพัฒนา

เพิ่มเติมอีก  

 

4.3 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงานเทศบาลตําบลโคกกรวด 

4.3.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตางๆ ของ

เทศบาล ใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายไดโดยงาย ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศมีการ

ขยายตัวสูงข้ึน ประชาชนมีการใชอินเตอรเน็ตกันมากข้ึน ดังนั้นการเผยแพรขอมูลผานอินเตอรเน็ตจึงเปนชองทาง

ท่ีจะกระจายขาวสารไปยังผูรับหรือประชาชนไดสะดวกและประหยัด  เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูล
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ความรูเพื่อการเรียนรูของประชาชนในเขต โดยสามารถกระจายขาวสารท่ัวไป ขาวสารสาธารณสุข ขาวสาร

การศึกษา และอื่นๆ ประชาชนในเขตสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 

4.3.2 วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ 

2) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลความรู  เพื่อขยายโอกาสการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารของ

ประชาชน 

3) เพื่อพัฒนาเว็บไซดสําหรับประชาสัมพันธขอมูล 

4.3.3 เปาหมาย 

1) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล ไดงายข้ึน 

2) มีระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการขอมูลท่ีตองการประชาสัมพันธอยางเปนระบบ 

3) พัฒนาเว็บไซดสําหรับประชาสัมพันธขอมูล 

4.3.4 โครงการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธงานของเทศบาล มี 1 โครงการ ดังนี้ 

   1) โครงการพัฒนาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนหรือผูท่ีสนใจท่ัวไปเกี่ยวกับงานดานตางๆ ของเทศบาล

รวมถึงการบริการความรู และอื่นๆ ดวยวัตถุประสงค 

 เพื่อเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน 

 เพื่อจัดทําระบบบริหารงานประชาสัมพันธ เชน การนําขอมูลใหมเขาสูระบบหรือการนําขอมูลท่ี

ลาสมัยออกจากระบบท่ีงายและสะดวกในการใชงาน 

 เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในทองถ่ินโดยการจัดหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อการ

เรียนรูดวยตนเอง จัดหาความรูท่ีจัดไวในส่ือรูปแบบตางๆเชน วิดีโอ ซีดี ดีวีดี และความรูในอินเตอรเน็ต จัดหา

ระบบ e-Learning ท่ีเปนประโยชนสําหรับทองถ่ินมีบทเรียนความรูท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ การพัฒนา

ชีวิตความเปนอยู ฐานขอมูล    ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  และอื่นๆ รวมท้ังจัดทําหองสมุด  และมีระบบ

สารสนเทศหองสมุด   

 

4.4 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทํางานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส 

4.4.1 หลักการและเหตุผล 

   เทศบาลตําบลโคกกรวด จําเปนตองเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจใน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอท่ีจะรองรับแผนงานตางๆ ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพัฒนาใหเทศบาล เปนหนวยงานท่ีสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามเจตนารมณท่ีต้ังไว 
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  4.4.2 เปาหมาย 

1) ฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล ใหมีความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 

2) กําหนดแนวทางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับ และสายงาน โดย

พิจารณาจากหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคลากร เชน บุคลากรระดับผูบริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการ เปน

ตน 

   3) การสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชบริการระบบสารสนเทศท่ีจําเปน 

4.4.3 โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม 

   เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียง

พอท่ีจะสนับสนุนการใชงานเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการฝกอบรมบุคลากร ใหมีทักษะ ความรู ความ

เขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตนตามแนวทางการฝกอบรมเฉพาะ

ส่ิงท่ีจําเปน ซึ่งจะมุงเนนใหดําเนินการฝกอบรมบุคลากรแตกตางกันตามระดับ และสายงาน โดยพิจารณาจาก

หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร แบงโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมไดท้ังหมด 3 กลุม คือ หลักสูตรการ

ฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ และ

หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการฝกอบรมบุคลากรในกลุมนี้ เนนทักษะท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติประจําวัน เพื่อให

บุคลากรสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศตอพวง และโปรแกรมประยุกตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยไมจําเปนตองมีความรูความเขาใจทางดานกลไกภายในของอุปกรณ และการทํางานในเชิงเทคนิค

ของโปรแกรมประยุกต 

 การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการอบรมใหบุคลากรมีทักษะ

พื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนการปด/เปดเครื่องคอมพิวเตอร การใชงานระบบปฏิบัติการวินโดว  

การเปด/ปดใชงานโปรแกรมประยุกตพื้นฐาน การใชงานเมาส การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบ้ืองตน และ

อุปกรณสารสนเทศตอพวงตางๆ การใชงานอินเตอรเน็ตและเครือขายในองคกร เปนตน เพื่อใหรูสึกคุนเคยกับ

เทคโนโลยีมากข้ึน 

    การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชระบบสารสนเทศสํานักงานอัตโนมัติ  เปนการอบรมให

บุคลากรมีทักษะพื้นฐานในการใชงานระบบสารสนเทศสํานักงานอัตโนมัติ เชน การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา

(Word Processing) โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส (Spreadsheet)  โปรแกรมนําเสนอขอมูล 

(Presentation)  โปรแกรมรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  เปนตน เพื่อชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมากข้ึน โดยบุคลากรจะไดรับการฝกอบรมเฉพาะโปรแกรม และเฉพาะในส่ิงท่ีจําเปนตอการใชงานเทานั้น 

เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรอื่นท่ีมีความจําเปนตองใชงานไดรับการอบรมอยางท่ัวถึง 
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 การฝกอบรมการวิเคราะหขอมูลตามสายงาน (Analytical Training) เปนการอบรมเพื่อให

บุคลากรระดับหัวหนางาน ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก สามารถวิเคราะห แยกแยะ และสรุปผลขอมูล 

เชน  โปรแกรมสําหรับประมวลขอมูลทางสถิติ โปรแกรมวิเคราะหขอมูล เพื่อใชประโยชนในการรับรูสภาพความ

เปนไปของงานเสริมการตัดสินใจ และการแกปญหาระดับหนวยงาน 

 การฝกอบรมระบบงานประยุกตเฉพาะทาง (Domain Applications Training) เปนการ

อบรมใหแกบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานบนระบบงานสารสนเทศประยุกตโดยตรง เชน 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล วิศวกรเจาหนาท่ีฝายชาง เจาหนาท่ีการศึกษา เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ ดังนั้นบุคลากร

จะตองไดรับการอบรมในเรื่องทักษะการใชงานระบบงานประยุกตรวมท้ังรายละเอียดข้ันตอนการใชงาน รวมท้ัง

สรางจิตสํานึกในการใชงานระบบงานดังกลาวดวยเพื่อใหบุคลากรสามารถใชระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เปนการใชงานแบบยัง่ยืน 

2) การฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ  

   เปนการฝกอบรมใหผูบริหารระดับสูง เชน นายก รองนายก ปลัดเทศบาล เปนตน  เกิดทัศนคติท่ี

ดีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและจัดการเทศบาล โดยเนื้อหา

การอบรมจะมุงเนนเชิงบรรยายสรุปสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ และการแสดงเทคโนโลยีตางๆ เชน 

เทคโนโลยีส่ือสารไรสาย เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนตน 

3) การฝกอบรมบคุลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

เปนการฝกอบรมสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงเทคนิคของการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การบริหารจัดการโครงการระบบสารสนเทศ การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอรระบบ

เครือขาย และอุปกรณสารสนเทศตอพวง การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขาย การดูแลรักษาฐานขอมูล 

เปนตน ตลอดจนกระท่ังการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงานหลัก และบุคลากรระดับบริหารจัดการของเทศบาล  ไดอยางเต็มรูปแบบ 

รวมท้ังการถายทอดความรู การใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกบุคลากรของ

หนวยงานและผูบริหารระดับสูงของเทศบาลดวย 
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รายละเอียดโครงการ 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2561-2564)  

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินการ(ปงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวยรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564  

1.พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ

ทองถ่ิน  

แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเครือขาย

สารสนเทศ 

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

2.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณครบชุด 

 

 

 

 

 

- พัฒนาระบบเครือขายเพ่ือเชื่อมโยงหนวยงานภายในของ

เทศบาล ใหมีความเร็วท่ีเหมาะสม พรอมท้ังเชื่อมตอเขากับ

เครือขายสากล เพ่ือการเชื่อมโยงกับกรมฯ ทองถ่ินจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และหนวยงานอ่ืนๆ 

 

- แมขายสําหรับอิเล็กทรอนิกสเมล (Mail Server) 

- แมขายสําหรับเว็บ (Web Server) 

- แมขายสําหรับฐานขอมูล (Database Server) 

- แมขายสําหรับแฟมขอมูล (File Server) 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

160,000 

 

 

20,000 

 

 

 

 

120,000 

 

 

20,000 

 

 

 

 

120,000 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิชาการ 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองคลงั 

กองชาง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการประปา 

กองการศึกษา 

กองวิชาการ 

20,000 

 

120,000 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินการ(ปงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวยรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564  

2.เพื่อการบริหาร 

จัดการภายใน

องคกร และพัฒนา 

ICT การใหบรกิาร

กับประชาชน      

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ใหบริการ 

1.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได 

 

 

 

 

 

 

- ประชาชนผูรับบริการสามารถติดตอราชการในทุกเรื่องกับ

เทศบาล  ไดอยางสะดวก  โดยบูรณการระบบแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน ระบบอ่ืน ๆ ท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมอีก  

 

 

- การบริหารการจัดการภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ

เทศบาล บันทึกฐานขอมูลภาษีตางๆ เพ่ือจัดเก็บเปนรายได

หลักในการนํามาพัฒนาเทศบาลตอไป 
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กองคลงั 

 

 

 

 

 

กองคลงั 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินการ(ปงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวยรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564  

3.พัฒนา ICT เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชนในทองถ่ิน 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

ประชาสัมพันธ 

1.โครงการพัฒนาการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

- ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนหรือผูท่ีสนใจท่ัวไป

เกี่ยวกับงานดานตางๆ ของเทศบาลรวมถึงการบริการความรู 

และอ่ืนๆ ดวยวัตถุประสงค 
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กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 

 

 

 

 

50,000 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดําเนินการ(ปงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวยรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564  

4. พัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพ่ือการทํางาน

ภายใตวัฒนธรรม

อิเล็กทรอนิกส  

(e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการ

ทํางานภายใตวัฒนธรรม

อิเล็กทรอนิกส (e-Culture) 

1) โครงการฝกอบรมบคุลากรระดับ

ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

2) โครงการฝกอบรมบคุลากรดาน

บริหารและจัดการ 

 

 

3) โครงการฝกอบรมบคุลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

- จํานวนบุคลากรของทองถ่ินทุกระดับไดผานการ

ฝกอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมีจํานวนมากข้ึน 

 

- บุคลากรของทองถ่ิน มีขีดความสามารถในการใช 

ICT ในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มมากข้ึน 

 

 

- บุคลากรของทองถ่ินมีความพึงพอใจในงานและ

ผลงานของตนเองเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 
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ตารางระดับความพรอม 

คุณสมบัติ ระดับเตรียมการ  ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 

 บุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารโดยตรง 

มีบุคลากรท่ีมคีวามรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 

- บุคลากรท่ีมีความรูดานระบบ

เครือขาย 

- บุคลากรท่ีสามารถดูแลบํารุงรักษา

ระบบสารสนเทศ 

มีบุคลากรท่ีมคีวามรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 

- บุคลากรท่ีมีความรูดานระบบ

เครือขาย 

- บุคลากรท่ีมีความรูสามารถ

บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

- บุคลากรท่ีมีความรูในการทํา web 

และดูแลรักษาระบบ Mail 

- บุคลการท่ีมีความรูดานระบบ

ฐานขอมูล 

มีหนวยงานท่ีดูแลงานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

 งบประมาณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 แสน - 1 ลาน 1 – 5  ลาน 5 – 10  ลาน 10  ลานข้ึนไป 

 โครงสรางพ้ืนฐาน มีระบบสื่อสาร เชน โทรศัพท 

(ADSL) 

- มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มีเครือขายทองถ่ินและ Server 

- มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มี Mail Server 

- มี Database Server 

- มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มี Mail Server 

- มี Database Server 

- มี Application Server 
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ตารางเปาหมายของแตละระดับ 

 ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 

เปาหมาย  มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

เครือขาย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ

รองรับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดาน

แฟมขอมูลสําหรับใหบริการงานตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมกับการใชงานในแตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตอการใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรของแตละ

หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรท่ีใชเปนระบบปฏิบัติการท่ีทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน 

 มีซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและวิเคราะหการ

ทํางานของระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรท่ีเหมาะสําหรับรักษาความปลอดภัย

ของระบบ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

เครือขาย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ

รองรับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

ขอมูล ท่ีสามารถตอบสนองการเขาถึงขอมูลและการใช

ขอมูลรวมกัน รวมท้ังมีระบบการสํารวงขอมูลเพ่ือ

ปองกันความเสียหายของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดาน

แฟมขอมูลสําหรับใหบริการงานตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมกับการใชงานในแตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตอการใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรของแตละ

หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรท่ีใชเปนระบบปฏิบัติการท่ีทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

เครือขาย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการทางดาน

ขอมูลท่ีตอบสนองการเขาถึงขอมูลรวมกัน รวมท้ังมี

ระบบการสํารองขอมูลเพ่ือปองกันความเสียหายของ

ขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดาน

แฟมขอมูลสําหรับใหบริการงานตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมกับการใชงานในแตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตอการใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรของแตละ

หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรท่ีใชเปนระบบปฏิบัติการท่ีทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน 
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ตารางเปาหมายของแตละระดับ 

คุณสมบัติ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 

   มีซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเปนระบบจัดเก็บขอมูลท่ี

เหมาะสม 

  มีซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและวิเคราะห

การทํางานของระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

  มีซอฟตแวรท่ีเหมาะสมสําหรับรักษาความ

ปลอดภัยของระบบ 

 มีซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเปนระบบจัดเก็บฐานขอมูล

ท่ีเหมาะสม 

 มีซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเปนระบบจัดเก็บขอมูลท่ี

เหมาะสม 

 มีซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและวิเคราะหการ

ทํางานของระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรท่ีเหมาะสําหรับรักษาความปลอดภัย

ของระบบ 

ระบบคอมพิวเตอร

ฮารดแวร 

 Server (Network, Mail,Web,File) 

 Client 

 Printer 

 Scanner 

 LCD Projector 

 

 Server 

(Network, Mail,Web,File,Printer) 

 Client 

 Notebook 

 Printer 

 Scanner 

 LCD Projector 

 Server (Network, Mail, 

Database,Web,File,Printer) 

 Client 

 Notebook 

 Printer 

 Scanner 

 LCD Projector 
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ตารางเปาหมายของแตละระดับ 

คุณสมบัติ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 

ระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร  Server (Network, Mail,Web,File) 

 Client 

 Printer 

 Scanner 

 LCD Projector 

 

 Server 

(Network, Mail,Web,File,Printer) 

 Client 

 Notebook 

 Printer 

 Scanner 

 LCD Projector 

 Server (Network, Mail, 

Database,Web,File,Printer) 

 Client 

 Notebook 

 Printer 

 Scanner 

 LCD Projector 

ระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร  Operating System 

 NAT Server Software 

 DHCP Server Software 

 Firewall Software 

 Mail Server Software 

 File Server Software 

 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 

 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 Operating System 

 NAT Server Software 

 DHCP Server Software 

 Firewall Software 

 Mail Server Software 

 Database Management System 

Software 

 Web Server Software 

 File Server Software 

 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 

 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 Operating System 

 NAT Server Software 

 DHCP Server Software 

 Firewall Software 

 Mail Server Software 

 Database Management System 

Software 

 Web Server Software 

 File Server Software 

 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 

 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 
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ตารางเปาหมายของแตละระดับ 

 

คุณสมบัติ ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง 

ระบบเครือขาย  Modem 

 UPS 

 Switch 

 อุปกรณสายสัญญาณ 

 

 Modem 

 UPS 

 Switch 

 อุปกรณสายสัญญาณ 

 Modem 

 UPS 

 Switch 

 อุปกรณสายสัญญาณ 
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บทที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 

5.1 การติดตามประเมินผล 

1) ใหทุกสวนราชการในเทศบาลตําบลโคกกรวด  จัดทําแผนงาน/โครงการ ท้ังท่ีใชงบประมาณและ

ไมใชงบประมาณ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ท่ีกําหนดไว 

2) การเพิ่มเติม ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ตามขอ (1) สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมของ

สถานการณและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลง และเปนไปตามท่ีเทศบาลตําบลโคกกรวดกําหนด 

3) การทบทวน ปรับปรุง แผนแมบทฯ เทศบาลตําบลโคกกรวด  จะดําเนินการทุก ๆ 2 ป  

และหรือเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสวนราชการในเทศบาลตําบลโคกกรวด มีหนาท่ีอํานวยการ 

กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของหนวยให

เปนไปตามแผนฯ 

5) หัวหนาสวนราชการ เทศบาลตําบลโคกกรวด จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารประจําป เพื่อเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดพิจารณา 
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  5.2  แผนผังแสดงการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตําบลโคกกรวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรูปภาพ 

สัญลักษณ     …...   หมายถึง  การทํางานที่ประสานรวมมือกัน 

สัญลักษณ     ___   หมายถึง  การทํางานตามสายการบังคับบัญชาโดยตรง 

สัญลักษณ         หมายถึง  การทํางานติดตอ 

 
 

กองวิชาการและแผนงาน สํานักปลัดเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการ 

รองนายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองคลงั กองการประปา กองการศึกษา 

 
ฝาย/งาน ในสังกัด 

 
ฝาย/งาน ในสังกัด 

 ฝาย/งาน ในสังกัด  ฝาย/งาน            

ในสังกัด 

 ฝาย/งาน            

ในสังกัด 

 ฝาย/งาน ในสังกัด 
 ฝาย/งาน            

ในสังกัด 
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลโคกกรวด ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย 

เสนอแนะแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลโคกกรวด ใหคําปรึกษาแนะนําการแลกเปล่ียนขอมูล

ระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานอื่นภายนอก ตลอดจนกํากับงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลโคกกรวด พรอมท้ังวางระเบียบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบขอมูลและการวางแผน

ระบบงานในอนาคต 

 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมีหนาท่ีกํากับดูแลดาน ICT ไดแก 

1. นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด 

2. ปลัดเทศบาลตําบลโคกกรวด  

3. รองปลัดเทศบาลตําบลโคกกรวด 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลโคกกรวด เปนหัวหนาสวนราชการของแตละ

สํานัก/กอง ในหนวยงานเทศบาลตําบลโคกกรวด ไดแก หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, กองคลัง,ผูอํานวยการกองชาง, 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, กองการประปา,กองการศึกษา,หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ, 

เจาพนักงานประชาสัมพันธ ๕     

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบลโคกกรวด เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน 

ICT และการนําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลโคกกรวดไปสูการปฏิบัติ 

ประสานงานรวมมือดําเนินการการดาน ICT ของเทศบาลตําบลโคกกรวด  ตลอดจนรวมมือดานการวางแผนและ

ติดตามผลการดําเนินงานดาน ICT ของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
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