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คํานํา 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เร่ืองกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสาํหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจา้ง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ.2558  ลง
วันที่ 2 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงได้จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปี พ.ศ.25๖๑ –256๓ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมี
เนื้อหาหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทําให้
สอดคล้องกับแผน อัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ –256๖) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี           
มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
  ตุลาคม  2563 
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ประกาศใช้แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 1 บทนํา 1 - 9 

บทที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT          10 

บทที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  11 - 12 

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  13 - 16 

บทที่ 5 การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล  17 - 22 



1 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Master Plan) 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ.25๖๔ – 256๖ 

------------------------------------ 
บทที่ 1 บทนํา 

๑.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 

      ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน 
สิทธิ เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตําบลด่านขุนทด ไปเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีเขตตามเขตตําบล ตามกฎหมายลักษณะการปกครอง
ท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตําบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่าย
บริหาร ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย 

หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน ดังน้ี 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่
บ้านหาญ หมู่ที่ 1 
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 2 
บ้านจ่ัน หมู่ที่ 3 
บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 4 
บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 5 
บ้านถนนหกัน้อย หมู่ที่ 6 
บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7 
บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8 
บ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 9 
บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10 
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 
บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 
บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 13 
บ้านโพธิ์ทองพัฒนา หมู่ที่ 14 
บ้านถนนหกัน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 
บ้านจ่ันสันติสุข หมู่ที่ 16 
บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 1) 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีพื้นที่ทั้งหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยู่บนที่ราบ
สูงโคราช   อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 69 กิโลเมตร ตามถนนสาย
นครราชสีมา–ขามทะเลสอ – ด่านขุนทด และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 257 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับ 6 
ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านเก่า  ตําบลพันชนะ ตําบลหนองบัวตะเกียด  ตําบลหนองบัวละคร  ตําบลสระจรเข้  ตําบล
ตะเคียน    
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๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ เป็น 3 ฤดู  ดังนี ้
          1. ฤดูฝน (Rain Season) เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม และมีอิทธิพลของร่องความกด
อากาศต่ําหรือร่องมรสุมพาดผ่าน ทําให้เร่ิมมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือน
มิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้
ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง  สําหรับในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกอีกคร้ังหนึ่ง พบว่า ฝนตกชุก
มากที่สุดคือเดือนกันยายน  รองลงมาคือเดือนสิงหาคม  

2. ฤดูหนาว (Winter Season) เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิ
จะลดต่ําลงทําให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกําลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) พบว่า อากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึง
มกราคม วัดอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยได้ 17.5 องศาเซลเซียส และ 17.7 องศาเซลเซียส ตามลําดับ อุณหภูมิต่ําที่สุดที่
เคยวัดได้ เท่ากับ 6.2 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลง
อย่างมาก ส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย 

 3. ฤดูร้อน (Summer Season)เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมที่พัดปก
คลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตกและมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเน่ืองจากความร้อน (Heat 
Low) ปกคลุมตลอดฤดู ทําให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป บางวันมีอากาศร้อนจัด สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 40 
องศาเซลเซียส ขึ้นไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) พบว่า เดือน
เมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยวัดได้ 42.7 องศาเซลเซียส ในฤดูนี้จะมีบางช่วงที่
มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดพายุ
ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางคร้ังมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน(Summer 
Storm) ฝนที่ตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณน้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ําเก็บความชื้นได้น้อย 
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งนํ้า 

แหล่งน้ําธรรมชาต ิ

  - ลําน้ํา, ลําห้วย    ๕ สาย 
  - บึง, หนองและอื่นๆ   ๑ แห่ง          
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          แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 

  - ฝาย     ๕ แห่ง 
  - สระน้ํา             ๑๑ แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม ้

มีป่าไม้ชุมชน จํานวน ๓ แห่ง คือ  สวนป่าสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ป่าชุมชนหนองประดู่ ม.๑๖ และป่าชุมชน
หนองกระทุ่ม ม.๗   

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารสว่นตําบลด่านขุนทด  มีพื้นที่ทั้งหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร   การปกครอง แบ่งเขตการ
ปกครองทั้งหมดออกเป็น 17 หมู่บ้าน ประชาชนเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ละ 2 คน และสมาชิก
อบต. ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น  

           -   หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเต็มทั้งหมู่บ้านจํานวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่       

               หมู่ที่ 3, 4, 6, 7, 10, 15, 16 

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดบางส่วน จํานวน  10  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 

1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 

         อาณาเขต 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลหนองบัวตะเกียด ตําบลหนองบัวละคร 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลตะเคียน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสระจรเข ้
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบ้านเก่า 

๒.๒  การเลือกตั้ง 

หน่วยการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด แบ่งออกเป็น ๑๕ หน่วยเลือกตัง้ จํานวนผู้มี
สิทธ์ิเลือกตัง้ทั้งหมด ๗,๑๑๐ คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗)  
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๓. ประชากร 

๓.๑  ข้อมูลเกีย่วกับจํานวนประชากร 

         มีประชากรอาศัยอยู่ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 4,089 ครัวเรือน  ประชากรจํานวน 9,257 คน แยกเป็นชาย               
4,๔71 คน  หญิง  4,๗81 คน   จําแนกรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

ผู้ใหญบ้าน 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านหาญ 148 ครัวเรือน 71 70 141 นายอรุณ เหิมขุนทด 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวบึง 498 ครัวเรือน 291 281 572 นางจรรยา  วัฒนวิทย์ 
หมู่ที่ 3 บ้านจั่น 340 ครัวเรือน 552 530 1,082 นายพยุง  นาคนา 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกรักษ์ 560 ครัวเรือน 694 747 1,441 นางอุสา  ทูขุนทด 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญสุข 558 ครัวเรือน 587 679 1,266 นายรุ่ง  เฟียดขุนทด 
หมู่ที่ 6 บ้านถนนหักน้อย 436 ครัวเรือน 462 507 969 นายศิริชัย  เหิมขุนทด (กํานัน) 
หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอย 170 ครัวเรือน 256 286 542 นายสมคิด  ชอบสะอาด 
หมู่ที่ 8 บ้านด่านขุนทด 9 ครัวเรือน 6 3 9 นายใกล้รุ่ง  แต่งสันเทียะ 
หมู่ที่ 9 บ้านเมืองหาญ 16 ครัวเรือน 31 22 53 นายทวัฒชัย  ดีขุนทด 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไชยณรงค์ 91 ครัวเรือน 125 112 237 นางบังอร  สามขุนทด 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน 120 ครัวเรือน 124 135 259 นายอรรถชัย  เจียมพรมราช 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา 130 ครัวเรือน 137 131 268 นายทับทิม  เอ่ียมคงบุญมี 
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ 196 ครัวเรือน 188 201 389 นายสมพาส  หาดขุนทด 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธ์ิทองพัฒนา 238 ครัวเรือน 162 191 353 นางสุรธีร์ บัวสุนทร 
หมู่ที่ 15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 188 ครัวเรือน 317 328 645 นายแถว  แก่นจันทึก 
หมู่ที่ 16 บ้านจั่นสันติสุข 268 ครัวเรือน 360 417 777 นายธวัชชัย  โคกขุนทด 
หมู่ที่ 17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา 123 ครัวเรือน 108 146 254 นายไพฑูรย์  ภูมิโคกรักษ์ 

  4,089 ครัวเรือน 4,471 4,786 9,257  

 

* ที่มา  สํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน)  เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย 

  - โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน     ๕ แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา   จํานวน     1 แห่ง 
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   จํานวน     1 แห่ง 
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ตารางแสดงสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และจํานวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 25๖๔ 

สถานศึกษา 
ครู อาจารย์  บุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

นักเรียน 

(คน) 

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอ่คูณ ปริสทุโธ 9๙ 2,231 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 30 ๑๘๔ 
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1๕3 ๑,892 
โรงเรียนคมพิสิฐวิทยาคม 17 428 
โรงเรียนบ้านใหมเ่จริญสุข 21 129 
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) 24 130 
โรงเรียนวัดถนนหักนอ้ยดอนกลอย 11 173 

รวม 3๕๕ ๕,๑๖๗ 

๔.๒  สาธารณสขุ 

         มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด่านขุนทดจํานวน ๑ แห่ง พบประชาชนที่ติดโรคระบาดในเขตตําบล
ด่านขุนทด จํานวน ๒๑๗ ราย  โดยมีโรคระบาดทีเ่ป็นปัญหาในเขตพื้นที่ ดังนี ้

๑. โรคปอดบวม   ๖.โรคตาแดง 
๒. โรคอุจจาระร่วง  ๗.โรคไข้เลอืดออก 
๓. โรคไข้หวัดใหญ่  ๘.โรคสกุใส 
๔. โรคอาหารเป็นพิษ 
๕. โรคมือเท้าปาก 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีแนวทางการป้องกันโรคระบาด โดยการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ตามหมู่บ้าน  และสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

๔.๓  อาชญากรรม 

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีการเกิดเหตุอาชญากรรมบ้าง   ทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดได้มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงและ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งบริเวณทางแยกทางโค้ง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจํา คือ การทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ
ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจากตํารวจ 
ผู้นํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง 
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๔.๔  ยาเสพติด 

          ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดเพียงเล็กน้อยและยังไม่พบผู้ค้า และทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ผู้นําชุมชน  และประชาชน มีมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแสการฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ  

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี ้
๑. จ่ายเบี้ยยงัชีพให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พกิาร 
๔. มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ทีพ่ึ่ง    
๕. สนับสนุนกลุม่อาชีพให้กบัประชาชนในพื้นที ่โดยการอบรมให้ความรู้ 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มกีารคมนาคมทางบกประเภทเดียว คือ 
  -   ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย  ได้แก่ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ 
 -   ถนนทางหลวงจังหวัด  2  สาย ได้แก่  ถนนสายด่านขุนทด - หนองสรวง   และถนนสายด่าน

ขุนทด - บําเหน็จณรงค์ 
-   ถนน รพช. ได้แก่  ถนนสายถนนหักน้อย - ประคํา 
-   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
-   ถนนลูกรังและถนนหินคลกุติดต่อกัน เชื่อมระหว่างหมู่บา้น 

 การคมนาคม มีรถยนต์โดยสารประจําทางว่ิงผ่านหลายสาย ได้แก่ สายเลย-กรุงเทพฯ, ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ,  
หนองบัวลําภู-กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีรถประจําทางว่ิงระหว่างด่านขุนทด – นครราชสีมา 

๕.๒  การไฟฟ้า 

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

๕.๓  การประปา 

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีประปาส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน และบ้านใหม่ไชย
ณรงค์ใช้ระบบน้ําประปาผิวดินและน้ําบาดาล 
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๕.๔  โทรศัพท์ 

          มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที ่แต่ปัจจบุันประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่   

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

        ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การเกษตร 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การทําไร่ ทํานา ปลูกผักสวนครัว ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรตําบลด่านขุนทดประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี ้

    - ปลูกข้าว ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7 
    - ปลูกมันสําปะหลัง ในหมู่ที่  3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกข้าวโพด ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกพริก ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7 
    - ปลูกอ้อย ในหมู่ที่ 3,4,5,6,7,10 

๖.๒  การประมง 

       ในเขตพื้นที่มีการเลี้ยงปลา  และเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 

๖.๓  การปศุสัตว์ 

        ในเขตพื้นที่มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ เลี้ยงแพะ นกกระทา และเป็ด  

๖.๔  การบริการ 

       - รีสอร์ท    จํานวน     ๑๐  แห่ง 
       - ปั้มน้ํามันและก๊าซ   จํานวน     ๔ แห่ง 
       - ร้านอาหาร   จํานวน     ๑ แห่ง 

๖.๕  การท่องเที่ยว 

        - ไม่มี 

๖.๖  อุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตําบลด่านขุนทด ๒ แห่ง คือ บริษัทวาวาแพค ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับผลิตปุ๋ย และบริษัทเอส ที พลัสทอยส์ ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตตุ๊กตา 
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๖.๗  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

         - ร้านค้า  จํานวน    ๑๓๔   แห่ง 
         - บริษัท  จํานวน    ๖       แห่ง 
         - กลุ่มอาชีพ       4 กลุ่ม   ประกอบด้วย   หมู่ที่ 4,16,6,5 

๖.๘  แรงงาน 

 ปัจจุบันประชาชนที่อยู่ในวัยทํางานรับจ้างอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพื้นที่  และ
มีบริษัท ห้างร้านต่างๆ  มีบางส่วนที่ออกไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดและไปทํางานต่างประเทศ   

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 

๗.๑  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

พ้ืนที่
ทั้งหมด

(ไร่) 

พ้ืนที่
การเกษตร

(ไร่) 

จําแนกพ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล/ไม้ยืน
ต้น 

 พืชผัก 

๑,๖๒๙ ๓๙,๕๖๙ ๓๒,๙๔๙ ๒๒,๒๙๔ ๑๐,๐๗๑ ๑๕๖ ๓๒๘ 

 

๗.๒  ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

- ลําน้ํา, ลําห้วย    ๕ สาย 
- บึง, หนองและอื่นๆ   ๑ แห่ง 

        - ฝาย     ๕ แห่ง 
 - สระน้ํา             ๑๑ แห่ง 

๗.๔  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 

มีน้ําประปาส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบ้านใหม่ไชยณรงค์ใช้ระบบน้ําประปาผิวดินและน้ําบาดาล 
และมีระบบประปาน้ําดิบอยู่บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
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๘. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

๘.๑  การนับถือศาสนา 

       ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  วัด/สํานักสงฆ ์ จํานวน     7 แห่ง 

๘.๒  ประเพณีและงานประจําปี 

     ๑. วันปีใหม่  เดือนมกราคม 
     ๒. วันมาฆบูชา   เดือนกุมภาพันธ์ 
     ๓. วันสงกรานต์    เดือนเมษายน 
     ๔. วันวิสาขบูชา เดือนพฤษภาคม 
     ๕. วันเข้าพรรษา    เดือนกรกฎาคม 
     ๖. ทอดกฐิน     เดือนตุลาคม 
     ๗. ลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การทําเคร่ืองจักรสานใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก        
และทําไม้กราดทางมะพร้าว   

        ภาษาถิ่น   ภาษาโคราช  

๘.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

 ทําพวงกุญแจบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยจําลอง และหุ่นนักมวยไทย ทําอยู่ที่บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ ๑๗ 

๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๙.๑  น้ํา    

 น้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค  เป็นน้ําที่ได้จากน้ําฝน  ซึ่งจะต้องนํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา 
และมีบางหมู่บ้านได้มาจากระบบประปาน้ําดิบ และน้ําบาดาล  มีน้ําไว้ใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค มีเฉพาะ
บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ ๑๐ มีการคลาดแคลนน้ําบ้างในช่วงฤดูแล้ง 

๙.๒  ป่าไม้   

มีป่าไม้ชุมชน จํานวน ๓ แห่ง คือ  สวนป่าสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ป่าชุมชนหนองประดู่ ม.๑๖ และป่าชุมชน
หนองกระทุ่ม ม.๗   

๙.๓  ภูเขา  ไม่มีภูเขาในเขตตําบล  
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๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่  มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํา ป่าไม้ ดิน และอากาศ 

๑๐. อื่นๆ 

        โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

        1) คณะผู้บริหาร    มีรายนามดังน้ี 

1. นายวาเรนทร์   ประภาสุชาต ิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายอนันต์  พูนสวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. นายชาญชัย  เพียงขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. นายวินัย  เกียรติศรีสริิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    มีรายนามดังน้ี 

1. นายตรียชัย  ด่านสุนทรวงศ ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายพันธ์พยัคฆ์ วงษ์พระจันทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
3. นางบังอร    เลขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
4. นางหทัยรัตน์   ผกามาศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
5. นางอนุสรินทร์   เติมลาภ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
6. นายประเสริม  คอกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
7. นายทวี  คูณขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
8. นางอุสา  ทูขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
9. นายพนิจ    เขียวหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
10. นางยุพิน  กลขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
11. นายแสง  คําขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
12. นายเอี้ยง  โสภกุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
13. นายสมาน  โสขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
14. นายสมนึก    ทองคลี ่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
15. นายสุรพล  หุยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
16. นายบุญม ี  มุ่งชมกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
17. นายประกอบ   สามขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
18. นางกรองทอง   เชษฐ์ขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
19. นายยิ่งศักดิ์  คูณขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
20. นางกรสุภา  พูนมะลงั สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
21. นายสําเภา  หาดขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
22. นายเอกชัย  พวงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 
23. นายเชิด  สายจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 
24. นายศิริชัย  หิบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 
25. นายเสนห่์      ทองคลี ่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17  
26. นายถิรพัชร์กร ธนวัชญ์ทินภัชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17 
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 3) จํานวนบุคลากร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างส่วนตําบล   มีจํานวนทั้งสิ้น  ๔๖ คน โดยแบ่งส่วน
ราชการ ดังนี้  
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1๖   คน 

1. นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ตําแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นางสาววรันต์ภรณ์ วิทยารัตน์ ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักปลัด 
3. นายสกล  แพงสระน้อย ตําแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
4. นางสาวศศิธร พรหมรังสิต ตําแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5.   นางเยาวมาลย์       ภูมิโคกรักษ ์ ตําแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
6.   นายศุภชัย  พงษ์ศิริ  ตําแหน่ง    นิติกรชํานาญการ 
7.   นายเอกศักดิ ์ กลขุนทด ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิัติงาน 
8.   นางสาวปาณิสรา    เกียรติ์ศรีสิริ ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9.   นางสาวราตรี แขขุนทด  ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
10. นายพงษ์สันต ์ กองขุนทด ตําแหน่ง   คนงาน 
11. นางสาววรรณพร ปีระจิตร  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาวขัตติยา      ภูมิโคกรักษ ์ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 
13. นายดอกรัก  ทินขุนทด ตําแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 
14. นายสุทธิรักษ ์ โสขุนทด  ตําแหน่ง   คนงาน 
15. นายสมบรูณ์  ทีดี  ตําแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 
16. นายสามารถ ขอช่วยกลาง ตําแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 

กองช่าง จํานวน    ๕    คน 
1. นายพีรวุธ    วงศ์สาโรจน ์ ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง  
2. นางสาวอรุณ             คุขุนทด            ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
3. นายพงษ์ศักดิ์  เดชพันธ์ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
4. นายพลวัฒน์   เดียขุนทด ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
5. นายพรโชค  คอกขุนทด ตําแหน่ง   คนงาน 

 
 กองคลัง   จํานวน    ๘    คน  

1. นางธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองคลัง 
2. นางศิริพร  ทองคลี ่ ตําแหน่ง   นักวิชาการคลังชํานาญการ 
3. นางสาวเอมอร วงษ์หม ี ตําแหน่ง   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
4. นางสาวคนึงนิตย ์ แสงฤทธ์ิ ตําแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิัติการ 
5. นายเฉลิมพล             แซ่ลี้ ตําแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
6. นางกุลวด ี  คงธนธาดาพร ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ชํานาญงาน 
7. นางสาวอาทิตยา  เสขุนทด ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ  
8. นางสาวสุกญัญา นาคนา ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็รายได ้
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน   ๑๐   คน 
1. นางสาวอรกัญญา คุณภคโภไคย ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษาฯ รักษาราชการแทน 

      ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
2. นางสาววรรณกร   ภู่ประดิษฐ์ ตําแหน่ง  ครู 
3. นางเขมจริา เมียขุนทด ตําแหน่ง  ครู 
4. นางสาวอําพร โมงขุนทด ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นางปาริชาต ิ ขวัญเผือก ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวฉัตฑริกา ภูมิโคกรักษ ์ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาววิไลลักษณ์  โคขุนทด ตําแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ 
8. นางสาวสุภารัตน์  บุญธรรม ตําแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ 
9. นางสาวขวัญฤทัย  พอขุนทด  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ 
10. นางสาวพัชณียา ผะคังคิว ตําแหน่ง  คนงาน 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม    จํานวน 3  คน 
1. นางปิยนันท์  ปิ่นบรรเทา ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. นางภณิดา ธาราพงษ์ ตําแหน่ง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
3. นางสาวพัชรี เกียรติ์ศรีสริิ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

         กองสวัสดิการสังคม    จํานวน  3   คน 
1. นางณัชชา กันต์ปัณพร ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 
2. นางทัศวรรณ อินโพธ์ิ ตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
3. นางสาวนพนันท ์ นาคพลกรัง ตําแหน่ง    คนงาน 
 

 4) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา  จํานวน       -       คน 
  มัธยมศึกษา  จํานวน       ๓       คน  
  อาชีวศึกษา   จํานวน      ๑๐      คน 
  ปริญญาตรี  จํานวน      ๒๐      คน  
  ปริญญาโท   จํานวน      ๑3      คน      

   

7. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณดําเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 งบประมาณ 25๖๔  จํานวน  410,000.-  บาท 
 งบประมาณ 25๖๕   จํานวน  10,950,000.-  บาท 
 งบประมาณ 25๖๖   จํานวน  ๕๖,๒๔๙.-  บาท 
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8. จาํนวนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ๒    คน 
 
9. การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปรากฏดังน้ี 

  9.1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 

  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สํานัก 5 กอง  และมี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
ประเภทคอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) 

โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 
สํานักปลัด ๒ ๔ ๖ 
กองคลงั ๒ ๓ ๕ 
กองช่าง - 1 1 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ๕ ๕ 
กองสวัสดิการสังคม - 1 1 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 2 2 

รวมทั้งหมด ๔ 1๖ ๒๐ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไม่
รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จํานวน 4๕ คน คํานวณได้ ๒.๒๕ คน/เคร่ือง หรือ 2 คน/คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง  
ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความ
จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น ทําให้มีการนําคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ตส่วนตัว
มาปฏิบัติงานเอง สํานักปลัดจํานวน ๔ เคร่ือง  กองคลัง ๒ เคร่ือง กองสวัสดิการสังคม ๑ เคร่ือง กองช่าง ๓ เคร่ือง  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้ดําเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงานเอกชน บริษัท ทริปเปิลทรี จํากัด (3BB) จํานวน ๒ คู่สายและใช้ระบบ LAN 
ภายในสํานักงาน จํานวน ๒ วง 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับ

บริการภายในบริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เพื่อการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน หรือ 
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด แต่ความเร็วยังไม่
แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด                            

ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจํานวน     

1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-4438-9922  จํานวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์
ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ โดยไม่
จําเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป 
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ระบบโทรสาร (FAX) 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีระบบโทรสาร จํานวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข     

0-4438-9922 เพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจําเป็นในการใช้เทคโนโลยีนี้ 
 

9.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 

แนวทาง ซึ่งจะต้องดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดตามแผนการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
9.2.1   มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนด  เช่น    

-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS) 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเกบ็ภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลือ่นขั้นเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  -ระบบเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
  9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้าน
การดําเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสอื เลขที่คําสั่ง และลงวันที่ของเลขที่หนงัสอื
อย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดําเนินการ สามารถนําไปวางแผนใน
การจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรในแต่
ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ SWOT 

 2.1 การวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่
ถถานขุนทด ที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่นตําบลด่านขุนทด เปรียบเทียบในปีที่ผา่นมา พ.ศ. 25
๖๑ – 25๖๓ โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้ 
  

 ปัจจัยภายใน 
 
  จุดแข็ง  : การกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําได้ง่าย 

: มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อย่างสม่ําเสมอ 
: มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
หน่วยงานกํากับดูแล อยู่เสมอ 
 

  จุดอ่อน : ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศโดยตรง 
   : งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การมีอย่างจํากัด 

: การดําเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยหน่วยงาน
ภายนอกหรือเอกชน  
 

 ปัจจัยภายนอก 
 
  โอกาส : หน่วยงานผู้กํากับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
           : การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
           : มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คําปรึกษาและแนะนํา อยู่เสมอ 
 
  ภัยคุกคาม : เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
                         : ระบบการดําเนินงานที่หน่วยงานผู้กํากับดูแล กําหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์  
      : การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ต  
      : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดําเนินการมาก 

   : การดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่ งยาก ล่าช้า ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน 
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บทที่ 3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ ภัยคุกคาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 25๖๔ – 25๖๖ จึงสามารถนํามาสรุปและ
จัดทําเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ในการจัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์ ( Vision)  
   “ภายในปี พ.ศ. 256๖ จะเป็นหน่วยงานที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
   1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความทันสมัย 

2. นําเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัตงิานอย่างมีคุณภาพและเตม็ 
    รูปแบบ 

   3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อนํามาพฒันาระบบ 
 
  เป้าประสงค์หลัก 
   1. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการระบบ ICT 
   2. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ 
   3. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริหารและ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   4. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดให้มียุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
   การมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทําให้
เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร สู่การพัฒนา
ประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และ
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สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น ฯลฯ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาระบบ ICT หรือพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับการพัฒนา แต่หากไม่พัฒนา
บุคลากรผู้ใช้ระบบก็ไม่มีประโยชน์ที่จะกําหนดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ดังนั้น การจะทํา
ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการให้บริการ และ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจํางานด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด ดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ งานการ

บริหาร 
งาน
บุคคล 

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 

งาน
การเงิน
และ
บัญชี 

งาน
ป้องกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย 

งาน
พัสดุ
และ
ทรัพย์
สิน 

งาน
จัดเก็บ
รายได้ 

งาน
การ 
ศึกษา 

งาน
สาธารณสุข 

งาน
ก่อสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
เทศการบริหาร เพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด กําหนดไว้ 
3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพือ่การบริการอย่างมี  
                   ประสทิธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัตงิาน 
 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2.การแปลงยุทธศาสตร์สูแ่ผนงานโครงการดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์     
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ซึ่งเป็นสิ่งจําเปน็

อย่างมากหากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร แต่ไม่มีการจัดการระบบ ไม่มีการวางแผนงาน จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังได้ ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีเข้าสู่ระบบและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
1. วางระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 

แผนงาน  : ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2๕๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

256๖ 
(บาท) 

1.เช่ือมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายในสํานักงาน 

มีระดับความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต
ในองค์การทุกจุด 

จุด ๑ 
๓๐,๐๐๐ 

๑ 
๓๐,๐๐๐ 

๑ 
๓๐,๐๐๐ 

สํานักปลัด  
๙๐,๐๐๐ 

2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
 

มีห้องศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของผู้มาใช้
บริการ 

แห่ง 1 
 

1 
  

1 
  

 
สํานักปลัด 

 
- 

3.จัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน
อาคารสํานักงานให้ครบทุก
กองและห้องผู้บริหาร 

มีโทรศัพท์เพ่ือ
ติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 

เคร่ือง 5 
๕,000 

5 
๕,000 

5 
๕,000 

 
สํานักปลัด 

 
1๕,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด ๓๕,000 ๓๕,000 ๓๕,000 สํานักปลัด ๑๐๕,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการบริการอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ 

โดยมีความพึงพอใจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์การ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีจึง
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน เป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หน่วยงานอื่น 

 เป้าหมาย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมแก่การให้ปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหาร เพ่ือการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบส่ือสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2๕๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

256๖ 
(บาท) 

1.จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

มีเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้
บริการด้านเว็บไซต์
และฐานข้อมูลสําหรับ
หน่วยงาน 

เคร่ือง - - 1 
100,000 

 
สํานักปลัด 

 
100,000 

2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานสํานักงาน 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สําหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
สํานักงานและ
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 
ตามมาตรฐาน ICT 
 

เคร่ือง ๒ 
 ๔๒,000 

- -  
สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

 
 

๔๒,000 

3.จัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
ตามมาตรฐาน ICT  
 

เคร่ือง ๒ 
๖๐,๐๐๐ 

๑ 
๓๐,๐๐๐ 

- 
 

กองคลัง/ 
/กอง

สวัสดิการฯ 

 
๙0,000 
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แผนงาน  : ระบบการให้บริการเครือข่ายจากส่วนกลางให้ครอบคลุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบส่ือสารสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดช

อบ 
งบประมาณ

รวม 
(บาท) 

หน่วย
นับ 

2๕๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

256๖ 
(บาท) 

5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

คร้ัง 1 
10,000 

1 
10,000 

1 
10,000 

 
สํานัก
ปลัด 

 
30,000 

6.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึกฉีด 
inkjet  

มีเคร่ืองพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
กําหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เคร่ือง 1 
15,000 

- -  
กองช่าง 

 
15,000 

7.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED สี 

มีเคร่ืองพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
กําหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เคร่ือง ๒ 
๔๐,๐00 

- ๒ 
๔๐,๐๐๐ 

สํานัก
ปลัด /
กอง

สวัสดิการ
/ กองคลัง 

 

     
8๐,๐๐๐ 

8.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา 

มีเคร่ืองพิมพ์ตาม
รายละเอียดที่
กําหนดในมาตรฐาน 
ICT 

เคร่ือง - - ๑ 
๑๐,๐๐๐ 

สํานัก
ปลัด 

 
๑๐,๐๐๐ 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผลตาม
มาตรฐาน ICT 

เคร่ือง - - - สํานัก
ปลัด 

 
- 

10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่น CD หมึก 
ปร้ิน แผ่น DVD  

คร้ัง ๒ 
๕๐,000 

 

๒ 
๕0,000 

๒ 
๕0,000 

 
กองคลัง 

 
๑๕๐,000 

13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เคร่ืองพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในสํานักงาน 

มีอุปกรณ์สํารอง
สําหรับซ่อมแซม
เคร่ืองใช้สํานักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
 

คร้ัง 12 
๒0,000 

12 
๒๐,000 

12 
2๐,000 

 
สํานัก
ปลัด/ 
กองคลัง 

 
 

60,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 135,0๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑3๐,๐๐๐ อบต. 345.0๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาผู้ใช้ระบบ ICT ให้มีความรู้และความสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ดีเยี่ยมอยู่เสมอ รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT มาประจํางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  เป้าหมาย 
  1. บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
  2. มีบุคลากรด้าน ICT โดยตรงในการรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3. สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
  4. รู้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ของ พ.รบ.ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน  : จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
รวม 

(บาท) 
หน่วย
นับ 

2๕๖๔ 
(บาท) 

25๖๕ 
(บาท) 

256๖ 
(บาท) 

1.อบรมหลักสูตรการ
จัดทําเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
สํานักปลัด 

 
60,000 

2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนที่ภาษี 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง/
กองช่าง 

 
60,000 

3.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-GP 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองคลัง 

 
60,000 

4.อบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-Plan 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 3 
20,000 

3 
20,000 

3 
20,000 

 
สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

 
60,000 

5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 10 
60,000 

10 
60,000 

10 
60,000 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/
กองช่าง/ 
กอง

การศึกษา 

 
180,000 

6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ดังกล่าว 

คน 2 
20,000 

2 
20,000 

2 
20,000 

 
กองช่าง 

 
60,000 

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 160,000 160,000 160,000 อบต. 480,000 
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บทที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การวัดผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประสบ
ความสําเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการและระบบติดตามประเมินผลเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารแผนแม่บท และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
5.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน

ขุนทด ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 5 ลักษณะ
โครงสร้างดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
หน้าที่กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และมีคณะกรรมการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีหน้าที่รับนโยบายและดําเนินโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   ภาพที่ 5     โครงสร้างคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการ
กําหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ดําเนินการโดย
คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ ตําแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  เป็นประธาน และมีหัวหน้าสํานักปลัด, ผู้อํานวยการกองคลัง,
ผู้อํานวยการกองช่าง ,ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ, ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็น คณะกรรมการ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จะทําหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกําหนดความต้องการ (Specifications) รายละเอียดของระบบ ชี้แจงให้กับ
ผู้รับจ้างหรือผู้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดําเนินการตามที่ได้กําหนดไว้ และดูแลความก้าวหน้าของโครงการ 
 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5.2 การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการแปลง

แผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปฏิบัติได้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาที่กําหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สําหรับตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลสําเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา ได้กําหนดไว้ดังนี้ 

 
5.2.1 สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้เป็นระบบ 

1.เช่ือมโยงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
ส่วน ทุกกองภายใน
สํานักงาน 
2.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กลาง (DATA CENTER) 
3.จัดหาระบบโทรศัพท์
ภายในอาคารสํานักงานให้
ครบทุกกองและห้อง
ผู้บริหาร 
 

1.มีระดับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตในองค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้มาใช้บริการ 
3.มีโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกัน
ภายในอย่างทั่วถึง 

1.ติดต้ังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

1.จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
2.จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
สําหรับงานสํานักงาน 
3.จัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 
4. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 
5.จัดหาเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET PRINTER) 
สําหรับ ปร้ินงานกระดาษ
ขนาด เอ3 
6.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ 
Muntifunction แบบหมึก
ฉีด inkjet 
7.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา 
8.จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวดํา 
 

1.มีเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้
บริการด้านเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงาน 
2.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สํานักงานและเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ ตามมาตรฐาน 
ICT 
3.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
ตามมาตรฐาน ICT 
4.มีเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
ตามรายละเอียดที่กําหนด
มาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น CD หมึก 
ปร้ิน แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์สํารองสําหรับ
ซ่อมแซมเคร่ืองใช้สํานักงาน 
เช่น สายไฟ เม้าท์ แป้นพิมพ์ 
ฯลฯ 
 

1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบส่ือสารสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารเทศ
การบริหาร เพื่อการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

9. จัดหาคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 
10.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 
11.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 
12.จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้งานในสํานักงาน 
13.จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ , 
ซ่อมแซมเครือข่าย , 
เคร่ืองพิมพ์ ,โทรศัพท์ และ
โทรเลข ภายในสํานักงาน 
 

 1.ระบบการให้บริการเครือข่าย
จากส่วนกลางให้ครอบคลุมการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบส่ือสารสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมหลักสูตรการจัดทํา
เว๊ปไซต์ของหน่วยงาน 
2.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบแผนที่ภาษี 
3. 3.อบรมหลักสูตรการใช้
งานโปรแกรม E-GP 
4. 4.อบรมหลักสูตรการใช้
งาน โปรแกรม E-Plan 
5.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรม E-LASS 
6.อบรมหลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมด้านการเขียนแบบ
งานช่าง 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการจัดทําเว๊ป
ไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 
2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมแผน
ที่ภาษี, โปรมแกรม E-GP,
โปรแกรม E-Plan, โปรแกรม 
E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่าง
น้อย โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจํา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด อย่างน้อย 1 คน 
 

1.จัดให้บุคลากรได้เข้าร่วม
อบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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          5.2.2. ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (25๖๖ – 25๗๐) กับแผนแม่บทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด (25๖๔ – 25๖๖)  
 จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ที่มีอยู่ 
3 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (25๖๔-256๖) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(25๖๖ – 25๗๐) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารเทศการบริหาร เพื่อการบริการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.มีระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตใน
องค์การทุกจุด 
2.มีห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้มาใช้บริการ 
3.มี โทรศัพท์ เ พ่ือติดต่อกันภายใน
อย่างทั่วถึง 
 
 
1.มีเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้บริการด้าน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล สํ าห รับ
หน่วยงาน 
2. มี เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
และ เจ้ าหน้ าที่ ประ จํ า ศู น ย์  ตาม
มาตรฐาน ICT 
3.มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน 
ICT 
4 . มี เค ร่ือง พิม พ์แบบฉีดหมึกตาม
รายละเอียดที่กําหนดมาตรฐาน ICT 
5.มีวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD 
หมึกปร้ิน แผ่น DVD 
6.มีอุปกรณ์สํารองสําหรับซ่อมแซม
เคร่ืองใช้สํานักงาน เช่น สายไฟ,เม้าท์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (25๖๔-256๖) 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(25๖๖ – 25๗๐) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหม้ี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการจัดทําเว๊ปไซต์ของ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน 
2.มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี, โปรมแก
รม E-GP,โปรแกรม E-Plan, 
โปรแกรม E-LASS , และโปรกรมด้าน
การเขียนแบบงานช่างอย่างน้อย 
โปรแกรมละ 2 คน 
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรงประจําศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด อย่างน้อย 1 คน 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร์ 
จากแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด สามารถสรุปงบประมาณและจํานวนโครงการ/แผนงานทั้งหมดได้ดังนี้ 
 
สรุปงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
25๖๔ 25๖๕ 256๖ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 
 

102,๐๐๐ ๓0,๐๐๐ 100,๐๐๐ 232,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีาร
เทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมปีระสิทธิผล เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

135,000 80,000 ๑3๐,๐๐๐ 345,0๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

160,000 160,000 160,000 480,000 

รวม 397,000 ๒70,000 390,000 ๑,057,000 
 
สรุปแผนงานโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใตแ้ผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนแผนงาน/โครงการ 
25๖๔ 25๖๕ 256๖ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบ 
 

2 1 1 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีาร
เทศการบริหาร เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมปีระสิทธิผล เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

5 3 ๕ ๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

6 6 6 18 

รวม 13 ๑0 12 ๓5 
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อ้างอิง 
 

: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรูณ์ 2557-2559. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558-2562. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.นามะเฟือง อําเภอเมือง จงัหวัดหนองบัวลําภู  
2558-2560. 
: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. อบต.ห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จงัหวัดอบุลราชธานี   2558-
2562. 
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คณะผู้จัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด     
2. นายอนันต์  พูนสวาย     รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
3. นายชาญชัย เพียงขุนทด        รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
4. นายวินัย เกียรติศรีสริิ    เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

  

คณะผู้จัดทํา  
1. นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล        ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรันต์ภรณ์ วิทยารัตน์   หัวหน้าสํานกัปลัด          กรรมการ 
3. นางสาวธันยพัต ธัญธนัชพรกุล  ผู้อํานวยการกองคลงั          กรรมการ 
4. นายพีรวุธ วงศ์สาโรจน ์   ผู้อํานวยการกองช่าง          กรรมการ 
5. นางสาวอรกญัญา  คุณภคโภไคย  นักวิชาการศึกษาฯ รักษาราชการแทน            กรรมการ 

  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
6. นางณัชชา กันต์ปัณพร ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม          กรรมการ 
7. นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ               กรรมการ 
8. นางเยาวมาย์ ภูมิโคกรักษ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนขํานาญการ            กรรมการ 
9. นางสาววรรณพร ปีระจิตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการ 
10. นางสาวศศิธร พรหมรังสิต   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ          กรรมการ/เลขานุการ 
10. นางสาวปาณิสรา  เกียรติ์ศรีสริิ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บันทึกข้อมูล   
1. นางสาวศศิธร  พรหมรังสิต  
2. นางเยาวมาลย์  ภูมิโคกรักษ ์
3. นางสาววรรณพร  ปีระจิตร 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

เร่ือง  การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี พ.ศ. 25๖๔ – 256๖ 
----------------------------------- 

ตามที่ องค์การบริหารสว่นตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการ
จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี พ.ศ. 25๖๔ – 256๖ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 ตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 ข้อ 2.2. 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan) ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําปี พ.ศ. 25๖๔ – 256๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม   พ.ศ. 25๖๓ 

 

 

   

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 


