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ส่วนท่ี  1 

บทน ำ 
 

1. ความเป็นมาของการจดัท าแผนแม่บทฯ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  เพ่ือสนับสนุนแนว
ทางการด าเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงาน ของส่วนราชการ  ภายใต้
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง  ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเมือง พ.ศ. 2558 – 2562  เป็นการจัดท าแผนภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบต่างๆ ดังนี้  

1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่  12  กันยายน  2557 

นโยบายด้านที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการด าเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ   โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึก และความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  

นโยบายด้านที่ 2  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน  การสร้างความมั่นคงทางทะเล  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การสร้างความไว้วางใจ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน   โดยเน้นความ
ร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคี และพหุภาคี 
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้   โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ  สร้างความเชื่อม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ซึ่งเป็นพหุแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562   สังคมขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหา
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่อาจ  ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกัน
ประเทศให้ทันสมัย  มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  ปลอดพ้นจากการคุกคามทุก
รูปแบบ  ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 
สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้  เสริมสร้างความ
ความสัมพันธ์ อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า  นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
นโยบายองค์รวม  ทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  โดยจะน า
กลไกทางการทูตแบบบูรณาการ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การ
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คุ้มครองดูแลคนไทย และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน  การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า 
การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  

นโยบายด้านที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ใน
ระยะเฉพาะหน้า  จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์  รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ  การท่องเที่ยวที่เน้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน  โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็น และเพ่ิมความเข้มงวดในการ
ระวังตรวจสอบในระยะต่อไป  จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม และการสงเคราะห์    
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรีและเด็ก  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม  เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต  โดยจัดเตรียมระบบการ
ดูแลในบ้านสถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย 
เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนทั่วไป  โดยใช้ค่านิยมหลัก  12 ประการ  ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน 
โดยการกระจายสิทธิ  การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่
ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร  ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจ และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต
ที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562  

นโยบายด้านที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือ  สร้างสัมมาชีพ  
ในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  การศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นและ      
ประขาชนทั่วไป  มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ การเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือที่เหมาะสม  มาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล  รวมทั้งระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

นโยบายด้านที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน   โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ  โดยไม่มีความเหลื่อม
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ล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ  พัฒนาระบบ
บริหารสุขภาพ  โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ผู้ป่วยแล้วจึงมารักษา  สร้างกลไกจัดการ สุขภาพในระดับ
เขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง  ปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากร และทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันและ แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ  การปลูกถ่ายอวัยวะ และสเต็มเซลล์  โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม  

นโยบายด้านที่ 6  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่  และระยะ
ยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง   ดังนี้ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้น
เศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ จัดท าไว้   โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัว ตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงาน และกระตุ้นการ
บริโภคในระยะต่อไป  ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  เพ่ือที่จะสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 2558-2562 ในระยะต่อไป  ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  เพ่ือที่จะสนับสนุนการ 
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  

นโยบายด้านที่ 7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน  โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา   
- แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล  ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการ และ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยเริ่มจากการพัฒนา
ด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ  เพ่ือรองรับการ
เชื่ อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุ นข้ ามแดน พัฒ นาระบบ National Single Window (NSW)             
โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด 
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่  

นโยบายด้านที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  เพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1%  ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน  30 : 70  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ  เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น    
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้าการจัดการน้ าและขยะ  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  

นโยบายด้านที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า  เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า 
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  จัดท าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน  ส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน  เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ  โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า
ได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ  เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความ
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เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย  โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ  โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบ ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมาย และการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

นโยบายด้านที่  10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ   
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น  ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่  ซ้ าซ้อน
หรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562 การปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  โดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสม และเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  ลดต้นทุนด้านการด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะด าเนินการตั้งแต่
ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้  

นโยบายด้านที่ 11  การปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง กับความตกลง
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ  เป็นผู้เร่งด าเนินการเพ่ิมศักยภาพ หน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน
และประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป  จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มา  ใช้เพ่ือเร่งรัดการ
ด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย  และค่าใช้จ่ายแก่
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริม กองทุนยุติธรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์ หรือได้รับผลกระทบจาก
ความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกัน และปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้า มนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้าย
สากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ  
 

นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ของรฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ ์ชินวตัร  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2545 เห็นชอบ “ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 
พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย ”  โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้  
เพ่ือที่จะท าให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะรับการท้าทายการแข่งขันในระบบ  เศรษฐกิจใหม่ที่
เรียกว่า “ เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ”  โดยเน้นการพัฒนาใน  3 องค์ประกอบ ได้แก่ การลงทุนใน
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ที่เหมาะสม และทันการการส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพ่ือเลื่อนสถานภาพจาก
ประเทศผู้ตามให้ไปสู่กลุ่มของประเทศท่ีมีศักยภาพเป็นผู้น า  
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2. เพ่ิมความรู้ของจ านวนแรงงานของประเทศจากร้อยละ  12 ของแรงงานทั้งหมดให้เป็นร้อยละ 30 
ตามสถิติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

3. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเพ่ิมสัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ความรู้
เป็นพ้ืนฐานให้มีมูลค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2558-2562  

 

การบรหิารราชการจงัหวดัแบบบรูณาการ  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ 
ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วตัถปุระสงคก์ารจดัท าแผนแม่บท  

1. เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมืองให้มีทิศทางเดียวกัน  

2. เพ่ือให้บุคลากรได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การบริการอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ให้ไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด  โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  ในการด าเนินการเสริมสร้างการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การบริการ และการลงทุน  
 

3. วิสยัทศัน ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือ 
สนับสนุนการบรรลุภารกิจการบริหารจัดการ  โดยที่ประชาชนในต าบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลสามเมือง  โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

 

4. พนัธกจิ 

น า ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ทั้งทางด้านการ
บริการประชาชนและการบริหารงานโดยเน้น  

1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
3. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
4. การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT เพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสามเมือง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562  
 

5. เป้าประสงค ์ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสม กับการ
ใช้งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ  
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2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทัน
ต่อเหตุการณ ์ 

4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการการบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  แผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร 2558-2562  
 

ส่วนท่ี  2 

สภำพทั่วไปและขอ้มลูพ้ืนฐำน 
 

ขอ้มูลทั่วไป  

   ประวติัต ำบล 

ต าบลสามเมือง เดิมตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศราช
กิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2539  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองจากอ าเภอบัวใหญ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
แบ่งเขตท้องที่อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสีดา  และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
114 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2540  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  
เป็นต้นมา ต าบลสามเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสีดา 

ชนกลุ่มแรกเป็นคนไทยโคราชได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านสามเมือง และมีคนไทยอีสานอพยพมาจาก
จังหวัดมหาสารคามมาตั้งถิ่นฐานรวมอยู่ด้วย  ได้น าเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานมาเผยแพร่จวบ
จนถึงทุกวันนี้ ในสมัยก่อนต าบลสามเมือง เป็นต าบลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ า มีทรัพยากรธรรมชาติ          
อยู่มากมาย มีล าน้ าที่ใสสะอาดไหลอยู่ตลอดปี ในปัจจุบันนี้เรียกว่า “ล าห้วยยาง” 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีตัง้ อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ 
ท่ีตัง้ส ำนกังำน 
ตั้งอยู่เลขที่  36 หมู่ที่  4  ต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์/

โทรสาร 0 – 4430 – 3138 
 

อำณำเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสีดา  
ตั้งอยู่เลขท่ี 36 หมู่ที่ 4  บ้านโนนส าราญ  ต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่ติดทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2  ถนนมิตรภาพ – หนองคาย  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอสีดาประมาณ 7  กิโลเมตร  
ห่ างจากจังหวัดนครราชสีมา 86  กิ โลเมตร ห่ างจากจังหวัดขอนแก่น 100  กิ โลเมตร และ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 340  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รวมประมาณ  24.88  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลเมืองพะไล  กิ่งอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้านหลบทุ่มบริเวณพิกัด   
T C 339285  ไปทางทิศใต้ตามล าห้วยยางจดคันนาทางทิศตะวันออกบ้าน
ตะคร้อบริเวณพิกัด T C 341278  ไปทางทิศตะวันออกตามคันนาจดทาง
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สาธารณะหนองหว้า – บ้านแฝกทางทิศเหนือของบ้านแฝกบริเวณพิกัดที่ T C 
369279 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางสาธารณะหนองหว้า – บ้านแฝก  
จดคันนาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด T C378287 ไป
ทางทิศตะวันออกตามคันนาจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทางทิศ
ตะวันตกของบ้านน้อยบริเวณพิกัด T C 396285  รวมระยะทางทิศเหนือ
ประมาณ  9  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลสีดา  กิ่งอ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน
น้อยบริเวณพิกัด T C 396285 ไปทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 จดร่องน้ าทางทิศเหนือของบ้านหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C  
375217 ไปทางทิศตะวันออกตามร่องน้ าจดคันนาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบ้านหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C 386216  ไปทางทิศใต้ตามคันนาจดถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202  ทางทิศตะวันออกของบ้านทางพาดสีดา
บริเวณพิกัด T C  380199  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12  
กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดต่อต าบลโพนทอง  กิ่งอ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202  ทางทิศตะวันออกของบ้านทางพาด
สีดาบริเวณพิกัด T C  380199  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 202  จดสี่แยกสีดาที่บ้านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด  T C  375200  
ไปทางทิศเหนือตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จดคันนาจดถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันออกของบ้านโนนสังบริเวณพิกัด T C  
365201  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 จดคัน
นาทางทิศตะวันตกของบ้านลิงส่องบริเวณพิกัด T C 346204  รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 5  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต าบลกุดจอก  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันตกของบ้านลิงส่อง
บริเวณพิกัด T C 346204  ไปทางทิศเหนือตามคันนา  จดสันเนินทางทิศ
ตะวันออกของบ้านโคกเพ็ดบริเวณพิกัด T C  349225  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามสันเนิน จดทางสาธารณะหนองเชียงโข่ – สามเมือง ทางทิศ
ตะวันตกของบ้านสามเมืองบริเวณพิกัด T C  324285  ไปทางทิศเหนือตามคัน
นาจดทางสาธารณะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านอ้อยช้างบริเวณพิกัด 
T C 330272  ไปตามทางสาธารณะ จดล าห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้าน
หลบทุ่มบริเวณพิกัด T C 339285  รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 11  
กิโลเมตร 

 

ที่มา  :  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 51 ง  ลงวันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2540 
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เน้ือท่ี 

ต าบลสามเมือง  มีพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา  ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสีดา  พื้นที่รวมประมาณ  24.88  ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงเป็นต าบลค่อนข้างเล็ก  โดย
มีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

 
หมูที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับ 

1 บ้านสามเมือง 1,310 6 
2 บ้านโนนเมือง 1,979 5 
3 บ้านแฝก 3,518 1 
4 บ้านโนนส าราญ 3,182 2 
5 บ้านโนนกอก 2,653 4 
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 2,806 3 
9 บ้านตะกุดขอน 1,061 7 
10 บ้านตะคร้อ 847 8 

 
ภมิูประเทศ 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายลูกรัง และบางแห่งเป็นดินเค็ม 
ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ อากาศร้อนแห้ง  มีแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหัวใจส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนใน
ต าบลสามเมือง  2  สาย คือ ล าห้วยยาง และล าห้วยอีสานเขียว  ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่ง
อาศัยล าห้วยทั้งสองใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค  และเพ่ือการเกษตรมี  8  หมู่บ้าน คือ 

หมู่ที่ 1  บ้านสามเมือง  หมู่ที่ 5  บ้านโนนกอก 
หมู่ที ่2  บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ 6  บ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 3  บ้านแฝก   หมู่ที่ 9  บ้านตะกุดขอน 
หมู่ที ่4  บ้านโนนส าราญ  หมู่ที ่10 บ้านตะคร้อ 

โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ  จดต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก จดต าบลสีดา  อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้  จดต าบลโพนทอง  อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  จดต าบลกุดจอก  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ท้องที่ในต าบลอยู่ในเขตรับผิดชอบหน่วยงานอ่ืน 
 มี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหวัตะโมน และหมู่ 8 บ้านโนนซาด  อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลสีดา 
 

 
ประชำกร 
 จ านวนประชากร ชาย    2,106  คน 
 จ านวนประชากร หญิง    2,185 คน 
 จ านวนประชากร รวม     4,291 คน 
 จ านวนหมู่บ้าน                 8  หมู่บ้าน 
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 จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น     1,171  ครัวเรือน ซึ่งแยกเป็นตาราง ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
รายช่ือผู้น า 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านสามเมือง 260 245 505 107 นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ 
2 บ้านโนนเมือง 259 253 512 134 นายไพฑูรย์  บุญแสน 
3 บ้านแฝก 326 353 679 197 นายอัครพงษ์  จันทกล 
4 บ้านโนนส าราญ 321 347 668 206 นายบุญทัน  อะโน 
5 บ้านโนนกอก 513 563 1,076 297 นายพิพัฒน์  การงาน 
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 281 289 570 164 นายวิรัตน์  นาคค า 
9 บ้านตะกุดขอน 93 83 176 37 นายฤชัย  ช่างปลูก 
10 บ้านตะคร้อ 53 52 105 29 นายสุบัน  กมลตรี 

รวม 2,106 2,185 4,291 1,171  
 

ที่มา  :  ทะเบียนราษฎรอ าเภอสีดา  กรมการปกครอง(ส ารวจข้อมูล ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ.  2558) 
 
  โครงสรำ้งพ้ืนฐำน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  ซึ่งผู้ที่จะเดินทาง
มา จังหวัดขอนแก่น หรือเดินทางไปกรุงเทพมหานคร หรือเดินทางไปหลายๆ จังหวัดในอีสานตอนบน จะต้องเดิน
ทางผ่านถนนเส้นนี้  นับเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนๆ  
 

กำรคมนำคม 
 การคมนาคมสายหลัก   จ านวน  3   เส้นทางหลัก 

 

กำรโทรคมนำคม 
 การบริการระบบอินเตอร์เน็ตต าบล  จ านวน  1  แห่ง 
 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน  9  แห่ง 
 หอกระจายข่าว    จ านวน  8  แห่ง 

 
 
 

กำรไฟฟ้ำ 
การบริการกระแสไฟฟ้า  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่  จังหวั ด

นครราชสีมา  ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ครอบคลุมถนนสายหลัก ดังนี้ 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ เสาไฟ (ต้น) เสาที่ติดตั้งโคมไฟ (ต้น) หมายเหตุ 
บ้านสามเมือง 1 71 15  
บ้านโนนเมือง 2 37 15  
บ้านแฝก 3 30 21  
บ้านโนนส าราญ 4 40 25  
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บ้านโนนกอก 5 47 32  
บ้านโนนสมบูรณ์ 6 61 34  
บ้านตะกุดขอน 9 14 8  
บ้านตะคร้อ 10 5 5  

รวม  305 155  
 

ที่มา  :  ส่วนโยธา  อบต.สามเมือง  (ส ารวจข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558) 
 
  ดำ้นเศรษฐกิจ 

1  รายไดเ้ฉลี่ยต่อครวัเรอืน/ต่อหวัของประชากร  

รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ตามเกณฑ์ จปฐ.ประจ าปี พ.ศ. 
2558เรียงล าดับจาก มากไปหาน้อย ดังนี้ 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน
ครัว 
เรือน 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้
ครัวเรือน

เฉลี่ย
(บาท/ปี) 

รายได้
บุคคล
เฉลี่ย

(บาท/ปี) 

จ านวน
คน 

อาชีพ
หลัก 

อาชีพ
รอง 

รายได้
อ่ืน 

ปลูก
เลี้ยง
หาเอง 

หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ 24 73 159,167 66,667 27,708 50,125 303,667 99,836 
หมู่ที่ 3 บ้านแฝก 188 568 181,473 53,556 28,353 22,691 286,074 94,686 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนส าราญ 201 561 158,250 35,617 25,755 27,546 247,168 88,558 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนกอก 297 794 117,662 31,343 27,491 50,821 227,317 85,029 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง 137 368 135,106 31,421 22,789 19,434 208,750 77,714 
หมู่ที่ 1 บ้านสามเมือง 111 420 103,712 45,286 28,214 21,633 198,845 52,552 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 160 403 68,824 21,294 21,953 13,363 125,434 49,800 
หมู่ที่ 9 บ้านตะกุดขอน 32 102 57,938 31,031 39,719 28,406 157,094 49,284 

รวม 1,150 3,289 128,329 36,407 26,413 29,748 220,897 77,237 
2. อาชีพ 

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2558 (จปฐ.) 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) ร้อยละ 
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม – ท านา 618 38.72 682 40.28 1,300 39.53 
เกษตรกรรม – ท าไร ่ - - - - - - 
เกษตรกรรม – ท าสวน - - - - - - 
เกษตรกรรม – ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 1 0.06 1 0.06 2 0.06 
รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 39 2.44 47 2.78 86 2.61 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.13 1 0.06 3 0.09 
พนักงานบริษัท 72 4.51 82 4.84 154 4.68 
รับจ้างทั่วไป 361 22.62 285 16.83 646 19.64 
ค้าขาย 30 1.88 58 3.43 88 2.68 
ธุรกิจส่วนตัว 8 0.50 6 0.35 14 0.43 
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อาชีพอ่ืน (นอกเหนือที่กล่าวมา)  9 0.56 23 1.36 32 0.97 
ก าลังศึกษา 353 22.12 390 23.04 743 22.59 
ไม่มีอาชีพ 103 6.45 118 6.97 221 6.72 

รวมทั้งหมด 1,596 100 1,639 100 3,289 100 
 

หมายเหตุ  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน 
ที่มา  :      ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสีดา (ข้อมูลส ารวจ  ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558) 
 

3. การพาณิชยแ์ละบรกิาร 

3.1  ภาษีโรงเรือน 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2550  จ านวน      7,846.00   บาท 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2551  จ านวน    13,604.00   บาท 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2552  จ านวน    17,690.00   บาท 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2553  จ านวน    34,532.00   บาท 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2554  จ านวน    36,969.00   บาท 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2555  จ านวน  186,129.00   บาท 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2556  จ านวน  821,061.50   บาท 
 ที่จัดเก็บได้ในปี 2557  จ านวน         1,010,280.00   บาท 

 
 
 

3.2  สถานประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
  ประเภทจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง/ปั๊มน้ ามันอัตโนมัติหยอดเหรียญ     2 แห่ง 

1. นางสุมาลี  มาปะเม 
2. นายสิทธิชัย  เผ่าผม 

  ประเภทกิจการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า       2 แห่ง 
1. บริษัทบางกอกโซลาร์พาวเวอร์ จ ากัด 
2. บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากัด 

 ประเภทกิจการด้านการก่อสร้าง        5 แห่ง 
1. นางประยูร  บุญหว่าน 
2. บริษัทสหโชคหลังคาเหล็ก จ ากัด 
3. นายประพฤทธิ์  สมศรี 
4. นายเกริกฤทธิ์  สมศรี 
5. นายนครินทร์  แก้วแหวน 

 ประเภทกิจการด้านยานยนต์         3 แห่ง 
1. บริษัทนครราชสีมาฮอนด้าออโต้โมบิล จ ากัด 
2. บริษัทคูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จ ากัด 
3. บริษัทเบญจพลออโต้ จ ากัด 

 ประเภทกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว        2 แห่ง 
1. กล้วยไม้ป่ารีสอร์ท 
2. ตะวันฉายรีสอร์ท 

 สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ       - แห่ง 
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 3.3 หน่วยธรุกิจในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามเมือง 

 ร้านค้า     27  แห่ง 
 รา้นค้าชุมชน     6   แห่ง 
 โรงสีขนาดเล็ก    8   แห่ง 
 โรงขนมจีน     2   แห่ง 
 โรงขายไม้เก่า    1   แห่ง 
 อู่ซ่อมรถล้างรถ    1   แห่ง 
 ร้านขายเฟอร์นิเจอร์    1   แห่ง 
 ร้านขายปุ๋ย     1   แห่ง 
 ร้านเสริมสวย    1   แห่ง 
 โกดังเก็บข้าวสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ 1   แห่ง 
 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์   1   แห่ง 
 บ่อนชนไก่     1   แห่ง 

 

ที่มา  :  งานพัฒนารายได้  กองคลัง  (ส ารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน  พ.ศ.  2558) 
  ดำ้นสงัคม 

ดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  3  แห่ง 
 

ชื่อ
สถานศึกษา 

พื้นที ่(ไร่) ที่ตั้ง 
เปิดสอน
ระดับ 

จ านวน
ครู 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง) 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

รวม
นักเรียน 

(คน) 
เบอร์ติดต่อ 

โรงเรียนวัด
บ้านสาม
เมือง 

9 ไร ่     
3 งาน 
93 ตร.ว. 

เลขที่ 1  
หมู่ 1  
ต.สามเมือง  

อนุบาล 1-2 
 
ป.1 – ป.6 

 
 
5 

2 
 
6 

17 
 

55 

17 
 

55 

นางภัทรพร  ชยัรส  
ผอ.โรงเรียน 
08 – 1725 - 2475 

โรงเรียนบ้าน
แฝก 

22  ไร ่
2  งาน 

หมู่ 3         
ต.สามเมือง 

อนุบาล 1-2 
 
ป.1 – ป.6 

 
 
9 

2 
 
6 

18 
 

71 

18 
 

71 

นายประยุทธ  ชาวดง 
ผอ.โรงเรียน 
08 – 7257 - 9728 

โรงเรียนวัด
บ้านโนนกอก 

11  ไร ่ หมู่ 5   
ต.สามเมือง  

อนุบาล 1-2 
 
ป.1 – ป.6 

 
 
8 

2 
 
6 

33 
 

106 

33 
 

106 

นายอุดม  การชงัด 
ผอ.โรงเรียน 
08 – 4410 - 3881 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  3  แห่ง 

ชื่อ
สถานศึกษา 

พื้นที ่
(ไร่) 

ที่ตั้ง 
เปิดสอน
ระดับ 

จ านวน
ครู 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง) 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

รวม
นักเรียน 

(คน) 
เบอร์ติดต่อ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนเมือง 

2 งาน หมู่ 2 
ต.สามเมือง 
 

เด็กก่อน
วัยเรียน 

2 1 22 22 นางสุภาพร แก้วพรม 
08 – 7944 - 6443 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แฝก 

2 งาน 111 หมู่ 3 
ต.สามเมือง 
 

เด็กก่อน
วัยเรียน 

2 1 27 27 นางจ าปี  ปักนอก 
08 – 0169 - 4795 
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ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนกอก 

1 ไร ่ หมู่ 5 
ต.สามเมือง 
 

เด็กก่อน
วัยเรียน 

3 2 53 53 นางพรรณิภา  อาศัยนา 
08 – 7872 - 6732 

 

ที่มา  :  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส ารวจข้อมูล ณ วันที่  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2558) 
 

สถำบนัและองคก์ำรทำงศำสนำ 
 ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่   นับถือศาสนาพุทธ  99.55 % 
 วัด     จ านวน  5   แห่ง  (หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 9) 
 ศูนย์ปฏิบัติธรรม   จ านวน  2   แห่ง  (หมู่ที่ 1, 3) 

งำนประเพณี 
ชื่องานประเพณี เดือนที่จัดงานประเพณี 

งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม 
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ขึ้น 3  ค่ า เดือน 3 
งานประเพณีบุญขา้วกี่ ขึ้น 13 และ 14  ค่ า เดือน  3 
งานประเพณีบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) เดือนสี่ 
งานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่  13 – 15  เดือนเมษายน  ของทุกปี 
งานประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตา เดือนหก 
งานประเพณีบุญเบิกบ้าน ขึ้น 15  ค่ า  เดือน 7 
งานประเพณีวันเข้าพรรษา ขึ้น  15  ค่ า  เดือน 8  ของทุกปี 
งานประเพณีบุญข้าวประดับดิน ขึ้น 14  ค่ า  เดือน 9 ของทุกปี 
งานประเพณีบุญข้าวสารท ขึ้น  15  ค่ า   เดือน 10  ของทุกปี 
งานประเพณีวันออกพรรษา ขึ้น  15  ค่ า  เดือน 11  ของทุกปี 
งานประเพณีตักบาตรเทโว แรม  1  ค่ า  เดือน 11  ของทุกปี 
งานประเพณีวันลอยกระทง ขึ้น  15  ค่ า  เดือน 12 (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) 

 

ที่มา  :  งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  อบต.สามเมือง (ส ารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.  2558) 
 

ดำ้นสงัคมสงเครำะห์ 

จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

หมู่ที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 35 29 64 6 5 11 - - - 
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 27 37 64 5 3 8 - - - 
บ้านแฝก หมู่ที่ 3 57 60 117 9 8 17 - - - 
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 4 55 69 124 12 5 17 - 1 1 
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 5 65 73 138 20 10 30 - - - 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 31 44 75 8 6 14 - - - 
บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 9 9 12 21 4 1 5 - - - 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 10 7 9 16 1 1 2 - - - 
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รวม 286 333 619 65 39 104 - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 724 

 

ที่มา  :  ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.สามเมือง (ส ารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.  2558) 
 

ดำ้นกำรสำธำรณสขุ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  93  คน 
 อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ าร้อยละ  100   

หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร 

ชื่อสถานพยาบาล ที่ตั้ง จ านวนบุคลากร (คน) หมายเลขโทรศัพท์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโนนกอก 

เลขที ่ 102  หมู่  6  ต.สามเมือง 
อ.สีดา  จ.นครราชสีมา  30430 

8 093-324-6873 

 

จ านวนผ ูป่้วยนอกตามกล ุม่สาเหต ุ(21 กล ุม่โรค) 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลโนนกอก (ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 –30 กนัยายน 2557) 

กลุ่ม สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 
จ านวน
ผู้ป่วย 

1 โรคติดเชื้อและปรสิต 117 
2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 1 
3 โรคเลือด และอวัยวะสร้างเลือก และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 5 
4 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 860 
5 ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม - 
6 โรคระบบประสาท 214 
7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 245 
8 โรคหู และปุ่มกกหู 34 
9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 853 
10 โรคระบบหายใจ 1,440 
11 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 970 
12 โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 355 
13 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 3,098 
14 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ - 
15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด - 
16 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดข้ึนในระยะปริก าเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์จนถึง 7 วันหลังคลอด) - 
17 รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิด การพิการจนผิดรูปแต่ก าเนิด และโครโนโซมผิดปกติ - 
18 
 

อาการแสดง และสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
จ าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 

1,581 
 

19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา 1 
20 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา - 
21 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 206 
22 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................... - 
 รวม 10,040 
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ที่มา  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกอก (ส ารวจข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2558) 
 ดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ิน 
 หน่วยงาน / องค์กร 

ชื่อ ที่ตั้ง จ านวน (คน) หมายเลขโทรศัพท์ 
สถานีต ารวจภูธรสาขาย่อยสามเมือง 36 หมู่ที ่4  ต. สามเมือง   1 098-104-6489 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) อบต.สามเมือง 75 084-833-5175 
ต ารวจบ้าน อบต.สามเมือง 50 084-833-5175 

 

ที่มา  :  ส านักงานปลัด  อบต.สามเมือง (ส ารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.  2558) 
 
  ดำ้นทรพัยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดลอ้ม 

ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 ที่สาธารณประโยชน์ หลายแห่ง เช่น ท าเลเลี้ยงสัตว์ จ านวน  200 ไร่ 

ทรพัยากรน ้า 
แหลง่น ้าธรรมชาติ 

 ล าห้วยยางยาวประมาณ   12.5 กิโลเมตร 
 ล าห้วยอีสานเขียวยาวประมาณ  7 กิโลเมตร 
 บึง หนอง และอ่ืนๆ    34 สาย 

แหลง่น ้าท่ีสรา้งข้ึน 

 ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  9 แห่ง 
 บ่อบาดาล   จ านวน  5 แห่ง 
 ฝายคอนกรีต   จ านวน  5 แห่ง 
 หนอง   จ านวน  4 แห่ง 
 สระน้ า   จ านวน  11 แห่ง 

 

ที่มา  :  ส่วนโยธา  อบต.สามเมือง (ส ารวจข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2558) 
 
   ขอ้อ่ืนๆ 

มวลชนจัดตัง้ 
 ลูกเสือชาวบ้าน จ านวน    2    รุ่น 
 อสม.  จ านวน   93   คน 
 อปพร.  จ านวน   75   คน 

 
 
 
 
โครงสรา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามเมือง  ประกอบดว้ย 
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1)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง หมู่บ้านละ 2 คน (เขต อบต.สามเมืองมี 8 หมู่บ้าน) จ านวน 16 คน 
อยู่ในวาระ  4 ปี  มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายอ าเภอแต่งตั้งด ารงต าแหน่งจนครบอายุของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และมีเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน  ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2)  คณะผู้บริหาร  ได้แก่ ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาขนโดยตรง  และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2  คน และ
เลขานุการนายกฯ 1 คน  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ช่วยในการ
บริหารราชการ 

3)  พนักงานส่วนต าบล  เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรือ
อาจจะนอกส านักงานก็ได้  ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด  โดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม บังคับบัญชา 
 

ตารางแสดงอตัราก าลงัพนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้งองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ล าดับ ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 

1 องค์การบริหารส่วนต าบล 1 - 1 
2 ส านักงานปลัด 6 3 9 
3 กองคลัง 3 2 5 
4 ส่วนโยธา 2 - 2 
5 ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 1 - 1 
6 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 4 8 
7 ส่วนสวัสดิการสังคม 2 1 3 

รวม 19 10 29 
 

2.2  แบ่งสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไดด้งัน้ี 
(1)  ส านักงานปลัด 
(2)  กองคลัง 
(3)  ส่วนโยธา 
(4)  ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
(5)  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6)  ส่วนสวัสดิการสังคม 

 
ระดบัการศึกษาของบคุลากร 

  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    3 คน 
  ปริญญาตรี    18 คน 
  ปริญญาตรีโท     8 คน 

 

  สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน  16  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน อบต. หมายเหตุ 
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1 นายสุนทร    ปะวะขัง สมาชิกอบต. หมู่ที่  3 ประธานสภาฯ  
2 นายสุวรรณ์    ทานา สมาชิกอบต. หมู่ที่  10 รองประธานสภาฯ  
3 นายรวง    ดอกพิกุล สมาชิกอบต. หมู่ที่  1 สมาชิกสภาฯ  
4 นางส าลี    ปลิดกลาง สมาชิกอบต. หมู่ที่  1 สมาชิกสภาฯ  
5 นายทวีป    บุญมา สมาชิกอบต. หมู่ที่  2 สมาชิกสภาฯ  
6 นางละมุล    ปุริมาตร สมาชิกอบต. หมู่ที่  2 สมาชิกสภาฯ  
7 นายประดิษฐ์    ยะปะตัง สมาชิกอบต. หมู่ที่  3 สมาชิกสภาฯ  
8 นายสวัสดิ์   ดงสิงห์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  4 สมาชิกสภาฯ  
9 นายม้วน    อัทธะวีคูณ สมาชิกอบต. หมู่ที่  4 สมาชิกสภาฯ  
10 นายสายันต์    ช่างสาร สมาชิกอบต. หมู่ที่  5 สมาชิกสภาฯ  
11 นายบุญทัน    ทองภูบาล สมาชิกอบต. หมู่ที่  5 สมาชิกสภาฯ  
12 นายไพโรจน์    สุกาวิน สมาชิกอบต. หมู่ที่  6 สมาชิกสภาฯ  
13 นายบัญญัติ    แก้วหนองแสง สมาชิกอบต. หมู่ที่  6 สมาชิกสภาฯ  
14 นายส ารวย  ยิ้มสวัสดิ์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  9 สมาชิกสภาฯ  
15 นายเฉลิม   สะวงค์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  9 สมาชิกสภาฯ  
16 นางอนงค์   อาจยิ่งยงค์ สมาชิกอบต. หมู่ที่  10 สมาชิกสภาฯ  

 
คณะผ ูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   จ านวน  4  คน 

1.  นายวิบูลย์ ทาไธสง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นายเชิด  ช่างปลูก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  นายเทนิ  สุขนอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  นายด ารง ช้างสาร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ที่มา  :  ส านักงานปลัด อบต.สามเมือง (ส ารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน  พ.ศ.2558) 
 
 
 
 

   สถิติรำยรบั - รำยจ่ำยเปรียบเทียบยอ้นหลงั 

   ด้านรายรับ     ด้านรายจ่าย 
ปี  2552  จ านวน   16,811,010.28   บาท  ปี  2552   จ านวน   15,800,149.97   บาท 
ปี  2553  จ านวน   19,131,274.82   บาท  ปี  2553   จ านวน   15,464,497.97   บาท 
ปี  2554  จ านวน   20,121,654.71   บาท  ปี  2554   จ านวน   15,890,773.94   บาท 
ปี  2555  จ านวน   24,234,559.04   บาท  ปี  2555   จ านวน   21,525,313.78   บาท 
ปี  2556  จ านวน   29,151,935.94   บาท  ปี  2556   จ านวน   22,238,058.50   บาท 
ปี  2557  จ านวน   27,727,038.91   บาท ปี  2557   จ านวน  24,646,771.70  บาท 
 
ปีงบประมาณ รายได้ที่รับจริง 

รายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจ 
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พ.ศ. 2552 432,451.09 6,945,008.16 7,884,801.03 1,548,750 
พ.ศ. 2553 144,313.49 9,351,717.33 6,476,844 3,158,400 
พ.ศ. 2554 459,713.56 9,239,877.15 5,766,330 4,655,734 
พ.ศ. 2555 485,944.01 10,182,480.03 5,308,261.00 8,257,874.00 
พ.ศ. 2556 1,203,358.00 13,914,429.94 5,661,823.00 8,372,235.00 
พ.ศ. 2557 1,448,510.43 12,965,054.48 6,404,192.00 6,909,282.00 
 

ปี 
งบประมาณ 

รายจ่ายจริง (บาท) 
งบกลาง งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบ

รายจ่าย
อ่ืน 

งบอุดหนุน 

พ.ศ. 2556 686,637.00 4,784,663.00 5,654,553.50 1,860,780.00 - 928,000.00 
พ.ศ. 2557 438,264.00 6,859,153.00 5,012,387.08 3,028,882.64 519,705 1,763,037.98 

 

ที่มา  :  งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  อบต.สามเมือง (ส ารวจข้อมูล ณ  เดือน  เมษายน พ.ศ.2558) 
 

กำรวเิครำะห ์(SWOT) ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง 

การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมบริบทของต าบลสามเมือง  จะเป็นการวิเคราะห์ในภาพกว้างๆ    
ที่เชื่อมโยงไปสู่สภาพที่เป็นปัญหา  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  
24.88  ตารางกิโลเมตร  จากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  ค่อนข้างแห้งแล้ง  มีล าห้วยยางไหลผ่าน ในฤดูน้ า
หลากเกิดปัญหาน้ าท่วมไร่นาของประชาชน  ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และเพ่ือการเกษตร  ท าให้การลงทุนในกิจการขนาดใหญ่มีจ านวนน้อย  แต่เนื่องจากต าบลสามเมืองมีพ้ืนที่
ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว  ท าให้ได้รับความสนใจในการลงทุน
ประเภทพลังงานสะอาด และการลงทุนประเภทยานยนต์ เช่น บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากัด บริษัท
บางกอกโซล่าเพาเวอร์ จ ากัด  การลงทุนประเภทยานยนต์ บริษัทนครราชสีมาฮอนด้า ออโต้โมบิล จ ากัด ฯลฯ  
ตลอดจนสถานประกอบการด้านการก่อสร้าง  และสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว อีกด้วย 

นอกจากนี้  จากสภาพปัจจุบันที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ. 2558  ส่งผลให้
ราคาที่ดินในเขตต าบลสามเมือง  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นเป็น
เท่าตัว  มีการซื้อขายที่ดินเพ่ือเก็งก าไรมากขึ้น  มีอัตราการขยายตัวของเมืองมากขึ้น  มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
และการพาณิชย์มากขึ้น  มีการถมที่ให้สูงขึ้น  ท าให้ระดับในการรองรับน้ าในชุมชนเริ่มเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง  
โดยเฉพาะในเวลาที่ฝนตกหนัก 

สรุปในภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทชุมชน  และสภาพปัญหาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเมือง ประกอบด้วย 

1.  ด้านสังคม 
ด้านสังคม  ประชากรมีการว่างงานตามฤดูกาล  โดยสังเกตจากจ านวนประชากรที่ว่างงานตามฤดู

การเกษตร ประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งไปท างานในกรุงเทพฯ  ทิ้งให้คนแก่ ดูแลเด็ก การเลี้ยงดูบุตรหลาน
เปลี่ยนไป การดูแล เอาใจใส่ ลดลงจากแต่ก่อนมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเท่าที่ควร เพราะต้องท ามาหากินเลี้ยงดู
ครอบครัว  จึงใช้เงินเลี้ยงดูลูกแทน  ท าให้เด็กส่วนหนึ่งขาดความอบอุ่น เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญหา
ครอบครัว ปัญหายาเสพติด   
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ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษา
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง เปิดสอนเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2 – 5 ขวบ) โรงเรียนประถมศึกษา  
3  แห่ง  เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1 -6  ท าให้เด็กนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง  การคมนาคมในการสัญจรไป – มา  ก็สะดวก สบาย ไม่ต้องล าบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมี
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ)  ซึ่งมีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง   

ด้านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกอก  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการในขั้น
สาธารณสุขมูลฐาน  การบริการยังไม่ครอบคลุม  ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลยังมีไม่เพียงพอ  เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องไปโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ หรือจังหวัด  แต่ยังมี
อาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็ง  ซึ่งกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร  อันมีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วงนาน  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จะต้อง
จัดสรรงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของพ่ีน้องประชาชนเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับระบบ
ประปา เป็นระบบประปาหมู่บ้าน  แหล่งน้ าที่น ามาผลิตน้ าประปา  มีคุณภาพต่ า  ไม่สะอาด และมีปริมาณน้ าไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านเศรษฐกิจ  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ยังประสบปัญหาความยากจน

และความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ของประชากร  โดยเฉพาะบ้านแฝก – โนนส าราญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท านา ผลิตข้าวพันธุ์ดี  ซึ่งนอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเสริม คือ การร่วมกลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งได้รับรางวัล
พระราชทานฯ มากมาย  สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ใช่น้อยในแต่ละปี  และยังมีรายได้จากการเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม  ส่งผลให้ประชาชนบ้านแฝก – โนนส าราญมีรายได้มากกว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ ในต าบล  ซึ่งมี
อาชีพท านาเหมือนกัน แต่อาชีพเสริมมีรายได้ไม่แน่นอน  ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ 

3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 

ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกไม่ตามฤดูกาล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทรัพยากรป่าไม้ก็มีค่อนข้างน้อย  
สภาพสังคมยังเป็นแบบชนบท  มีการขยายตัวของเมืองบ้างเล็กน้อย  แต่วัฒนธรรมการบริโภคของประชาชน
เปลี่ยนไป เกิดการเลียนแบบจากสื่อโฆษณา และรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามา  ท าให้เกิดปัญหา คือ การ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ  การก าจัดขยะ มูลฝอย และปัญหาที่จะตามมา คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ประกอบกับไม่ได้รับความความร่วมมือจากชุมชนเท่าที ่ควรในการ รณรงค์ลด คัดแยก การน าขยะที ่มี
ประโยชน์กลับมาใช้ใหม่  และการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ  เพ่ือรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน  

4.  ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ 
ด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  อัตราการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่มีค่อนข้างมาก  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท  
อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การให้ความช่วยเหลือต่างๆ และการบริการสาธารณะ  บางอย่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้  เนื่องจากมิใช่ อ านาจ หน้าที่ ที่จะด าเนินการ ไม่มี
ระเบียบรองรับในการเบิก – จ่าย และบางครั้งถูกจ ากัดด้วยเงินงบประมาณ  จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม  จึงท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ  ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย  สังเกตจาก
การจัดเวทีประชาคมจัดท าแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นโจทย์ให้องค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการประจ า ได้ร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน  ท าอย่างไร  ชุมชนจึงจะเข้าใจ และเห็นความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็คือ
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“การปกครองประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน” โดยการเข้ามามีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ” เพ่ือพัฒนาต าบลสามเมืองให้เข้มแข็ง มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ซึ่งจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  
ยังประสบปัญหา  ด้านอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ อ านวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากงบประมาณมีน้อย  ไม่เพียงพอแก่การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  จึงเหลืองบประมาณในการ
พัฒนาองค์การน้อยมาก  และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ และเหมาะสมกับภารกิจต่างๆ      
ที่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งมีจ านวนมาก ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 

จากสภาพแวดล้อมในบริบทชุมชนที่ได้กล่าวมาแล้ว  เมื่อน ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weak) 

  1. มีประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ชัดเจน ครอบคลุม 
ตามอ านาจ หน้าที่ภารกิจ และสามารถแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ตามภารกิจเพ่ิมขึ้น หรือภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอน 
  2. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
ที่ชัดเจน มีการบรูณาการจัดท าแผนชุมชน หรือแผน
หมู่บ้านฯ โดยประชาชนมีส่วนร่วม “ ร่วมคิด ร่วมท ำ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ ” และร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
หรือส่วนราชการอ่ืนในเขตรับผิดชอบ 
  3. มีค าสั่งแบ่งงาน  มีค าสั่งมอบอ านาจการตัดสินใจ
ตามล าดับชั้น มีค าสั่งรักษาราชการแทน มีค าสั่งปฏิบัติ 
ราชการแทน (กรณีต าแหน่งว่าง) 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดนโยบายการบริหารงานเอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย สอดคล้องแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายระดับประเทศ 
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอ 
  5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นของ
ตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ และเพ่ือ
แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  6. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถออก
ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย และสอดคล้อง
กับสภาพ ปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
  7. สามารถจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ได้เองตามอ านาจ 
หน้าที่ ภารกิจ และงบประมาณด้านงานบุคคล 

  1. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีค่อนข้างสูง 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน แต่
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ 
และระเบียบการเบิก - จ่าย 
  2. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ยังขาดทักษะการสื่อสาร การพูด การฟังภาษาอังกฤษ  เมื่อ
ประเทศไทยจะสู่ประชาคมอาเซียน จะไม่สามารถสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนประเทศไทย  
  3. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เนื่องจาก
งบประมาณมีน้อย จึงเหลืองบประมาณพัฒนาด้านองค์กร
น้อย 
  4. แหล่งน้ าสายหลักของต าบลยังไม่มีประสิทธิภาพในการ
กักเก็บน้ าได้ดีพอ ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนหรือแผน
หมู่บ้านค่อนข้างน้อย และบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาท อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่น 
การให้ความช่วยเหลือต่างๆ และการบริการสาธารณะ  
บางอย่างองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้  เนื่องจากมิใช่ อ านาจหน้าที่ ที่จะด าเนินการ ไม่
มีระเบียบรองรับในการเบิก – จ่าย และบางครั้งถูกจ ากัดด้วย
งบประมาณ จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม  ท าให้ประชาชน
ส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วน
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  8. มีกลุ่มองค์กรต่างๆ พร้อมที่จะช่วยเหลือ ปฏิบัติ
หน้าที่และให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบลสามเมือง
ให้เข้มแข็ง 
  9. ประชาชนมีความรักใคร่ สมัครสมาน สามัคคี ให้
ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 

ต าบลด าเนินการส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นโจทย์ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล คณะผู้บริหารข้าราชการประจ าได้ร่วมกันคิด และหา
วิธีแก้ไขร่วมกัน ท าอย่างไร  ชุมชนจึงจะเข้าใจและเห็น
ความส าคัญการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weak) 
  10. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็นหน่วยงาน
ราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถ
แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว 
  11. บุคลากรภายในหน่วยงานมีปริมาณที่เหมาะสม มี
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และเหมาะสมตรง
ตามหน้าที่ และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  12. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้รวดเร็ว การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก คล่องตัว และผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ประมุขซึ่งก็คือ“กำรปกครองประชำชน  โดยประชำชน  เพ่ือ
ประชำชน” โดยการเข้ามามีส่วนร่วม“ร่วมคิด  ร่วมท ำ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ” เพ่ือพัฒนาต าบลสามเมือง ให้น่า
อยู่ มุ่งสู่วิสัยทัศน์  ที่ก าหนดไว้ 
  6. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 
  7. ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ค่อนข้างมาก แต่การรวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร 
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณ  เพื่อ
ด าเนินการได้  
  8. งบประมาณค่อนข้างน้อย ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 
  1. แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน ตาม 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน ฯ และการจัดเก็บรายได้เอง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีแนวโน้มสูงขึ้น  
เนื่องจากมีการลงทุนธุรกิจประเภทยานยนต์ และธุรกิจ
ประเภทพลังงานสะอาด และในอนาคตคาดว่าต าบลสาม
เมอืงจะเป็น “ฐานการผลิตพลังงานสะอาด” ในภูมิภาคนี้  
  2. ปัจจุบันประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ราคาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ในเขต
ต าบลสามเมือง  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 มีราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เกิดการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทพลังงานสะอาด เช่น บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 
3) จ ากัด บริษัทบางกอกโซล่าเพาเวอร์ จ ากัด และธุรกิจ
ประเภทยานยนต์ บริษัทนครราชสีมาฮอนด้าออโต้โมบิล 
จ ากัด  บริษัทคูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จ ากัด และ
บริษัทเบญจพลออโต้ จ ากัด ฯลฯ เกิดการสร้างงาน สร้าง

  1. ด้านการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบล
สามเมือง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอ 
ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน  เพราะถ่ายโอน
ภารกิจ แต่งบประมาณและบุคลากรไม่ได้รับการถ่ายโอน  
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ และบาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจนกฎหมายบางตัวไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 
  2. การให้ความอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่  ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลจาก
หน่วยงานที่ก ากับ ดูแล 
  3. ราคาน้ ามัน ปุ๋ย ยา และแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต 
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรสูงขึ้น แต่ในทางตรงข้ามผลผลิตทาง 
การเกษตรราคาค่อนข้างต่ า จึงท าให้เกษตรกรบางส่วนยัง
ไม่พ้นจาก “เส้นความยากจน” 
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อาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น  
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

  3. พ้ืนที่ต าบลสามเมืองติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีสะดวกในการสัญจรไป 
– มา “เชื่อมสามเมือง สู่อาเซียน” “เชื่อมสามเมือง สู่โลก 
” และการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว อีก
ทั้งท าให้เกิดการลงทุน และการพาณิชย์เพ่ิมข้ึน แนวโน้ม
การขยายตัวของเมืองสูงขึ้น และพ้ืนที่ต าบลสามเมืองมี
ขนาดเล็ก  ง่ายต่อการบริหารจัดการและดูแลได้อย่างทั่วถึง 
  4. ต าบลสามเมือง  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี “สู่
ครัวของโลก”  โดยได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว จาก
กรมการข้าว  จังหวัดนครราชสีมา  ท าให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดีขึ้น  ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  5. ต าบลสามเมือง  มีหมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับ
คัดเลือกเป็น “ ต าบลสหกรณ์ ” ในระดับจังหวัด คือ กลุ่ม
เกษตรกรท านาสามเมือง  โดยได้จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
จาก ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และยังมีกลุ่มทอ
ผ้าไหมที่เข้มแข็ง มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลพระราชทานฯ 
มากมาย  อีกท้ังเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม”   
โดยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ท าให้ประชาชนมีรายได้จากอาชีพเสริม
เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจดี ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  6. พื้นที่ต าบลสามเมือง มีแหล่งน้ า คือ “ล าห้วยยาง”  ซึ่ง
เป็นล าน้ าที่มีความส าคัญแก่การด ารงชีวิต เปรียบเหมือน 
“สายน้ าสายชีวิต” ของชาวต าบลสามเมือง และมีขนาด
ใหญ่ไหลผ่าน ท าให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือ
เกษตร  
  7. มีวัด และสถานปฏิบัติธรรม  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน  ซึ่งสามารถพัฒนาจิตใจ เสริมสร้าง
ความพร้อม เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชาชนทั่วไปในต าบลและเป็นแหล่งอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

  4. การอพยพแรงงานของคนในพื้นท่ี  ในช่วงหลังฤดูการ   
เก็บเก่ียว และหน้าแล้ง เนื่องจากแหล่งงานรองรับไม่
เพียงพอ 
  5. ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจ า เช่น วาตภัย  ภัยแล้ง 
การขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ต้องจัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชน เป็นประจ าทุกปีท าให้งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาด้านอ่ืนลดน้อยลง 
  6. กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
ท้องถิ่นบางฉบับ ล้าสมัย ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการ 
ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ ตามระบบการปกครอง
ท้องถิ่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
  7. แม้นโยบายของรัฐบาลจะส่งเสริม สนับสนุนการ
กระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติ 
ก็ยังมีปัญหา อุปสรรคอยู่ค่อนข้างมาก และยังไม่ได้รับ
ความจริงใจจากรัฐบาลที่จะท าให้เห็นผลอย่างแท้จริง 

 
การบรหิารงานบคุคล  

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นับว่ามีความส าคัญยิ่งแสดงถึงความมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ  โดยจัดท าตามอ านาจ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
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ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552] ประกอบพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับปัจจุบัน 

การจัดหาบุคลากรจะต้องเป็นไปตามภารกิจ หน้าที่ ที่จ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการแก่ประชาชน
ขณะเดียวกัน  ต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารบุคคล  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานส่วนต าบล วันที่ 24 มิถุนายน 2547 คณะท างาน
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีขึ้น  โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ 6 ส่วนดังนี้  

 

ล าดับ ต าแหน่ง ระดับ ชื่อ – สกุล 
1 นักบริหารงาน อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 8 นายธีรพล  นิธิปรีชา 
 ส านักงานปลัด   
2 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด) 6 นายจักรพงษ์  ช่างปลูก 
3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม 
4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว นางอภิญญา ขอมั่นกลาง 
5 บุคลากร 5 นางดวงนภา  รอดวินิจ 
6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง 
7 เจ้าพนักงานธุรการ 3 นางสาวปรัศนีญา  ยอดป้องเทศ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนรี 
 พนักงานจ้างท่ัวไป   
9 นักการภารโรง  นายส ารวย  สานนอก 
10 คนงานทั่วไป  นายอัครปรีชา  หาญชนะ 
 กองคลัง   

11 นักบริหารงานการคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง) 7 นางสาวเฉลา  กมลเพชร 
12 นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว นางสาวรินดร์ดา  บุญแจ้ง 
13 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 นางสาวชลลัดดา ทัดไทย 
14 เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4/5 ว่าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    

15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นางขวัญเรือน  เขียนนอก 
16 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  นางสาวระวีวรรณ  ยะปะตัง 

 
ล าดับ ต าแหน่ง ระดับ ชื่อ – สกุล 

 ส่วนโยธา   
17 นักบริหารงานช่าง  6 ว่าง 
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา) 5 นายสุรินทร์  ยะปะเต 
19 ช่างโยธา 3 นายประยุทธ  พระเรียง 
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

20 นักบริหารงานสาธารณสุข  6 ว่าง 
21 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 นางสาววิลัยพร  ดาสันทัด 
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 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
22 นักบริหารการศึกษา 6 ว่าง 
23 นักวิชาการศึกษา  6ว นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก    

24 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 นางพรรณิภา  อาศัยนา 
25 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  นางวันเพ็ญ  สอ้อนกลาง 
26 ผู้ดูแลเด็ก  นางสาวบุบผา  ประสาทนอก 
27 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)  ว่าง 
28 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)  ว่าง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง    

29 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 นางสุภาพร  แก้วพรม 
30 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - นางประวิงศ์ ครูทองอินทร์ 
31 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) - ว่าง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก-โนนส าราญ    

32 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 นางจ าปี  ปักนอก 
33 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - นางสุภาพร  จัดนอก 
34 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) - ว่าง 
 ส่วนสวัสดิการสังคม   

35  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  
36 นักพัฒนาชุมชน  5 นางสุภาวดี  แสนภูม ิ
37 นักวิชาการเกษตร 4 นางสาวพิมพ์พจี  แวะสันเทียะ 
38 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  นายสุวัฒน์  วรรณปะกา 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 

          

 

 

 

 

 

  

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงาน อบต. ๘)  

-  งานบริหารทั่วไป 

-  งานธุรการ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานนโยบายและแผน 

-  งานกฎหมายและคด ี

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  งานกิจการสภา 
-  งานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

 

 

 

 

-  งานการเงิน 

-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

-   งานรับจดทะเบียนพาณิชย ์

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง 7) 

 
-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-  งานประสานสาธารณูปโภค 

-  งานผังเมือง 

ส่วนโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ๖) 

 -  งานบริหารงานการศึกษา 

-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-  งานกิจการโรงเรียน 

-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา 6) 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม                -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข     -  งานควบคุมโรค 

-  งานรักษาความสะอาด                        -  งานบริการสาธารณสุข 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) 

 

- งานสังคมสงเคราะห ์

- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

- งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานธุรการ 

ส่วนสวัสดกิารสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) 
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3. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีการเชื่อม

ระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย หรือระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN 
ท าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ส านัก/กอง/ส่วนต่างๆ ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเมือง  น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
งานยังมจี านวนไม่เพียงพอและกว่า 30 % เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย  

2. สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับเครือข่ายระบบ Internet  ด้วยระบบวงจรเช่าบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) (CAT) ที่ความเร็ว 50 Mbps 

3. สถานภาพด้านฐานข้อมูล  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้จัดท าฐานข้อมูลของจังหวัด
และฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  โดยมอบหมายให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็น
ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ 

4. สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีการจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   
ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  

 

4. สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  
จุดแข็ง(Strengths)  
1. นโยบายระดับชาติให้ความส าคัญต่อการพัฒนา และการใช้ ICT  
2. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ให้การสนับสนุนด้วยดี 
3. ระบบ ICT ที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง  
จุดอ่อน(Weaknesses)  
1. การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน  
2. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญทั้งในด้านระบบเครือข่าย และระบบการ

จัดการสารสนเทศที่เพียงพอ  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่เพียงพอ ทั่วถึง  
4. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรค่อนข้างน้อย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 2558-2562  
โอกาส(Opportunities)  
1. รฐับาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดชอบระดับชาติ 
2. ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองได้ในที่สุด  
3. การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมปัญญาและการเรียนรู้  
4. การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น  
5. ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพ่ิมข้ึน  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามล าดับ  
ภัยคุกคาม(Threats)  
1. ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ที่มีความรู้ความสามารถ  
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2. โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง  
3. ศักยภาพการแข่งขันด้าน ICT ของไทยยังต้องพ่ึงพาต่างชาติจ านวนมาก  
4. ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้ ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-

2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี  3 

ยทุธศำสตร ์เป้ำหมำย แผนงำน/กิจกรรม 

ยทุธศาสตร ์
เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 

อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
พ.ศ. 2558 – 2562 ไดก้ าหนดยุทธ์ศาสตร์ในการด าเนินการ 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยทุธศ์าสตรท่ี์ 1  การใช ้ICT เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร และ
ความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองได้  โดยจัดให้มีการพัฒนา website ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเมือง เพ่ือที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e-Service ได้ต่อไป 
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เป้าหมาย  

1. ประชาชนในต าบลสามารถเข้าถึงและใช้ ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับการบริการได้ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  

2. ทุก ส านัก/กอง/ส่วน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและการ
บริการแก่ประชาชน 
แผนงาน/กิจกรรม 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการประชาชน  
2. การพัฒนา website ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  เพ่ือการบริหารและการให้บริการ

ประชาชน  
 

ยทุธศ์าสตรท่ี์ 2  การใช ้ICT พฒันาการบรหิารและการบรกิาร  

พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหาร และการบริการ  โดยความร่วมมือจากส านัก/กอง/ส่วน  ในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  สร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและให้การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับ
การบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ  
เป้าหมาย 

1. การบริหารจัดการมีระบบข้อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับและทุกส านัก/กอง/ส่วน ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง  

2. การบริหารจัดการของทุกส านัก/กอง/ส่วน มีคลังข้อมูล (Data warehouse) เพ่ือการวางแผนการ
ประเมินผลและการตัดสินใจ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562  

3 . จัดศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อมูลผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกส่วนงาน  

4. การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่ เป็นระบบบริหารงานกลาง ได้แก่ ระบบ 
บริหารงานบุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงาน งบประมาณและการเงิน  รวมทั้ง
พัฒนาระบบงานอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ กับผู้ที่เก่ียวข้อง  

5. การบริหารงาน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มีผู้รับผิดชอบในทุกส านัก/กอง/ส่วน 
6. ทุก ส านัก/กอง/ส่วน ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอนและลดจ านวนการใช้กระดาษ 
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

แผนงาน/กิจกรรม  

1. แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร  
1.1 พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือการบริหารการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ  
1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการติดตามเพ่ือประเมินผล 
1.3 อบรมบุคลกรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนา และจัดหามาใช้งาน  

2. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการจัดการ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส านัก/กอง/ส่วน จัดท าคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
2.3 จัดให้มีการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบเปิด 
2.4 จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในส านักงาน ลดขั้นตอนและลดกระดาษในทุกส านัก/

กอง/ส่วน 
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2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือการบริหารงานในส านัก/กอง  
3. แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการพัฒนาการบริหารและการบริการ  
3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล  
3.2 ส่งเสริมให้ทุก ส านัก/กอง/ส่วนใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
3.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Intranet 

และ Internet แก่ ส านัก/กอง/ส่วน  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งาน
ตามบทบาทหน้าที่  

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ ทุก ส านัก/กอง  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 2558-2562  

3.5 จัดให้มีการประกวดสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ Multimedia สื่อโทรทัศน์ และวิทยุเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  การพฒันาบคุลากรดา้น ICT  

พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICT ตาม
แนวทาง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองก าหนดไว้  

 
 

เป้าหมาย  

1. ทุก ส านัก/กอง/ส่วน มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ  

แผนงาน/กิจกรรม  

1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ  
1.1 จัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้ด าเนิน

กิจกรรมทางด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 จัดหาและพัฒนาบุคลากรผู้สอน ICT ทั้งที่มีอยู่เดิมและต้องเพ่ิมขึ้นใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ด้าน ICT มากขึ้นโดยล าดับ  
2. แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ICT  
2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในต าบล อ าเภอ และภาคเอกชนเพ่ือให้

สามารถใช้ทรัพยากรทางด้าน ICT และประสบการณ์ร่วมกันได้  
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การจดัโครงสรา้งพ้ืนฐาน ICT ท่ีเหมาะสม  

จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่าย 
ร่วมกัน  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการด าเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย  โดย
ร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ  รวมทั้งการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ควบคุมดูแลบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  

2. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
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4. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีระบบเครือข่ายภายใน ที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือได้ 
สามารถเชื่อมต่อได้ทุกส่วนงาน  

5. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลัก 
ระดับกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไม่ต่ ากว่า 2 Megabit แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562  

6. มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ และบริการ internet แก่ประชาชน 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง สร้างมูลค่าเพ่ิมจากโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่ได้พัฒนาขึ้น  

แผนงาน/กิจกรรม  

1. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์ 
1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license  
1.2 สนับสนุนให้ทุก ส านัก/กอง/ส่วน ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือซอฟต์แวร์ Open 

source  
2. แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

2.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในด้านการให้บริการและด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม  

2.2 จัดหาระบบเครือข่าย Gigabit ส าหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทุกส านัก/กอง/ส่วน  
ในสังกัดให้เป็นเครือข่ายเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้  

2.3 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือระดมสรรพก าลังในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT 
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ส่วนท่ี  4 

แผนงำน/โครงกำร 
 

ยทุธศ์าสตรท่ี์ 1  การใช ้ICT เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร และการให้บริการประชาชน 

30,000 20,000 5,000 5,000 5,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

2 โครงการพัฒนา website ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง เพ่ือการ
บริหาร และการให้บริการ ประชาชน 

50,000 7,000 7,000 7,000 7,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

รวม 80,000 27,000 13,000 13,000 13,000  
 
ยทุธศ์าสตรท่ี์ 2  การใช ้ICT พฒันาการบรหิารและการบรกิาร 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทุก ระดับ
เพ่ือการบริหารการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

5,000 5,000 5,000  5,000 5,000 งานบุคคล 

2 โครงการอบรมบุคลกรกลุ่ม ผู้ปฏิบัติ
ให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 งานบุคคล 

3 โครงการพัฒนาระบบการ 
บริหารงานในส านักงานลดขั้นตอน
และลดปริมาณการใช้กระดาษ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานธุรการ 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
สารสนเทศระดับ ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

รวม 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (พ.ศ. 2558 – 2562)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเมอืง หนา้ 33 

 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3  การพฒันาบคุลากรดา้น ICT  

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิค
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมทางด้าน 
ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาม
เมือง 

10,000 30,000 15,000 15,000 15,000 งานบุคคล 

2 โครงการอบรมบุคลกรกลุ่มผู้ปฏบิัติให้
สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการในต าบล อ าเภอ และ
ภาคเอกชน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ทางดา้น ICT และประสบการณร์่วมกันได้ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

รวม 70,000 90,000 65,000 65,000 65,000  
 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4  การจดัโครงสรา้งพ้ืนฐาน ICT ท่ีเหมาะสม  

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ ถูกต้องตาม
กฎหมายใน ลักษณะของ Government 
license 

50,000 50,000 50,000  50,000 50,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในด้านการให้บริการ 
และด้านการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

40,000 40,000 40,000 10,000 10,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

3 โครงการจัดหาระบบเครือข่าย Gigabit 
ส าหรับ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
ของทุกส านัก/ กอง/ส่วน ในสงักัดให้เป็น 
เครือข่ายเดียวกันอย่าง ทั่วถึง ปลอดภัย 
และเชื่อถือได้ 

200,000 100,000 50,000 50,000 50,000 งานบริหาร 
ทั่วไป 

4 โครงการจัดซื้อ / ซ่อมแซม เครื่อง
คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ 
สามารถน ากลับมาใชไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

35,000 35,000 35,000 16,000 16,000 ทุกส านัก/
กอง/ส่วน 

รวม 325,000 225,000 175,000 126,000 126,000  
 

ส่วนท่ี  5 

กำรบริหำรจัดกำร และกำรติดตำมประเมินผล 
 

1. การบรหิารจดัการ  
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เพ่ือให้แผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติ และ
ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการจึงต้องด าเนินการ ดังนี้  

1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจยอมรับและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
2. ก าหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

และก าหนดเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  จะใช้เป็นกรอบการ
ขอตั้งงบประมาณ  

3. ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบเพื่อด าเนินงานด้าน ICT 

ให้บังเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
4.1 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
4.2 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล  
4.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  

5. ให้คณะกรรมการแต่ละ ส านัก/กอง/ส่วน  รายงานผลความส าเร็จในการด าเนินการใช้ ICT ตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบตามล าดับทุกๆ 1 ปี หรือเม่ือมีความจ าเป็นต้องรายงานความส าเร็จให้ผู้บริหารทราบ  

 
2. การติดตามประเมินผล  

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล  
ก าหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดในแผนนี้ 

รวมทั้งให้ ส านัก/กอง/ส่วน มีส่วนร่วมในการก าหนดและเป็นที่ยอมรับโดย  
1. สร้างตัวชี้วัดเพ่ือบ่งชี้ถึงความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน  เพ่ือใช้ในการติดตาม 

ประเมินผล ทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กร หรือส านัก/
กอง/ส่วน ในการน าแผนแม่บทไปใช้  

2. จัดระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินการเพ่ือให้เอ้ือต่อการติดตามประเมินผล  โดยประสานการก าหนดตัวชี้วัดกับส านัก/
กอง/ส่วน 

2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน  
ด าเนินการติดตามประเมินผล และรายงานความส าเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการ

ประเมินภายใน   รวมทั้งจัดให้มีการประเมินภายนอก เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง         
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562  

 
 

3. ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ของแผน  

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน  
1.1 อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละ ส านัก/กอง/ส่วน ในองค์การ

บริหารส่วนต าบลสามเมือง  
1.2 อัตราการเพ่ิมของ Web page เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการบริการ  
1.3 ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ  
 

2. ตัวช้ีวัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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1. สัดส่วนของ ส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ที่สามารถ เชื่อมต่อ internet และ
มีการให้บริการสารสนเทศ 

2. อัตราการเพ่ิมของผู้ใช้บริการศูนย์ ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ  
1. จ านวนหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองที่ใช้ ICT ในการบริหารอย่างครบวงจร  
2. ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ  
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพ่ือการตัดสินใจ  
4. สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการด าเนินการ  
5. จ านวนบริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ที่สามารถ ให้บริการด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
6. ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
7. จ านวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน  
8. สัดส่วนของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างศูนย์ข้อมูล กลาง  
9. ปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ  
10. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
11. สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ICT  
12. สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานที่ก าหนด  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  
1. จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ  
2. อัตราของหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
3. จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ  เฉพาะในการ

ผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT  
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวช้ีวัดการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  
1. สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
2. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได ้ 
3. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน / ผู้ใช้  
4. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่ายเป็น GIGABIT : Fast Ethernet 
5. จ านวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ internet 

ภายในหน่วยงาน  
6. อัตราการเพ่ิมของ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
7. อัตราการเพ่ิมของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เป็น Open Source  
8. สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด  
9. สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพก าลังจากแหล่งต่างๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ ICT องค์การ

บริหารส่วนต าบลสามเมือง  
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