ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความเป็ นมาของการจัดทาแผนแม่บทฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เข้ามาปรับใช้ในการดาเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เพื่อสนับสนุนแนว
ทางการดาเนินงาน และเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงาน ของส่วนราชการ ภายใต้
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง ในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารองค์การบริหารส่วน
ตาบลสามเมือง พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นการจัดทาแผนภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายด้ านที่ 1 การปกป้ องและเชิดชู ส ถาบั น พระมหากษั ตริย์ จะใช้ มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลั กของชาติ โดยไม่ คานึงถึงความรู้สึก และความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย์ และพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ประชาชน ทั้ ง จะสนั บ สนุ น โครงการทั้ งหลายอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายด้านที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจ
กับ ประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคี และพหุภาคี
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมตามหลั ก นิ ติ ธ รรม และหลั ก สิ ท ธิม นุ ษ ยชนโดยไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมที่ส อดคล้ อ ง กับ ความต้องการของประชาชนในพื้น ที่ ซึ่ งเป็ นพหุ แผนแม่บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562 สังคมขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหา
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่ อาจ ช่วยคลี่ คลายปัญ หาได้ พั ฒ นาและเสริมสร้างของกองทัพ และระบบป้องกั น
ประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุก
รูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความ
ความสัมพัน ธ์ อัน ดีกับ นานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็นส่ว นประกอบสาคัญ ของ
นโยบายองค์รวม ทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนา
กลไกทางการทูตแบบบู รณาการ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การ
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คุ้มครองดูแลคนไทย และผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า
การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ใน
ระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการ
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็น และเพิ่มความเข้มงวดในการ
ระวังตรวจสอบในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม และการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการ
ดูแลในบ้ านสถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง สาหรับการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดิน ทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน
โดยการกระจายสิทธิ การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่
ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจ และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต
ที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562
นโยบายด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บารุงศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม จัดให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อ
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ สร้างสัมมาชีพ
ในพื้ น ที่ ลดความเหลื่ อ มล้ า และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เป็ น ที่ ต้ อ งการเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั้ งในด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูป องการศึ กษาเป็ น แนวทางหนึ่ งให้ องค์กรภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่ ว น ท้ องถิ่น และ
ประขาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ การเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือที่เหมาะสม มาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่ อเป็ นเครื่องมือช่วยครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น สาคัญทะนุ บารุงและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุ ณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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ล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒ นาระบบ
บริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ ผู้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ สุขภาพในระดับ
เขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร และทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพื่อป้องกันและ แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และปั ญ หาด้ านการแพทย์ และจริ ย ธรรมของการอุ้ม บุ ญ การปลู ก ถ่ายอวัย วะ และสเต็ ม เซลล์ โดยจั ดให้ มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
นโยบายด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะ
ยาวที่ ต้ อ งวางรากฐานเพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นี้ ในระยะเร่ ง ด่ ว น เร่ ง จ่ า ยงบลงทุ น ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้น
เศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัว ตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับ ท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้ มีการใช้จ่ายที่ สูญ เปล่ า เพื่อช่วยสร้างงาน และกระตุ้นการ
บริโภคในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับ การรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สื่อสาร 2558-2562 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
นโยบายด้ า นที่ 7 การส่ งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพั ฒ นาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่ น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา
- แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่ งอ่าวเบงกอล ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิช าการ และ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนา
ด่านการค้ าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ งบริเวณประตู การค้ าหลั กของประเทศ เพื่อรองรับ การ
เชื่ อ มโยงกระบวนการผลิ ต และการลงทุ น ข้ า มแดน พั ฒ นาระบบ National Single Window (NSW)
โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่ สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
นโยบายด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่า
กว่า 1% ของรายได้ป ระชาชาติ และมีสั ดส่ว นรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ เพื่อให้ ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้าการจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒ นาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
นโยบายด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า
ได้ เช่น กาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
ในพื้ น ที่ ใดที่ ส ามารถจั ด การขยะมู ล ฝอย โดยการแปรรูป เป็ น พลั งงานก็ จะสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การส่ ว นขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็ นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบ ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมาย และการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายด้ า นที่ 10 การส่ งเสริ ม การบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มี อานาจหน้าที่ ซ้าซ้อน
หรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562 การปฏิบัติงานที่ยืดยาว
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัด เจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสม และเป็ น ธรรม ยึ ดหลั ก การบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ ดี การบริห ารจัด การภาครัฐ แบบใหม่ การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้านการดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่
ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
นโยบายด้ านที่ 11 การปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง กับความตกลง
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เป็นผู้เร่งดาเนินการเพิ่มศักยภาพ หน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดทากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน
และประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิ ดกว้างขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิ รูปกระบวนการยุติธรรมที่
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ น าเทคโนโลยี ที ทัน สมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มา ใช้เพื่ อเร่งรัดการ
ดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายแก่
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริม กองทุนยุติธรรมเพื่อ
ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์ หรือได้รับผลกระทบจาก
ความไม่เป็นธรรมนามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกัน และปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดด้านค้า มนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้าย
สากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 เห็นชอบ “ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ
พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย ” โดยมุ่ งพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น สั งคมแห่ งภู มิ ปั ญ ญา และการเรี ย นรู้
เพื่อที่จะทาให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะรับการท้าทายการแข่งขันในระบบ เศรษฐกิจใหม่ที่
เรียกว่า “ เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ” โดยเน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การลงทุนใน
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ที่เหมาะสม และทันการการส่งเสริมให้มีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม และการลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพื่อเลื่อนสถานภาพจาก
ประเทศผู้ตามให้ไปสู่กลุ่มของประเทศที่มีศักยภาพเป็นผู้นา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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2. เพิ่มความรู้ของจานวนแรงงานของประเทศจากร้อยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดให้เป็นร้อยละ 30
ตามสถิติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
3. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ความรู้
เป็นพื้นฐานให้มีมูลค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2558-2562

การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้
ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหาร

2. วัตถ ุประสงค์การจัดทาแผนแม่บท
1. เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมืองให้มีทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้บุคลากรได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การบริการอย่างเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
3. เพื่ อส่ งเสริมและสนั บ สนุ นการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลสามเมือง ให้ ไปสู่เป้ าหมายที่
กาหนด โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการดาเนินการเสริมสร้างการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การบริการ และการลงทุน

3. วิสยั ทัศน์
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลสามเมื อง จะใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นเครื่องมื อ
สนั บ สนุ น การบรรลุ ภ ารกิ จ การบริห ารจั ดการ โดยที่ ประชาชนในตาบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ป ระโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

4. พันธกิจ
นา ICT มาสนั บสนุ นการบริห ารจัดการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลสามเมือง ทั้งทางด้านการ
บริการประชาชนและการบริหารงานโดยเน้น
1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
3. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
4. การจั ดโครงสร้ างพื้น ฐาน ICT เพื่ อการบริก ารประชาชนและการบริห ารจัดการ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562

5. เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสม กับการ
ใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทัน
ต่อเหตุการณ์
4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการการบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒ นาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร 2558-2562

ส่วนที่ 2
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติตำบล
ตาบลสามเมือง เดิมตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล และประกาศราช
กิจจานุ เบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ที่ 23
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองจากอาเภอบัวใหญ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
แบ่งเขตท้องที่อาเภอบัวใหญ่ จัง หวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอาเภอสีดา และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
114 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
เป็นต้นมา ตาบลสามเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอสีดา
ชนกลุ่มแรกเป็นคนไทยโคราชได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านสามเมือง และมีคนไทยอีสานอพยพมาจาก
จังหวัดมหาสารคามมาตั้งถิ่นฐานรวมอยู่ด้วย ได้นาเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานมาเผยแพร่จวบ
จนถึ งทุ ก วั น นี้ ในสมั ย ก่ อ นต าบลสามเมื อ ง เป็ น ต าบลที่ อุ ด มสมบู รณ์ เป็ น อู่ ข้ าวอู่ น้ า มี ท รัพ ยากรธรรมชาติ
อยู่มากมาย มีลาน้าที่ใสสะอาดไหลอยู่ตลอดปี ในปัจจุบันนี้เรียกว่า “ลาห้วยยาง”

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตงั้ อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ
ที่ตงั้ สำนักงำน
ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตาบลสามเมือง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร 0 – 4430 – 3138
อำณำเขต
องค์การบริห ารส่ วนตาบลสามเมือง เป็นตาบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอสีดา
ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสาราญ ตาบลสามเมือง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ติดทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ระยะทางห่างจากที่ว่าการอาเภอสีดาประมาณ 7 กิโลเมตร
ห่ า งจากจั ง หวั ด นครราชสี ม า 86 กิ โ ลเมตร ห่ า งจากจั ง หวั ด ขอนแก่ น 100 กิ โ ลเมตร และ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร 340 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมประมาณ 24.88 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตาบลเมืองพะไล กิ่งอาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางลาห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้านหลบทุ่มบริเวณพิกัด
T C 339285 ไปทางทิศใต้ตามลาห้ วยยางจดคันนาทางทิ ศตะวันออกบ้ าน
ตะคร้ อ บริเวณพิ กั ด T C 341278 ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกตามคั น นาจดทาง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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ทิศตะวันออก

ทิศใต้

ทิศตะวันตก

สาธารณะหนองหว้า – บ้านแฝกทางทิศเหนือของบ้านแฝกบริเวณพิกัดที่ T C
369279 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางสาธารณะหนองหว้า – บ้านแฝก
จดคันนาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด T C378287 ไป
ทางทิ ศตะวันออกตามคั นนาจดถนนทางหลวงแผ่ น ดิ นหมายเลข 2 ทางทิ ศ
ตะวัน ตกของบ้ านน้ อ ยบริ เวณพิ กั ด T C 396285 รวมระยะทางทิ ศ เหนื อ
ประมาณ 9 กิโลเมตร
ติดต่อตาบลสีดา กิ่งอาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน
น้ อ ยบริ เวณพิ กั ด T C 396285 ไปทางทิ ศ ใต้ ต ามถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 2 จดร่ อ งน้ าทางทิ ศ เหนื อ ของบ้ า นหั ว ตะโมนบริ เวณพิ กั ด T C
375217 ไปทางทิศตะวันออกตามร่องน้าจดคันนาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของบ้านหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C 386216 ไปทางทิศใต้ตามคันนาจดถนน
ทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข 202 ทางทิ ศตะวัน ออกของบ้านทางพาดสี ด า
บริ เวณพิกั ด T C 380199 รวมระยะทางด้านทิ ศตะวัน ออกประมาณ 12
กิโลเมตร
ติดต่อตาบลโพนทอง กิ่งอาเภอสีดา 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
นาทางทิ ศ ตะวั น ตกของบ้ า นลิ งส่ อ งบริ เวณพิ กั ด T C 346204 รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
ติดตาบลกุดจอก อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันตกของบ้านลิ งส่ อง
บริเวณพิ กั ด T C 346204 ไปทางทิ ศ เหนื อ ตามคั นนา จดสั น เนิ น ทางทิ ศ
ตะวันออกของบ้านโคกเพ็ดบริเวณพิกัด T C 349225 ไปทางทิศตะวันตก
เฉีย งเหนือตามสั นเนิน จดทางสาธารณะหนองเชียงโข่ – สามเมือง ทางทิ ศ
ตะวันตกของบ้านสามเมืองบริเวณพิกัด T C 324285 ไปทางทิศเหนือตามคัน
นาจดทางสาธารณะทางทิศตะวั นออกเฉียงเหนือของบ้านอ้อยช้างบริเวณพิกัด
T C 330272 ไปตามทางสาธารณะ จดลาห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้าน
หลบทุ่มบริเวณพิกัด T C 339285 รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 11
กิโลเมตร

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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เนื้อที่
ตาบลสามเมือง มีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอาเภอสีดา พื้นที่รวมประมาณ 24.88 ตารางกิโลเมตร ซึง่ เป็นตาบลค่อนข้างเล็ก โดย
มีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
หมูที่
1
2
3
4
5
6
9
10

ชื่อหมูบ่ ้าน
บ้านสามเมือง
บ้านโนนเมือง
บ้านแฝก
บ้านโนนสาราญ
บ้านโนนกอก
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตะกุดขอน
บ้านตะคร้อ

เนื้อที่ (ไร่)
1,310
1,979
3,518
3,182
2,653
2,806
1,061
847

อันดับ
6
5
1
2
4
3
7
8

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายลูกรัง และบางแห่งเป็นดินเค็ม
ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ อากาศร้อนแห้ง มีแหล่งน้าธรรมชาติเป็นหัวใจสาคัญในการดารงชีวิตของประชาชนใน
ตาบลสามเมือง 2 สาย คือ ลาห้วยยาง และลาห้วยอีสานเขียว ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
อาศัยลาห้วยทั้งสองใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรมี 8 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านสามเมือง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนกอก
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 3 บ้านแฝก
หมู่ที่ 9 บ้านตะกุดขอน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสาราญ
หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ
โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จดตาบลเมืองพะไล
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
จดตาบลสีดา
อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
จดตาบลโพนทอง
อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
จดตาบลกุดจอก
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ท้องที่ในตาบลอยู่ในเขตรับผิดชอบหน่วยงานอื่น
 มี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหัวตะโมน และหมู่ 8 บ้านโนนซาด อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลสีดา

ประชำกร
 จานวนประชากร ชาย
 จานวนประชากร หญิง
 จานวนประชากร รวม
 จานวนหมู่บ้าน

2,106
2,185
4,291
8

คน
คน
คน
หมู่บ้าน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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 จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
9
10

บ้านสามเมือง
บ้านโนนเมือง
บ้านแฝก
บ้านโนนสาราญ
บ้านโนนกอก
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตะกุดขอน
บ้านตะคร้อ
รวม

1,171 ครัวเรือน ซึ่งแยกเป็นตาราง ดังนี้

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
260
245
505
259
253
512
326
353
679
321
347
668
513
563
1,076
281
289
570
93
83
176
53
52
105
2,106 2,185 4,291

จานวน
ครัวเรือน
107
134
197
206
297
164
37
29
1,171

รายชื่อผู้นา
นายอภิชาติ ธรรมประกอบ
นายไพฑูรย์ บุญแสน
นายอัครพงษ์ จันทกล
นายบุญทัน อะโน
นายพิพัฒน์ การงาน
นายวิรัตน์ นาคคา
นายฤชัย ช่างปลูก
นายสุบัน กมลตรี

ที่มา : ทะเบียนราษฎรอาเภอสีดา กรมการปกครอง(สารวจข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558)
โครงสร้ำงพื้นฐำน
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ซึ่งผู้ที่จะเดินทาง
มา จังหวัดขอนแก่น หรือเดินทางไปกรุงเทพมหานคร หรือเดินทางไปหลายๆ จังหวัดในอีสานตอนบน จะต้องเดิน
ทางผ่านถนนเส้นนี้ นับเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ
กำรคมนำคม
 การคมนาคมสายหลัก

จานวน 3 เส้นทางหลัก

กำรโทรคมนำคม
 การบริการระบบอินเตอร์เน็ตตาบล
 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
 หอกระจายข่าว

จานวน 1 แห่ง
จานวน 9 แห่ง
จานวน 8 แห่ง

กำรไฟฟ้ำ
การบริการกระแสไฟฟ้า อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่ จังหวั ด
นครราชสีมา ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ครอบคลุมถนนสายหลัก ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านสามเมือง
บ้านโนนเมือง
บ้านแฝก
บ้านโนนสาราญ

หมู่ที่
1
2
3
4

เสาไฟ (ต้น)
71
37
30
40

เสาที่ติดตั้งโคมไฟ (ต้น)
15
15
21
25

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง

หมายเหตุ
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บ้านโนนกอก
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตะกุดขอน
บ้านตะคร้อ

5
6
9
10

47
61
14
5
305

รวม

32
34
8
5
155

ที่มา : ส่วนโยธา อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
ด้ำนเศรษฐกิจ
1 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ต่อหัวของประชากร
รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ตามเกณฑ์ จปฐ.ประจาปี พ.ศ.
2558เรียงลาดับจาก มากไปหาน้อย ดังนี้
แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)
รายได้ รายได้
จานวน
ปลูก ครัวเรือน บุคคล
ชื่อหมู่บ้าน
ครัว จานวน อาชีพ อาชีพ รายได้
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เลี้ยง
เรือน
คน
หลัก
รอง
อื่น
หาเอง (บาท/ปี) (บาท/ปี)
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 บ้านโนนสาราญ
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
จานวนประชากรจาแนกตามประเภทอาชีพ ประจาปี พ.ศ. 2558 (จปฐ.)
ประเภทอาชีพ
เกษตรกรรม – ทานา
เกษตรกรรม – ทาไร่
เกษตรกรรม – ทาสวน
เกษตรกรรม – ประมง
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์
รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว

ชาย (คน)
618
1
39
2
72
361
30
8

ร้อยละ
38.72
0.06
2.44
0.13
4.51
22.62
1.88
0.50

เพศ
หญิง (คน)
682
1
47
1
82
285
58
6

ร้อยละ
40.28
0.06
2.78
0.06
4.84
16.83
3.43
0.35

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง

รวม (คน)

ร้อยละ

1,300
2
86
3
154
646
88
14

39.53
0.06
2.61
0.09
4.68
19.64
2.68
0.43
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อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวมา)
กาลังศึกษา
ไม่มีอาชีพ
รวมทั้งหมด

9
353
103
1,596

0.56
22.12
6.45
100

23
390
118
1,639

1.36
23.04
6.97
100

32
743
221
3,289

0.97
22.59
6.72
100

หมายเหตุ จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสารวจ อาจไม่เท่ากับจานวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสีดา (ข้อมูลสารวจ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
3. การพาณิชย์และบริการ
3.1 ภาษีโรงเรือน
 ที่จัดเก็บได้ในปี
 ที่จัดเก็บได้ในปี
 ที่จัดเก็บได้ในปี
 ที่จัดเก็บได้ในปี
 ที่จัดเก็บได้ในปี
 ที่จัดเก็บได้ในปี
 ที่จัดเก็บได้ในปี
 ที่จัดเก็บได้ในปี

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7,846.00
13,604.00
17,690.00
34,532.00
36,969.00
186,129.00
821,061.50
1,010,280.00

3.2 สถานประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
 ประเภทจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง/ปั๊มน้ามันอัตโนมัติหยอดเหรียญ
1. นางสุมาลี มาปะเม
2. นายสิทธิชัย เผ่าผม
 ประเภทกิจการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า
1. บริษัทบางกอกโซลาร์พาวเวอร์ จากัด
2. บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จากัด
 ประเภทกิจการด้านการก่อสร้าง
1. นางประยูร บุญหว่าน
2. บริษัทสหโชคหลังคาเหล็ก จากัด
3. นายประพฤทธิ์ สมศรี
4. นายเกริกฤทธิ์ สมศรี
5. นายนครินทร์ แก้วแหวน
 ประเภทกิจการด้านยานยนต์
1. บริษัทนครราชสีมาฮอนด้าออโต้โมบิล จากัด
2. บริษัทคูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จากัด
3. บริษัทเบญจพลออโต้ จากัด
 ประเภทกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว
1. กล้วยไม้ป่ารีสอร์ท
2. ตะวันฉายรีสอร์ท
 สถานที่จาหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2

แห่ง

2

แห่ง

5

แห่ง

3

แห่ง

2

แห่ง

-

แห่ง
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3.3 หน่วยธ ุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
 ร้านค้า
27 แห่ง
 ร้านค้าชุมชน
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 (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
ด้ำนสังคม
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 3 แห่ง
ชื่อ
พื้นที่ (ไร่)
สถานศึกษา
โรงเรียนวัด
บ้านสาม
เมือง
โรงเรียนบ้าน
แฝก

9 ไร่
3 งาน
93 ตร.ว.
22 ไร่
2 งาน

โรงเรียนวัด 11 ไร่
บ้านโนนกอก

ที่ตั้ง

เลขที่ 1
อนุบาล 1-2
หมู่ 1
ต.สามเมือง ป.1 – ป.6
หมู่ 3
อนุบาล 1-2
ต.สามเมือง
ป.1 – ป.6
หมู่ 5
อนุบาล 1-2
ต.สามเมือง
ป.1 – ป.6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อ
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนเมือง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แฝก

จานวน จานวน จานวน
รวม
ครู ห้องเรียน นักเรียน นักเรียน
เบอร์ติดต่อ
(คน)
(ห้อง)
(คน)
(คน)
2
17
17
นางภัทรพร ชัยรส
ผอ.โรงเรียน
5
6
55
55
08 – 1725 - 2475
2
18
18
นายประยุทธ ชาวดง
ผอ.โรงเรียน
9
6
71
71
08 – 7257 - 9728
2
33
33
นายอุดม การชงัด
ผอ.โรงเรียน
8
6
106
106 08 – 4410 - 3881

เปิดสอน
ระดับ

จานวน 3 แห่ง

จานวน จานวน จานวน
รวม
ที่ตั้ง
ครู ห้องเรียน นักเรียน นักเรียน
เบอร์ติดต่อ
(คน)
(ห้อง)
(คน)
(คน)
2 งาน หมู่ 2
เด็กก่อน
2
1
22
22
นางสุภาพร แก้วพรม
ต.สามเมือง วัยเรียน
08 – 7944 - 6443
พื้นที่
(ไร่)

เปิดสอน
ระดับ

2 งาน 111 หมู่ 3 เด็กก่อน
ต.สามเมือง วัยเรียน

2

1

27

27
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นางจาปี ปักนอก
08 – 0169 - 4795

หน้า 13

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
โนนกอก

1 ไร่

หมู่ 5
เด็กก่อน
ต.สามเมือง วัยเรียน

3

2

53

53

นางพรรณิภา อาศัยนา
08 – 7872 - 6732

ที่มา : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สารวจข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558)
สถำบันและองค์กำรทำงศำสนำ
 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 99.55 %
 วัด
จานวน 5 แห่ง (หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 9)
 ศูนย์ปฏิบัติธรรม
จานวน 2 แห่ง (หมู่ที่ 1, 3)
งำนประเพณี
ชื่องานประเพณี
เดือนที่จัดงานประเพณี
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
เดือนมกราคม
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
ขึ้น 3 ค่า เดือน 3
งานประเพณีบุญข้าวกี่
ขึ้น 13 และ 14 ค่า เดือน 3
งานประเพณีบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ)
เดือนสี่
งานประเพณีวันสงกรานต์
วันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี
งานประเพณีเลี้ยงศาลปู่ตา
เดือนหก
งานประเพณีบุญเบิกบ้าน
ขึ้น 15 ค่า เดือน 7
งานประเพณีวันเข้าพรรษา
ขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ของทุกปี
งานประเพณีบุญข้าวประดับดิน
ขึ้น 14 ค่า เดือน 9 ของทุกปี
งานประเพณีบุญข้าวสารท
ขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี
งานประเพณีวันออกพรรษา
ขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ของทุกปี
งานประเพณีตักบาตรเทโว
แรม 1 ค่า เดือน 11 ของทุกปี
งานประเพณีวันลอยกระทง
ขึ้น 15 ค่า เดือน 12 (วันเพ็ญเดือนสิบสอง)
ที่มา : งานนโยบายและแผน สานักงานปลัด อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
ด้ำนสังคมสงเครำะห์
จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
หมู่ที่
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
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
บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 4
55
69
124
12
5
17
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
1
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รวม
รวมทั้งสิ้น

286

333

619

65

39

104

ที่มา : ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
ด้ำนกำรสำธำรณสุข
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 93 คน
 อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้าร้อยละ 100
หน่วยงำนที่ให้บริกำร
ชื่อสถานพยาบาล
ที่ตั้ง
จานวนบุคลากร (คน)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เลขที่ 102 หมู่ 6 ต.สามเมือง
8
ตาบลโนนกอก
อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430

-

1

1
724

หมายเลขโทรศัพท์
093-324-6873

จานวนผูป้ ่ วยนอกตามกลมุ่ สาเหต ุ (21 กลมุ่ โรค)
โรงพยาบาลส่งเสริมส ุขภาพตาบลโนนกอก (ระหว่างวันที่ 1 ต ุลาคม 2556 –30 กันยายน 2557)
จานวน
กลุ่ม
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
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 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์จนถึง 7 วันหลังคลอด)
17 รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิด และโครโนโซมผิดปกติ
18 อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ 1,581
จาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา
1
20 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
21 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ป่วยหรือตาย
206
22 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................
รวม
10,040
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ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนกอก (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
หน่วยงาน / องค์กร
ชื่อ
ที่ตั้ง
จานวน (คน) หมายเลขโทรศัพท์
สถานีตารวจภูธรสาขาย่อยสามเมือง
36 หมู่ที่ 4 ต. สามเมือง
1
098-104-6489
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.สามเมือง
75
084-833-5175
ตารวจบ้าน
อบต.สามเมือง
50
084-833-5175
ที่มา : สานักงานปลัด อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 ที่สาธารณประโยชน์ หลายแห่ง เช่น ทาเลเลี้ยงสัตว์ จานวน 200 ไร่
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
 ลาห้วยยางยาวประมาณ
12.5 กิโลเมตร
 ลาห้วยอีสานเขียวยาวประมาณ
7
กิโลเมตร
 บึง หนอง และอื่นๆ
34
สาย
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 ประปาหมู่บ้าน
จานวน
9
แห่ง
 บ่อบาดาล
จานวน
5
แห่ง
 ฝายคอนกรีต
จานวน
5
แห่ง
 หนอง
จานวน
4
แห่ง
 สระน้า
จานวน
11
แห่ง
ที่มา : ส่วนโยธา อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)
ข้ออื่นๆ
มวลชนจัดตัง้
 ลูกเสือชาวบ้าน
 อสม.
 อปพร.

จานวน 2 รุ่น
จานวน 93 คน
จานวน 75 คน

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ประกอบด้วย
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1) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง หมู่บ้านละ 2 คน (เขต อบต.สามเมืองมี 8 หมู่บ้าน) จานวน 16 คน
อยู่ในวาระ 4 ปี มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1
คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายอาเภอแต่งตั้งดารงตาแหน่งจนครบอายุของ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และมีเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 1 คน ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2) คณะผู้บริหาร ได้แก่ ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล มี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาขนโดยตรง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน และ
เลขานุการนายกฯ 1 คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ช่วยในการ
บริหารราชการ
3) พนักงานส่วนตาบล เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจาสานักงานหรือ
อาจจะนอกสานักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม บังคับบัญชา
ตารางแสดงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดับ
ส่วนราชการ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
รวมทั้งสิ้น
1 องค์การบริหารส่วนตาบล
1
1
2 สานักงานปลัด
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 แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้ดงั นี้
(1) สานักงานปลัด
(2) กองคลัง
(3) ส่วนโยธา
(4) ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(5) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่วนสวัสดิการสังคม
ระดับการศึกษาของบ ุคลากร
 มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาตรีโท

3
18
8

คน
คน
คน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 16 คน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ตาแหน่งใน อบต.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง

หมายเหตุ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายสุนทร ปะวะขัง
นายสุวรรณ์ ทานา
นายรวง ดอกพิกุล
นางสาลี ปลิดกลาง
นายทวีป บุญมา
นางละมุล ปุริมาตร
นายประดิษฐ์ ยะปะตัง
นายสวัสดิ์ ดงสิงห์
นายม้วน อัทธะวีคูณ
นายสายันต์ ช่างสาร
นายบุญทัน ทองภูบาล
นายไพโรจน์ สุกาวิน
นายบัญญัติ แก้วหนองแสง
นายสารวย ยิ้มสวัสดิ์
นายเฉลิม สะวงค์
นางอนงค์ อาจยิ่งยงค์

สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่
สมาชิกอบต. หมู่ที่

3
10
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
9
9
10

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 4 คน
1. นายวิบูลย์
ทาไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายเชิด
ช่างปลูก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายเทิน
สุขนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นายดารง
ช้างสาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่มา : สานักงานปลัด อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2558)

สถิติรำยรับ - รำยจ่ำยเปรียบเทียบย้อนหลัง
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

2552
2553
2554
2555
2556
2557

ด้านรายรับ
จานวน 16,811,010.28 บาท
จานวน 19,131,274.82 บาท
จานวน 20,121,654.71 บาท
จานวน 24,234,559.04 บาท
จานวน 29,151,935.94 บาท
จานวน 27,727,038.91 บาท

ปีงบประมาณ
รายได้ที่จัดเก็บเอง

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

2552
2553
2554
2555
2556
2557

ด้านรายจ่าย
จานวน 15,800,149.97
จานวน 15,464,497.97
จานวน 15,890,773.94
จานวน 21,525,313.78
จานวน 22,238,058.50
จานวน 24,646,771.70

รายได้ที่รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ
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พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ปี
งบประมาณ

432,451.09
144,313.49
459,713.56
485,944.01
1,203,358.00
1,448,510.43
งบกลาง

งบบุคลากร

6,945,008.16
9,351,717.33
9,239,877.15
10,182,480.03
13,914,429.94
12,965,054.48

7,884,801.03
6,476,844
5,766,330
5,308,261.00
5,661,823.00
6,404,192.00

1,548,750
3,158,400
4,655,734
8,257,874.00
8,372,235.00
6,909,282.00

รายจ่ายจริง (บาท)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

งบ
งบอุดหนุน
รายจ่าย
อื่น
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 (สารวจข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2558)

กำรวิเครำะห์ (SWOT) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมเมือง
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมบริบทของตาบลสามเมือง จะเป็นการวิเคราะห์ในภาพกว้างๆ
ที่เชื่อมโยงไปสู่สภาพที่เป็นปัญหา เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ
24.88 ตารางกิโลเมตร จากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ค่อนข้างแห้งแล้ง มีลาห้วยยางไหลผ่าน ในฤดูน้า
หลากเกิดปัญหาน้าท่วมไร่นาของประชาชน ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร ทาให้การลงทุนในกิจการขนาดใหญ่มีจานวนน้อย แต่เนื่องจากตาบลสามเมืองมีพื้นที่
ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ทาให้ได้รับความสนใจในการลงทุน
ประเภทพลังงานสะอาด และการลงทุนประเภทยานยนต์ เช่น บริษั ทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จากัด บริษัท
บางกอกโซล่าเพาเวอร์ จากัด การลงทุนประเภทยานยนต์ บริษัทนครราชสีมาฮอนด้า ออโต้โมบิล จากัด ฯลฯ
ตลอดจนสถานประกอบการด้านการก่อสร้าง และสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว อีกด้วย
นอกจากนี้ จากสภาพปัจจุบันที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้
ราคาที่ดินในเขตตาบลสามเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มีราคาค่อนข้างสูงขึ้นเป็น
เท่าตัว มีการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกาไรมากขึ้น มีอัตราการขยายตัวของเมืองมากขึ้น มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
และการพาณิ ชย์ มากขึ้น มีการถมที่ให้ สู งขึ้น ทาให้ ระดับในการรองรับน้าในชุมชนเริ่มเกิดปัญ หาน้าท่ว มขัง
โดยเฉพาะในเวลาที่ฝนตกหนัก
สรุปในภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทชุมชน และสภาพปัญหาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามเมือง ประกอบด้วย
1. ด้านสังคม
ด้านสังคม ประชากรมีการว่างงานตามฤดูกาล โดยสังเกตจากจานวนประชากรที่ว่างงานตามฤดู
การเกษตร ประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่ งไปทางานในกรุงเทพฯ ทิ้งให้ คนแก่ ดูแลเด็ก การเลี้ยงดูบุตรหลาน
เปลี่ยนไป การดูแล เอาใจใส่ ลดลงจากแต่ก่อนมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเท่าที่ควร เพราะต้องทามาหากินเลี้ยงดู
ครอบครัว จึงใช้เงิน เลี้ ยงดูลูกแทน ทาให้ เด็กส่ วนหนึ่งขาดความอบอุ่น เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญ หา
ครอบครัว ปัญหายาเสพติด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับประถมศึกษา มี สถานศึกษา
ตั้งอยู่ในพื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง เปิดสอนเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2 – 5 ขวบ) โรงเรียนประถมศึกษา
3 แห่ง เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ทาให้เด็กนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง การคมนาคมในการสัญจรไป – มา ก็สะดวก สบาย ไม่ต้องลาบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมี
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
ด้ านสาธารณสุ ข มี โ รงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบลโนนกอก ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ให้ บ ริก ารในขั้ น
สาธารณสุขมูลฐาน การบริการยังไม่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลยังมีไม่เพีย งพอ เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องไปโรงพยาบาลประจาอาเภอ หรือจังหวัด แต่ยังมี
อาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร อันมีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วงนาน ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง จะต้อง
จัดสรรงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนเป็นจานวนมาก ประกอบกับระบบ
ประปา เป็ นระบบประปาหมู่บ้ าน แหล่งน้าที่นามาผลิตน้าประปา มีคุณภาพต่า ไม่สะอาด และมีปริมาณน้าไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ยังประสบปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ของประชากร โดยเฉพาะบ้านแฝก – โนนสาราญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทานา ผลิตข้าวพันธุ์ดี ซึ่งนอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเสริม คือ การร่วมกลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งได้รับรางวัล
พระราชทานฯ มากมาย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ใช่น้อยในแต่ละปี และยังมีรายได้จากการเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ส่งผลให้ประชาชนบ้านแฝก – โนนสาราญมีรายได้มากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ในตาบล ซึ่งมี
อาชีพทานาเหมือนกัน แต่อาชีพเสริมมีรายได้ไม่แน่นอน ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นตาบลค่อนข้างเล็ก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกไม่ตามฤดูกาล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ย ว ทรัพยากรป่าไม้ก็มีค่อนข้างน้อย
สภาพสังคมยังเป็ นแบบชนบท มีการขยายตัวของเมืองบ้างเล็กน้อย แต่วัฒ นธรรมการบริโภคของประชาชน
เปลี่ยนไป เกิดการเลียนแบบจากสื่อโฆษณา และรับวัฒ นธรรมจากตะวันตกเข้ามา ทาให้เกิดปัญหา คือ การ
เพิ่มขึ้น ของปริมาณขยะ การกาจัดขยะ มูล ฝอย และปัญ หาที่จะตามมา คือ ปัญ หาด้านสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
ประกอบกับ ไม่ไ ด้ร ับ ความความร่ว มมือ จากชุม ชนเท่า ที ่ค วรในการ รณรงค์ล ด คัด แยก การน าขยะที ่มี
ประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ และการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นของชุมชน
4. ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
ด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง อัตราการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่มีค่อนข้างมาก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท
อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การให้ความช่วยเหลือต่างๆ และการบริการสาธารณะ บางอย่าง
องค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากมิใช่ อานาจ หน้าที่ ที่จะดาเนินการ ไม่มี
ระเบี ยบรองรับ ในการเบิ ก – จ่าย และบางครั้งถูกจากัดด้วยเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม จึงทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย สังเกตจาก
การจัดเวทีประชาคมจัดทาแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโจทย์ให้องค์การบริ หารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร
ข้าราชการประจา ได้ร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ทาอย่างไร ชุมชนจึงจะเข้าใจ และเห็นความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็คือ
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“การปกครองประชาชน โดยประชาชน เพื่ อประชาชน” โดยการเข้ามามีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาตาบลสามเมืองให้เข้มแข็ง มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่กาหนดไว้
นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ซึ่งจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง
ยังประสบปั ญหา ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ อานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากงบประมาณมีน้ อย ไม่เพียงพอแก่การพัฒ นาด้านอื่นๆ จึงเหลืองบประมาณในการ
พัฒ นาองค์การน้อยมาก และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ และเหมาะสมกับภารกิจต่างๆ
ที่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งมีจานวนมาก ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
จากสภาพแวดล้ อมในบริ บ ทชุม ชนที่ ได้ก ล่ าวมาแล้ ว เมื่อ นามาวิเคราะห์ ศั กยภาพเพื่ อประเมิ น
สถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ชัดเจน ครอบคลุม
ตามอานาจ หน้าที่ภารกิจ และสามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ตามภารกิจเพิ่มขึ้น หรือภารกิจ
ที่ได้รับถ่ายโอน
2. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
ที่ชัดเจน มีการบรูณาการจัดทาแผนชุมชน หรือแผน
หมู่บ้านฯ โดยประชาชนมีส่วนร่วม “ ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ ” และร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรือส่วนราชการอื่นในเขตรับผิดชอบ
3. มีคาสั่งแบ่งงาน มีคาสั่งมอบอานาจการตัดสินใจ
ตามลาดับชั้น มีคาสั่งรักษาราชการแทน มีคาสั่งปฏิบัติ
ราชการแทน (กรณีตาแหน่งว่าง)
4. ผู้บริหารท้องถิ่น กาหนดนโยบายการบริหารงานเอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย สอดคล้องแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายระดับประเทศ
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอาเภอ
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นของ
ตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ และเพื่อ
แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
6. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถออก
ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย และสอดคล้อง
กับสภาพ ปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
7. สามารถจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ได้เองตามอานาจ
หน้าที่ ภารกิจ และงบประมาณด้านงานบุคคล

จุดอ่อน (Weak)
1. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีค่อนข้างสูง
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากถูกจากัดด้วยงบประมาณ
และระเบียบการเบิก - จ่าย
2. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
ยังขาดทักษะการสื่อสาร การพูด การฟังภาษาอังกฤษ เมื่อ
ประเทศไทยจะสู่ประชาคมอาเซียน จะไม่สามารถสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนประเทศไทย
3. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เนื่องจาก
งบประมาณมีน้อย จึงเหลืองบประมาณพัฒนาด้านองค์กร
น้อย
4. แหล่งน้าสายหลักของตาบลยังไม่มีประสิทธิภาพในการ
กักเก็บน้าได้ดีพอ ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชนหรือแผน
หมู่บ้านค่อนข้างน้อย และบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาท อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเช่น
การให้ความช่วยเหลือต่างๆ และการบริการสาธารณะ
บางอย่างองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ เนื่องจากมิใช่ อานาจหน้าที่ ที่จะดาเนินการ ไม่
มีระเบียบรองรับในการเบิก – จ่าย และบางครั้งถูกจากัดด้วย
งบประมาณ จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ทาให้ประชาชน
ส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วน
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8. มีกลุ่มองค์กรต่างๆ พร้อมที่จะช่วยเหลือ ปฏิบัติ
หน้าที่และให้ความร่วมมือในการพัฒนาตาบลสามเมือง
ให้เข้มแข็ง
9. ประชาชนมีความรักใคร่ สมัครสมาน สามัคคี ให้
ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบล

ตาบลดาเนินการส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นโจทย์ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล คณะผู้บริหารข้าราชการประจาได้ร่วมกันคิด และหา
วิธีแก้ไขร่วมกัน ทาอย่างไร ชุมชนจึงจะเข้าใจและเห็น
ความสาคัญการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weak)
10. องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นหน่วยงาน ประมุขซึ่งก็คือ“กำรปกครองประชำชน โดยประชำชน เพื่อ
ราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถ
ประชำชน” โดยการเข้ามามีส่วนร่วม“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาตาบลสามเมือง ให้น่า
11. บุคลากรภายในหน่วยงานมีปริมาณที่เหมาะสม มี อยู่ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่กาหนดไว้
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และเหมาะสมตรง
6. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพ
ตามหน้าที่ และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ
12. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
7. ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรม
เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ
ต่างๆ ค่อนข้างมาก แต่การรวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้รวดเร็ว การ
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง องค์การบริหาร
ปฏิบัติงานมีความสะดวก คล่องตัว และผลการ
ส่วนตาบล จึงไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณ เพื่อ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดาเนินการได้
8. งบประมาณค่อนข้างน้อย ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ตาม
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน ฯ และการจัดเก็บรายได้เอง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีแนวโน้มสูงขึ้น
เนื่องจากมีการลงทุนธุรกิจประเภทยานยนต์ และธุรกิจ
ประเภทพลังงานสะอาด และในอนาคตคาดว่าตาบลสาม
เมืองจะเป็น “ฐานการผลิตพลังงานสะอาด” ในภูมิภาคนี้
2. ปัจจุบันประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ราคาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ในเขต
ตาบลสามเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 มีราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เกิดการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทพลังงานสะอาด เช่น บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช
3) จากัด บริษัทบางกอกโซล่าเพาเวอร์ จากัด และธุรกิจ
ประเภทยานยนต์ บริษัทนครราชสีมาฮอนด้าออโต้โมบิล
จากัด บริษัทคูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จากัด และ
บริษัทเบญจพลออโต้ จากัด ฯลฯ เกิดการสร้างงาน สร้าง

อุปสรรค (Threat)
1. ด้านการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบล
สามเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอ
ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน เพราะถ่ายโอน
ภารกิจ แต่งบประมาณและบุคลากรไม่ได้รับการถ่ายโอน
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ และบาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจนกฎหมายบางตัวไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. การให้ความอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกากับ ดูแลจาก
หน่วยงานที่กากับ ดูแล
3. ราคาน้ามัน ปุ๋ย ยา และแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรสูงขึ้น แต่ในทางตรงข้ามผลผลิตทาง
การเกษตรราคาค่อนข้างต่า จึงทาให้เกษตรกรบางส่วนยัง
ไม่พ้นจาก “เส้นความยากจน”
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อาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น
โอกาส (Opportunity)
3. พื้นที่ตาบลสามเมืองติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
2 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สะดวกในการสัญจรไป
– มา “เชื่อมสามเมือง สู่อาเซียน” “เชื่อมสามเมือง สู่โลก
” และการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว อีก
ทั้งทาให้เกิดการลงทุน และการพาณิชย์เพิ่มขึ้น แนวโน้ม
การขยายตัวของเมืองสูงขึ้น และพื้นที่ตาบลสามเมืองมี
ขนาดเล็ก ง่ายต่อการบริหารจัดการและดูแลได้อย่างทั่วถึง
4. ตาบลสามเมือง เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี “สู่
ครัวของโลก” โดยได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว จาก
กรมการข้าว จังหวัดนครราชสีมา ทาให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น
5. ตาบลสามเมือง มีหมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับ
คัดเลือกเป็น “ ตาบลสหกรณ์ ” ในระดับจังหวัด คือ กลุ่ม
เกษตรกรทานาสามเมือง โดยได้จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
จาก สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และยังมีกลุ่มทอ
ผ้าไหมที่เข้มแข็ง มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลพระราชทานฯ
มากมาย อีกทั้งเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม”
โดยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ทาให้ประชาชนมีรายได้จากอาชีพเสริม
เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดี ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น
6. พื้นที่ตาบลสามเมือง มีแหล่งน้า คือ “ลาห้วยยาง” ซึ่ง
เป็นลาน้าที่มีความสาคัญแก่การดารงชีวิต เปรียบเหมือน
“สายน้าสายชีวิต” ของชาวตาบลสามเมือง และมีขนาด
ใหญ่ไหลผ่าน ทาให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อ
เกษตร
7. มีวัด และสถานปฏิบัติธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งสามารถพัฒนาจิตใจ เสริมสร้าง
ความพร้อม เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตาบลและเป็นแหล่งอนุรักษ์
สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

อุปสรรค (Threat)
4. การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ ในช่วงหลังฤดูการ
เก็บเกี่ยว และหน้าแล้ง เนื่องจากแหล่งงานรองรับไม่
เพียงพอ
5. ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจา เช่น วาตภัย ภัยแล้ง
การขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ทาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องจัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชน เป็นประจาทุกปีทาให้งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาด้านอื่นลดน้อยลง
6. กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
ท้องถิ่นบางฉบับ ล้าสมัย ทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอานาจ ตามระบบการปกครอง
ท้องถิ่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
7. แม้นโยบายของรัฐบาลจะส่งเสริม สนับสนุนการ
กระจายอานาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติ
ก็ยังมีปัญหา อุปสรรคอยู่ค่อนข้างมาก และยังไม่ได้รับ
ความจริงใจจากรัฐบาลที่จะทาให้เห็นผลอย่างแท้จริง

การบริหารงานบ ุคคล
การให้ บ ริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นับว่ามีความส าคัญ ยิ่งแสดงถึงความมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดทาตามอานาจ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552] ประกอบพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับปัจจุบัน
การจัดหาบุคลากรจะต้องเป็นไปตามภารกิจ หน้าที่ ที่จาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการแก่ประชาชน
ขณะเดีย วกัน ต้องคานึ งถึงภาระค่าใช้จ่ ายด้านงบประมาณเกี่ยวกับ การบริห ารบุ คคล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับพนักงานส่วนตาบล วันที่ 24 มิถุนายน 2547 คณะทางาน
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปีขึ้น โดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ 6 ส่วนดังนี้
ลาดับ
ตาแหน่ง
1 นักบริหารงาน อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
สานักงานปลัด
2 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด)
3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
5 บุคลากร
6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานจ้างทั่วไป
9 นักการภารโรง
10 คนงานทั่วไป
กองคลัง
11 นักบริหารงานการคลัง (ผู้อานวยการกองคลัง)
12 นักวิชาการเงินและบัญชี
13 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
14 เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
16 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ลาดับ
17
18
19
20
21

ตาแหน่ง
ส่วนโยธา
นักบริหารงานช่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)
ช่างโยธา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ระดับ
ชื่อ – สกุล
8 นายธีรพล นิธิปรีชา
6
6ว
6ว
5
4
3

นายจักรพงษ์ ช่างปลูก
นางสาวธารญา ธรโรจนอุดม
นางอภิญญา ขอมั่นกลาง
นางดวงนภา รอดวินิจ
จ่าสิบเอกกิตติ สีม่วง
นางสาวปรัศนีญา ยอดป้องเทศ
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วดอนรี
นายสารวย สานนอก
นายอัครปรีชา หาญชนะ

7 นางสาวเฉลา กมลเพชร
6ว นางสาวรินดร์ดา บุญแจ้ง
5 นางสาวชลลัดดา ทัดไทย
2-4/5
ว่าง
นางขวัญเรือน เขียนนอก
นางสาวระวีวรรณ ยะปะตัง
ระดับ
6
5
3
6
5

ชื่อ – สกุล
ว่าง
นายสุรินทร์ ยะปะเต
นายประยุทธ พระเรียง
ว่าง
นางสาววิลัยพร ดาสันทัด
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก-โนนสาราญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
ส่วนสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

6
6ว

ว่าง
นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ

คศ.1 นางพรรณิภา อาศัยนา
นางวันเพ็ญ สอ้อนกลาง
นางสาวบุบผา ประสาทนอก
ว่าง
ว่าง
คศ.1 นางสุภาพร แก้วพรม
นางประวิงศ์ ครูทองอินทร์
ว่าง
คศ.1 นางจาปี ปักนอก
นางสุภาพร จัดนอก
ว่าง
6
5
4

นางสุภาวดี แสนภูมิ
นางสาวพิมพ์พจี แวะสันเทียะ
นายสุวัฒน์ วรรณปะกา
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ๘)

สานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)

- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา
- งานตรวจสอบภายใน

-

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานรับจดทะเบียนพาณิชย์

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
-

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-

งานควบคุมโรค

-

งานรักษาความสะอาด

-

งานบริการสาธารณสุข
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ส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง ๖)
-

งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานธุรการ
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3. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีการเชื่อม
ระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย หรือระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN
ทาให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สานัก/กอง/ส่วนต่างๆ ในองค์การบริหารส่ว น
ตาบลสามเมือง นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น แต่จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้
งานยังมีจานวนไม่เพียงพอและกว่า 30 % เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย
2. สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต องค์การบริห ารส่วนตาบลสามเมือง ได้เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับ เครือข่ายระบบ Internet ด้วยระบบวงจรเช่าบริษัท กสท. โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) (CAT) ที่ความเร็ว 50 Mbps
3. สถานภาพด้านฐานข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ได้จัดทาฐานข้อมูลของจังหวัด
และฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยมอบหมายให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็น
ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
4. สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทาโครงการ
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามเมื อ ง ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
ตลอดจนสนับ สนุ น ให้ บุ คลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสั มมนากับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
4. สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
จุดแข็ง(Strengths)
1. นโยบายระดับชาติให้ความสาคัญต่อการพัฒนา และการใช้ ICT
2. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ให้การสนับสนุนด้วยดี
3. ระบบ ICT ที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน
2. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญทั้งในด้านระบบเครื อข่าย และระบบการ
จัดการสารสนเทศที่เพียงพอ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่เพียงพอ ทั่วถึง
4. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากรค่อนข้างน้อย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 2558-2562
โอกาส(Opportunities)
1. รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดชอบระดับชาติ
2. ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองได้ในที่สุด
3. การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมปัญญาและการเรียนรู้
4. การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น
5. ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพิ่มขึ้น
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามลาดับ
ภัยคุกคาม(Threats)
1. ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง

หน้า 27

2. โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง
3. ศักยภาพการแข่งขันด้าน ICT ของไทยยังต้องพึ่งพาต่างชาติจานวนมาก
4. ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้ ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25582562

ส่วนที่ 3
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย แผนงำน/กิจกรรม
ย ุทธศาสตร์
เพื่อให้ บ รรลุซึ่งวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของการพัฒ นาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่ อสาร
อย่ างเป็ น รู ป ธรรมภายใต้ เงื่ อ นไขที่ เป็ น จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คามของการพั ฒ นา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
พ.ศ. 2558 – 2562 ได้กาหนดยุทธ์ศาสตร์ในการดาเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ย ุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาค ุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร และ
ความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองได้ โดยจัดให้มีการพัฒนา website ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามเมือง เพื่อที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e-Service ได้ต่อไป
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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เป้าหมาย
1. ประชาชนในตาบลสามารถเข้าถึงและใช้ ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับการบริการได้ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
2. ทุ ก ส านั ก/กอง/ส่ วน มีระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของตัว เอง เพื่อให้ ข้อมูล ข่าวสารและการ
บริการแก่ประชาชน
แผนงาน/กิจกรรม
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนา website ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เพื่อการบริหารและการให้บริการ
ประชาชน
ย ุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร และการบริการ โดยความร่วมมือจากสานัก/กอง/ส่วน ในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง สร้าง
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การสารสนเทศ (Operation center) เชื่ อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อ มูล ระดับ อ าเภอ และระดั บจั งหวัด
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและให้การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับ
การบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการปฏิรูประบบราชการ
เป้าหมาย
1. การบริหารจัดการมีระบบข้อมู ลกลางที่สอดรับกันทุกระดับและทุก สานัก/กอง/ส่วน ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง
2. การบริหารจัดการของทุกสานัก/กอง/ส่วน มีคลังข้อมูล (Data warehouse) เพื่อการวางแผนการ
ประเมินผลและการตัดสินใจ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562
3. จั ด ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศระดั บ ต าบล เพื่ อ เชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกส่วนงาน
4. การบริ ห ารจั ด การให้ มี ร ะบบงานคอมพิ ว เตอร์ ที่ เป็ น ระบบบริ ห ารงานกลาง ได้ แ ก่ ระบบ
บริหารงานบุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงาน งบประมาณและการเงิน รวมทั้ง
พัฒนาระบบงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การบริหารงาน ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีผู้รับผิดชอบในทุกสานัก/กอง/ส่วน
6. ทุก สานัก/กอง/ส่วน ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอนและลดจานวนการใช้กระดาษ
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
แผนงาน/กิจกรรม
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร
1.1 พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อการบริหารการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตามเพื่อประเมินผล
1.3 อบรมบุคลกรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนา และจัดหามาใช้งาน
2. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการจัดการ
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสานัก/กอง/ส่วน จัดทาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
2.3 จัดให้มีการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบเปิด
2.4 จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในสานักงาน ลดขั้นตอนและลดกระดาษในทุก สานัก/
กอง/ส่วน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานในสานัก/กอง
3. แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาการบริหารและการบริการ
3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับตาบล
3.2 ส่งเสริมให้ทุก สานัก/กอง/ส่วนใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Intranet
และ Internet แก่ สานัก/กอง/ส่วน ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งาน
ตามบทบาทหน้าที่
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ ทุก สานัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 2558-2562
3.5 จั ด ให้ มี ก ารประกวดสื่ อ ทางด้ า นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ Multimedia สื่ อ โทรทั ศ น์ และวิ ท ยุ เพื่ อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ย ุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ ุคลากรด้าน ICT
พัฒ นาบุ คลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้ มีการอบรมความรู้ด้าน ICT ตาม
แนวทาง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองกาหนดไว้

เป้าหมาย
1. ทุก สานัก/กอง/ส่วน มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุกระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ
1.1 จัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ดาเนิน
กิจกรรมทางด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 จัดหาและพัฒ นาบุ คลากรผู้ส อน ICT ทั้งที่มีอยู่เดิมและต้องเพิ่มขึ้นใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ด้าน ICT มากขึ้นโดยลาดับ
2. แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน ICT
2.1 สร้างเครือข่ายความร่ว มมือ ระหว่างส่ ว นราชการในตาบล อาเภอ และภาคเอกชนเพื่ อให้
สามารถใช้ทรัพยากรทางด้าน ICT และประสบการณ์ร่วมกันได้
ย ุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่าย
ร่วมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดาเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ร่วมมือกับ เอกชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ รวมทั้งการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ควบคุมดูแลบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายภายใน ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
2. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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4. องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีระบบเครือข่ายภายใน ที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือได้
สามารถเชื่อมต่อได้ทุกส่วนงาน
5. องค์การบริห ารส่ วนตาบลสามเมือง มีระบบเครือข่ายที่ส ามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลั ก
ระดั บ กระทรวงได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ร ะดั บ Bandwidth ไม่ ต่ ากว่ า 2 Megabit แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562
6. มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ และบริการ internet แก่ประชาชน
7. องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้พัฒนาขึ้น
แผนงาน/กิจกรรม
1. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์
1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license
1.2 สนั บสนุน ให้ทุก สานั ก/กอง/ส่วน ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒ นาโดยคนไทย หรือซอฟต์แวร์ Open
source
2. แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในด้านการให้บริการและด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม
2.2 จัดหาระบบเครือข่าย Gigabit สาหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของทุกสานัก/กอง/ส่วน
ในสังกัดให้เป็นเครือข่ายเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
2.3 ซ่ อ มแซมเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละอุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ให้ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2.4 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อระดมสรรพกาลังในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT
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ส่วนที่ 4
แผนงำน/โครงกำร
ย ุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาค ุณภาพชีวิตของประชาชน
ลาดับ
1
2

โครงการ

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
2558 2559
2560 2561 2562 รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 30,000 20,000 5,000 5,000 5,000 งานบริหาร
บริหาร และการให้บริการประชาชน
ทั่วไป
โครงการพัฒนา website ขององค์การ 50,000 7,000 7,000 7,000 7,000 งานบริหาร
บริหารส่วนตาบลสามเมือง เพื่อการ
ทั่วไป
บริหาร และการให้บริการ ประชาชน
รวม 80,000 27,000 13,000 13,000 13,000

ย ุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
ลาดับ
1
2
3
4

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรทุก ระดับ
เพื่อการบริหารการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ
โครงการอบรมบุคลกรกลุ่ม ผู้ปฏิบัติ
ให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานในสานักงานลดขั้นตอน
และลดปริมาณการใช้กระดาษ
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
สารสนเทศระดับ ตาบล
รวม

2558
5,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
5,000 5,000 5,000

2562
5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งานบุคคล

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

งานบุคคล

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

งานธุรการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งานบริหาร
ทั่วไป
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
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ย ุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ ุคลากรด้าน ICT
ลาดับ
1

2
3

โครงการ
2558
10,000

โครงการจัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิค
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร เพื่อให้ดาเนินกิจกรรมทางด้าน
ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาม
เมือง
โครงการอบรมบุคลกรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้
20,000
สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
40,000
ระหว่างส่วนราชการในตาบล อาเภอ และ
ภาคเอกชน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ทางด้าน ICT และประสบการณ์ร่วมกันได้
รวม
70,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
30,000 15,000 15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งานบุคคล

2562
15,000

20,000

10,000

10,000

10,000

งานบริหาร
ทั่วไป

40,000

40,000

40,000

40,000

งานบริหาร
ทั่วไป

90,000

65,000

65,000

65,000

ย ุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เหมาะสม
ลาดับ
1
2
3

4

โครงการ
โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ ถูกต้องตาม
กฎหมายใน ลักษณะของ Government
license
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในด้านการให้บริการ
และด้านการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
โครงการจัดหาระบบเครือข่าย Gigabit
สาหรับ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
ของทุกสานัก/ กอง/ส่วน ในสังกัดให้เป็น
เครือข่ายเดียวกันอย่าง ทั่วถึง ปลอดภัย
และเชื่อถือได้
โครงการจัดซื้อ / ซ่อมแซม เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้
สามารถนากลับมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม

2558
50,000

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
50,000 50,000 50,000

2562
50,000

40,000

40,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งานบริหาร
ทั่วไป

40,000

10,000

10,000

งานบริหาร
ทั่วไป

200,000 100,000 50,000

50,000

50,000

งานบริหาร
ทั่วไป

35,000

16,000

16,000

ทุ ก ส านั ก /
กอง/ส่วน

35,000

35,000

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

ส่วนที่ 5
กำรบริหำรจัดกำร และกำรติดตำมประเมินผล
1. การบริหารจัดการ
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เพื่อให้ แผนแม่บ ท ICT ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลสามเมือง บังเกิดผลทั้งในทางปฏิ บัติ และ
ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการจึงต้องดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยอมรับและนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. กาหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
และกาหนดเป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง จะใช้เป็นกรอบการ
ขอตั้งงบประมาณ
3. ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบเพื่อดาเนินงานด้าน ICT
ให้บังเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
4.1 คณะกรรมการพัฒนาและบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.2 คณะกรรมการพัฒนาและบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
4.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
5. ให้คณะกรรมการแต่ละ สานัก/กอง/ส่วน รายงานผลความสาเร็จในการดาเนินการใช้ ICT ตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบตามลาดับทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีความจาเป็นต้องรายงานความสาเร็จให้ผู้บริหารทราบ

2. การติดตามประเมินผล
1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
กาหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดในแผนนี้
รวมทั้งให้ สานัก/กอง/ส่วน มีส่วนร่วมในการกาหนดและเป็นที่ยอมรับโดย
1. สร้ า งตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามแผน เพื่ อ ใช้ ในการติ ด ตาม
ประเมินผล ทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการพัฒนาและตั วชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กร หรือสานัก/
กอง/ส่วน ในการนาแผนแม่บทไปใช้
2. จัดระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดความสาเร็จของการพัฒ นาในทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลการดาเนินการเพื่อให้เอื้อต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการกาหนดตัวชี้วัด กับสานัก/
กอง/ส่วน
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
ดาเนิ นการติดตามประเมิน ผล และรายงานความสาเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเองและการ
ประเมิน ภายใน รวมทั้ งจั ด ให้ มี การประเมิ น ภายนอก เพื่ อ การปรับ ปรุงแก้ ไขการด าเนิ น การอย่างต่อ เนื่ อ ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558-2562

3. ตัวชี้วดั ความสาเร็จของแผน
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน
1.1 อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละ สานัก/กอง/ส่วน ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง
1.2 อัตราการเพิ่มของ Web page เพือ่ การบริหารจัดการและการจัดการบริการ
1.3 ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ
2. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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1. สัดส่วนของ สานัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ที่สามารถ เชื่อมต่อ internet และ
มีการให้บริการสารสนเทศ
2. อัตราการเพิ่มของผู้ใช้บริการศูนย์ ICT ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ
1. จานวนหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองที่ใช้ ICT ในการบริหารอย่างครบวงจร
2. ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพื่อการตัดสินใจ
4. สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการดาเนินการ
5. จานวนบริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ที่สามารถ ให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ดาเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7. จานวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน
8. สัดส่วนของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างศูนย์ข้อมูล กลาง
9. ปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
10. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
11. สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ICT
12. สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพื่อการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
1. จานวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ
2. อัตราของหน่วยงานที่ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
3. จ านวนผู้ ป ฏิ บั ติงานด้าน ICT ที่ได้รับการพั ฒ นาให้ มี ทั กษะและความเชี่ยวชาญ เฉพาะในการ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
1. สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
2. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
3. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน / ผู้ใช้
4. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่ายเป็น GIGABIT : Fast Ethernet
5. จานวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ internet
ภายในหน่วยงาน
6. อัตราการเพิ่มของ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7. อัตราการเพิ่มของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ เป็น Open Source
8. สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
9. สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพกาลังจากแหล่งต่างๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ ICT องค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (พ.ศ. 2558 – 2562) องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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