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ส่วนที่ 1 
บทท่ัวไป 

 
 
1. ความเป็นมาของการจัดท าแผนแม่บทฯ  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงหลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ในการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เพ่ือ 
สนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานของส่วน 
ราชการ ภายใต้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ทั้งนี้ เ พ่ือประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มเปูาหมายองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นการจัดท าแผนภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบ
ต่าง ๆ ดังนี้  

1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันศุกร์      

ที ่12 กันยายน 2557  
นโยบายด้านที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทาง กฎหมาย 

มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ  ด าเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึก และความผูกพัน
ภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริง เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน  เนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ 
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแกป่ระชาชนในที่สุด  

นโยบายด้านที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาล ได้
ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การ
บริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้าง ความ
ไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียนโดย เน้น
ความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคี และ
พหุภาค เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์การเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข กับผู้มีความคิดเห็นต่ างจาก รัฐ 
สร้างความเชื่อม่ันในการะบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
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โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้ าที่ ฝุายบ้านเมือง 
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได ้

 
  
พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ 

รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  
บนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการคุ้มครองดูแลคนไทย และผลประโยชน์ของคน ไทย
ในตา่งแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด โลกทัศน์
ลักษณะสากล เป็นต้น  

นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ใน
ระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงาน ทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ปูองกันและแก้ ไข 
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้ น 
บริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ า เป็น และเพ่ิมความ 
เขม้งวดในการระวังตรวจสอบ  

ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ 
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่ งเสริม 
คุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์ และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดย 
จัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชน 
และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย 
สร้างความเข้มแข็ง และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน 
อาเซียน  

จัดระเบียบ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ 
ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร และการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ 
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ าและออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่ มิใช่



~ 3 ~ 
 

เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  

นโยบายด้านที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้ มี 
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้ าง 
สัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน การเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา  จัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และ บริหารจัดการได้
อย่างอิสระคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอน ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน การสอน 
เพ่ือเป็น เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมิน
สมรรถนะที่ สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ทะนุบ ารุง 
อุปถัมภ์ พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จรยิธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 นโยบายด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความ 
เหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนา 
ระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้ างกลไกจัดการสุขภาพใน 
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้ างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร 
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง 
การแพทย์และสาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ ปัญหาการ 
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดย
จัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม  

นโยบายด้านที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบาย 
เศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้ างคาอยู่ 
และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น 
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล ไม่ให้
มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่าเพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  
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ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพ่ือที่จะสนับสนุนการ 
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  

นโยบายด้านที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนา 
ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี 
เจ้าพระยา แมโ่ขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการ 
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการ 
พัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการ 
เชื่อมโยงกระบวนการผลิต และการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดย 
ระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด    
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 
 
นโยบายด้านที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ 

วิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่ ง 
เปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของ
ประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการ 
ศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ 
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  

นโยบายด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ 
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ และการสร้าง 
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของ 
รัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม่มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 
ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ 
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น ก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
ให้เป็นเอกภาพในทุกมติิทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน
ไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และ น้ าเสีย     
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ สนับสนุน
ให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อ ขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ             
ใช้มาตรการทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  
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นโยบายด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน มี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสม เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง ความตอ้งการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง การอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความ เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด้านการด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิม
ศักยภาพในการแขง่ขันกับนานา ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดย
จะด าเนินการตั้งแตร่ะยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้  

นโยบายด้านที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้ าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความ   
ตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และ
ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพ หน่วยงานที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ กระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มา ใช้เพ่ือเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย และค่าใช้จ่าย
แก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่ งเสริม กองทุนยุติธรรม
เพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์ หรือได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช้กับ การปูองกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านมนุษย์ แรงงานทาส การ
ก่อร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 

2. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

ก าหนดให้ทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  
ของผู้บริหาร 

2. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนแม่บท  
1. เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องมีทิศทางเดียวกัน  
2. เพ่ือให้บุคลากรได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการ ปฏิบัติงาน 

และการบริการอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
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 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  ให้ไปสู่เปูาหมาย
ที่ก าหนดโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการด าเนินการเสริมสร้างการแข่งขันทาง  
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระพับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้า การบริหารและการ 
ลงทุน  

3. วิสัยทัศน์  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  

สนับสนุนการบรรลุภารกิจการบริหารจัดการ โดยที่ประชาชนในต าบลมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์การ  
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง โดยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนา  
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

4. พันธกิจ  
น า ICT มาสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ทั้งทางด้าน 

การบริการประชาชนและการบริหารงานโดยเน้นการพัฒนา ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  
3. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  
4. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพ่ือการบริการประชาชน และการบริหารจัดการขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  
 
 
 

5. เป้าประสงค์  
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสม  

กับการใช้งานอย่างเพียงพอทั่วถึง รวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ  
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น  

ระบบต่อเนื่อง เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ 

ทันต่อเหตุการณ ์ 
4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหาร และการดูแลรักษาให้มี  

ประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาระบบการสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง-ขนาด 
ต าบลโคกปี่ฆ้อง เป็นส่วนหนึ่งอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก

ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่อยู่ติดประเทศกัมพูชา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 237 

กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 230 กิโลเมตร  และห่างจากอ าเภอเมืองสระแก้ว ประมาณ 11 กิโลเมตร 

ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วประมาณ 17 กิโลเมตร  ต าบลโคกปี่ฆ้อง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 418.9 ตาราง

กิโลเมตร (261,812.5 ไร่) 

อาณาเขต 
ต าบลโคกปี่ฆ้อง มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเทือกเขาพนมดงรักและอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลศาลาล าดวนและต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

ลักษณะภูมิประเทศ  
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ภูมิประเทศของต าบลโคกปี่ฆ้อง ตั้งอยู่ที่ ละติจูด....องศาเหนือ  ลองติจูด ....องศาตะวันออก 

สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง....เมตร  ภูมิประเทศของต าบลโคกปี่ฆ้องส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขาสลับกับที่ราบ

ลุ่ม และบางพ้ืนที่เป็นแอ่งกะทะ มีคลองสายหลักคือคลองพระปรง และคลองย่อยเกือบทุกหมู่บ้าน ท าให้พ้ืนที่

เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชไร่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย หรือมีหินโผล่กระจาย มีลูกรังเป็นบางส่วน มี

ปุาและทุ่งหญ้า มีภูเขา 1 ลูก ชื่อ เขาเทียน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 18 

ที่มาของต าบลโคกปี่ฆ้อง  ตามเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากเหตุการณ์และปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในพ้ืนที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 3 เป็นชุมชนดั้งเดิม ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 กล่าวไว้ว่า ในอดีตนั้นทุกวัน

พระ 15 ค่ า ช่วงเวลาใกล้ฟูาสางชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงดังขึ้นเป็นประจ า ลักษณะเหมือนดนตรีไทยบรรเลง

เพลง ซึ่งมีต้นเสียงมาจากหนองน้ าใหญ่ ต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกหนองน้ านี้ว่า “หนองปี่ฆ้อง” ตราบจนทุกวันนี้ 

สาเหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีฆ้องใหญ่อยู่ใต้น้ าแห่งนั้น เวลาลงไปจับปลาจะรู้สึกเหมือนว่าเท้าไป

เหยียบโดนฆ้องใหญ่ใต้น้ า แต่ไม่มีใครสามารถลงไปค้นหา(งมหา)เพ่ือไปหยิบจับฆ้องนั้นได้เลย เนื่องจากในพ้ืนที่

หมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติมายาวนานและชาวบ้านมีความเชื่อในเหตุการณ์และเรื่องเล่าขานกันอย่างกว้างไกล จึงได้

น ามาเป็นชื่อประจ าต าบล ว่า “โคกปี่ฆ้อง” ในเวลาต่อมา 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูกาลของต าบลโคกปี่ฆ้อง เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟูาอากาศของประเทศไทยแบ่งออกได้

เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ ท าให้บริเวณต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้วมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในบางปี
ฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าที่ก าหนดนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุ ม
ประเทศไทย ถ้าแผ่ลงมาช้าฤดูหนาวจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคม เป็นต้นไป 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดู 
มรสุม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป และในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น 
ลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน คือ ภาคเหนือ                      ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในระยะนี้จึงมีความชื้นขึ้นมาก ท าให้ฝนตกมาก ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
จนถึงกลางเดือนตุลาคม หลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว 

ข้อมูลการปกครอง 
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ต าบลโคกปี่ฆ้อง แบ่งการปกครองเป็น 19 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านเนินยางแดง  หมู่ที่ 2 

บ้านคลองน้ าใส  หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าอ้อย  หมู่ที่ 4 บ้านลุงพลู   หมู่ที่ 5 บ้านวังจั่น   หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง   หมู่

ที่ 7 บ้านด่านเนินสง่า  หมู่ที่ 8 บ้านหนองขี้เห็น  หมู่ที่ 9 บ้านใหม่กุดชีวา  หมู่ที่ 10 บ้านบะขมิ้น  หมู่ที่ 11 บ้าน

หนองมาตร  หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน  หมู่ที่ 13 บ้านเจ็ดหลัง  หมู่ที่ 14 บ้านเนินยางงาม  หมู่ที่ 15 บ้านซ า

บอน  หมู่ที่ 16 บ้านนาตอ  หมู่ที่ 17 บ้านคลองอีแตก  หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ใหญ่  และ  หมู่ที่ 19 บ้านน้อย

พัฒนา 

ข้อมูลด้านประชากรและผู้น าชุมชน 
ข้อมูล ณ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 : พจน์ เอมบัณฑิตย์ ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว  มีประชากรทั้งสิ้น 12,588 คน แยกเป็นชาย 6,205 คน  หญิง 6,383 คน จ านวนครัวเรือนตาม

ทะเบียนราษฎร์ รวม 3,459 ครัวเรือน    

ประกอบกับข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ.) ปี 2557  ต าบลโคกปี่ฆ้อง ที่จัดเก็บได้  จ านวน

ครัวเรือนอาศัยอยู่จริง 2,308  ครัวเรือน รวมจ านวนประชากร 8,052 คน เพศชาย 3,976 คน เพศหญิง 4,076 

คน 

 

หมู่ที่ 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวน 

พื้นที่(ไร่) 
รายช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง 

1 299 350 649 193  นายพงศ์พันธุ์  ไผ่สมบูรณ์ 

2 229 226 455 139  นายไพรวัลย์  บงลา 

3 265 262 527 141  นายหัสธไชย  เคลือบคลาย 

4 177 186 363 111  นายสายยันต์  ล าเทียน 

5 312 356 668 172  นายวงศกร  ใยไธสง 

6 154 163 317 106  นายบุญธรรม  จันเพ็ชรพะเนา 

7 130 139 269 63  นายวรกิต  แก้วสุนทร 

8 234 250 484 106  นางสังวาล  หินจีน 

9 136 171 307 116  นางลมัย  ช่างอบ 

10 292 270 562 153  นายบันเทิง  ฆ้องอินตะ 

11 230 222 452 128  นายธวัชชัย  เด่นกระจ่าง 

12 196 178 374 124  นายคะนอง  น้ าใจ 
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13 178 164 342 124  นายไพเราะ  อ่อนน้อม(ก านัน) 

14 155 163 318 77  นายสาโรจน์  พรมบัง 

15 162 159 321 91  นายสุพรรณ  ฆ้องช่วย 

16 193 216 409 127  นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นแก้ว 

17 248 238 486 134  นายยรรยง  ใจเที่ยง 

18 153 135 288 80  นายจรัญ  ปรีดานันท์ 

19 233 228 461 123  นายประเสริฐ  บุญมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านสังคม  สามารถอธิบายสภาพสังคมโดยรวมได้ดังนี้ 

ข้อมูลสังคมทั่วไป 

- สังคมทั่วไปทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศนับวันยิ่งมีปัญหาค่อนข้างวิกฤต
และทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและรวดเร็ว จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจะแก้ไขหรือสร้างภูมิคุ้มกันได้ทันในขณะนี้ 
เนื่องจากสังคมทุกวันนี้เป็น “โลกไร้พรมแดน(Social Network) ไร้คุณธรรม ไร้ระเบียบวินัย” สุดท้ายก าลังจะ
กลับไปเป็นสังคมยุคเถื่อนคือคนที่มีอ านาจ แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่ได้และปกครองสังคม/โลกได้นั่นเอง  ในการนี้
พอจะพิจารณาจัดแยกปัญหาออกเป็นข้อ ๆ ตามที่ได้สอบถามและรวบรวมไว้จากบุคคลและองค์กรที่รับผิดชอบ 
ไว้ดังนี้ 

1) ปัญหาครอบครัว เช่น แตกแยกขาดความอุบอุ่น สอบถามจากห้องเรียนระดับประถม
ที่ 1 แห่งหนึ่ง จากครูประจ าชั้น แจ้งว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่หย่าร้างกัน สาเหตุจากความยากจน ทัศนคติที่
แตกต่าง  วัยวุฒิไม่พร้อมกับการสร้างครอบครัว ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ขาดการศึกษาการเรียนรู้ทาง
สังคมด้วยคุณธรรม 

2) ปัญหาผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ และขาดลูกหลานดูแล ลูกหลานไม่รับผิดชอบ 
ตรงกันข้ามผู้สูงอายุกลับต้องมาดูแลเลี้ยงหลานทั้งที่วัยเกินหกสิบปีแล้วควรจะได้พักผ่อน ฟังธรรมยามว่าง กลับ
ขาดโอกาสนี้ไป 
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3) ปัญหาเด็กและวัยรุ่น เกิดน้อยลง หรือเกิดง่ายตายเร็ว วัยรุ่นสร้างปัญหาสังคม
มากมายชอบท าสิ่งที่เสี่ยง ๆ ตามกระแสสังคมผิด ๆ เช่นยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเป็นที่พ่ึงทางใจ หรืออยากทดลอง  เชื่อ
เพ่ือน เล่นเกมส์คอม/อินเตอร์เน็ตและหรือการพนันบอลออนไลน์ เข้ากลุ่มเด็กแวนด์(มอ เตอร์ไซด์สร้างความ
ร าคาญสังคม) ยุ่งเกี่ยวอาชญากรรมต่าง ๆ เลียนแบบพฤติกรรมจากภาพยนต์หรือเกมส์คอมพิวเตอร์ ที่ส าคัญ
อาศัยในการสร้างปัญหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อ่ืน ๆ ท าให้ปัญหาเกิดขึ้นเร็ว และ
แก้ปัญหายากขึ้นตามนวัตกรรมใหม่ที่ก้าวหน้า กล่าวง่าย ๆ คือ เกิดง่ายดับง่าย สรุปอายุสั้นขึ้นเรื่อย ๆ คือเพียง
แค่ 11 ขวบก็พบปัญหาเหล่านี้แล้ว ยิ่งน่าเป็นห่วงคือวัยรุ่นอายุประมาณ 17 – 18 ปี มีท้องที่ไม่พร้อมประมาณ 
40% ในปัจจุบัน 

4) ปัญหาคนวัยท างาน คือ ประมาณ 25 ปี -  45 ปี ไม่มีงานท า ไม่พร้อมมีบุตรหรือรับ
เลี้ยงบุตร จึงเป็นเหตุให้น าลูกหลานไปให้พ่อแม่ผู้สูงอายุดูแล  และนับวันเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันตัวเลข
ประมาณ 60% สุดท้ายบางรายก็หนีพ่อแม่และทิ้งหลานให้ปูุย่าตายายเลี้ยงให้ตลอดชีวิต ปัญหาที่ถามตามมาคือ 
ถ้าผู้สูงอายุเสียชีวิตไป ใครล่ะจะมารับผิดชอบหลานคนนั้น ท้ายที่สุดตกอยู่ที่สังคมส่วนรวม นี่แหละเรียกว่าสังคม 
ก็คือสังคม ดังนั้นสังคมควรจะร่วมรับผิดชอบ สร้างเป็น “สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งภูมิคุ้มกัน สังคมแห่ง
เอื้ออาทร ด้วยหลักคุณธรรมน าชีวิต” เท่านั้นจึงอยู่รอดอย่างยั่งยืน 

- ส าหรับต าบลโคกปี่ฆ้องประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง อดทน ขยันเป็นพ้ืนฐาน  แต่ขาด
เป็นคนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ขาดความเชื่อมั่นในความดี/ในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่  จนเป็น
เหตุให้เป็นประชาชน ต้องยอม ต้องตามใจผู้น าชุมชนหรือนักการเมือง ข้าราชการเกือบทั้ งสิ้น เป็นเหตุให้การ
พัฒนาท้องถิ่นด้อยประสิทธิภาพโดยพอสมควร ซึ่งยังถือว่าผู้น าชุมชนเข้มแข็งเป็นส่วนใหญ่จึงน าพาสังคมมาถึง
ทุกวันนี้ได ้

- ประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือต่อภาครัฐเสมอ แต่ส่วนใหญ่ยังต้องการสิ่งตอบแทน
เพ่ือความอยู่รอดเพราะฐานะยากจนและมีหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจค าว่าจิตอาสาที่แท้จริง  เช่น อปพร. 
ผู้แทนทางการเมือง ผู้น าชุมชน กล่าวคือจิตอาสาข้อแรกคือไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ  

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักการอยู่ร่วมกันแบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์หรือใช้
ชีวิตบูรณาการที่สร้างสรรค์ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่การศึกษาไม่สูง แต่ไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของชีวิต ขึ้นอยู่กับการใช้
ปัญญาบริหารชีวิตของแต่ละคน หลายคนความรู้ ป. 4 แต่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้  

- ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ต่ า ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ  หรือเหลือเก็บออมหรือซื้อสิ่งของ
จ าเป็นเพ่ือปัจจัยสี่เหมือนคนทั่วไปที่มีความคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขแล้ว สุดท้ายส่วนใหญ่มีปัญหาทางครอบครัว
ตามมา เช่น ลูกหลานเกเรติดยาเสพติด คบเพ่ือนฝูงที่ไม่ดี ไม่ได้รับการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น ครอบครัวแตกแยก 
การอพยพแรงงานออกจากพ้ืนที่ไปจังหวัดที่เจริญก้าวหน้ากว่า สุดท้ายครอบครัวขาดความอบอุ่น เป็นต้น 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร แต่ไม่มีการพัฒนาการบริหารจัดการ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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- ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอิสานในการติดต่อสื่อสาร 

- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินการเกษตรเป็นของตนเอง 

- ประชาชนส่วนใหญ่ก าลังจะอยู่ในสังคมใกล้ชิดโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับการควบคุม
ความปลอดภัยหรือด้านมลพิษ 

- ประชาชนที่มีผู้น าชุมชนเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าท า แต่ยังขาดการเรียนรู้ด้านภาวะผู้น าอย่าง
แท้จริง ขาดการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับส าคัญ ๆ ให้
จริงจัง และบางครั้งผู้น าก็เป็นแบบขอไปที มีต าแหน่งไว้โก้ ๆ ประดับบารมีตนเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ไม่
ค านึงถึงความสุขความพึงพอใจของประชาชนโดยแท้จริง 
 

   
ข้อมูลผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

หมู่ที่  
จ านวน (คน) รวม 

(คน) 

 

จ านวน (คน) 
รวม (คน) 

เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง 

1 9 6 15 54 75 129 

2 6 9 15 36 43 79 

3 10 5 15 45 59 104 

4 12 7 19 25 36 61 

5 11 6 17 47 70 117 

6 11 4 15 33 49 82 

7 4 2 6 18 25 43 

8 12 7 19 37 39 76 

9 3 5 8 26 57 83 

10 13 13 26 52 53 105 

11 1 5 6 33 38 71 

12 7 4 11 34 31 65 

13 7 2 9 26 34 60 

14 2 - 2 14 22 36 

15 1 6 7 20 21 41 

16 4 2 6 27 39 66 
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17 7 3 10 28 38 66 

18 3 2 5 25 22 47 

19 5 3 8 27 36 63 

รวม 128 91 219 607 787 1,394 
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ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของต าบลโคกปี่ฆ้อง 

 

หมู่ที่ 
จ านวน (คน) 

รวม (คน) 
เพศชาย เพศหญิง 

1 2 1 3 

2 - - - 

3 1 2 3 

4 1 1 2 

5 - - - 

6 - 1 1 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 2 2 4 

11 1 2 3 

12 - - - 

13 - 2 2 

14 - - - 

15 - - - 

16 - 1 1 

17 - - - 

18 1 3 4 

19 - 2 2 

รวม 8 17 25 
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ข้อมูลสังคมแยกตามลักษณะส าคัญเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1) ด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตารางจ านวนนักเรียนรายสังกัด ในต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

ที ่ หน่วยงาน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 772 724 1,496 

2 ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - - - 

3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - - - 

4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - - - 

5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 121 122 243 

6 สถาบันพระบรมราชชนก - - - 

7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - - - 

8 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - - 

รวมทั้งสิ้น 893 846 1,739 

แยกเป็นรายโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1) ตารางจ านวนนักเรียนรายโรงเรียน ในต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

ที ่ หน่วยงาน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

1 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง)                      หมู่ที่ 6 228 225 453 

2 โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส                                หมู่ที่ 2 125 121 246 

3 โรงเรียนบ้านวังจั่น                                       หมู่ที่ 5 69 70 139 

4 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์                         หมู่ที่ 13 55 48 103 

5 โรงเรียนบ้านลุงพลู                                     หมู่ที่ 4 54 50 104 

6 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น                               หมู่ที่ 8 75 84 159 

7 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)                หมู่ที่ 10 64 49 113 

8 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง                              หมู่ที่ 12 30 21 51 

9 โรงเรียนวนาสงเคราะห์                                 หมู่ที่ 1 72 56 128 

รวมทั้งสิ้น 772 724 1,496 
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           2) ตารางจ านวนนักเรียนรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

ที ่ หน่วยงาน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง)    หมู่ที่ 6 25 20 45 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองน้ าใส        หมู่ที่ 2 14 16 30 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังจั่น                หมู่ที่ 5 12 21 33 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.สามัคคีประชาสรรค์        หมู่ที่ 13 11 16 27 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลุงพลู                หมู่ที่ 4 17 16 33 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น        หมู่ที่ 8 21 16 37 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.บ้านบะขม้ิน(วัชระอนุสรณ์)หมู่ที่ 10 21 17 38 

รวมทั้งสิ้น  121 122 243 

     2) ด้านการศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจ านวน 16 แห่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมหรือการละเล่นพ้ืนบ้านที่เด่นชัดเป็นของท้องถิ่นตนเองที่ชัดเจนคือประเพณีแห่ดอกผึ้ง เท่านั้น  
เนื่องจากเป็นชุมชนอพยพมาอาศัยจากหลายจังหวัด เช่น ย้ายมาตั้งถิ่นฐานจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
กรุงเทพฯ บุรีรัมย์ ฯลฯ เป็นต้น งานเทศกาล/ประเพณีที่จัดประจ าทุกปีก็เพียงเข้าร่วมประเพณีงานเทศกาล    ดู
ผีเสื้อ ซึ่งจังหวัดสระแก้วเป็นผู้จัดเป็นหลัก     

 3) ด้านสาธารณสุข 
3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบล จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 

 รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง  

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1, 5, 6, 7, 11 

 รพ.สต.ลุงพลู 

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 3, 4, 9, 16 

 รพ.สต.คลองน้ าใส 

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 2, 12, 14, 15, 19 

 รพ.สต.บะขม้ิน 

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 8, 10, 13, 17, 18  

3.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  จ านวน  1 แห่ง 

3.3 เครื่องมือทางการแพทย์ (ยูนิตท าฟัน)  จ านวน  1 เครื่อง 
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3.4 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  5 แห่ง 

3.5 อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จ านวน   157 คน ประกอบด้วย 

 ประธาน อสม. ประจ าหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 นางแสงจันทร์ มีสัตย์ 

 หมู่ที่ 2 นางมยุรี  ด่านประชุม 

 หมู่ที่ 3 นายบุญเหรียญ ก าปะ 

 หมู่ที่ 4 นายประทีป ประมวลศิลป์ 

 หมู่ที่ 5 นายปุูย  บุญธรรม 

 หมู่ที่ 6 นายสุพรรณ์ เครือทอง 

 หมู่ที่ 7 นางเบญจมาศย์ นวลส าเนียง 

 หมู่ที่ 8 นายวิชิต  สร้อยจ าปา 

 หมู่ที่ 9 นายสงวน กุลบุตร 

 หมู่ที่ 10 นายสมหมาย ฆ้องหลวง 

 หมู่ที่ 11 นายลพ  คชสาร 

 หมู่ที่ 12 น.ส.เจนจิรา ศิริประโคน 

 หมู่ที่ 13 นายวิชัย  สิงห์สนั่น 

 หมู่ที่ 14 นางมลิวรรณ์ ฆ้องต้อ 

 หมู่ที่ 15 นางหทัยชนก ปานอุทัย 

 หมู่ที่ 16 นายณรงค์ ปิ่นแก้ว 

 หมู่ที่ 17 นางค ากอง ประกอบกิจ 

 หมู่ที่ 18 นายประเทือง มณฑาลพ 

 หมู่ที่ 19 นางอุดร  ด่านกลอง 

4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.1 จุดตรวจ/บริการประชาชน   จ านวน  2 แห่ง 

4.2 ปูอมยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  จ านวน  - แห่ง 

4.3 ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน(ชรบ.) จ านวน  - คน 

4.4 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) จ านวน  20 คน 

4.5 หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย    จ านวน  1 แห่ง 

4.6 ชุดกู้ชีพ/กู้ภัย(OTOS)    จ านวน  20 คน 
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ส่วนที่ 3 
บทวิเคราะห์ สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
 

1. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1. ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบ

เครือข่ายไร้สาย หรือระบบเครือข่ายแบบ Wireless Lan หรือ WLAN ท าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปี่ฆ้อง สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง     
ไดส้ง่เสริมและสนับสนุนให้ส านัก/กองและส่วนงานต่าง ๆ ใน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง น าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น แต่จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานยังมีจ านวนไม่เพียงพอ 
และกว่า 50% เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย  

2. สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับ 

เครือขา่ยระบบ Internet ด้วยระบบวงจรเช่าบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
3. สถานภาพด้านฐานข้อมูล  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดท าฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

และฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยมอบหมายให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เป็น
ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ ผ่าน เว็บไซต์ www.kokpeekhong.go.th   ดังนี้  

- ระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( INFO) เป็นระบบ Web – based 
Application ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นพัฒนาขึ้น เพ่ือจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน ทั่วไปของอปท.ทั่วประเทศ 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e - Plan) เป็นระบบ Web – based Application ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้องถิ่นพัฒนาขึ้น เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของ อปท.ทั่วประเทศ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ของ อปท. ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการวางแผน และติดตามประเมินผลด้านแผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารงานของ 
อปท. 

 - ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) เป็นระบบ Web – based 
Application ที่รับผิดชอบโดยส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ส าหรับการบริหาร จัดการระบบบัญชี 
ข้อมูลการเงินการคลัง การจัดท ารายงานด้านการบัญชี การเงินของ อปท.  

- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นระบบ 
Web – based Application ที่รับผิดชอบโดยส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การมีส่วนร่วม 

http://www.kokpeekhong.go.th/
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(สน.สส.) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ปุวยโรคเอดส์ของอปท. 
เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลประกอบการจัดสรรเบี้ยยังชีพ  

- ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (ele) เป็นระบบ Web – based Application ที่ รับผิดชอบ
โดยส านักพัฒนารูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ อปท. 7,851 แห่ง 
ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้อมูลผลคะแนน
การเลือกตั้ง และข้อมูลแต่งตั้งผู้บริหารของ อปท 

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) เป็นระบบ Web – based Application ที่รับผิดชอบ
โดยส านักประสานและพัฒนาการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด
ของอปท. ทั้งส่วนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) เป็นระบบ Web – based 
Application ที่รับผิดชอบโดยส านักประสานและพัฒนาการ จัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลเด็กเล็ก ข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณ ข้อมูลพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในความ
ดูแลของ อปท.  

4. สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
โอกาสเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  

2. สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  
จุดแข็ง (Strengths)  
1. นโยบายระดับชาติให้ความส าคัญตอ่การพัฒนา และการใช้ ICT  
2. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ให้การสนับสนุนด้วยดี  
3. ระบบ ICT ที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง  
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. การบริหารจัดการงานด้าน ICT ยังมีรูปแบบไม่ชัดเจน  
2. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทั้งในด้านระบบเครือข่าย และระบบ 

การจัดการสารสนเทศท่ีเพียงพอ  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่ายยังมีประสิทธิภาพ และปริมาณไม่ เพียงพอ 
โอกาส (Opportunities)  
1. รัฐบาลมีนโยบาย ICT ที่ชัดเจน มีกระทรวง ICT เป็นหน่วยงานรับผิดขอบระดับชาติ  
2. ประเทศมีแผนแม่บทในการพัฒนา ICT ส่งผลต่อการพัฒนาลงไปถึงระดับท้องถิ่นให้  

สามารถบรรลุภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องได้ในที่สุด  
3. การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
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4. การกระจายความเสมอภาคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไดร้ับการปรับปรุงพัฒนาขึ้น  
5. ความตื่นตัวของคนไทยด้าน ICT เพ่ิมข้ึน  
6. ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลงตามล าดับ  
ภัยคุกคาม (Threats)  
1. ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ที่มีความรู้ความสามารถ  
2. โอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อย และไมท่ั่วถึง  
3. ศักยภาพการแข่งขันดา้น ICT ของไทยยังต่ าต้องพ่ึงพาตา่งชาติจ านวนมาก  
4. ขาดเอกภาพในการพัฒนาและการใช้ ICT 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม 

 
 
ยุทธศาสตร์  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง
พ.ศ. 2558 – 2562 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ ข่าวสาร

และความเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องได้ โดยจัดให้มีการพัฒนาwebsite ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เพ่ือที่จะสามารถให้บริการประชาชนโดยระบบ e – Service ได ้ต่อไป  

เปูาหมาย  
1. ประชาชนในต าบลสามารถเขา้ถึงและใช้ICT ในการรับรู้ข่าวสารและรับบริการได้ อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ  
2. ทุกส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร

และ บริการแก่ประชาชน 
 แผนงาน/กิจกรรม  
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการประชาชน  
2. การพัฒนา website ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง เพ่ือการบริหารและการ 

ให้บริการประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ  
พัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ ฐานข้อมูล

เพ่ือการบริหาร โดยความร่วมมือจากส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง สร้าง 
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับอ าเภอและระดับ จังหวัด 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สอดคล้องกับ
การบริหารงานทอ้งถิ่นแบบบูรณาการและการปฏิรูประบบราชการ  

เปูาหมาย  
1. การบริหารจัดการมีระบบข้อมูลกลางที่สอดรับกันทุกระดับ และทุกส านัก/กอง/ส่วนงาน

ต่างๆ ใน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  
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2. การบริหารจัดการของทุกส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ มีคลังข้อมูล (Data warehouse) เพ่ือ
การวาง แผนการประเมินผลและการตัดสินใจ  

3. การบริหารจัดการให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบบริหารงานกลาง ได้แก่ ระบบ
บริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานทะเบียน ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงาน
งบประมาณและการเงิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และให้บริการข้อมูล
สารสนเทศกับผู้ที่เก่ียวขอ้ง  

4. จัดศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบลเพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) กับทุกส่วนงาน  

5. การบริหารงาน ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องมีผู้รับผิดชอบในทุก ส านัก/
กอง/ส่วนงานต่างๆ  

6. ทุกส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ ประยุกต์ใช้ ICT ลดขั้นตอน และลดจ านวนการใช้กระดาษ  
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ ก าหนด 
แผนงาน/กิจกรรม  
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร  

1.1 พัฒนารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือการบริหาร การจัดการ 
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ  

1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตาม 
ประเมินผล  

1.3 อบรมบุคลากรกลุ่มผู้ปฏิบัติให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้ พัฒนาและ
จัดหามาใช้งาน  

2. แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการ  
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน  
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ จัดท าคลังข้อมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ  
2.3 จัดให้มีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล และปรับปรุงระบบงานให้เป็น ระบบ

เปิด  
2.4 จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานในส านักงาน ลดขั้นตอนและลด กระดาษ

ในทุกส านัก/กอง /ส่วนงานต่างๆ  
2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือการ บริหารงานใน

ส านัก/กอง /ส่วนงานต่างๆ 
3. แผนงานส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการพัฒนาการบริหารและการบริการ  

3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับต าบล  
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3.2 ส่งเสริมให้ทุกส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ  

3.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่าน
ระบบ Intranet และInternet แก่ ส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์งานตามบทบาทหน้าที ่ 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส านัก/กอง /ส่วนงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปี่ฆ้อง ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.5 จัดให้มีการประกวดสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ Multimedia สื่อโทรทัศน์ และ
วิทยุ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
พัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้าน ICT โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ด้าน ICT ตาม

แนวทางท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ก าหนดไว้  
เปูาหมาย  
1. ทุกส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ มีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
2. หนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทุก ระดับ  
แผนงาน/กิจกรรม  
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ประชาชน ส่วนราชการ   

1.1 จัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร  
เพ่ือใหด้ าเนินกิจกรรมทางดา้น ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 จัดหาและพัฒนาบุคลากรผู้สอน ICT ทั้งท่ีมีอยู่เดิมและต้องเพ่ิมขึ้นใหม่ได ้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  

2. แผนงานสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้าน ICT  
2.1 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในต าบล อ าเภอ และ ภาคเอกชน 

เพ่ือใหส้ามารถใช้ทรัพยากรด้าน ICT รว่มกันได ้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เหมาะสม  
จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้าน เครือข่าย

ร่วมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการด าเนินการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตาม กฎหมาย โดย
ร่วมมือกับเอกชน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ รวมทั้งการสร้าง
มูลคา่เพ่ิม การซอ่มบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน  

เปูาหมาย  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ควบคุมดูแลบริหาร จัดการ

ระบบเครือข่ายภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  
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2. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT อย่างเพียงพอ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีซอฟต์แวร์ที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
4. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีระบบเครือข่ายภายในที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือ

ได ้สามารถเชื่อมตอ่ได้ทุกส่วนงาน  
5. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  มีระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลัก

ระดับกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ Bandwidth ไมต่่ ากว่า 2 Megabit  
6. มีศูนย์บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ บริหาร internet แก่ประชาชน  
7. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง สร้างมูลค่าเพ่ิมจากโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่ได้ 

พัฒนาขึ้น 
แผนงาน/กิจกรรม  
1. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์  

1.1 จัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของ Government license 
1.2 สนับสนุนให้ทุกส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือ  

ซอฟต์แวร์ Open source  
 

2. แผนงานจัดหาซอฟต์แวร์  
2.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในดา้นการให้บริการและ ด้าน 

การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม  
2.2 จัดหาระบบเครือขา่ย Gigabit ส าหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ ทุก 

ส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ ในสังกัดใหเ้ป็นเครือข่ายเดียวกันอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และเชื่อถือได้  
2.3 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้สามารถน ากลับมา ใช้ได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.4 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือระดมสรรพก าลังใน การ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
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ส่วนที่ 5 
แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการให้บริการ
ประชาชน 

 -  -  - 100,000 - ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนา website ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปี่ฆ้อง เพื่อการบริหารและการ
ให้บริการประชาชน 

 - 30,000 - - - ส านักปลดั 

 รวม  30,000  100,000   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร  ก า ร จั ด ก า ร
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 -  -  100,000  - - ส านักปลดั 

2 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารงานในส านักงาน ลดขั้นตอน
และลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 - - - 50,000 - ส านักปลดั 

 รวม   100,000 50,000   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการอบรมบุคลากรกลุ่มผู้ปฏิบัติ
ให้สามารถใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  -  100,000  - - ส านักปลดั 

 รวม   100,000    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดหาเครือข่าย Gigabit 
ส า ห รั บ ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของทุกส านัก/กอง/
ส่วนงานต่างๆ ในสังกัด ให้ เป็น
เครือข่ายเดียวกันอย่างท่ัวถึง  
ปลอดภัยและเช่ือถือได้ 

 -  -  -  - 100,000 ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อ/ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - 97,000 - - - พัสด ุ
กองคลัง 

 รวม  97,000   100,000  
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ส่วนที่ 6  
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล 

 
 

1. การบริหารจัดการ  
เพ่ือให้แผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง บังเกิดผลทั้งในทางปฏิบัติ และ

ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการจึงต้องด าเนินการดังนี้  
1. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผนไปสู่

การปฏิบัติ  
2. ก าหนดให้แผนแม่บท ICT เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

โคกปี่ฆ้อง และก าหนดเปูาหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง จะใช้
เป็นกรอบการขอตั้งงบประมาณ  

3. ให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง แตง่ตั้งคณะกรรมการข้ึนรับผิดชอบเพ่ือด าเนินงาน

ด้าน ICT ให้บังเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
4.1 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
4.2 คณะกรรมการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล  
4.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  
5. ใหค้ณะกรรมการแต่ละส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ รายงานผลความส าเร็จในการ 

ด าเนินการใช้ ICT ตามภารกิจที่รับผิดชอบตามล าดับทุก ๆ 1 ปี หรือเม่ือมีความจ าเป็นต้องรายงานความส าเร็จ
ให้ผู้บริหาร ทราบ  
2. การติดตามประเมินผล  

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล  
ก าหนดการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมเปูาหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ก าหนดใน

แผนนี้ รวมทั้งให้ส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการก าหนดและเป็นที่ยอบรับโดย  
1. สร้างตัวชี้วัดเพ่ือบ่งชี้ถึงความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน เพื่อใช้ในการ 

ติดตาม ประเมินผล ทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการพัฒนา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ขององค์กร
หรือส านัก/กอง /ส่วนงานต่างๆ ในการน าแผนแมบ่ทไปใช้  

2. จัดระบบฐานขอ้มูลตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้ง การสร้าง 
เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินการเพื่อให้เอ้ือต่อการติดตามประเมินผล โดยประสานการ ก าหนดตัวชี้วัดกับ
ส านัก/กอง/ส่วนงานต่างๆ   

2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน 
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ด าเนินการติดตามประเมินผลและรายงานความส าเร็จตามแผน ทั้งการประเมินตนเอง และการ 
ประเมินภายในรวมทั้งจัดให้มีการประเมินภายนอกเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 
 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน  

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน  
1.1 อัตราการกระจายของอุปกรณ์และผู้มีความรู้ด้าน ICT ในแต่ละส านัก/กอง /ส่วน

งานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  
1.2 อัตราการเพ่ิมของ Web page เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการบริการ    
1.3 ดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจัดบริการ  

2. ตัวช้ีวัดสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาตามแผน (รายยุทธศาสตร์)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

1. สัดส่วนของส านัก/กอง /ส่วนงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกฆ้อง ที่ 
สามารถ เชื่อมต่อ internet และมีการให้บริการสารสนเทศ  

2. อัตราการเพ่ิมของผู้ใช้บริการศูนย์ ICT ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวช้ีวัดการใช้ ICT พัฒนาการบริหารและการบริการ  

1. จ านวนหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ที่ใช้ ICT ในการ  
บริหารอยา่งครบวงจร  

2. ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบข้อมูลกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการ  
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่มี Data warehouse เพ่ือการตัดสินใจ  
4. สัดส่วนของระบบงานภายในของหน่วยงานที่สามารถใช้ ICT ในการด าเนินการ  
5. จ านวนบริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ทีส่ามารถ

ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
6. ปริมาณการให้บริการของหน่วยงานที่ด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
7. จ านวนบริการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระหว่างหน่วยงาน  
8. สัดส่วนของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลกลาง  
9. ปริมาณการใช้และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
10. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. สัดส่วนของหน่วยงานที่จัดให้มีผู้รบัผิดชอบ ICT  
12. สัดส่วนของบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานตาม  

มาตรฐานที่ก าหนด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  

1. จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ  
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2. อัตราของหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกปี่ฆ้อง  

3. จ านวนผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะในการผู้ปฏิบัติงานด้าน ICT  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวช้ีวัดการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  
1. สัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

โคกปี่ฆ้อง  
2. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้  
3. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงาน/ผู้ใช้ 
4. สัดส่วนของหน่วยงานภายในที่มีเครือข่าย GIGABIT : Fast Ethernet  
5. จ านวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อ internet และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ 

เชื่อมต่อ internet ภายในหน่วยงาน  
6. อัตราการเพ่ิมของ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
7. อัตราการเพ่ิมของการใช้ Software ที่พัฒนาโดยคนไทย หรือเป็น Open Source  
8. สัดส่วนของหน่วยงานที่สร้างมูลคา่เพ่ิมและใช้อุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด  
9. สัดส่วนของหน่วยงานที่มีการระดมสรรพก าลังจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการจัดหา 

อุปกรณ์ ICT 


