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ค าน า 
 
 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงได้จัดท า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ ขึ้น โดยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------------------------------- 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

ส่วนที่ ๑ 
                           สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เดิมเป็นสภาต าบลซึ่งแยกออกจากต าบลดงมะไฟ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ตามประกาศปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๓๒๖  ยกฐานะเป็นเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศท่ัวไปเล่มที่  ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒ง  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เป็น อบต .ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดศรี
สะอาดซึ่งได้มอบที่ดินให้ใช้เป็นสถานที่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาต าบลดงมะไฟ ที่ตั้งเลขที่  ๔๔๔  หมู่ที่  ๑๑   
บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา  ต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   เมื่อครั้งเป็นสภาต าบล 
และได้ปรับปรุงเป็นอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  โดยงบประมาณโครงการพัฒนาต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งอาคารที่ท าการนี้ตั้งอยู่ในเขตบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ มี
พ้ืนที่ปกครอง 
ในความรับผิดชอบประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่บ้าน  ๑๒  หมู่บ้าน   

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 



 
เนื้อที ่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร   ตารางกิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรดเขต  เทศบาลเมืองสกลนคร 
  ทิศตะวันออก จรดเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย อ.เต่างอย และ  

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วด่อน   อ.เมืองสกลนคร 
  ทิศใต้  จรดเขต   องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  อ.เต่างอยและเทือกเขาภูพาน  
  ทิศตะวันตก จรดเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ. เมืองสกลนคร 
ภูมิประเทศ   

  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ      สภาพภูมิประเทศแบ่งเป็น
สองลักษณะใหญ่ คือ เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง พื้นที่ทางตอนเหนือและทางด้านตะวันออกของต าบลมีลักษณะ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบ  เป็นที่ตั้งชุมชนและพ้ืนที่เกษตร    ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้เป็นที่ราบ
สูงและภูเขา ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก ป่าดงชมภูพานและป่าดง
กะเฌอ  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าและมีบทบาทด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด เหมาะแก่การท านาในฤดูฝน แต่ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง สภาพดินโดยทั่วไปการระบาย
น้ าไม่ดี   เป็นดินเนื้อปานกลางหรือค่อนข้างเป็นทราย  ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ ามีแหล่งน้ าธรรมชาติ
ที่ส าคัญ  ได้แก่  ล าห้วยเดียก  ล าห้วยเรือ  ล าห้วยเตย  และล าห้วยปุ๊  ซึ่งมีต้นน้ าบนเทือกเขาภูพาน อีก
ประการหนึ่ง  คือต าบลดงมะไฟ  เป็นต าบลที่อยู่ใกล้ชิดกับเทศบาลเมืองสกลนคร   ซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลิตผล
ทางการเกษตรและพืชผลต่าง ๆ  ทั้งยังเป็นแหล่งรองรับแรงงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมอีกด้วย 
นอกจากนี้บริเวณใกล้ชุมชนยังมีหนองน้ า  เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย  มีป่าไม้และทุ่งหญ้า   จึงเหมาะ
ส าหรับส่งเสริมการเกษตร  ปศุสัตว์  ผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง พืชไร่  พืชผัก 
ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ส่วนการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย 

  ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝน
เมืองร้อนเฉพาะฤดู   ร้อนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ภูมิอากาศมี ๓ ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง 
การแบ่งเขตการปกครอง จ านวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทั้งหมด  ได้แก่ 
 

หมู่ที่ บ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ บ้านดงมะไฟ นายธงชัย  ไชยปัญหา ผู้ใหญ่บ้าน 089-2740089 

๒ บ้านโพนก้างปลา นายวิโรจน์ พรหมโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 0874381920 

๓ บ้านดงขวาง นายทอน ดงภูยาว ผู้ใหญ่บ้าน    096-8180447 

๔ บ้านนาแก นายสมเกียรติ ค าชมภู ผู้ใหญ่บ้าน 092-9196521 



๕ บ้านนากับแก้ นายบุญชู  ลีทนทา ผู้ใหญ่บ้าน 087-9290951 

๖ บ้านเหล่านกยูง นายเทวี  พรหมโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 084-5187579 

๗ บ้านหนองไผ่ นายพงษ์เพชร อ่อนจงไกร ผู้ใหญ่บ้าน 090-0235040 

๘ บ้านโพนแดง นายวิลัย   ลาสแดง ผู้ใหญ่บ้าน 080-4217498 

๙ บ้านดงน้อย นายเทิม  บีลี ผู้ใหญ่บ้าน 088-3023176 

๑๐ บ้านโนนสมบูรณ์ นายรัตน์   ตะสายวา ผู้ใหญ่บ้าน 080-1946323 

๑๑ บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา    นายประสิทธิ์ วงศ์เตชะ ก านันต าบลดงมะไฟ 089-7152397 

๑๒ บ้านหนองไผ่ นายสมคิด ชาภูค า ผู้ใหญ่บ้าน 087-2160646 

 

๑.๓ ประชากร 
 จ านวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 9,723  คน แยกเป็น ชาย 4,886   คน หญิง  
4,837   คน   มีหลังคาเรือนท้ังหมด 3,296  ครัวเรือน   

ต าบล/หมู่บ้าน ครัวเรือน(หลัง) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

หมู่1 บ้านดงมะไฟ 375 507 467 974 

หมู่ 2 บ้านโพนก้างปลา 328 460 468 928 

หมู่ 3 บ้านดงขวาง 216 320 329 649 

หมู่ 4 บ้านนาแก 644 756 770 1,526 

หมู่ 5 บ้านนากับแก้ 258 422 449 871 

หมู่ 6 บ้านเหล่านกยูง 190 334 309 643 

หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ 272 472 424 896 

หมู่ 8 บ้านโพนแดง 231 320 350 670 

หมู่ 9 บ้านดงน้อย 97 176 170 346 

หมู่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์ 160 238 211 449 

หมู่ 11 บ้านดงมะไฟประชาฯ 370 601 618 1,219 



หมู่ 12 บ้านหนองไผ่ 155 280 272 552 

รวม 3,296 4,886 4,837 9,723 

:  ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จากงานทะเบียน อ าเภอเมืองสกลนคร 

 

๑.๔ สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 

 -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๗ แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ านวน  ๙ แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน  จ านวน  ๑ แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๒ แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  จ านวน ๒ แห่ง 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 -วัด    จ านวน  ๑๔ แห่ง 
 -ส านักสงฆ์   จ านวน   ๖ แห่ง 

  สาธารณสุข 

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  ๒ แห่ง 
       - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   จ านวน  ๑๒ แห่ง 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจภูธรต าบลดงมะไฟ   จ านวน  ๑ แห่ง 
          หน่วยงานราชการ 

- สถานีต ารวจภูธรต าบลดงมะไฟ  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงมะไฟ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองไผ่ 
- โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 
- โรงเรียนบ้านโพนก้างปลา 
- โรงเรียนบ้านดงขวาง 
- โรงเรียนบ้านนาแก 
- โรงเรียนบ้านนากับแก้ 
- โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 

   เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนใช้การคมนาคม
ทางบกสภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้านบางส่วน ถนน
สายหลักท่ีใช้ได้แก่ 



-  ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๒๒๓  (สกลนคร – อ.นาแก) เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่าง 
   ชุมชนเมืองสกลนครกับอ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๒๒๓ 
   ตอนเลี่ยงเมือง 

  -  ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๔๐๙๕   (บ้านนาแก – บ้านดงมะไฟ) 
-  ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๒๒๓๙  (สกลนคร – อ.เต่างอย) เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน 
   หมายเลข ๒๑๓ เขตอ าเภอเมืองสกลนครกับอ าเภอเต่างอย เป็นเส้นทางสายส าคัญภายใน 
   ต าบล    ๑  สาย  ระยะทาง      ๒๘     กิโลเมตร 

  -  ถนน รพช. สายบ้านพะเนาว์ – โพนยางค า  ๑   สาย  ระยะทาง    ๑๔    กิโลเมตร 
  -  ถนน รพช. สายบ้านนาแก – โพนก้างปลา   ๑   สาย  ระยะทาง    ๑๐   กิโลเมตร 
 
  อย่างไรก็ตามการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งการเดินทางสัญจรภายในหมู่บ้านยัง
ไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากบางแห่งผิดจราจรช ารุดทรุดโทรม และมีขนาดเขตทางคับแคบ บริเวณศูนย์กลาง
หมู่บ้านส่วนใหญ่ ถนนซอยต่าง ๆ มีขนาดเขตทางคับแคบ และมีการสร้างบ้านเรือนประชิดเขตทางท าให้
การจราจรไม่สะดวก เกิดปัญหาฝุ่นละออง เมื่อชุมชนมีการขยายตัว จะเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ใน
อนาคต 

การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 -    ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน  จ านวน      ๑     แห่ง 
 -    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน     ๒๒     ตู้ 

 การไฟฟ้า 
-  ในเขต อบต.ดงมะไฟ มีไฟฟ้าใช้   จ านวน        ๑๒ หมู่บ้าน 
-  มีประชากรใช้ไฟฟ้า    จ านวน   3,296  ครัวเรือน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟมีการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ  ๙๒   ของครัวเรือน
ทั้งหมดในต าบลและมีโครงการที่จะขยายไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 
๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ 

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับราชการและรับจ้างทั่วไป 
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

 หน่วยธุรกิจที่ด าเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   มีดังนี้  
- โรงสีข้าวมีอยู่ทุกหมู่บ้าน    12   แห่ง   
- ปั้มน้ ามัน       ๖   แห่ง 
- ปั๊มหลอด      ๖ แห่ง  
- ศูนย์สาธิตการตลาด    ๓   แห่ง  
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    ๖   แห่ง 
- โกดังพักสินค้า     1 แห่ง (เครื่องดื่มคาราบาวแดง) 
- โรงแรมที่พัก (รีสอร์ท)    3 แห่ง 
- ห้องเช่า             ๑๐ แห่ง 
- ร้านขายของเบ็ดเตล็ด   24 แห่ง 
- ร้านอาหาร   10 แห่ง 
- ฟาร์มหมู         ๒ แห่ง   
- อู่ซ่อมรถ               ๑๗ แห่ง 



- ร้านขายยา     2 แห่ง 
๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
     แหล่งน้ าธรรมชาติ  

-  ล าน้ า/ล าห้วย   จ านวน  ๔ สาย 
 ๑.  ห้วยเรือ 
 ๒.  ห้วยปุ๊ 
 ๓.  ห้วยเดียก 
 ๔.  ห้วยเตย 
-  บึง หนองและอ่ืนๆ  จ านวน  ๓๑ แห่ง 

   แหล่งน้ าแยกตามหมู่บ้าน 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า 
ที่ตั้ง 

หมู่ที่ บ้าน 
1 หนองแวง 1 ดงมะไฟ 
2 หนองนกยูง, ล าห้วยเตย 2 โพนก้างปลา 
3 หนองมันปลา, ห้วยซัน, หนองกระยัง 3 ดงขวาง 
4 หนองนางต้น, หนองกุดฟ้าฝ่า, ห้วยเดียก,  

ห้วยศรีวิชา 
4 นาแก 

5 ห้วยเรือ, ห้วยเตย, หว้ยคัน 5 นากับแก้ 
6 ห้วยปุ๊, หนองโศก, หนองผักบุ้ง 6 เหล่านกยูง 
7 ห้วยด่านบ่วง, หนองไผ่, หนองค าผักกูด 7 หนองไผ่ 
8 หนองกระจาก, หนองปลากระเดิด, หนองตาเฒ่า 8 โพนแดง 
9 ห้วยเรือ 9 ดงน้อย 

10 หนองแวง, บึงผาแตก, ล าห้วยเตย 10 โนนสมบูรณ์ 
11 หนองสิม, หนองนกแซว, หนองมะหัด 11 ดงมะไฟประชาพัฒนา 
12 หนองก าแฮด 12 หนองไผ่ 

     แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-  ฝาย   จ านวน  ๑๐ แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  ๒๖๗ แห่ง 
-  บ่อโยก/บ่อบาดาล/บ่อเจาะจ านวน ๔๘๕ แห่ง 
-  สระน้ า  จ านวน  ๑๒๗ แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๕ แห่ง 
-  เหมือง  จ านวน  ๒ แห่ง 

๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   

 - ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ คือ ภูผาแด่น ซึ่งสามารถน า
แหล่งน้ าที่อยู่บนภูเขามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดคือ ท าประปาภูเขา 
 
 



๑.๑๐ อ่ืนๆ  
สถานที่ท่องเที่ยว 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ฝ่ายการเมือง  

1. นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
2. นายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
3. นายรวม  แก้วมะ    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
4. นายประเสิร์ฐ  วงค์บาตร     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 



            สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จ านวน 24    คน 

1. นายพิทักษ์ พิมพ์ภูค า ประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ 5) 

2. นายทัศนา จูมสีสิงห์ รองประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่4) 
3. นายไพโรจน์  พลธิราช เลขานุการสภา (ปลัด อบต.) 
4. นายปริญญา   ดงภูยาว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 
5. นายอดิศัย พิมพ์ภูค า สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 
6. นางวิไลรัก  ศรีวิไล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 
7. นายสี บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 
8. นายบุญธาตุ บาลวงค์ษา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 
9. นายถวิล ค าชมภู สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 4 
10 นายทวม ลีทนทา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5 
11 นายเรืองสุข วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6 
12 นายเฉลียว วิสิงเศษ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6 
13 นายประกาศ ผาลือค า สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7 
14 นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7 
15 นายสุริยัติ ดงจ าปา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 
16 นางสุขใจ ละจันทร์ลี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 
17 นายประวาล เดชพันนา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
18 นายถนอม นามตาแสง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 
19 นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
20 นางนิตยา พีระธรรม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10 
21 นายศุภกิจ วงศ์เตชะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11 
22 นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11 
23 นายน าชัย อ่อนจงไกร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12 
24 นายนิรุด นามวงศ์ชัย สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 

เป้าหมายหลักของการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร 
 
 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน 
 4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 

สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด าเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  อบต.ดงมะไฟมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
 -  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เหมาะสมเช่นเพ่ือความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 
 
 



 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
 - อบต.ดงมะไฟ ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และให้บริการประชาชน 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี 
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
  ยุทธศาสตร์ที่2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการเกษตรออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ยุทธศาสตร์ที่4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

 
 



แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
-  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์ที่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
เรื่องการเกษตรส่วนต าบลดงมะไฟ 

-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
-  จัดหาอบรมการการเข้าเว็บไซต์ การหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
-  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา  การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ 
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 

 
 
 
 



 โครงการ/แผนงาน/กจิกรรมที่ด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 
 
 
 

-  ประชุม   น าเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม   
-  ใช้ระบบถ่ายทอดสดในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการประชุม 

ยุทธศาสตร์ที่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรม 
 
 
 

-  สร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือให้ 
-  การติดต่อประสานระหว่างให้ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

- การทะเบียนประวัติ บ าเหน็จ บ านาญ  
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล  
- งานประสานงานเครือข่าย  
- งานประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

 



ยุทธศาสตร์ที่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

- การใช้ระบบสารสนเทศในงานสภา อบต.  
- การใช้ระบบสารสนเทศในส านักงานปลัด 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการคลัง  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสาธารณสุข  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานช่าง 
 

 
 
 
 


