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คำนำ 
 

 ดวยปจจุบันการสื่อสารไรพรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทำใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอยางรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ

เติบโตของสิ่งเหลานี้  ใหทันตอโลกปจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหมใน

อนาคต  องคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ  จึงไดจัดทำ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการบริหาร

สวนตำบลดงมะไฟ ขึ้น โดยไดรวบรวมขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ เพ่ือใชในการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 

คณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

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

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตำบล 

สวนที่ ๑ 
                           สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

๑. ดานกายภาพ 
๑.๑ ท่ีตั้งและอาณาเขต  

  องคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ  เดิมเปนสภาตำบลซึ่งแยกออกจากตำบลดงมะไฟ เมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๑๗ และไดรับการยกฐานะจากสภาตำบลเปนองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ  ตามประกาศปฏิวัติ 

ฉบับท่ี  ๓๒๖  ยกฐานะเปนเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗  เมื่อวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๐  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ

ประกาศท่ัวไปเลมที่  ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๒ง  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

  สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ เปน อบต.ขนาดเล็ก ต้ังอยูบนท่ีดินของวัดศรี
สะอาดซึ่งไดมอบที่ดินใหใชเปนสถานที่สรางอาคารศูนยพัฒนาตำบลดงมะไฟ ที่ตั้งเลขที่  ๔๔๔  หมูที่  ๑๑   
บานดงมะไฟประชาพัฒนา  ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   เมื่อครั้งเปนสภาตำบล 
และไดปรับปรุงเปนอาคารที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ  โดยงบประมาณโครงการพัฒนาตำบล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งอาคารที่ทำการนี้ตั้งอยูในเขตบานดงมะไฟประชาพัฒนา หมูที่ ๑๑ มี
พ้ืนที่ปกครอง 
ในความรับผิดชอบประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมูบาน  ๑๒  หมูบาน   

ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
เนื้อท่ี เขตองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ มีเน้ือที่ประมาณ ๗๘ ตารางกิโลเมตร   ตารางกิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
  ทิศเหนือ จรดเขต  เทศบาลเมืองสกลนคร 
  ทิศตะวันออก จรดเขต  องคการบริหารสวนตำบลบึงทวาย อ.เตางอย และ  

องคการบริหารสวนตำบลงิ้วดอน   อ.เมืองสกลนคร 
  ทิศใต  จรดเขต   องคการบริหารสวนตำบลนาตาล  อ.เตางอยและเทือกเขาภูพาน  
  ทิศตะวันตก จรดเขต  องคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ  อ. เมืองสกลนคร 
ภูมิประเทศ   

  ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ      สภาพภูมิประเทศแบงเปน

สองลักษณะใหญ คือ เปนที่ราบสูงและภูเขาสูง พ้ืนท่ีทางตอนเหนือและทางดานตะวันออกของตำบลมีลักษณะ

โดยทั่วไปเปนที่ราบ  เปนที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตร    ดานทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใตเปนที่ราบ

สูงและภูเขา ซึ่งเปนเขตอนุรักษปาไมตามกฎหมาย ไดแก ปาภูลอมขาวและปาภูเพ็ก ปาดงชมภูพานและปาดง

กะเฌอ  ซึ่งเปนแหลงตนน้ำและมีบทบาทดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  มีพื้นที่ประมาณรอยละ ๒๐ ของพ้ืนที่

ทั้งหมด เหมาะแกการทำนาในฤดูฝน แตขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง สภาพดินโดยท่ัวไปการระบาย

น้ำไมดี   เปนดินเนื้อปานกลางหรือคอนขางเปนทราย  ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ำมีแหลงน้ำธรรมชาติ

ที่สำคัญ  ไดแก  ลำหวยเดียก  ลำหวยเรือ  ลำหวยเตย  และลำหวยปุ  ซึ่งมีตนน้ำบนเทือกเขาภูพาน อีก

ประการหน่ึง  คอืตำบลดงมะไฟ  เปนตำบลท่ีอยูใกลชิดกับเทศบาลเมืองสกลนคร   ซึ่งเปนแหลงรองรับผลิตผล

ทางการเกษตรและพืชผลตาง ๆ  ทั้งยังเปนแหลงรองรับแรงงานและการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมอีกดวย 

นอกจากน้ีบริเวณใกลชุมชนยังมีหนองน้ำ  เพื่อกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลงดวย  มีปาไมและทุงหญา   จึงเหมาะ

สำหรับสงเสริมการเกษตร  ปศุสัตว  ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ  ไดแก ขาว มันสำปะหลัง พืชไร  พืชผัก 

ไมผล และเลี้ยงสัตว ฯลฯ สวนการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกภาคเกษตรกรรม ไดแก รบัจางทั่วไป และคาขาย 

  ลักษณะภูมิอากาศขององคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ จัดอยูในประเภทอากาศแบบฝน

เมืองรอนเฉพาะฤดู   รอนหรือแบบทุงหญาเมืองรอน ภูมิอากาศมี ๓ ฤดูคือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

๑.๒ ดานการเมือง/การปกครอง 
การแบงเขตการปกครอง จำนวนหมูบาน ๑๒ หมูบาน ซึ่งเปนหมูบานที่ต้ังอยูในเขตองคการบริหาร

สวนตำบลทั้งหมด  ไดแก 
 

หมูท่ี บาน ช่ือ-สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพท 
๑ บานดงมะไฟ นายธงชัย  ไชยปญหา ผูใหญบาน 089-2740089 

๒ บานโพนกางปลา นายแสงทวี  ลีทนทา ผูใหญบาน 086-3372895 

๓ บานดงขวาง นายอุดร  อุมภรธร ผูใหญบาน 081-9559719 

๔ บานนาแก นายองอาจ  พังกง ผูใหญบาน 098-1490574 



๕ บานนากับแก นางประหยัด  ลีทนทา ผูใหญบาน 098-2823664 

๖ บานเหลานกยูง นายเทวี  พรหมโคตร ผูใหญบาน 084-5187579 

๗ บานหนองไผ นายพงษเพชร ออนจงไกร ผูใหญบาน 090-0235040 

๘ บานโพนแดง นายวิระวัส  หาเวลี ผูใหญบาน 061-9398743 

๙ บานดงนอย นายศิริศกัดิ์  ศริิฟอง ผูใหญบาน 083-4718544 

๑๐ บานโนนสมบูรณ นายรัตน   ตะสายวา ผูใหญบาน 080-1946323 

๑๑ บานดงมะไฟประชาพัฒนา   นายประสิทธิ์ วงศเตชะ กำนันตำบลดงมะไฟ 089-7152397 

๑๒ บานหนองไผ นายกายะสิทธิ์ กิ้วลาดแยง ผูใหญบาน 062-1526773 

 

๑.๓ ประชากร 
 จำนวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 9,723  คน แยกเปน ชาย 4,886   คน หญิง  

4,837   คน   มีหลังคาเรือนทั้งหมด 3,296  ครัวเรือน   

ตำบล/หมูบาน ครัวเรือน(หลัง) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

หมู1 บานดงมะไฟ 375 507 467 974 

หมู 2 บานโพนกางปลา 328 460 468 928 

หมู 3 บานดงขวาง 216 320 329 649 

หมู 4 บานนาแก 644 756 770 1,526 

หมู 5 บานนากับแก 258 422 449 871 

หมู 6 บานเหลานกยูง 190 334 309 643 

หมู 7 บานหนองไผ 272 472 424 896 

หมู 8 บานโพนแดง 231 320 350 670 

หมู 9 บานดงนอย 97 176 170 346 

หมู 10 บานโนนสมบูรณ 160 238 211 449 

หมู 11 บานดงมะไฟประชาฯ 370 601 618 1,219 



หมู 12 บานหนองไผ 155 280 272 552 

รวม 3,296 4,886 4,837 9,723 

:  ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จากงานทะเบียน อำเภอเมืองสกลนคร 

 

๑.๔ สภาพทางสังคม 
 การศกึษา 

 -  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  ๗ แหง 
-  ที่อานหนังสือประจำหมูบาน จำนวน  ๙ แหง 
-  ศูนยการเรียนชุมชน  จำนวน  ๑ แหง 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒ แหง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  จำนวน ๒ แหง 

  สถาบันและองคกรทางศาสนา 

 -วัด    จำนวน  ๑๔ แหง 
 -สำนักสงฆ   จำนวน   ๖ แหง 

  สาธารณสุข 

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล/ประจำหมูบาน จำนวน  ๒ แหง 
       - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   จำนวน  ๑๒ แหง 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  สถานีตำรวจภูธรตำบลดงมะไฟ   จำนวน  ๑ แหง 
          หนวยงานราชการ 

- สถานีตำรวจภูธรตำบลดงมะไฟ  
- โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลบานดงมะไฟ 
- โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลบานหนองไผ 
- โรงเรียนบานดงมะไฟสามัคคีราษฎรอุทิศ 
- โรงเรียนบานโพนกางปลา 
- โรงเรียนบานดงขวาง 
- โรงเรียนบานนาแก 
- โรงเรียนบานนากับแก 
- โรงเรียนบานหนองไผ 

๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 

   เสนทางที่ใชในการเดินทางและขนสงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนใชการคมนาคม

ทางบกสภาพถนนสวนใหญเปนถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมูบานบางสวน ถนน

สายหลักที่ใชไดแก 



-  ทางหลวงแผนหมายเลข ๒๒๓  (สกลนคร – อ.นาแก) เปนเสนทางสายหลักเชื่อมระหวาง 
   ชุมชนเมืองสกลนครกับอำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ทางหลวงแผนหมายเลข ๒๒๓ 
   ตอนเลี่ยงเมือง 

  -  ทางหลวงแผนหมายเลข ๔๐๙๕   (บานนาแก – บานดงมะไฟ) 
-  ทางหลวงแผนหมายเลข ๒๒๓๙  (สกลนคร – อ.เตางอย) เชื่อมระหวางทางหลวงแผนดิน 
   หมายเลข ๒๑๓ เขตอำเภอเมืองสกลนครกับอำเภอเตางอย เปนเสนทางสายสำคัญภายใน 
   ตำบล    ๑  สาย  ระยะทาง      ๒๘     กิโลเมตร 

  -  ถนน รพช. สายบานพะเนาว – โพนยางคำ  ๑   สาย  ระยะทาง    ๑๔    กิโลเมตร 
  -  ถนน รพช. สายบานนาแก – โพนกางปลา   ๑   สาย  ระยะทาง    ๑๐   กิโลเมตร 
 
  อยางไรก็ตามการคมนาคมติดตอระหวางหมูบาน รวมท้ังการเดินทางสัญจรภายในหมูบานยัง
ไมสะดวกเทาที่ควร เนื่องจากบางแหงผิดจราจรชำรุดทรุดโทรม และมีขนาดเขตทางคับแคบ บริเวณศูนยกลาง
หมูบานสวนใหญ ถนนซอยตาง ๆ มีขนาดเขตทางคับแคบ และมีการสรางบานเรือนประชิดเขตทางทำให
การจราจรไมสะดวก เกิดปญหาฝุนละออง เมื่อชุมชนมีการขยายตัว จะเปนขอจำกัดในการพัฒนาพ้ืนที่ใน
อนาคต 

การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 -    ที่ทำการไปรษณียโทรเลขหมูบาน  จำนวน      ๑     แหง 
 -    ตูโทรศัพทสาธารณะ    จำนวน     ๒๒     ตู 

 การไฟฟา 
-  ในเขต อบต.ดงมะไฟ มีไฟฟาใช   จำนวน        ๑๒ หมูบาน 
-  มีประชากรใชไฟฟา    จำนวน   3,296  ครวัเรือน 

  องคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟมีการใชไฟฟาประมาณรอยละ  ๙๒   ของครวัเรือน
ทั้งหมดในตำบลและมีโครงการที่จะขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 
๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ 

ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทำนา  ทำไร  ทำสวน  เลี้ยงสัตว  คาขาย รับราชการและรับจางท่ัวไป 
หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 

 หนวยธุรกิจที่ดำเนินการในเขตองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ   มีดังนี้  
- โรงสีขาวมีอยูทุกหมูบาน    12   แหง   

- ปมน้ำมัน       ๖   แหง 

- ปมหลอด      ๖ แหง  

- ศูนยสาธิตการตลาด    ๓   แหง  

- กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต    ๖   แหง 

- โกดังพักสินคา     1 แหง (เครื่องดื่มคาราบาวแดง) 

- โรงแรมท่ีพัก (รีสอรท)    3 แหง 

- หองเชา             ๑๐ แหง 

- รานขายของเบ็ดเตล็ด   24 แหง 
- รานอาหาร   10 แหง 

- ฟารมหมู         ๒ แหง   

- อูซอมรถ               ๑๗ แหง 



- รานขายยา     2 แหง 
๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
     แหลงน้ำธรรมชาติ  

-  ลำน้ำ/ลำหวย   จำนวน  ๔ สาย 
 ๑.  หวยเรือ 
 ๒.  หวยปุ 
 ๓.  หวยเดียก 
 ๔.  หวยเตย 
-  บึง หนองและอื่นๆ  จำนวน  ๓๑ แหง 

   แหลงน้ำแยกตามหมูบาน 

ลำดับที่ ช่ือแหลงน้ำ 
ท่ีตั้ง 

หมูที่ บาน 
1 หนองแวง 1 ดงมะไฟ 
2 หนองนกยูง, ลำหวยเตย 2 โพนกางปลา 
3 หนองมันปลา, หวยซัน, หนองกระยัง 3 ดงขวาง 
4 หนองนางตน, หนองกุดฟาฝา, หวยเดียก,  

หวยศรีวิชา 
4 นาแก 

5 หวยเรือ, หวยเตย, หวยคัน 5 นากับแก 
6 หวยปุ, หนองโศก, หนองผักบุง 6 เหลานกยูง 
7 หวยดานบวง, หนองไผ, หนองคำผักกูด 7 หนองไผ 
8 หนองกระจาก, หนองปลากระเดิด, หนองตาเฒา 8 โพนแดง 
9 หวยเรือ 9 ดงนอย 

10 หนองแวง, บึงผาแตก, ลำหวยเตย 10 โนนสมบูรณ 
11 หนองสิม, หนองนกแซว, หนองมะหัด 11 ดงมะไฟประชาพัฒนา 
12 หนองกำแฮด 12 หนองไผ 

     แหลงน้ำที่สรางขึ้น 
-  ฝาย   จำนวน  ๑๐ แหง 
-  บอน้ำตื้น  จำนวน  ๒๖๗ แหง 
-  บอโยก/บอบาดาล/บอเจาะจำนวน ๔๘๕ แหง 
-  สระน้ำ  จำนวน  ๑๒๗ แหง 
-  อางเก็บน้ำ  จำนวน  ๕ แหง 
-  เหมือง  จำนวน  ๒ แหง 

๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   

 - ประเพณีแหปราสาทผึ้ง 

๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวได คือ ภูผาแดน ซึ่งสามารถนำ
แหลงน้ำที่อยูบนภูเขามาใชประโยชนไดสูงสุดคือ ทำประปาภูเขา 
 
 



๑.๑๐ อื่นๆ  
สถานที่ทองเที่ยว 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ศักยภาพดานทรัพยากรมนุษย 
ฝายการเมือง  

1. นางสาวสุภาวดี  ตรีกูลศรสูรย  นายกองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ 
2. นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ 
3. นายสรอ้ย   ภลูาด   รองนายกองคการบรหิารสวนตำบลดงมะไฟ 
4. นางสาวพัชรภีรณ์  ไตรธิเลน   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ 
 



            สภาองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ  จำนวน 12   คน 
1. นายศุภกิจ  วงคเตชะ    ประธานสภาฯ  

2. นายประวาล  เดชพันนา     รองประธานสภาฯ  

3. นายไพโรจน  พลธิราช     เลขานุการสภาฯ อบต.  

4. นางสาวอุทุมพร   หาดทวายการ   สมาชิก อบต.  หมู 1 

5. นายอดิศัย  พิมพภูคำ     สมาชิก อบต.  หมู 2 

6. นายสุรศกัดิ์   บาลวงศษา   สมาชิก อบต.  หมู 3 

7. นายประสิทธ์ิชัย  คำชมภู   สมาชิก อบต.  หมู 4 

8. นายพิทักษ  พิมพภูคำ     สมาชิก อบต.  หมู 5 

9. นายฝาย  บาลวงคษา     สมาชิก อบต.  หมู 6 

10. นางสาวบุญเลิศ    วงศบาตร        สมาชิก อบต.  หมู 7 

11. นายสุริยัติ           ดงจำปา         สมาชิก อบต. หมู  8 

12. นายวิชัย  หาศิริ   สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10   



 

 
การดำเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ 
 

เปาหมายหลักของการจัดทำแผนแมบทสารสนเทศในองคกร 

 
 1) มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเหมาะสมกับการใช
งานอยางเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครอืขายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องเพ่ือนำองคความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาคณะไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

 3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนรูผานเว็บไซตสำนักงาน 

 4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ 

 5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบอินเทอรเน็ต 

 

สภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สภาพดานบุคลากร 

 - สภาพดานระบบเครือขาย 

 - สภาพดานระบบสารสนเทศ 

 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็ง (Strengths) 

 -  ผูบริหารเล็งเห็นความสำคัญและความจำเปนของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดำเนินงาน

ตามพันธกิจและการพัฒนาองคกร 

 - มีผูบรหิารทำหนาที่กำกับดูแลการทำงานที่เก่ียวของทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 -  อบต.ดงมะไฟมีบุคลากรท่ีทำหนาที่ดูแลและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 

 -  บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและตั้งใจในการทำงานตามภาระงาน 

จุดออน (Weaknesses) 
 - บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนไมเพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
 -  ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 -  ขาดความคลองตัวในการจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย
เนื่องจากคาใชจายและการลงทุนในการจัดซื้อคอนขางสูง 
 -  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไมเหมาะสมเชนเพ่ือความบันเทิง/เนื้อหาที่ไมพึงประสงค 



 

 

 

สภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

 - อบต.ดงมะไฟ ใหการสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และใหบรกิารประชาชน 

 - ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหมีการเขาถึงแหลงขอมูลและการประยุกตใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

 - การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอก 

 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนกลยุทธ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักขององคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟอยางเปนรูปธรรมจึงไดกำหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี 

วิจารณญาณและรูเทาทัน 

  ยุทธศาสตรที่2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการเรียนรูเร่ืองการเกษตรออนไลน 

ยุทธศาสตรที่3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ยุทธศาสตรที่4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการดานอื่น ๆ ของหนวยงาน 

 

 



แผนกลยุทธระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ 

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี วิจารณญาณ
และรูเทาทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหสามารถพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 
-  จัดการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกพนักงาน 
-  สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตรท่ี2  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู
เรื่องการเกษตรสวนตำบลดงมะไฟ 

-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษ 
-  จัดหาอบรมการการเขาเว็บไซต การหาขอมูลในอินเตอรเน็ต 
-  จัดหาระบบทดสอบความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ยุทธศาสตรท่ี3  
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ใชระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหทั่วถึง 
- สงเสริมการเรียนรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตรท่ี4  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานอื่น ๆ ของหนวยงาน 

- ประยุกตใชเทคโนโลยีเก่ียวกับการประชุมสภา  การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกสวนราชการ 
- เปดชองทางการติดตอสื่อสารใหกับประชาชนผูใชบริการดวยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 

 

 

 

 



 โครงการ/แผนงาน/กจิกรรมที่ดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตร โครงการกิจกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี วิจารณญาณ
และรูเทาทัน 
 
 
 

-  ประชุม   นำเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณและฝกอบรม   
-  ใชระบบถายทอดสดในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลดงมะไฟ เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดเขาถึงการประชุม 

ยุทธศาสตรท่ี2  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู
ดานเกษตรกรรม 
 
 
 

-  สรางสื่อการเรยีนรูออนไลนเพ่ือให 
-  การติดตอประสานระหวางใหความรูศูนยเรียนรูการเกษตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี3  
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

- การทะเบียนประวัติ บำเหน็จ บำนาญ  
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล  
- งานประสานงานเครือขาย  
- งานประชาสัมพันธอื่น ๆ  

 



ยุทธศาสตรท่ี4  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานอื่น ๆ ของหนวยงาน 

- การใชระบบสารสนเทศในงานสภา อบต.  
- การใชระบบสารสนเทศในสำนักงานปลัด 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานการคลัง  
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานงานสาธารณสุข  
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานงานชาง 
 

 

 

 

 


