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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
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เทศบาลเมืองปากชอ่ง 
อําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

 



คำนำ 

 สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐ รวมทั้งองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวยในการปฏิบัติงานและบริหาร รวมทั้ง

การกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจ เกิดการบูรณาการและ

เอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความ

โปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนา 
 

 สาระสำคัญของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการมุงเนนการพัฒนา 

ระบบฐานขอมูลเครือขายและการเชื่อมโยง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรและ

การพัฒนา รวมทั้งแผนงานและกิจกรรม ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญนำมาบรรจุเขาแผนใหสอดคลองรองรับแนว

ทางการพัฒนาที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทศบาลเมืองปากชอง หวังเปนอยางยิ่งวา                       

“แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖” เทศบาลเมืองปากชอง จะเปน

ประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนางานดาน ICT ของเทศบาลเมืองปากชองอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 คณะทาํงานจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสอืสาร  

เทศบาลเมอืงปากช่อง 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

 หน้า 

 สว่นท ี๑ บททวัไป ๑ 

 สว่นท ี๒ สภาพทวัไปและขอ้มลูพนืฐานของเทศบาลเมอืงปากช่อง ๓ 

 สว่นท ี๓ ยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร ๑๒ 

 สว่นท ี๔ โครงการ แผนงาน/กจิกรรม  ๑๕ 

 สว่นท ี๕ การบรหิารจดัการและการตดิตามประเมนิผล ๑๙ 

 สว่นท ี๖ ภาคผนวก ๓๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที ๑ 

บททวัไป 
 

   สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐและรวมท้ังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานและ

บริหารงาน รวมทั้งการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจ เกิด

การบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสุนนบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
 

 เทศบาลเมืองปากชองจึงจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมือง

ปากชอง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของหนวยงานใหสามารถนำ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารงานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังทำใหเกิดความสอดคลองในการพัฒนาเพื่อสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับ                        

กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินไดในอนาคต 
 

๑.๑ วัตถุประสงคแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองปากชอง 

 ๑. เพื่อดำเนินการสำรวจขอมูลสภาพทั่วไป โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การเมือง การบริหาร การประเมินผลทองถิ่น และการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองปากชอง นำขอมูลมาวิเคราะหจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ และเพ่ือจัดทำแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลเมืองปากชอง 

 ๒. เพ่ือวิเคราะหและออกแบบ พรอมจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลเมือง             

ปากชอง  

 ๓. เพ่ือใหมีการวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดตาม

เปาหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจของเทศบาล ทั้งในดานการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลและประมวลผล

ขอมูล ตามที่กำหนดไวอยางชัดเจน 

 ๔. เพ่ือใหมีการวางแผนการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดานอุปกรณ งบประมาณ และ

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับศักยภาพขององคกร 

 ๕. เพ่ือใหมีการวิเคราะหและวางแผนการใชเครือขายสารสนเทศของเทศบาลเมืองปากชองใหเปน

ประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสารสนเทศรวมกันไดอยางเหมาะสม 
 

๑.๒ เปาหมายแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลเมืองปากชอง 

 ๑.๒.๑ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองปากชอง 



 • จัดทำแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของ

เทศบาลเมืองปากชอง ในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนรุักษธรรมชาติ   

 

- ๒ – 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดานการบริการ การพัฒนาดานการศึกษา และอ่ืนๆ         

โดยเนนความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบันของขอมูล 

  • จัดทำแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปนรูปแบบ (Pattern) ที่สามารถนำไปใชไดกับ บุคลากร

ภายในหนวยงาน เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากร  

 • เลือกรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ  

 ๑.๒.๒ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และสารสนเทศรวมกัน 

  • จัดทำแนวทางในการจัดตั้งเครือขายสารสนเทศของเทศบาลเมืองปากชอง ใหมีการเชื่อมโยง

ระหวางกัน 

  • เสนอแนวทางจัดตั้งเครือขายสารสนเทศของเทศบาลเมืองปากชองใหมีการเชื่อมโยงกับหนวยงาน

ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

 ๑.๒.๓ สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแพรหลายในเทศบาลเมือง

ปากชอง 

  • เสนอแนวทางการใชระบบสำนักงานอัตโนมัติ  

 • เสนอแนวทางการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet)  

 • เสนอแนวทางในการสงเสริมและปรับวัฒนธรรมการทำงานในองคกรใหสอดคลอง กับเทคโนโลยี

เพ่ือลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง  

 ๑.๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที ๒ 

สภาพทวัไปและข้อมูลพนืฐานของเทศบาลเมืองปากช่อง 
 

๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ทีตงัของเทศบาลเมืองปากช่อง 

   เทศบาลเมอืงปากช่อง ตงัอยู่ในพืนทขีองอําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เดิมเป็น

สุขาภิบาลปากช่ อง ต่ อมาได้รับการยกฐานะขึน เป็น เทศบาลตํ าบลปาก ช่อง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย                 ลงวนัท ี๒๒ มถิุนายน ๒๕๒๔ และได้เปลยีนแปลงฐานะจาก เทศบาล

ตําบลปากช่อง เป็นเทศบาลเมือง               ปากช่อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๔๘ มอีาณาเขตครอบคลุมพนืทขีองตําบลปากช่องและตําบลหนองสาหร่ายบางสว่น โดยมี

อาณาเขตพนืทใีนความรบัผดิชอบทงัหมด ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร เทศบาลเมอืงปากช่อง มปีระชากร

อาศยัอยู่ในพนืทปีระมาณ ๓๓,๙๙๙ คน (ขอ้มูล ณ วนัท ี๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๓) เป็นชาย ๑๕,๙๓๒ คน 

และเป็นหญงิ ๑๗,๘๓๔ คน มอีาณาเขตตดิต่อกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิต่างๆ ดงันี 

 ทศิเหนือ   ตดิกบั  หมู่บา้นหนองตาแกว้ 

 ทศิใต ้   ตดิกบั  ตําบลหนองนําแดง 

 ทศิตะวนัออก  ตดิกบั  ลําตะคองและหมู่บา้นประดู่บาก 

 ทศิตะวนัตก  ตดิกบั  เขตป่าสงวนแห่งชาต ิหมู่บา้นนําตกหลงัเหว 
 

 ด้านเหนือ ตงัแต่หลกัเขตท ี๑ ซงึตงัอยู่รมิแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิด้านเหนือห่างจาก

ศูนยก์ลางทางแยกโรงเรยีนบา้นหนองกะจะ ฟากตะวนัตก ระยะ ๒๕๐ เมตร เป็นเสน้ตงัฉากกบัแนวเขตป่า

สงวนแห่งชาตดิา้นเหนือ ไปทางทศิเหนือ ผ่านถนนไปชยับาดาล ถงึหลกัเขตท ี๒ ซงึตงัอยู่รมิถนนไปชยั

บาดาล ฟากเหนือห่างจากศูนยก์ลางทางแยกโรงเรยีนบา้นหนองกะจะไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะ 

๒๐๐ เมตร 

 จากหลกัเขตท ี๒ เป็นเสน้ขนานกบัทางสาธารณะไปบา้นหนองกะจะ ถงึหลกัเขตท ี๓ ซึง

ตังอยู่ด้านทิศเหนือของทางสาธารณะไปบ้านหนองกะจะ ห่างจากด้านตะวันออกของทางรถไฟสาย

ตะวนัออกเฉียงเหนือตามแนวเสน้ตงัฉาก ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

 จากหลักเขตที ๓ เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที ๔ ซึงตังอยู่ห่างจากด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทางรถไฟสาย

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตรง กม.๑๘๒.๓๘๐ ตามแนวเสน้ตงัฉาก ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

 จากหลักเขตที ๔ เป็นเส้นตังฉากกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต้ถงึหลกัเขตท ี๕ ซงึตงัอยู่รมิทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือฟากตะวนัตก ตรง กม.

๑๘๒.๓๘๐ 



 จากหลักเขตที ๕ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนปากช่อง – 

นครราชสีมา ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที ๖ ซึงตังอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข ๒ ตอนปากช่อง – นครราชสมีา ฟากตะวนัตก ตรง กม.๑๗๔.๖๐๐ ตามแนวเสน้ตงัฉาก

ระยะ ๘๐๐ เมตร 

 จากหลักเขตที ๖ เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนปากช่อง – 

นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนปากช่อง – 

นครราชสมีา ตรง กม.๑๗๔.๖๐๐ ถงึหลกัเขตท ี๗ ซงึตงัอยู่ห่างจากศูนยก์ลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

๒ ตอนปากช่อง – นครราชสมีา ฟากตะวนัออก ตรง กม.๑๗๔.๖๐๐ จดัตามแนวเสน้ตงัฉาก ระยะ ๑,๐๐๐ 

เมตร 
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 ด้านตะวนัตก จากหลกัเขตท ี๗ เป็นเส้นขนานกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอน

ปากช่อง – นครราชสมีา ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ผ่านทางหลวงจงัหวดัหมายเลข ๒๒๓๕ ตอนแยกทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒ – บา้นหนองตากู ถงึหลกัเขตท ี๘ ซงึตงัอยู่ห่างจากศูนยก์ลางทางหลวงจงัหวดั

หมายเลข ๒๒๓๕ ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ – บา้นหนองตากู ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

 จากหลกัเขตท ี๘ เป็นเสน้ตงัฉากไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ถงึหลกัเขตท ี๙ ซงึตงัอยู่

รมิคลองลําตะคอง ฝังตะวนัออก 

 จากหลกัเขตท ี๙ เลียบรมิคลองลําตะคอง ฝังตะวนัออก ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ถงึ

หลกัเขตท ี๑๐ ซงึตงัอยู่รมิคลองเลก็ฝังใต ้ตรงทบีรรจบกบัซอยธนากร 

 จากหลกัเขตที ๑๐ เป็นเส้นขนานกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนสระบุร ี– ปาก

ช่อง ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ ถงึหลกัเขตท ี๑๑ ซงึตงัอยู่ห่างจากศูนยก์ลางทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

๒ ตอนสระบุร ี– ปากช่องฟากตะวนัออก ตรง กม.๑๖๕.๒๐๐ ระยะ ๔๘๐ เมตร 
  

 ด้านใต้ จากหลกัเขตท ี๑๑ เป็นเสน้ตงัฉากกบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒ ตอนสระบุร ี

– ปากช่อง ตรง กม.๑๖๕.๒๐๐ ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒ ตอน

สระบุร ี– ปากช่อง ถึงหลกัเขตที ๑๒ ซึงตังอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอน

สระบุร ีฟากตะวนัตกตรง กม.๑๖๕.๒๐๐ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
 

 ด้านตะวนัออก จากหลกัเขตท ี๑๒ เป็นเสน้ขนานกบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒ ตอน

สระบุรี – ปากช่อง ด้านตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามคลองเล็กทางรถไฟสาย

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ถงึหลกัเขตท ี๑๓ ซงึตงัอยู่รมิทางรถไฟสายตะวนัตกเฉียงเหนือ ตรง กม.๑๗๖.๔๕๐ 

ตดิกบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตดิา้นใต ้

 จากหลกัเขตท ี๑๓ เลยีบตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิดา้นใต้ไปทางทศิเหนือ บรรจบกบั

หลกัเขตท ี๑ 



 

๒. ด้านการเมอืง/การปกครอง 

๒.๑ ด้านการเมอืง 

  เทศบาลเมอืงปากช่องมกีารแบ่งส่วนการบรหิารออกเป็น ฝ่ายนิตบิญัญัตแิละฝ่ายบรหิาร                     

ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาล มสีมาชกิสภาเทศบาล ๑๘ คน ฝ่ายบรหิาร ได้แก่ นายกเทศมนตร ี                       

รองนายกเทศมนตร ี๓ คน ทปีรกึษานายกเทศมนตร ี๑ คน เลขานุการนายกเทศมนตร ี๒ คน มพีนักงาน

เทศบาลสามญั ๙๙ คน ลูกจา้งประจํา ๔๗ พนักงานจา้งทวัไป ๒๓๘ คน มปีลดัเทศบาลเป็นผู้รบัผดิชอบ

ควบคุมดูแลข้าราชการทงัหมด มีรองปลัดเทศบาล ทําหน้าทีช่วยปลดัเทศบาลตามทีได้รบัมอบหมาย 

แบ่งเป็นกอง/ฝ่าย ดงันี 

๑. สาํนักปลดัเทศบาล หวัหน้าสํานกัปลดัเทศบาล เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล 

๒. กองคลงั ผูอ้ํานวยการกองคลงั  เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล 

๓. กองช่าง ผูอ้ํานวยการกองช่าง  เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล 

๔. กองสาธารณสุขและสงิแวดลอ้ม ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล 

๕. กองการศกึษา ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล 

๖. กองวชิาการและแผนงาน ผูอ้ํานวยการกองวชิาการฯ เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล 

๗. กองสวสัดกิารสงัคม ผูอ้ํานวยการกองสวสัดกิารสงัคม เป็นผูร้บัผดิชอบดูแล 

๘. กองช่างสุขาภบิาล ผูอ้ํานวยการกองช่างสุขาภบิาล เป็นผูร้บัผดิชอบดูแล 
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 เทศบาลเมอืงปากช่อง มกีารเลอืกตงัครงัแรกเมอืปี พ.ศ.๒๕๒๕ มนีายชนะศกัด ิอุ่นเมตตา

อาร ีเป็นนายกเทศมนตรตีําบลปากช่อง และมกีารเลอืกตงัแบบนายกเทศมนตรมีาจากการเลอืกตงัโดยตรง 

และ                 การเลอืกตงัสมาชกิสภาเทศบาล ไดแ้บ่งเขตพนืทเีป็น ๓ เขต โดยมสีมาชกิสภาเทศบาล

ไดเ้ขตละ ๖ คน รวมเป็น ๑๘ คน เป็นครงัแรก เมอืวนัท ี๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และในปัจจุบนัมกีาร

เลือกตงัครงัล่าสุดเมอืวนัที                   ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีนายคมกฤษณ์ ลมิปัญญาเลิศ เป็น

นายกเทศมนตรเีมอืงปากช่อง 
 

๒.๑ ด้านการปกครอง 

  เทศบาลเมอืงปากช่อง มจีาํนวนชุมชนในเขตรบัผดิชอบ ทงัสนิ ๒๓ ชุมชน ไดแ้ก่ 

            ๑. ชุมชนบา้นน้อยทุ่งสว่าง ๑๓.ชุมชน บ.ข.ส.เก่า 

 ๒. ชุมชนท่าเลอืนสามคัค ี ๑๔. ชุมชนปางแก 

 ๓. ชุมชนขา้งโรงทอกระสอบปากช่อง ๑๕. ชุมชนราชประชา 

 ๔. ชุมชนวดัจนัทกึ ๑๖. ชุมชนวดัเทพสถติ 

 ๕. ชุมชนหนองสาหร่าย ๑๗. ชุมชนหนองกะจะ ๑ 

 ๖. ชุมชนประปา ๑๘. ชุมชนหนองกะจะ ๒ 

 ๗. ชุมชนนันทเขตต์ ๑๙. ชุมชนมอดนิแดง 

 ๘. ชุมชนตรอกสุเหร่า ๒๐. ชุมชนคุรุสามคัค ี



 ๙. ชุมชนตรอกแดง ๒๑. ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอมิ 

 ๑๐. ชุมชนโรงสบู ๒๒. ชุมชนเมอืงปากช่อง 

 ๑๑. ชุมชนสะพานดํา ๒๓. ชุมชนท่ามะนาว 

 ๑๒. ชุมชนประชานุสรณ์ 
 

๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมูลเกียวกบัจาํนวนประชากร 

  ประชากรในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง ในช่วง ๕ ปีทผี่านมามรีายละเอยีดดงันี 

ปี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

๒๕๕๙ ๑๖,๕๗๘ ๑๘,๒๖๔ ๓๔,๘๔๒ 

๒๕๖๐ ๑๖,๖๑๒ ๑๘,๓๓๕ ๓๔,๙๔๗ 

๒๕๖๑ ๑๖,๓๕๑ ๑๘,๑๖๔ ๓๔,๕๒๐ 

๒๕๖๒ ๑๖,๒๖๕ ๑๘,๐๗๗ ๓๔,๓๔๒ 

๒๕๖๓ ๑๕,๙๓๒ ๑๗,๘๓๔ ๓๓,๗๖๖ 
                      

๓.๒  ช่วงอายุและจาํนวนประชากร 

  จาํนวนประชากรในแต่ละช่วงวยั ณ เดอืน มถิุนายน ๒๕๖๓ มรีายละเอยีด ดงันี 

ช่วงอายุของประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประชากรเยาวชน (อายุตํากว่า ๑๘ ปี) ๓,๔๙๙ ๓,๓๓๒ ๖,๘๓๑ 

ประชากรคนทํางาน (อายุระหว่าง ๑๘-๖๐ 

ปี) 

๑๐,๑๓๙ ๑๑,๐๙๕ ๒๑,๒๓๔ 

ประชากรผูส้งูอายุ (อายุมากกว่า ๖๐ ปี) ๒,๔๓๐ ๓,๕๐๔ ๕,๙๓๔ 

รวม ๑๖,๐๖๘ ๑๗,๙๓๑ ๓๓,๙๙๙ 

- ๖ – 

 

๔. สภาพทางสงัคม 

๔.๑ ด้านการศึกษา 

 พนืทใีนเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง มโีรงเรยีนทงัหมด ๒๑ แห่ง ประกอบดว้ยโรงเรยีน

ดงัต่อไปนี 

๑. โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล จํานวน ๒ แห่ง ดงันี 

ก. เป็นโรงเรยีนระดบัอนุบาลจนถงึระดบัมธัยมศกึษา ไดแ้ก ่

โรงเรยีนเทศบาล ๑ (บา้นหนองสาหร่าย) 

ข. เป็นโรงเรยีนระดบัอนุบาลจนถงึระดบัประถมศกึษา ไดแ้ก่ 

โรงเรยีนเทศบาล ๒ บา้นหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถมัภ)์ 

๒. โรงเรยีนในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน จํานวน ๖ แห่ง 



ประกอบดว้ยโรงเรยีนในระดบัต่างๆ ดงันี 

ก. โรงเรยีนระดบัประถม จํานวน ๑ แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นหนองสาหร่าย 

ข. โรงเรยีนระดบัมธัยม จาํนวน ๕ แห่ง ไดแ้ก ่

๑. โรงเรยีนปากช่อง   ๔.  โรงเรยีนบา้นปากช่อง (คุรุสามคัค ี

๑) 

๒. โรงเรยีนเตมิแสงไขปากช่องวทิยา ๕.  โรงเรยีนบา้นท่าเลอืนสามคัค ี

๓. โรงเรยีนบา้นปางแก (สภาประชานุกูล) 

๓.  โรงเรยีนเอกชน จํานวน ๑๓ แห่ง ประกอบดว้ยโรงเรยีนในระดบัต่างๆ ดงันี 

ก. โรงเรยีนระดบัอนุบาล, ศูนยเ์ดก็เลก็ จาํนวน ๑ แห่ง ไดแ้ก่  

๑. โรงเรยีนสายสมัพนัธ ์

ข. โรงเรยีนระดบัประถม จํานวน ๔ แห่ง ไดแ้ก ่

๑. โรงเรยีนสกุลศกึษา   ๓. โรงเรยีนวฒันวทิยา 

๒. โรงเรยีนธารทพิยศ์กึษา  ๔. โรงเรยีนกรีตศิกึษา 

ค. โรงเรยีนระดบัมธัยม จาํนวน ๖ แห่ง ไดแ้ก ่

๑. โรงเรยีนเรอืงศรวีทิยา   ๔. โรงเรยีนถนอมศษิยว์ทิยา 

๒. โรงเรยีนแสงสุรยิาวทิยา  ๕. โรงเรยีนรุ่งอรุณวทิยา 

๓. โรงเรยีนประชานุสรณ์   ๖. โรงเรยีนสญัลกัษณ์วทิยา 

ง. โรงเรยีนระดบัวทิยาลยั จาํนวน ๒ แห่ง ไดแ้ก ่

๑. วทิยาลยัอาชวีศกึษากุสุมภเ์ทคโนโลย ี

๒. วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการปากช่อง 

๔.  ศูนยเ์ยาวชน ในสงักดักองการศกึษา จํานวน ๑ แห่ง 

๑. ศูนยเ์ยาวชนเทศบาลเมอืงปากช่อง 
 

๔.๒ ด้านการสาธารณสุข 

๑. โรงพยาบาลในเขตพนืท ี

  สงักดัทอ้งถนิ จาํนวน -  แห่ง  เตยีงคนไข ้ จาํนวน  -  เตยีง 

 สงักดัเอกชน จาํนวน  -  แห่ง  เตยีงคนไข ้ จาํนวน  -  เตยีง 

 สงักดัรฐับาล จาํนวน  ๑  แห่ง  เตยีงคนไข ้ จาํนวน  ๒๔๐  เตยีง 

๒. ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข จาํนวน   ๒   แห่ง 

๓. สถานพยาบาลเอกชน  จาํนวน   ๑   แห่ง 

๔. คลนิิกเอกชน   จาํนวน  ๑๒  แห่ง 
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๔.๓ ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

 ในเขตพนืทขีองเทศบาล มสีถานีตํารวจ ๑ แห่ง โดยอยู่ในความรบัผดิชอบของ สภ.ปาก

ช่อง และมกีารดาํเนินกจิการต่างๆ ดงันี 

๑. การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 



- จดัสายตรวจจกัรยานยนต์ในเขตเทศบาล โดยแบ่งเป็น ๔ เขต ตรวจเขตละ ๒ 

นาย โดยปฏบิตัหิน้าท ี๒๔ ชวัโมง 

- มีศูนย์วิทยุสายตรวจ ๑๙๑ พร้อมปฏิบัติหน้าทีรับแจ้งเหตุทังทางวิทยุและ

โทรศพัท ์ตลอด ๒๔ ชวัโมง 

๒. ดา้นการป้องกนัการโจรกรรมธนาคาร รา้นทอง และสถาบนัการเงนิทมีเีงนิหมุนเวยีน 

จํานวนมากในแต่ละวนัได้จดัทําแผนเผชิญเหตุ กําหนดหน้าทีรบัผิดชอบอย่างเป็น

รูปธรรมและมกีารซกัซอ้มอย่างต่อเนือง 

 ในพนืทเีทศบาลมคีดทีเีกดิมากทสีุด เป็นคดดีา้นยาเสพตดิ ประเภทยาบ้า ทมีปีรมิาณมาก

ขนึ ทุกปี รองลงมาก็คอื คดปีระทุษร้ายต่อทรพัย์สนิ ประเภทลกัทรพัย์ คดทีปีระชาชนให้ความสนใจมาก

ทสีุด                    คดโีจรกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
 

๕. สภาพทางสงัคม 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

 ๑.  ถนน สะพาน การคมนาคม การจราจร 

  ๑.๑  ถนนภายในเขตเทศบาล   มจีํานวน  ๒๓๒  สาย 

 - สภาพถนน  คอนกรตี  จาํนวน  ๑๗๔  สาย 

    ราดยาง   จาํนวน    ๓๔  สาย 

    ลูกรงั   จาํนวน    ๒๔  สาย 

    หนิคลุก   จาํนวน      ๓  สาย 

 ๑.๒  สะพานขา้มคลองลําตะคอง ๑๙  แห่ง 

 ๑.๓  สะพานลอยคนขา้ม    ๕  แห่ง 

 ๒.  การระบายนํา 

  ๒.๑  จาํนวนราง/ท่อระบายนํา  ๒๓๘  แห่ง รวมระยะทาง  ๖๔.๓๐ กโิลเมตร 

  ๒.๒  ถนนทมีรีาง/ท่อระบายนํา ทงั ๒ ดา้นของถนน 

         มจีาํนวน  ๔๘  สาย  ระยะทาง  ๑๙.๕๐  กโิลเมตร 

  ๒.๓  ถนนทมีรีาง/ท่อระบายนําดา้นเดยีว 

         มจีาํนวน  ๑๙๐  สาย ระยะทาง ๔๔.๘๐  กโิลเมตร 

  ๒.๔  ถนนทไีม่มรีาง/ท่อระบายนํา 

         มจีาํนวน  ๗๙  สาย  ระยะทาง  ๑๙.๒๐  กโิลเมตร 

  ๒.๕  ระยะเวลาเฉลยีทมีนํีาท่วมขงันานทสีุด  ๒  วนั  ประมาณช่วงเดอืนกรกฎาคม – 

ตุลาคม 

         มสีาเหตุเกดิจากท่อและรางระบายนํา รบันําไม่ทนั เฉพาะช่วงเวลาฝนตกหนกั 

  ๒.๖  เทศบาลมกีารทําความสะอาดราง/ท่อระบายนําปีละ ๑ ครงั 

 

 

 

- ๘ – 



 

 ๓.  การจดัการขนสง่มวลชน 

  การตดิต่อกนัระหว่างประชาชนในพนืทขีองเทศบาล กบัประชาชนต่างพนืท ีโดยสว่นใหญ่

เดนิทางโดยรถยนตเ์ป็นหลกั มกีารเดนิทางตดิต่อทงัภายในพนืทแีละต่างจงัหวดัอย่างสะดวก การเดนิทาง

ตดิต่อระหว่างจงัหวดัใกลเ้คยีง ดงันี 

๑. ปากช่อง – กรุงเทพ  ระยะทาง ๑๗๒ กม. 

๒. ปากช่อง – ชยัภูม ิ  ระยะทาง ๑๗๐ กม. 

๓. ปากช่อง – ขอนแก่น  ระยะทาง ๒๖๘ กม. 

๔. ปากช่อง – นครราชสมีา ระยะทาง   ๘๔ กม. 

๕. ปากช่อง – สคีวิ  ระยะทาง   ๔๐  กม. 

๖. ปากช่อง – สระบุร ี  ระยะทาง   ๖๕ กม. 

๗. ปากช่อง – ชลบุร ี  ระยะทาง ๒๔๐ กม. 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 

 การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนทีหนึงการให้บริการไฟฟ้าแก่

บา้นเรอืน รา้นคา้ สํานกังาน โดยมกีารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นผูใ้หบ้รกิาร 

- มจํีานวนครวัเรอืทมีไีฟฟ้าใช ้   จาํนวน ๑๗,๕๖๓  ครวัเรอืน 

 ส่วนทีสอง การให้บริการไฟสาธารณะโดยเทศบาลเป็นผู้ติดตัง และขอขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะไปยงัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาพ 

- จาํนวนถนนในเขตเทศบาล ทมีไีฟฟ้าสาธารณะ จาํนวน  ๔๓  สาย 
 

๕.๓ การประปา 

 การใหบ้รกิารนําประปาในเขตเทศบาล มกีารประปาสว่นภูมภิาค อ.ปากช่อง เป็นผูใ้หบ้รกิาร 

- มจํีานวนครวัเรอืนทใีชบ้รกิารนําประปา จาํนวน  ๑๐,๒๓๐  หลงัคาเรอืน 

- ปรมิาณกําลงัการผลตินําประปา  จาํนวน  ๑๘,๐๐๐  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

- ปรมิาณนําประปาทตีอ้งการใช ้  จาํนวน  ๑๑,๖๖๖  ลูกบาศก์เมตร/วนั 

- ใหแ้หล่งนําดบิสําหรบัผลตินําประปาจากคลองลําตะคอง 
 

๕.๔ โทรศพัท์ 

 ๑. การให้บรกิารโทรศพัท์ส่วนบุคคล โทรศพัท์สาธารณะ มีบรษิัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)                      

เป็นผูใ้หบ้รกิาร 
 

๕.๕ ไปรษณียแ์ละการสือสาร 

 ๑. มทีทีําการไปรษณียโ์ทรเลข ๑ แห่ง คอื ททีาํการไปรษณียโ์ทรเลขปากช่อง และททีาํการ

สอืสารโทรคมนาคมปากช่อง ๑ แห่ง 

 ๒. สอืมวลชนในพนืท ีไดแ้ก่ หนังสอืพมิพร์วมพลงั รวมถงึการบรกิารทางสถานีวทิยุชุมชน                      
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 



 ประชาชนทอีาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง ส่วนใหญ่มรีายไดจ้ากการประกอบอาชพีคา้ขาย

และรบัราชการเป็นหลกั การเกษตรกรรมเป็นเพยีงการเลยีงชพี หรอืภายในครอบครวัเท่านนั 

 

- ๙ – 

 

 ๖.๑ สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

 ก. สถานีบรกิารเชอืเพลงิ ๗ แห่ง 

 -  หจก.วทิยชยัปิโตเลยีม (ป.ต.ท.) -  หจก.วทิยชยัปิโตเลยีม สาขา ๒ (ป.ต.ท.) 

 -  หจก.ชยัสวสัดปิากช่อง (เชลล์)  -  หจก.ปากช่องสนัตสิุข (คาลเทก็ซ)์ 

 -  หจก.นีฮงบรกิาร (เอสโซ่)  -  บรษิทั โอเคปากช่อง จาํกดั (ป.ต.ท.) 

 -  ปัมแก๊ส LPG เฉลมิชยั 

 ข.  ตลาดสด ๔  แห่ง 

 -  ตลาดสดมติรภาพ 

 -  ตลาดสดเทศบาล 

 -  ตลาดแขก 

 -  ตลาดกงัวาฬ 

 ค.  รา้นคา้ทวัไป 
 

 ๖.๒  สถานประกอบการเทศพาณิชย ์

 ก.  สถานธนานุบาล ๑ แห่ง คอื  สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงปากช่อง 

 ข.  โรงฆา่สตัว ์ ๑ แห่ง คอื โรงฆา่สตัวเ์ทศบาลเมอืงปากช่อง 
 

 ๖.๓  สถานประกอบการด้านบริการ 

 ก.  โรงแรม   ๗  แห่ง 

  -  โรงแรมภูเบศ   -  โรงแรมรมิธารอนิน์ 

  -  โรงแรมเดอะฮลิล ์  -  โรงแรมนิววนัชยั 

  -  โรงแรมภูพญา   -  โรงแรมปากช่อง 

  -  โรงแรมเดอะ ฟีโน่ โฮเทล ปากช่อง 

 ข.  ธนาคาร ๑๑  แห่ง 

  -  ธ.กรุงเทพ จาํกดั  -  ธ.กรุงศรอียุธยา จํากดั 

  -  ธ.กสกิรไทย จาํกดั  -  ธ.ทหารไทย จาํกดั 

  -  ธ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั  -  ธ.ธนชาต จาํกดั 

  -  ธ.ธ.ก.ส.จาํกดั  -  ธ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

  -  ธ.กรุงไทย จาํกดั  -  ธ.ออมสนิ 

  -  ธ.พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) 

 ค.  สถานทจีําหน่ายอาหาร ตามพระราชบญัญตัสิาธารณสุข  ๓๖๕  แห่ง 



 ง.  สถานบรกิารโรงรบัจํานํา  ๓  แห่ง  คอื  โรงรบัจาํนําปากช่อง  โรงรบัจํานําเคเค 

     และโรงรบัจาํนําเอส.ท.ีมนันี 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

๗.๑  ศาสนา 

  -  ประชากรสว่นใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ รองลงมานับถอืศาสนาครสิตแ์ละอสิลาม 

  -  ศาสนสถานต่างๆ มดีงันี 

   ๑.  วดั  ๘  แห่ง คอื 

 

- ๑๐ – 

 

  ๑.๑  วดัครีวีนัต ์   ๑.๕  วดัพมิพาราม 

  ๑.๒  วดัเทพสถติ   ๑.๖  วดัเขากะจะ 

  ๑.๓  วดัปางแก   ๑.๗  วดัหนองสาหร่าย 

  ๑.๔  วดัจนัทกึ   ๑.๘  วดัท่ามะนาว 

  ๒.  ทพีกัสงฆ ์ ๑  แห่ง คอื  วดัสริสิมัพนัธ ์

  ๓.  มสัยดิ  ๑  แห่ง  คอื  มสัยดิยนันาตุล้ฟิรเดาซ์ 

  ๔.  โบสถค์รสิต ์ ๒  แห่ง 
 

๗.๒  ประเพณีและวฒันธรรม 

  -  ประเพณีทอ้งถนิทสีําคญั 

   ๑.  ประเพณีวนัขนึปีใหม่  ๔.  ประเพณีลอยกระทง 

   ๒.  ประเพณีสงกรานต ์  ๕.  ประเพณีตกับาตรเทโว 

   ๓.  ประเพณีแห่เทยีนพรรษา 
 

๗.๓  สินค้าพืนเมอืงและของทีระลึก 

  -  สนิค้าพนืเมอืงในเขตเทศบาลเมืองปากช่องจะเป็นสนิค้าแปรรูป ส่วนใหญ่เป็นจําพวก

กุนเชยีง และแหนม 
 

๘. ทรพัยากรธรรมชาติ 

๘.๑  นํา 

  -  ในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง มแีหล่งนําดงันี  ๑.  ลําตะคอง  ๒.  คลองอุบากนัต ์
 

๘.๒   ป่าไม้และภเูขา 

  มพีนืทป่ีาไมบ้างสว่นและภูเขาตงัอยู่บรเิวณนอกแนวเขตเทศบาลเมอืงปากช่องดา้นทศิ

ตะวนัตก 
 

๙. สิงแวดล้อม 

๙.๑  นําเสีย 



  ๑.  เทศบาลเป็นผูด้ําเนินการบําบดันําเสยีเอง   

  ๒.  ปรมิาณนําเสยี  ๔,๐๐๐ \ลบ.ม./วนั 

  ๓.  ปรมิาณนําเสยีทบีําบดัได ้ในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง จาํนวน  ๔,๐๐๐ ลบ.ม./วนั 

  ๔.  การระบายนําหลกัในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ 

   -  คลองอุบากนัต ์  -  ท่อระบายนําในเขตเทศบาล 

   -  ท่อระบายนําและรวบรวมนําเสยีรมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๒ 

  ๕.  ระบบบําบดันําเสยีทใีช ้ระบบบ่อผงึ จาํนวน  ๑  แห่ง สามารถบําบดันําเสยีได ้

       จาํนวน  ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วนั 

  ๖.  ค่าซ่อมเครอืงจกัร/เครอืงมอื ในการกําจดันําเสยี จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท/เดอืน 

  ๗.  มจํีานวนพนกังานปฏบิตัหิน้าทบีําบดันําเสยี  จาํนวน  ๗  คนต่อหนึงวนั 
 

๙.๒   ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู 

  ๑.  การกําจดัขยะมูลฝอยและสงิปฏกิูล  

   -  เทศบาลดาํเนินการจดัเก็บขยะมลูฝอยเอง  มปีรมิาณขยะ  ๕๐  ตนั/วนั 

- ๑๑ – 

 

   -  รถยนตบ์รรทุกขยะมลูฝอย  มขีนาดความจุ  ๑๐, ๑๕ และ ๒๒  ลบ.หลา  

                          มจํีานวนรวม ๑๐ คนั 

   -  รถเขน็เพอืเกบ็และขนขยะมลูฝอย  มจีํานวน  ๘  คนั มจีํานวนถงัรองรบัขยะ  ๕๐๐ 

ใบ 

   -  พนักงานเกบ็ ขน และกวาดขยะมลูฝอย  มจีาํนวนรวม  ๙๖  คนั 

   -  มทีดีนิสาํหรบัทงิขยะมลูฝอย  จาํนวน  ๔๐  ไร่  (พนืทขีองกรมธนารกัษ์ ภายใตค้วาม

ดแูล 

      ของกรมพลาธกิารทหารบก) 

   -  มรีถยนตเ์กบ็ขนสงิปฏกิูล  จาํนวน  ๑  คนั 

   -  มสีถานทเีกบ็สงิปฏกิูล  จํานวน  ๑  แห่ง และมถีงัเกบ็รวมทงิ  จํานวน  ๕  ถงั 
 

 ๑๐.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  -  รถยนตด์บัเพลงิ  จาํนวน  ๒  คนั 

  -  รถยนตต์รวจการณ์  จํานวน  ๓  คนั 

  -  รถบรรทุกนํา  จาํนวน  ๓  คนั 

  -  เครอืงดบัเพลงิชนิดหาบหาม  จาํนวน  ๑  เครอืง 

  -  รถยนตห์อสงูหรอืรถกระเชา้  จาํนวน  ๑  คนั 

  -  อตัรากําลงัเจา้หน้าดบัเพลงิ  จาํนวน  ๓๘  คน 

   เป็นพนักงานเทศบาล จาํนวน    ๙  คน 

   เป็นลูกจา้งประจาํ จาํนวน  ๑๕  คน 

   เป็นลูกจา้งชวัคราว จาํนวน  ๑๔  คน 



  -  อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (อปพร.)  จาํนวน  ๕๐๒  คน 

  -  ในรอบปีทผี่านมามกีารปฏบิตัหิน้าท ี จํานวน  ๑๑  ครงั 

  -  ความเสยีหายในรอบปีทเีกดิขนึ  จาํนวน  ๑๑  ครงั 

  -  ในรอบปีทผี่านมามกีารฝึกซ้อม  จาํนวน  ๑  ครงั 

  -  วทิยุสอืสาร  มจํีานวนทงัสนิ  ๒๕  เครอืง 

   ชนิดตดิตงัสาํนักงาน จาํนวน  ๕  เครอืง 

   ชนิดตดิรถยนตด์บัเพลงิ จาํนวน  ๕  เครอืง 

   ชนิดมอืถอื  จาํนวน  ๑๕  เครอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ๓ 

ยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองปากช่อง 
 

วิสยัทศัน์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 “เทศบาลเมอืงปากช่องมกีารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืการบรหิาร

จดัการและบรกิารประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด” 
 

พนัธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พนัธกจิของเทศบาลเมอืงปากช่อง ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืให้

เกดิผลตามวสิยัทศัน์ทกีําหนดไว ้ดงันี 

๑. พฒันาโครงสรา้งพนืฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของเทศบาลให้มี

ประสทิธภิาพเหมาะสมตามสภาพของทอ้งถนิ 

๒. พฒันาการบรหิารงานการจดัการและการบรกิารประชาชนโดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอืสารเขา้มาใชก้บัระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

๓. พฒันาบุคลากรในเทศบาลเมอืงปากช่องใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสอืสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 



ยทุธศาสตรด้์านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพือให้บรรลุซึงเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ภายใต้

สภาพแวดลอ้มทมีจุีดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม แผนแม่บทฉบบันีไดก้ําหนดยุทธศาสตรห์ลกัใน

การพฒันาไว้ ๓ ด้าน เพือให้เทศบาลเมืองปากช่อง นํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ การ

บรกิารประชาชน การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน ไดแ้ก ่

๑. พฒันาโครงสรา้งพนืฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของเทศบาล 

๒. พฒันา ICT เพอืการบรหิารจดัการภายในเทศบาล และพฒันาการใหบ้รกิารกบัประชาชน 

๓. พฒันาทรพัยากรบุคคล เพอืการทํางานภายใต้วฒันธรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
 

ยุทธศาสตรที์ ๑ :  พฒันาโครงสร้างพนืฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของเทศบาล 

 พัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครอืข่าย และระบบสอืสาร

ขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัสภาพท้องถินทเีหมาะสมกบัการใช้งาน สนับสนุนการทํางาน

ร่วมกนัของหน่วยงานภายในและสามารถเชอืมต่อกบัหน่วยงานภายนอก เพอืก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดใน

การบรหิารงานและการบรกิารประชาชน 

 เป้าหมาย 

 ๑. มรีะบบคอมพวิเตอรท์เีหมาะสมต่อการใชง้านตามสภาพความพรอ้มของเทศบาล 

 ๒. มรีะบบเครอืข่ายเชือมโยงหน่วยงานภายในของท้องถินทีมีประสิทธิภาพ น่าเชือถือ มี

เสถยีรภาพการทาํงานและมคีวามมนัคงในเรอืงขอ้มลูข่าวสาร 

 ๓. มีระบบเครอืข่ายสอืสารข้อมูลเชือมต่อระหว่างเทศบาลเมืองปากช่อง กบัเทศบาลอืนๆ       

และหน่วยงานภายนอก 

 แผนงานและกิจกรรม 

๑. พฒันาระบบคอมพวิเตอรท์เีหมาะสม 

๒. พฒันาระบบเครอืข่ายเพอืเชอืมโยงหน่วยงานภายใน 

๓. พฒันาระบบเครอืข่ายและการสอืสารขอ้มลูเพอืเชอืมโยงเทศบาลกบัหน่วยงานภายนอก 

- ๑๓ – 

 
 

๔. พฒันาระบบเครอืข่ายและการสอืสารขอ้มูลใหค้รอบคลุมทวัถงึในท้องถนิ เพอืประชาชน

ในพนืทสีามารถรบับรกิารและสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลู ข่าวสาร ความรูไ้ดอ้ย่างทวัถงึ 
 

ยุทธศาสตรที์ ๒ :  พฒันา ICT เพือการบริหารจดัการภายในเทศบาล และพฒันาการให้บริการกบั

ประชาชน 

 พฒันาการบรหิารการจดัการ โดยการนํา ICT เขา้มาปรบัใชก้บังานปัจจุบนัใหม้ปีระสทิธภิาพ                    

มากขึน ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรร

งบประมาณ ลดความซําซ้อนในการปฏบิตังิาน รวมทงันํา ICT มาใชใ้นการให้บรกิารแก่ประชาชนให้ดขีนึ 

ซงึจะสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเรว็ในการให้บรกิาร รวมถงึ

ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้



 เป้าหมาย 

๑. ทุกส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองปากช่อง สามารถเชือมโยงแลกเปลียนใช้ระบบ

สารสนเทศร่วมกนัผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

๒. มีระบบสารสนเทศพืนฐานสําหรบัการบริหารงาน ได้แก่ ระบบสารบรรณ และระบบ

จดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์บรหิารงานบุคคล พสัดุงบประมาณการเงนิบญัช ี

๓. เทศบาลเมอืงปากช่องสามารถใหบ้รกิารพนืฐานแก่ประชาชนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

๔. มกีารแลกเปลยีนขอ้มลูระหว่างองคก์ร เพอืรองรบัการใหบ้รกิารประชาชน 

 แผนงานและกิจกรรม 

๑. พฒันาฐานขอ้มูลของทอ้งถนิโดยกําหนดมาตรฐานทเีกยีวกบัขอ้มูลและการสอืสารเพอืให้

ทุกกองงานใชข้อ้มลูร่วมกนัและแลกเปลยีนขอ้มลูกนัไดอ้ย่างมเีอกภาพ 

๒. พฒันาระบบบรหิารงานทอ้งถนิอเิลก็ทรอนิกส ์

๓. พฒันาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบรกิารของเทศบาล เพอืให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ

ขอ้มลูและการบรกิารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 

๔. จดัตงัผู้ดูแลหรอืหน่วยงานรบัผดิชอบในการวางแผนส่งเสรมิพฒันาบํารุงรกัษา และหา

ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล ดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผน

แม่บทสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตรที์ ๓ :  พฒันาทรพัยากรบุคคลเพอืการทาํงานภายใต้วฒันธรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

 พัฒนาความรู้ให้กบับุคลากรของเทศบาลเมอืงปากช่อง ทงัในระดบัผู้บรหิาร ผู้ปฏิบตัิงาน

เจ้าหน้าทผีู้ดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทงัประชาชนในพนืทใีห้มคีวามรู้ความเข้าใจ สามารถใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพคุม้ค่า   

 เป้าหมาย 

๑. ฝึกอบรมบุคลากรของท้องถินให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศทเีหมาะสมเพอืตอบสนองภารกจิของตน 

๒. กําหนดแนวทางการฝึกอบรมใหม้คีวามเหมาะสมกบับุคลากรในแต่ละระดบั และสายงาน

โดยพิจารณาจากหน้าทคีวามรบัผิดชอบของแต่ละบุคคล เช่น บุคลากร ระดบัผู้บรหิาร 

บุคลากรสายปฏบิตักิาร เป็นตน้ 

๓. การส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้บรกิารระบบสารสนเทศทจีําเป็น

ของทอ้งถนิ 

 

 

- ๑๔ – 

 
 

                   แผนงานและกิจกรรม 

๑. ฝึกอบรมบคุลากรดา้นการบรหิารและจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒. โครงการฝึกอบรมทกัษะพนืฐานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 



๓. โครงการฝึกอบรมทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเฉพาะทาง 

๔. โครงการฝึกอบรมความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการสนับสนุนการปฏบิตังิาน 

๕. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองปากช่อง ให้มีความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและ

ต่อเนอืงสอดรบักบัการเปลยีนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทมีอียู่ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ๔ 



โครงการ แผนงาน/กิจกรรม ของเทศบาลเมืองปากช่อง 
 

๔.๑ โครงการ 

 ยุทธศาสตรที์ ๑  :  พฒันาโครงสรา้งพนืฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารของ

เทศบาลเมอืงปากช่อง 

 วตัถุประสงค์ เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือสนับสนุนการ

พฒันาทอ้งถนิของเทศบาลเมอืงปากช่อง 

 ๑.๑  การเชอืมต่ออนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน ระบบ ADSL   

 ๑.๒  การเชอืมต่ออนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน  ระบบ WIFI   

 ๑.๓  การพฒันาแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน   

 ๑.๔  โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เทศบาลเมอืงปากช่อง   
- 

 ยุทธศาสตร์ที ๒  :  พฒันา ICT เพอืการบรหิารจดัการภายในเทศบาล และพฒันาในการ

ใหบ้รกิารกบัประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง 

 วัตถุประสงค์ เพือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง 

 ๒.๑  โครงการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารดา้นการจดัซอื-จดัจา้ง   

 ๒.๒  การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารดา้นการเงนิ การคลงั พสัดุและทรพัยส์นิของเทศบาลและ 

        การรบัเรอืงรอ้งเรยีนเกยีวกบัการเงนิการคลงั   

 ๒.๓  โครงการสํารวจแผนทภีาษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ   

 ๒.๔  โครงการพฒันาฐานขอ้มลูชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง 
- 

 ยุทธศาสตรที์ ๓  :  พฒันาทรพัยากรบุคคลเพอืการทํางานภายใตว้ฒันธรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

 วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลของเทศบาลเมืองปากช่อง ให้มีความรู้

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยทีํางานภายใต้วฒันธรรมอเิลก็ทรอนิกส ์อย่างมรีูเ้ท่าทนั 

 ๓.๑  โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชีและการพัสดุของ

เทศบาล 

        เมอืงปากช่อง 

 ๓.๒  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพอืการบรหิารและการบรกิารประชาชนแบบบูรณา

การ 

 ๓.๓  โครงการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรยีนรูค้รแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ๑๖ - 

  

๔.๒ แผนงาน/โครงการ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ                 

                                      เทศบาลเมืองปากชอง 
 

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. การเชอืมต่ออนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน 

ระบบ ADSL   

ตัวชี้วัด 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาล ๑ และเทศบาล ๒ มี

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงใชสำหรับคนควา

หาความรูเพ่ิมเติม 

๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐  กองการศึกษา 

(รร.ท.๑, ท.๒) 

๒. การเชอืมต่ออนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน  

ระบบ WIFI   

ตัวชี้วัด 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาล ๑ และเทศบาล ๒ มี

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงใชสำหรับคนควา

หาความรูเพ่ิมเติม 

๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐  กองการศึกษา 

(รร.ท.๑, ท.๒) 

 

 

 

๓. การพฒันาแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน    

ตัวชี้วัด 

นักเรียนมีแหลงการเรียนรูที่มีคณุภาพมาก

ยิ่งข้ึน         

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  กองการศึกษา 

(รร.ท.๑, ท.๒) 

๔. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมกลอ้งวงจร

ปิด (CCTV) เทศบาลเมอืงปากช่อง   

ตัวชี้วัด 

มีการปรับปรุงซอมแซมกลองวงจรปดที่

บกพรองชำรุดเสียหายใหสามารถใช

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  กองวิชาการฯ 



ปฏิบัติงานไดตามปกติ เพื่อประโยชน

สำหรับประชาชน         

 

 

 

 ๑๗ - 

  

๔.๒ แผนงาน/โครงการ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนา ICT เพอืการบรหิารจดัการภายในเทศบาล และพฒันาในการ

ใหบ้รกิารกบัประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงปากช่อง 
 

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โครงการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารดา้น

การจดัซอื-จดัจา้ง   

ตัวชี้วัด 

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

จัดซื้อ-จัดจาง ไดอยางรวดเร็ว 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  กองคลัง 

๒. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการเงนิ 

ก ารค ลั ง  พั ส ดุ แ ล ะท รัพ ย์ สิน ข อ ง

เทศบาลและการรับ เรืองร้องเรียน

เกยีวกบัการเงนิการคลงั   

ตัวชี้วัด 

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารดานการเงนิ 

การคลัง พัสดุและทรัพยสิน และการ

รองเรียนไดอยางรวดเร็ว 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  กองคลัง 

๓. โครงการสาํรวจแผนทภีาษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิ   

ตัวชี้วัด 

สำรวจการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ในทรัพยสินของประชาชน         

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  กองคลัง 

๔. โครงการพฒันาฐานขอ้มลูชุมชนในเขต

เทศบาลเมอืงปากช่อง 

ตัวชี้วัด 

มีขอมูลความจำเปนพ้ืนฐานและขอมูล

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  กองสวัสดิการ

สังคม 



ดานสวัสดิการสังคมของชุมชน เกดิ

ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา

และพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

ไดอ้ย่างทวัถงึ        

 

 

 

 ๑๘ - 

  

๔.๒ แผนงาน/โครงการ 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ : พฒันาทรพัยากรบุคคลเพอืการทํางานภายใต้วฒันธรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ลำดับ โครงการ/ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑. โค รงก าร เพิ ม ป ระสิท ธิภ าพ ก า ร

ปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชีและ

การพสัดุของเทศบาลเมอืงปากช่อง 

ตัวชี้วัด 

ลดความผิดพลาดในดานการคลัง                    

การบัญชีและการพัสดุ ซึ่งขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางสามารถนำ

ประสบการณที่ไดรับ มาปรับปรุงและ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดดี

ยิ่งข้ึน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  กองคลัง 

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ

การบริหารและการบริการประชาชน

แบบบูรณาการ 

ตัวชี้วัด 

เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิด

ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ

ประชาชน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐  กองวิชาการ 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ

เรยีนรูค้รูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตัวชี้วัด 

ประสิทธิภาพคุณภาพครูและบุคลากร

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  กองการศึกษา 

(รร.ท.๑, ท.๒) 



ทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู

ความสามารถใหไดมาตรฐานตามที่

กำหนด 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ๕ 

การบริหารจดัการและการติดตามประเมินผล 
 

๕.๑ การติดตามประเมินผล 

 ๑. ให้ทุกส่วนราชการในเทศบาลเมืองปากช่อง จัดทํางาน/แผนงาน/โครงการ ทังทีใช้

งบประมาณและไม่ไดใ้ชง้บประมาณ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรท์กีําหนดไว ้

 ๒. การเพมิเตมิ ปรบัปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามขอ้ ๑. สามารถดาํเนินการไดต้ามความ

เหมาะสมของสถานการณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศทเีปลยีนแปลง และเป็นไปตามทเีทศบาลเมอืงปาก

ช่องกําหนดขนึ 

 ๓. การทบทวน ปรบัปรุง แผนแม่บทเทคโนโลยแีผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของเทศบาลเมอืงปากช่อง จะดําเนินการทุกๆ ๓ ปี และหรอืเพอืให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                        

ทเีปลยีนแปลงไป 

 ๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการในเทศบาลเมืองปากช่อง มีหน้าที

อํานวยการ กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา/ปรบัปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สอืสารของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยแีผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๕. หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง จดัทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารประจําปี เพอืเสนอต่อนายกเทศมนตรเีมอืงปากช่อง ผ่านงานบรกิาร

และเผยแพร่วชิาการ กองวชิาการและแผนงาน 

 ๖. งานบริการและเผยแพร่วชิาการ กองวชิาการและแผนงาน รวบรวมรายงาน และจดัหา 

สรุปผลการปฏบิตังิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารประจําปีของเทศบาลเมอืงปากช่อง เพอื

เสนอนายกเทศมนตรเีมอืงปากช่อง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

อาํนาจหน้าที 
 

 การมอบหมายหน้าทใีหก้บัสว่นราชการภายในเทศบาลเมอืงปากช่อง ดงันี 

 

หน่วยงาน ภารกิจหน้าที 

สาํนักปลดัเทศบาล  ฝ่ายอาํนวยการ  มหีน้าทเีกยีวกบังานธุรการ งาน

การเจา้หน้าทแีละงานสง่เสรมิการท่องเทยีว 

 ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  มหีน้าที

เกยีวกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และงาน

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและมนัคง 

 ฝ่ายปกครอง  มหีน้าทเีกยีวกบังานทะเบยีนราษฎร 

และงานบตัรประชาชน 

กองคลงั  ฝ่ายบริหารงานคลงั    มหีน้าทเีกยีวกบังานการเงนิ

และบญัช ีงานพสัดุและทรพัยส์นิ 

 ฝ่ายพฒันารายได้  มหีน้าทเีกยีวกบังานพฒันา

รายได ้และงานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย ์

 ฝ่ายแผนทีภาษีฯ มหีน้าทเีกยีวกบังานแผนทภีาษี

และทะเบยีนทรพัยส์นิ 

กองช่าง  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มหีน้าทเีกยีวกบังาน

วศิวกรรมและงานสถาปัตยกรรม 



 ฝ่ายการโยธา มหีน้าทเีกยีวกบังานสาธารณูปโภค 

งานสวนสาธารณะ และงานจดัสถานทแีละการไฟฟ้า

สาธารณะ 

กองช่างสุขาภิบาล  ฝ่ายจดัการคณุภาพนํา มหีน้าทเีกยีวกบังานควบคุม

และตรวจสอบการบําบดันําเสยี 

กองสาธารณสุขและ

สิงแวดลอ้ม 

 ฝ่ายบริหารงานทวัไป มหีน้าทเีกยีวกบังานธุรการ 

 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ มหีน้าทเีกยีวกบังาน

สุขาภบิาลอนามยัฯ งานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข งาน

รกัษาความสะอาด งานสง่เสรมิสุขภาพ งานป้องกนั                  

และควบคุมโรคฯ งานสตัวแพทย ์และงานทนัตแพทย ์

กองการศึกษา  ฝ่ายบริหารการศึกษา มหีน้าทเีกยีวกบังาน

งบประมาณ งานการเจา้หน้าท ีงานกฬีาและ

นันทนาการ งานโรงเรยีน งานกจิการนักเรยีน งาน

สง่เสรมิสุขภาพฯ และหน่วยศกึษานิเทศก ์

 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ มหีน้าทเีกยีวกบั งาน

การศกึษานอกระบบฯ งานส่งเสรมิประเพณี และงาน

กจิกรรมเดก็ฯ 

 
 

 ๒๑ - 
 

 

อาํนาจหน้าที 
 

 การมอบหมายหน้าทใีหก้บักองงานภายในเทศบาลเมอืงปากช่อง ดงันี 

 

หน่วยงาน ภารกิจหน้าที 

กองวิชาการและแผนงาน  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มหีน้าทเีกยีวกบังาน

วเิคราะหน์โยบายฯ งานจดัทํางบประมาณ งานธุรการ 

งานนิตกิรรมสญัญา งานบรกิารและเผยแพร่วชิาการ 

กองสวสัดิการสงัคม  ฝ่ายบริหารงานทวัไป มหีน้าทเีกยีวกบังานธุรการ 

 ฝ่ายพฒันาชุมชน มหีน้าทเีกยีวกบังานพฒันาชุมชน  

งานชุมชนเมอืง และงานสงัคมสงเคราะห ์

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดคณุสมบติัระบบสารสนเทศ 
 

 ระบบสารสนเทศทพีฒันาจะต้องสามารถแลกเปลยีนขอ้มลูทงัในระดบัหน่วยงานภายใน 

ภายนอกและกรม โดยผ่ายเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต หรอืเครอืขา่ยกรมฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี 

๑. ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารงานงบประมาณ 

 เป็นระบบบันทึกข้อมูลการขอตังงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาล เพือ

ประมวลผลในรูปแบบของภาพรวมของหน่วยงาน กระบวนการในการพจิารณาปรบั ลดงบประมาณ การ

แปรญัตตงิบประมาณ และการได้รบัอนุมตัิงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ คุณสมบตัิของระบบจดัทํา

งบประมาณมดีงันี 

- จดัเกบ็ขอ้มลูโครงการ รายละเอยีดโครงการ การใชง้บประมาณและเอกสารที

เกยีวขอ้ง 

- กําหนดฝ่ายงานทเีกยีวขอ้ง 

- เกลยียอดงบประมาณตามยอดทไีดร้บัอนุมตั ิ



- บนัทกึการอนุมตังิบประมาณ 

- บนัทกึการเบกิจา่ยงบประมาณ 

- บนัทกึประวตักิารปฏบิตังิาน การโอนเปลยีนแปลงรายการงบประมาณ รวมถงึ

การเบกิจ่ายงบประมาณของแต่ละขนัตอนในแต่ละโครงการ 

- คน้หาโครงการเพอืดรูายละเอยีดของงานแต่ละโครงการ 

- บนัทกึประวตักิารปฏบิตังิานรวมถงึการเบกิจ่ายงบประมาณของแต่ละขนัตอนใน

แต่ละโครงการ 

- จดัลําดบัความสําคญัของโครงการตามความเร่งด่วน 

- รายงานปรบัลดงบประมาณ 

- รายงานตดิตามงบประมาณ 

- รายงานงบประมาณทไีดร้บัอนุมตัใินแต่ละปีงบประมาณ 

- รายงานงบประมาณคงเหลอื 

- รายงานสรุปยอดจํานวนโครงการ ยอดรวมการใชง้บประมาณในภาพรวม 

- รายงานสรุปยอดรวมงบประมาณ และรายละเอยีดการใช้งบประมาณแต่ละ

รายการของแต่ละโครงการ 

๒. ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารงานบญัชีการเงิน 

ระบบการเงิน 

 เป็นระบบทีจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ พร้อมเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายเงนิ ทะเบยีนคุมเงนิทุกประเภท เพอืประมวลผลและจดัทํารายงานทางด้านการเงนิ 

การออกใบฏกีา การทํารายงานทางการเงนิ เพอืประโยชน์ในการบรหิารจดัการหรอืวางแผนของผู้บรหิาร

ไดร้ายละเอยีดของระบบงานการเงนิ มดีงันี 

- บนัทกึการเบกิจ่ายเงนิทุกประเภท 

- การกนัเงนิไวเ้บกิเหลอืมปีและขยายเวลาเบกิจา่ย 

- บนัทกึทะเบยีนคุมเงนิทุกประเภท 

- บนัทกึทะเบยีนคุมเชค็ 

- บนัทกึทะเบยีนเอกสารการจ่ายเงนิ 

- ทะเบยีนลูกหนีเงนิยมื 

- จดัทาํรายงานประจําวนั ประจาํเดอืน ประจาํปี 

- ๒๓ – 

 

- จดัทํารายงานสว่นของรายไดอ้นื 

- ควบคุมและตดิตามการใชเ้งนิ 

- รายงานสรุปผลทางการเงนิตามปีงบประมาณ และตามหมวดเงนิ 

- รายงานทะเบยีนคุมเชค็ 

- รายงานลูกหนีเงนิยมื 

- รายงานสถติกิารเงนิ 



   ระบบงานบญัชี 

  บนัทกึขอ้มลูทางบญัชขีองหน่วยงานในเทศบาล การคุมยอด การจดัทาํรายงานทางดา้น

บญัช ีประเภท งบดุล การปิดบญัช ีการทาํรายงานเพอืนําเขา้ระบบ และจดัทํารายงานต่างๆ ทจีาํเป็นตอ้ง

ใชโ้ดยคุณสมบตัขิองระบบงานบญัช ีดงันี 

- บนัทกึผงับญัช ี

- บนัทกึขอ้มลูทางการบญัชทีุกประเภท เช่น บญัชลีูกหนี บญัชเีจา้หนี บญัชี

ทรพัยส์นิ บญัชเีงนิกองทุนหรอืเงนิรายไดข้องหน่วยงาน 

- บนัทกึเอกสารประกอบงานบญัชกีารเบกิจ่ายเงนิ 

- จดัทํารายงานการคุมยอดเงนิงบประมาณ 

- จดัทํารายงานทางบญัช ี

- จดัทํารายงานงบประมาณต่างๆ 

- จดัทํารายงานสถติทิางดา้นบญัช ี

- จดัทํารายงานสรุป 

๓. ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารงานพสัด ุ

 เป็นระบบสารสนเทศเพือการบรหิารและจดัการกบัวสัดุและครุภณัฑ์ โดยเรมิตงัแต่การ

จดัซอื จดัหา การตรวจรบั การจดัทําทะเบยีน การเบกิ – จ่าย หรอื ยมื – คนื การจดัทํารายการต่างๆ เพอื

ประโยชน์ในการบรหิารจดัการพสัดุซงึรายละเอยีดของระบบงานพสัดุมรีายละเอยีด ดงันี 

- บนัทกึการจดัซอืจดัหาประเภทต่างๆ 

- บนัทกึทะเบยีนการคา้ 

- บนัทกึทะเบยีนวสัดุและครุภณัฑ ์

- บนัทกึขอ้มูลการเบกิ – จา่ย วสัดุและครุภณัฑ ์

- บนัทกึขอ้มูลการยมื – คนื วสัดุและครุภณัฑ ์

- บนัทกึขอ้มูลการโอนวสัดุและครุภณัฑ ์

- บนัทกึขอ้มูลการแทงจําหน่ายวสัดุและครุภณัฑ ์

- บนัทกึขอ้มูลการซ่อมบํารุงครุภณัฑ ์

- จดัทาํรายงานทะเบยีนครุภณัฑ ์

- จดัทาํรายงานทะเบยีนคุมวสัดุและสรุปผลการเบกิจา่ยวสัดุ 

- จดัทาํรายงานการแทงจําหน่ายวสัดุและครุภณัฑ ์

- จดัทาํรายงานการซ่อมบํารุง 

- จดัทาํรายงานประวตักิารซ่อมบํารุง 

- รายงานวสัดุคงเหลอืและรายการวสัดุทตีอ้งสงัซอืเพมิเตมิ 

- จดัทาํรายงานค่าเสอืมราคา 

- ๒๔ – 

 

- จดัทํารายงานการตรวจนับวสัดุ/ครุภณัฑ ์

๔. ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารงานบุคคล 



  บนัทกึขอ้มูลประวตัิบุคลากรของเทศบาล ขอ้มูลการเลอืนขนัเงนิเดอืน การโอนยา้ย การ

ช่วยราชการ ตลอดจนการลาประเภทต่างๆ เพือประมวลผลจัดทํารายงานเกียวกับงานบุคคลในการ

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพือกําหนดความดีความชอบ หรือลงโทษ รายละเอียดของระบบ

บรหิารงานบุคคล มคีุณสมบตัดิงันี 

- บนัทกึทะเบยีนประวตับุิคลากรของเทศบาลทุกประเภท 

- บนัทกึขอ้มูลการปฏบิตัริาชการของบุคลากร 

- บนัทกึการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากร 

- บันทึกข้อมูลการได้รบัพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์หรืออืนๆ สําหรับ

ขา้ราชการ 

- บนัทกึขอ้มูลเกยีวกบัการเลอืนขนัเงนิเดอืน 

- บนัทกึการโอนยา้ย การช่วยราชการ การยมืตวั  

- บนัทกึประวตักิารฝึกอบรม 

- บนัทกึการออกของบุคลากร 

- บนัทกึขอ้มูลการลงโทษของบุคลากร 

- จดัทาํรายงานประวตัขิองบุคลากร 

- จดัทาํประวตักิารปฏบิตัริาชการของบุคลากร 

- จดัทาํรายสรุปเพอืพจิารณาเลอืนขนัเงนิเดอืน 

- จดัทาํรายงานการไดร้บัเครอืงราชอสิรยิาภรณ์ 

- จดัทาํรายงานการลงโทษของบุคลากร 

- จดัทาํรายงานอนืๆ เกยีวกบับุคลากรของเทศบาล 

๕. ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารงานสารบรรณ 

 เป็นระบบสารสนเทศเพอืการบรหิารหนังสอืราชการประเภทต่างๆ อํานวยความสะดวกใน

การคน้หา หรอืตดิตามหนังสอืราชการภายในหน่วยงาน รายละเอยีดคุณสมบตัขิองระบบงานสารบรรณ มี

ดงันี 

- เป็นโปรแกรมทีพัฒนาขึนเพือใช้ในการบริหารการจดัการงานสารบรรณของ

เทศบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- สามารถรองรบัผูใ้ชง้านไมจ่ํากดัจาํนวนผูใ้ชง้าน 

- สามารถทํางานบนระบบ windows ภาษาไทยได ้

- เป็นระบบโปรแกรมทสีามารถรองรบัเทคโนโลยแีบบเปิด (สามารถแก้ไขปรบัปรุง

ได)้ 

- สามารถทํางานในระบบ Internet 

- มรีะบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

- สามารถตรวจสอบการทํางานของผู้ใช้งานทงัในขณะทใีช้งานและทีเคยเขา้มาใช้

งาน 

- สามารถกําหนดสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและจดัการ

ขอ้มลูในระบบได ้



- สามารถรองรบัการทํางานสารบรรณของหน่วยงานภายในได ้

- สามารถรบั – ส่ง เอกสารประเภทต่างๆ ใหก้บัหน่วยงานภายในได ้

- สามารถกําหนดประเภทของเอกสาร 

- สามารถกําหนดประเภทของแฟ้มเอกสาร 

- ๒๕ – 

 

- สามารถกําหนดระดบัความเร่งด่วนของเอกสารได ้

- สามารถกําหนดเลขทขีองเอกสารไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

- สามารถตดิตามสถานะต่างๆ ของเอกสารได ้

- สามารถพมิพร์ายงานสรุปการรบัหนังสอืในแต่ละช่วงเวลาได ้

- สามารถพมิพร์ายงานสรุปการส่งหนงัสอืในแต่ละช่วงเวลาได ้

- สามารถพมิพร์ายงานมาตรฐานต่างๆ ได ้เช่น รายงานทะเบยีนเอกสารสง่ภายใน

และเอกสารสง่ต่อ รายงานหนงัสอืรบั – สง่ เป็นตน้ 

- สามารถจดัทํารายงานและขอ้มลูสถติขิองระบบได ้

- สามารถจดัทํารายงานเป็นรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืนสาํหรบังานทเีสรจ็

เรยีบรอ้ยและยงัไมเ่สรจ็ เพอืจะคน้หาว่าขนัตอนงานใดทลี่าชา้ เพอืทจีะหาทาง

ปรบัปรุงและพฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยงิขนึ 

- สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ ทีจดัเก็บไว้ในระบบได้ (กรณีมีการจดัเก็บเอกสาร                    

เอาไวด้ว้ย) 

- สามารถสํารองขอ้มลูต่างๆ ของระบบไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

- สามารถบนัทกึสถานทเีกบ็ขอ้มลูสาํรองของระบบไดอ้ย่างอสิระ 

- สามารถคน้หาขอ้มลูเอกสารต่างๆ หรอืแฟ้มขอ้มลูต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ผูใ้ชส้ามารถปฏบิตังิานบนเอกสาร หรอืส่งต่อ หรอืสง่กลบัเอกสารได ้

- สามารถอา้งองิงานกบัผูใ้ชค้นอนืได ้

- สามารถตดิตามงานผ่านการบนัทกึสถติขิองระบบ 

- สามารถเชอืมต่อการรบั – ส่ง เอกสารต่างๆ จากกรมส่งเสรมิการปกครองส่วน

ทอ้งถนิไดใ้นอนาคต 

๖. ระบบสารสนเทศสาํหรบัผู้บริหาร 

 เป็นระบบแสดงข้อมูลผลการปฏิบัติงานทังหมดนํามาเปรียบเทียบทังในลักษณะ

ตารางขอ้มูล และกราฟขอ้มูล เพอืใช้เป็นเครอืงมือในการตดัสนิใจในแต่ละเรอืงได้เหน็ภาพชดัเจนยงิขนึ 

รายละเอยีดของระบบศูนยร์วมขอ้มลูสาํหรบัผูบ้รหิาร มดีงันี 

- แสดงขอ้มลูจากระบบส่วนกลางนํามาแสดงผล 

- แสดงการเปรยีบเทยีบขอ้มลูต่างๆ ในรูปแบบของตารางเปรยีบเทยีบขอ้มลู 

- แสดงกราฟเปรยีบเทยีบขอ้มลู 

- แสดงผลการเปรยีบเทยีบงบประมาณรายจ่าย 

- แสดงผลการเปรยีบเทยีบงบประมาณรายรบั 



- แสดงผลการเปรยีบเทยีบรายรบั 

- แสดงผลการเปรยีบเทยีบรายจ่ายทงัหมดเทยีบกบัค่าจา้งทงัหมด 

๗. ระบบสารสนเทศเพอืการบริหารแผนงาน/โครงการ 

 เป็นระบบทบีนัทกึขอ้มูลแผนการดําเนินงานของโครงการต่างๆ จําแนกตามแผนงานของ

แต่ละปีงบประมาณ บันทึกความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนงานทีได้กําหนดไว้ในขนัต้นของ

โครงการนัน พร้อมผลการดําเนินงานเพือประโยชน์ในการวางแผนและติดตามแผนงาน การใช้เงิน

งบประมาณหรือตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานทีได้กําหนดไว้หรอืไม่ ดังนัน ระบบ

สารสนเทศเพอืงานนโยบายและแผน                   มคีุณสมบตัดิงันี 

- ๒๖ – 

 

- บนัทกึขอ้มลูแผนงาน 

- บนัทกึขอ้มลูการดาํเนินงานของแผนงานแต่ละแผนงาน 

- บนัทกึขอ้มลูการตดิตามแผนงานทดีําเนินการเสรจ็สนิแลว้ 

- จดัทํารายงานดําเนินงานของแผนงาน ตามระยะเวลาทกีําหนด จําแนกตาม

แผนงานโครงการ 

- จดัทํารายงานสรุปผลการใชเ้งนิงบประมาณในแต่ละแผนงาน 

- จดัทํารายงานความกา้วหน้าของแผนงานทกีําลงัดาํเนินการอยู่ 

- จดัทํารายงานสรุปแผนงานทดีาํเนินการแลว้เสรจ็และการตดิตามแผนงาน

เหล่านัน 

- จดัทํารายงานทางดา้นสถติเิกยีวกบัแผนงานต่างๆ 

๘. ระบบงานสถิติการคลงั 

 เป็นระบบทบีนัทกึขอ้มูลประมาณการรายรบัรายจ่ายประจําปีงบประมาณ การจดัทํารายงาน

สถติกิารรบัและจ่ายเงนิงบประมาณ เงนิสะสม เงนิอุดหนุน งบเฉพาะการ โดยระบบสถติกิารคลงั จะต้องมี

การแลกเปลยีนขอ้มูลกบัระบบงานการเงนิและบญัชีเพอืนําข้อมูลมาจดัทํารายงาน ดงันันระบบงานสถิติ

การคลงัมคีุณสมบตัดิงันี 

- บนัทึก/แก้ไข การรบัเงนิรายได้จากภาษีจดัเก็บเอง อาทิ ภาษีโรงเรอืนและทดีิน            

ภาษป้ีาย 

- บันทึก/แก้ไข การรับเงินรายได้จากภาษีรัฐบาลจัดสรรให้ อาทิ ภาษีและ

ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืลอ้เลอืน ภาษสีุราอากรประมง ภาษจีดัสรรอนืๆ 

- บันทึก/แก้ไข การรบัเงนิรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรบั อาท ิ

ค่าธรรมเนียมเกบ็ขยะมลูฝอย 

- บนัทึก/แก้ไข การรบัเงนิรายได้จากทรพัย์สนิ อาทิ ค่าเช่าทดีิน รายได้จากขาย

ทอดตลาดในทรพัยส์นิ 

- บันทึก/แก้ไข การรับเงินรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ อาทิ เงิน

ช่วยเหลอืจากการประปา รายไดอ้นืๆ จากสาธารณูปโภคและพาณิชยอ์นืๆ 



- บนัทกึ/แก้ไข การรบัเงนิรายไดจ้ากรายไดเ้บด็เตล็ด อาท ิค่าขายเศษของ ค่าขาย

แบบแปลน รายไดเ้บด็เตลด็อนืๆ 

- บนัทกึ/แก้ไข การรบัเงนิรายรบัจากเงนิอุดหนุนทวัไป อาท ิเงนิอุดหนุนทวัไป และ

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ อาท ิเงนิอุดหนุนดา้นการศกึษา 

- บนัทกึ/แก้ไข การรบัเงนิรายรบัอนืๆ อาท ิเงนิกูก้องทุนสงิแวดลอ้ม 

- คาํนวณรวมรายไดจ้ากภาษจีดัเกบ็/จดัทํารายงานประจําเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คํานวณรวมรายไดจ้ากภาษีรฐับาลจดัสรรให้/จดัทํารายงานประจําเดอืน/ไตรมาส/

ปี 

- คาํนวณรวมรายไดท้รพัยส์นิ/จดัทาํรายงานประจาํเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คํานวณรวมรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์/จดัทํารายงานประจําเดือน/           

ไตรมาส/ปี 

- คาํนวณรวมรายไดเ้บด็เตลด็/จดัทาํรายงานประจําเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คํานวณรวมรายไดจ้ากเงนิอุดหนุนทวัไปและเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ/จดัทํารายงาน

ประจาํเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คาํนวณรวมรายรบัอนืๆ จดัทาํรายงานประจําเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- ๒๗ – 

 

- คาํนวณรวมรายรบัทงัสนิ/จดัทาํรายงานประจําเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- บนัทกึ/แก้ไข รายจ่ายงบกลาง 

- บนัทกึ/แก้ไข รายจ่ายประจํา 

- บนัทกึ/แก้ไข รายจ่ายเพอืการลงทุน 

- คาํนวณรวมรายจ่ายงบกลาง/จดัทํารายงานประจําเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คาํนวณรวมรายจ่ายประจําปี/จดัทาํรายงานประจําเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คาํนวณรวมรายจ่ายเพอืการลงทุน/จดัทํารายงานประจาํเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คาํนวณรวมรายจ่ายทงัสนิ/จดัทาํรายงานการเงนิและงบการเงนิต่างๆ 

ประจําเดอืน/ไตรมาส/ปี 

- คาํนวณผลต่างของรวมรายรบัทงัสนิกบัรวมรายจ่ายทงัสนิ 

- บนัทกึ/แก้ไข รายละเอยีดเกยีวกบัสนิทรพัยถ์าวร 

- สอบถาม/จดัทํารายงานและรายละเอยีดเกยีวกบัสนิทรพัยถ์าวร 

- จดัทํางบต่างๆ งบทดลอง จดัทาํรายงาน 

๙. ระบบงานนิติกรรมสญัญา 

 เป็นระบบทบีนัทึกข้อมูลเกยีวกบัการดําเนินกิจกรรมทางด้านกฎหมายของเทศบาล บนัทึก

การดําเนินคดีในแต่ละขนัตอน เพือประโยชน์ในการติดตามการดําเนินคดีและเป็นระบบทีฐานข้อมูล 

ความรูท้างกฎหมายโดยระบบงานนิตกิรรมสญัญา มรีายละเอยีดคุณสมบตัดิงันี 

- บนัทกึขอ้มูลเกยีวกบัการดาํเนินคด ี

- บนัทกึขอ้มูลความกา้วหน้าในแต่ละขนัตอนของคดตี่างๆ 



- บนัทกึฐานความรู้ทางด้านกฎหมายเพอืประโยชน์ในการวเิคราะห์ทางกฎหมาย

ขนัตน้ 

- จดัทาํรายงานการตดิตามคดแีต่ละคดหีรอืตามขอ้กําหนดทเีหมาะสม 

- จดัทาํรายงานสถติกิารดาํเนินคดผีลสมฤทธขิองการดําเนินคด ี

- จดัทํารายงานประมวลผลทางด้านกฎหมายเบืองต้น เพอืประกอบการพจิารณา

ของงานนิตกิาร 

- จดัทํารายงานเกยีวกบัแนวทางในการดาํเนินคดสีาํหรบัคดทีมีรีปูแบบใกลเ้คยีงกบั

คดทีเีคยเกดิหรอืเคยดาํเนินการมาแลว้ 

- เชอืมต่อกบัระบบสารสนเทศต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงานทีเกียวข้องเพือ

ประโยชน์ในการจดัหาขอ้มลูประกอบการดําเนินคด ี

๑๐. ระบบสารสนเทศเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร 

 เป็นระบบสารสนเทศเพือบริหารข้อมูลประชาสัมพันธ์ของงานต่างๆ เพือให้ข้อมูลที

ประชาสมัพนัธม์คีวามทนัสมยั และมคีวามสะดวกในการปรบัเปลยีนขอ้มูลของเจา้หน้าทผีู้รบัผดิชอบระบบ

ขอ้มลูขา่วสารประชาสมัพนัธ ์มคีุณสมบตัดิงันี 

- บนัทกึขอ้มูลประชาสมัพนัธ ์

- เผยแพร่ขอ้มลูประชาสมัพนัธโ์ดยผ่านระบบเครอืข่ายสากล 

- จดัทาํรายงานการปรบัปรุงขอ้มลูการประชาสมัพนัธ ์

- จดัทาํรายงานการใชบ้รกิารขอ้มลูประชาสมัพนัธข์องผูท้สีนใจ 

- จดัทาํรายงานสถติติ่างๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 

- ๒๘ – 

 

๑๑. ระบบสารสนเทศเพอืติดตามเรอืงราวร้องทุกขต่์างๆ 

 เป็นระบบทีบันทึกข้อมูลการร้องทุกข์หรอืเรอืงร้องเรยีนของประชาชน รวมถึงการติดตาม

ประเมนิผลเรอืงดงักล่าว เพอืส่งไปใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้งดําเนินการต่อไป โดยระบบจะต้องตดิตาม และ

รายงานความก้าวหน้าของคําร้องทีประชาชนได้ยืนไว้ รายละเอียดของระบบสารสนเทศเพือติดตาม

เรอืงราว             รอ้งทุกขต์่างๆ มดีงันี 

- บนัทกึขอ้มูลเรอืงราวร้องทุกข์/ร้องเรยีนของประชาชน และแนบเอกสารประกอบ

ได ้

- กําหนดหน่วยงานทตีอ้งรบัผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาเรอืงราวเหล่านัน 

- บนัทกึความกา้วหน้าของการรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน แต่ละเรอืงของประชาชน 

- ตดิตามเรอืงราวการรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน และจดัทาํรายงานการตดิตามดงักล่าว 

- จดัลําดบัความสําคญัของเรอืงรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ตามความเร่งด่วน 

- จดัทาํรายงานสถติเิรอืงราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน เพอืเสนอผูบ้รหิาร 

๑๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาธรรมเนียมขยะ 



 เปนระบบท่ีบันทึกขอมูลประวัติของครัวเรือนในแตละทองที่ที่ไดมีการจายคาธรรมเนียมในการเก็บ

ขยะของทางเทศบาล รายละเอียดของระบบการจัดการคาธรรมเนียมขยะ มีคณุสมบัติดังนี ้

- บันทึกขอมูลครัวเรือนที่ตองจายคาธรรมเนียม 

- บันทึกขอมูลการจายคาธรรมเนียมของแตละครัวเรือน 

- จัดทำใบเสร็จคาธรรมเนียม 

- จัดทำรายงานสรุปยอดคาธรรมเนียม 

- จัดทำเอกสารแจงเตือนกรณีคางจายคาธรรมเนียม 

๑๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 เปนระบบบันทึกขอมูลการเกิดสาธารณภัย การใหการชวยหรือแกไขบรรเทาสาธารณภัยและ

ประมวลผลจัดทำรายงานสถิติเก่ียวกับการเกิดสาธารณภัยตางๆ เพ่ือประโยชนในการวางแผน ปองกัน หรือแกไข

โดยระบบสารสนเทศเพ่ืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายละเอียดดังนี ้

- บันทึกขอมูลการใหการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

- บันทึกขอมูลการเกิดสาธารณภัย 

- บันทึกขอมูลติดตาม การใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

- บันทึกขอมูลการกอเหตุทะเลาะวิวาท 

- บันทึกขอมูลทะเบียนผูกระทำผิด 

- บันทึกขอมูลอื่นๆ เก่ียวกับการกอเหตุความไมสงบเรียบรอย 

- จัดทำรายงานสถิติการเกิดสาธารณภัยและสถิติการใหการชวยเหลือผูประสบภัย 

- รายงานตำแหนงและรายละเอียดที่เก่ียวของของการเกิดสาธารณภัยในแผนที่ เพ่ือ

ประโยชนในการวางแผนชวยเหลือหรือแกไข 

- จัดทำรายงานการกอเหตุทะเลาะวิวาท 

- จัดทำรายงานสรุปการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท 

- ๒๙ – 

 

- จัดทำรายงานทะเบียนผูกระทำผิด 

- จัดทำรายงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการกอเหตุความไมสงบเรียบรอย 

๑๔. ระบบฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว ซึ่งแยกออกเปนดังนี ้

  ๑๔.๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บขอมูลโรงแรมและที่พัก 

  บันทึกขอมูลของสถานประกอบการทางดานที่ พักอาศัยประเภทตางๆ ในเขตเทศบาล                       

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป คุณสมบัติของระบบมีดังนี ้

- บันทึกขอมูลที่พักอาศัยประเภทตางๆ ในเขตเทศบาล 

- เชื่อมโยงกับระบบแผนท่ีในการรายงานตำแหนงท่ีตั้งของที่พักอาศัยแตละแหง                       

ในเทศบาล 



- มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธเพ่ือใหการนำขอมูลใหมเขาสู

ระบบ หรือการนำขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบ 

- จัดทำรายงานสถิติการใชบริการของนักทองเที่ยวหรือผูสนใจทั่วไป 

  ๑๔.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลรานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง 

  บันทึกขอมูลของสถานประกอบการประเภทรานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิงและอื่นๆ ใน

เขตเทศบาล เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลแกนักทองเท่ียวหรือผูที่สนใจทั่วไป คุณสมบัติของ

ระบบ มีดังนี ้

- บันทึกขอมูลรานอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง 

- เชื่อมโยงกับระบบแผนที่ในการรายงานตำแหนงที่ตั้งของรานอาหาร สถานบริการ 

สถานบันเทิง และอื่นๆ 

- มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธเพื่อใหการนำขอมูลใหมเขา                    

สูระบบ หรือการนำขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบ 

- จัดทำรายงานสถิติการใชบรกิารของนักทองเที่ยวหรือผูสนใจทั่วไป 

  ๑๔.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลแหลงทองเที่ยว 

  บันทึกขอมูลแหลงทองเที่ยว ภาพประกอบแหลงทองเที่ยว และสภาพพ้ืนที่จุดเดนของแหลง

ทองเที่ยว เพ่ือชักจูงใหนักทองเท่ียวมีความสนใจในแหลงทองเท่ียวแตละแหง รายละเอียดของระบบสารสนเทศ

เพ่ือจัดเก็บขอมูลแหลงทองเที่ยว มีดังนี ้

- บันทึกขอมูลแหลงทองเที่ยว สภาพพื้นที่จุดเดนของแหลงทองเที่ยว 

- บันทึกภาพประกอบหรือสื่ออื่นๆ เก่ียวกับแหลงทองเที่ยวแตละแหง 

- มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธเพื่อใหการนำขอมูลใหมเขา                  

สูระบบ หรือการนำขอมูลที่ลาสมัยออกจากระบบ 

- จัดทำรายงานสถิติการใชบริการของนักทองเที่ยวหรือผูสนใจทั่วไป 

 

 

- ๓๐ – 

 

  ๑๔.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธบริการสอบถามดาน                   

การทองเท่ียว 

  เพ่ือใหการบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว ตลอดจนขอมูลเพื่อการวางแผนในการสงเสริม                      

การทองเที่ยวของผูบริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวมีรายละเอียดดังนี ้

- บันทึกขอมูลแผนงาน หรือโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 

- บันทึกขอมูลกิจกรรมที่จัดข้ึนในเทศกาลตางๆ 

- บันทึกความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการตางๆ 

- มีสวนของการบริหารจัดการขอมูลที่จะประชาสัมพันธ 



- สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับสถานบริการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจำเปนเพ่ือประโยชน

ในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและขอมูลอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับนักทองเที่ยว 

- จัดทำรายงานติดตามความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการตางๆ แตละโครงการ 

- จัดทำรายงานสรุป สถิติทางดานการดำเนินงานของแผนงานหรือโครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเปนรายเดือน รายไตรมาส รายป หรือตามระยะเวลาที่กำหนด 

๑๕. ระบบทะเบียนผูประกอบการคาขายในตลาดสดและแผงลอย 

  เปนระบบสารสนเทศที่บันทึกขอมูลการประกอบการคาในตลาดสด และแผงลอย เพ่ือประโยชน                 

ในการจัดระเบียบ การเก็บคาธรรมเนียมตางๆ โดยระบบสารสนเทศมีคณุสมบัติดังนี ้

- บันทึกทะเบียนผูประกอบการคาในตลาดสดและแผงลอย 

- บันทึกการชำระภาษีคาธรรมเนียมตางๆ  

- จัดทำรายงานเพื่อติดตามผูคางชำระภาษีหรือคาธรรมเนียม 

- จัดทำรายงานประมาณการรายรับประจำป 

- จัดทำรายงานรายไดประจำปและรายไดเปรียบเทียบยอนหลัง 

- จัดทำรายงานอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

๑๖. ระบบฐานขอมูลชุมชน/ครอบครัว และปญหายาเสพติด 

  เปนระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของครอบครัวตางๆ ในเขตการปกครองของ

เทศบาล ซึ่งระบบทะเบียนครอบครัวจะเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎรเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลบางสวนที่จำเปน

เก่ียวกับประชาชนในการจัดทำรายงาน สำหรับประกอบการตัดสินใจในการสงเสริมกิจกรรม ครอบครัว หรือ

วางแผนในการแกไขปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด รายละเอียดของระบบ  มีดังนี ้

- บันทึกขอมูลทะเบียนครอบครัว 

- บันทึกแผนการดำเนินกิจกรรมสงเสริมเก่ียวกับครอบครัว 

- เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎร 

- จัดทำรายงานทะเบียนครอบครัว 

- จัดทำรายงานสถิติตางๆ เก่ียวกับครอบครัว 
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- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 

๑๗. ระบบงานกิจการเทศพาณิชย 

  เปนระบบที่บันทึกขอมูลเก่ียวกับกิจการเทศพาณิชย ซึ่งเริ่มตนจากผูประกอบการยื่นคำรอง ขอ

อนุญาตประกอบการ จนกระทั่งมีการอนุมัติใหประกอบการได หรือไมอนุมัติประกอบการ รายละเอียดของระบบ

มีดังนี้ 

- บันทึกขอมูลคำรองขออนุญาตประกอบการของผูประกอบการ 

- บันทึกความกาวหนาของการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบการพาณิชย 

- บันทึกการชำระคาธรรมเนียม 



- บันทึกทะเบียนผูประกอบการ 

- บันทึกขอมูลการจับกุมและการเปรียบเทียบปรับผูกระทำผิด 

- จัดทำรายงานการจับกุมและสถิติการกระทำผิดของผูกระทำผิด 

- จัดทำรายงานการเปรียบเทียบปรับและการนำสงเงิน 

- รายงานสถิติการกระทำผิดของเทศบาล เพื่อประโยชนในการติดตามและแกไขหรือ

ปองกัน 

- เชื่อมโยงกับระบบแผนที่เพ่ือประกอบการพิจารณากรณีที่มีการลวงล้ำพ้ืนท่ีของ

ผูประกอบการ 

- จัดทำรายงานการขออนุญาตประกอบการพาณิชย 

- จัดทำรายงานสรุปรายรับ 

- จัดทำรายงานสถิติทางดานการประกอบการพาณิชย 

๑๘. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใบอนุญาตกอสราง 

  เปนระบบที่บันทึกขอมูลการปลูกสรางอาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ บันทึกขอมูลเอกสารตางๆ                

ในการขออนุญาตกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ บันทึกขอมูลใบอนุญาตในการกอสราง รายละเอียดของระบบ

การจัดการใบอนุญาตกอสรางมีคณุสมบัติดังนี ้

- บันทึกขอมูลอาคารสิ่งปลูกสราง 

- บันทึกขอมูลใบอนุญาตคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

- จัดเก็บเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของในการขออนุญาต 

- จัดทำใบอนุญาต 

- จัดทำรายงานสรุปยอดการขออนุญาต 

- จัดทำรายงานสรุปยอดคาธรรมเนียม 
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๑๙. ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

  เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการบริหารการจัดการภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน บันทึกฐานขอมูลภาษีตางๆ ของแตละทองถิ่นเพ่ือจัดเก็บเปนรายไดหลักในการนำการ

พัฒนาทองถ่ิน 

- เปนระบบโปรแกรมที่สามารถรองรับเทคโนโลยีแบบเปด (สามารถแกไขปรับปรุงให

สามารถใชงานเขากับแตละองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ) 

- สามารถเขาใชงานไดทั้งในองคกรและจากภายนอกองคกร (ระบบ Internet) 



- สามารถทำงานไดบนระบบปฏิบัติการ Windows 

- สามารถสื่อสารภายในระบบเพื่อใหผูใชงานสามารถติดตอสื่อสารกันได 

- สามารถกำหนดสิทธิ์ของกลุมผูใชงานในการเขาถึงขอมูลและจัดการขอมูลในระบบได 

- สามารถกำหนดผูใชงานไดไมจำกัดจำนวน 

- สามารถตรวจสอบการทำงานของผูใชงานทั้งในขณะที่กำลังใชงานและที่เคยเขามา   

ใชงาน 

- สามารถกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลไดหลายระดับ (การลบ/แกไข/เรียกดู/หามทำ

อะไรเก่ียวกับขอมูลนั้น) 

- สามารถเชื่อมโยงขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสินเขากับขอมูลของระบบสารสนเทศ 

- สามารถทำการสำรองขอมูลตางๆ ของระบบไดโดยอัตโนมัติ 

- สามารถนำเขา/แกไข/ปรับปรุงขอมูลรายละเอียดตางๆ ของขอมูลแปลงท่ีดินได 

- สามารถนำเขาขอมูลและพิมพสำเนาเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแตละแปลงได 

- สามารถคำนวณคาภาษีบำรุงทองที่ที่ตองเสียไดโดยอัตโนมัติ 

- สามารถใสรายละเอียดการทำประโยชนของแปลงที่ดินไดโดยครบถวน 

- สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไดโดยไมตองบันทึกขอมูลซ้ำอีกครั้ง 

- สามารถตั้งคาหนวยท่ีตั้งของแปลงที่ดินไดอยางอิสระ 

- สามารถคำนวณคาภาษีโรงเรือนที่ตองเสียไดโดยอัตโนมัติ 

- สามารถใสรายละเอียดการทำประโยชนของโรงเรือนไดโดยครบถวน 

- สามารถนำเขาและพิมพรูปภาพปายแตละปายได 

- สามารถคำนวณคาภาษีปาย ที่ตองเสียไดโดยอัตโนมัติ 

- สามารถใสรายละเอียดขอมูลตางๆ ของปายไดโดยครบถวน 

๒๐. ระบบงานบริหารการศึกษา 

  เปนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารการศึกษา จะครอบคลุมระบบสารสนเทศสำหรับการ

บริหารทั่วไป และระบบสารสนเทศเฉพาะทางสำหรับโรงเรียน ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติของระบบบริหาร

การศกึษามีดังนี ้
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- บันทึกการรับบริการทางดานสาธารณสุขของนักเรียน 

- บันทึกแผนการทำกิจกรรมและการทำกิจกรรมตางๆ ของนักเรียน 

- เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎรเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลของเด็กที่มีอายุตามเกณฑ

การศกึษาภาคบังคับ 

- จัดทำรายงานสถิติการรับบริการทางดานสาธารณสุข 

- จัดทำรายงานสถิติทางดานการทำกิจกรรมของนักเรียน 

- จัดทำประกาศรายชื่อเด็กที่มาอายุตามเกณฑการศกึษาภาคบังคับ 



๒๑. ระบบงานบริหารโรงเรียน 

  บันทึกขอมูลประวัติของนักเรียนในโรงเรียน ประวัติการเรียน ขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของของ

นักเรียน ขอมูลการโอนยายของนัก เรียน การรับบริการทางดานสาธารณสุขของนัก เรียนแตละคน                          

เพ่ือประมวลผล และจัดทำรายงานที่เก่ียวของ ระบบงานบริหารโรงเรียนมีคณุสมบัติดังนี้ 

- บันทึกขอมูลประวัตินักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน 

- บันทึกขอมูลประวัติการเรียนของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน 

- บันทึกขอมูลการโอนยายของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน 

- บันทึกขอมูลการรับบริการทางดานสาธารณสุขของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน 

- บันทึกขอมูลการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน 

- บันทึกขอสอบสวนกลางเพ่ือประเมินผลการศึกษา 

- บันทึกผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน 

- บันทึกหลักสูตรการศึกษาสวนทองถิ่น 

- เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงเรียนและหนวยงานอื่นที่จำเปน 

- จัดทำรายงานผลการเรียนของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน 

- จัดทำรายงานการยายโรงเรียนของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน 

- จัดทำรายงานการรับบริการทางดานสาธารณสุขของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรียน 

- จัดทำรายงานการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน 

- จัดทำรายงานสถิติผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด 

- จัดทำรายงานหลักสูตรการศกึษาสวนทองถิ่น 

- จัดทำรายงานสรุปผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

๒๒. ระบบ Internet เพื่อการบริหารสำนักงานและติดตามคำสั่งตางๆ  

  เปนระบบเครือขายภายในเทศบาลในการเชื่อมโยงในแตละกองงาน สำหรับแลกเปลี่ยนขอมูล

หรือสื่อสารกัน รายละเอียดคุณสมบัติของระบบมีดังนี ้

- เชื่อมโยงระหวางกองงานตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 

- มีการจัดการแฟมขอมูล การกำหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแฟมขอมูล 
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- จัดทำรายงานสถิติการใชงานแฟมขอมูล 

- บริการรับ-สงจดหมาอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

- เชื่อมโยงเขากับระบบติดตามคำสั่ง 

- เปนเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในของแตละหนวยงาน ไดแก 

การนัดประชุม การจองหองประชุม การจองใชครุภัณฑการเบิกวัสดุ กำหนดการ

กิจกรรมตางๆ การติดตามงาน การติดตามเอกสารการนำเสนอขอมูลอื่นๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 

 การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองปากชอง จำเปนอยางยิ่งที่

จะตองอาศัยบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถ และความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

กับภาระงานท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากบุคลากรเปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศ ระบบจะไมสามารถทำงานไดหาก



ขาดบุคลากรและประสิทธิภาพของงานที่ออกมาจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรที่มีสวนรวมอยู

ในระบบ ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองกระทำอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมสำหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

 เปาหมายการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบคุลากร 

 ๑. การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเปนใหกับบุคลากร โดยทั่วไปพบวาบุคลากร

ของเทศบาลเมืองปากชองผานการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวไมสามารถนำเอามาใชงานไดจริง 

เนื่องจากการอบรมไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานของตนเอง และขาดทักษะในการใชงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น

แนวทางหนึ่งที่จะนำมาแกไขปญหาดังกลาวนี้ ไดคือ การฝกอบรมความรูและทักษะพื้นฐานในการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นฐานการใชงาน เฉพาะทางเทาท่ีจำเปน เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลเมืองปากชอง

ทุกคนสามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานของตนเอง และหนวยงานได 

เพ่ือใหการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแนวคิดในการฝกอบรมเฉพาะสิ่งท่ีจำเปนมีหลักการดังนี ้

 - เนื้อหาการฝกอบรมที่กระชับ 

 การอบรมจะมีเนื้อหาสาระไมยุงยากซับซอน การสอนจะเนนเจาะจงเฉพาะกับสิ่งที่ตองการนำไปใช

งานเทานั้น สงผลใหการเรยีนการสอนทำไดงายและสะดวก และทำใหผูเขารับการอบรมไมเกิดความสับสน 

 - ระยะเวลาการอบรมสั้น 

 ระยะเวลาในการอบรมควรจะสั้น โดยในการอบรมแตละครั้งอาจใชเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมง  ผูเขารับ

การอบรมจะไมเกิดความเครียด ไมเปนภาระทั้งวิทยากรและผูเขารับการอบรม รวมทั้งไมเสียเวลาทำงานมาก

จนเกินไป 

 - ใชวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญภายในเทศบาล 

 วิทยากรในการอบรมสามารถใชบุคลากรในเทศบาลเมืองปากชอง ที่มีประสบการณในเรื่อง                           

ที่จะอบรมไมจำเปนตองเปนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก ซึ่งจะสรางความสัมพันธ

อันดีตอบุคลากรระหวางหนวยงาน และเปนการประหยัดงบประมาณในการจัดฝกอบรมอีกดวย 

 ๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทศบาลเมืองปากชองจำเปนตองจัดเตรียมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเพียงพอที่รองรับแผนงานตางๆ ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองปากชอง                   

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองปากชองใหเปนไปตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 


