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1. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 

 
 ดวยรัฐบาลไทยท่ีมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรีไดกําหนดใหไทยแลนด 
4.0 (Thailand 4.0) เปนรูปแบบหรือโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ันค่ัง และยั่งยืน โดยได
นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศไทยท่ีมุงเนนการสรางความ
เขมแข็งจากภายในและการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปท่ีไดกําหนดให
ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติราชการใหมเพ่ือพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปน
ท่ีเชื่อถือไววางใจและเปนท่ีพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนดกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ซ่ึงประกอบดวย 
  (1) เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
  (2) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen - Centric Government) 
  (3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 ภายใตปจจัยแหงความสําเร็จของระบบราชการ 4.0 อยางนอย 3 ประการ ไดแก (1) การสานพลัง
ระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) (2) การสรางนวัตกรรม (Innovation) และ (3) 
การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitization / Digitalization) 
 เทศบาลตําบลนาดีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีถือไดวาเปนหนวยงานราชการท่ีมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุดหนวยงานราชการหนึ่ง จึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนใหเกิดระบบราชการ 4.0 ท่ี
สามารถเปนท่ีเชื่อถือไววางใจและเปนท่ีพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชสนับสนุนใหเกิดการจัดบริการสาธารณะท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดวยเหตุขางตน เทศบาลตําบลนาดี จึงจัดทําแผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาดีมีกรอบและทิศทางท่ีชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และ
วัตถุประสงคของเทศบาลตําบลนาดีในดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 
2565 อยางเปนระบบ ดังนั้น แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 
2565 จึงเปนสิ่งท่ีกําหนดทิศทางของการพัฒนาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลนาดีและ
เปนแนวทางในการกํากับการใชทรัพยากรของเทศบาลตําบลนาดีไดอยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางสูงสุด 
 2. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลนาดีมีการคิดและวิเคราะหขอมูลดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเปนระบบ โดยการพิจารณาถึงปจจัยสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก สงผลใหบุคลากร
ของเทศบาลตําบลนาดีสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคและทิศทางการดําเนินงานดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับสภาวะของความเปลี่ยนแปลงได 
 3. เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาดีสามารถกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ 
ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ซ่ึงนําไปสูการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงใหดียิ่งข้ึน สงผลใหเทศบาลตําบลนาดีมีการเตรียมความพรอมในการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังชวยเตรียมความพรอมและพัฒนา
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บุคลากรท่ีอยูภายในเทศบาลตําบลนาดีใหมีความเขาใจในการเตรียมพรอมเพ่ือรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนของสภาพแวดลอมและคูแขงในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความสอดคลองกับภารกิจของ
เทศบาลตําบลนาดีโดยมีการกําหนดกลยุทธ การประยุกตใช และการตรวจสอบควบคุมไวอยางชัดเจน 
กอใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และเกิดความรวมมือรวมใจ โดยเฉพาะความเขาใจในวัตถุประสงคของการ
พัฒนาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลนาดี ซ่ึงกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลนาดีในสวนตาง ๆ นอกจากนี้แลว 
แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ยังมีสวนชวยใหผูท่ีเก่ียวของ
ตาง ๆ ในเทศบาลตําบลนาดีไดเขาใจในภาพรวม และเปาหมายในการดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลตําบลนาดีสงผลใหสามารถจัดลําดับการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญเรงดวนได 
 5. เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาดีมีมุมมองท่ีครอบคลุม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงปจจัย
ภายในและภายนอก ซ่ึงหมายความรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร เชน เจาหนาท่ี ประชาชน และ
ผูรับบริการ ซ่ึงบุคคลตาง ๆ เหลานี้ ลวนมีความคาดหวังตอเทศบาลตําบลนาดีแตกตางกัน หากเทศบาลตําบล
นาดีสามารถตอบสนองตอความคาดหวังดังกลาวได ก็จะสงผลใหบุคคลเหลานั้นใหการสนับสนุนหรือใหความ
รวมมือในการดําเนินงาน แตในทางกลับกัน หากเทศบาลตําบลนาดีละเลยความคาดหวังดังกลาว อาจเกิด
ความเคลื่อนไหวท่ีสงผลลบตอเทศบาลตําบลนาดีไดเชนเดียวกัน  
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บทท่ี 2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 

 

2.1 ระบบราชการ 4.0  
 ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู ความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน หรือท่ีรูจักกันวา ไทยแลนด 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 นั้น ระบบราชการจึง
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรปู เพ่ือรองรับและสงเสริมนโยบายไทยแลนด 4.0 ดวยเชนกัน โดยระบบ
ราชการตองดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิด
และวิธีการปฏิบัติงานใหม เพ่ือพลิกโฉม (transform) ใหสามารถเปนท่ีเชื่อถือไววางใจและเปนพ่ึงของ
ประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้  
 1. เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  (Open & Connected Government) คือ ตองมีความเปดเผย 
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือมีการ
แบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน สามารถเขามาตรวจสอบการปฏิบัติราชการได ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาค
สวนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวม และโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควร
ดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธใน
เชิงโครงสรางใหสอดรับกับการปฏิบัติราชการแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันยังตองเชื่อมโยงการปฏิบัติราชการในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพ และสอดรับ
ประสานกันไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
 2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) คือ ตองทํางานเชิงรุก และมองไป
ขางหนา โดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากทาง
ราชการ (Proactive Public Service) รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ (Big Government Data) และ
ระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน (Personalized หรือ 
Tailored Services) พรอมท้ังอํานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการ เพ่ือใหบริการได
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลา ตามความตองการของตน 
และผานการติดตอไดหลายชองทาง ท้ังการติดตอมาดวยตนเอง เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือ แอบพลิเคชั่นทาง
โทรศัพทมือถือ 
 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) คือ ตองปฏิบัติ
ราชการอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต
องคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือสราง
คุณคา มีความยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปน
องคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการมี
ความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน กลาวคือ  
  - ในฐานะเปนผูสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลก็จะตองใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
ตั้งอยูบนฐานของขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง เชิงลึกและสามารถนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลไดจริง และเกิดความ
คุมคา  
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  - ในฐานะเปนผูกํากับดูแล ก็จะตองมีความเปนกลางและตรงไปตรงมา รวมท้ังวางกฎระเบียบ 
ใหเหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมท่ีไมเกิดประโยชนลง เพ่ือไมใหเปนภาระ หรือ
อุปสรรคตอประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ  
  - ในฐานะเปนผูปฏิบัติก็จะตองมีความซ่ือสัตยสุจริตรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติงานภายใต
ความรวมมือกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับได และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติราชการได
ตามหวงโซยุทธศาสตรตั้งแตตั้งตน จนจบ รวมท้ังใชทรัพยากรและบริการตาง ๆ รวมกัน 
 ฉะนั้น ความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 ดังกลาวตองอาศัยปจจัยสําคัญ ๆ  อยาง
นอย 3 ประการ ไดแก  
 1. การประสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ (Collaboration) อันเปนการยกระดับการ
ปฏิบั ติ ราชการให สู ง ข้ึน ไปกวาการประสานงาน กัน  (Coordination) หรือการปฏิบั ติ งานด วย กัน 
(Cooperation) ไปสูการรวมมือกัน (Collaboration) อยางแทจริง โดยจัดระบบใหมีการวางแผน เพ่ือใหบรรลุ 
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตองการรวมกัน มีการระดมและนําเอาทรัพยากรทุกชนิดเขามา แบงปนและใช
ประโยชนรวมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนรวมกัน เพ่ือพัฒนาประเทศหรือ
แกปญหาความตองการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน จนไมมีภาคสวนใดในสังคมจะสามารถ
ดําเนินการไดลุลวงดวยตนเองโดยลําพังอีกตอไป หรือเปนการบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
 2. การสรางนวัตกรรม (Innovation) อันเปนการคิดคนและแสวงหาวิธีการ หรือ Solutions ใหม ๆ 
อันจะเกิด Big Impact เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการใหบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ ใหสามารถ
ตอบโจทยความทาทายของประเทศหรือตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ อัน
แปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย รูปแบบหองปฏิบัติการนวัตกรรม (GovLab/ 
Public Sector Innovation Lab) และใชกระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะ
ท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือสราง ความเขาใจและเขาถึงความรูสึกนึกคิด (Empathize) กอนจะสราง
จินตนาการ (Ideate) พัฒนาตนแบบ (Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลตอไป หรือเปนการ
นําศาสตรพระราชาวาดวย “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เขามาประยุกตใช  
 3. การปรับตัวสูความเปนดิจิตอล (Digitization/Digitalization) อันเปนการผสมผสานกันของการ
จัดเก็บและประมวลขอมูลผาน Cloud Computing อุปกรณประเภท Smart Phone และ Collaboration 
Tool ทําใหสามารถติดตอกันไดอยาง Real Time ไมวาจะอยูท่ีใด และสามารถวิเคราะหขอมูลอันสลับซับซอน
ตาง ๆ ได เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอยางสูงและมีความคาดหวังตอการใหบริการ
ของทางราชการท่ีจะตองดําเนินการในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและชองทาง ไดอยางม่ันคงปลอดภัย
และประหยัด 
 ท้ังนี้ ในสวนของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ใหตนเองมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให มี
สมรรถนะท่ีจําเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะชวยทําใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสรางคุณคา (Public Value) และประโยชนสุขใหแกประชาชน 
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2.2 แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560 - 2569 
 2.2.1 วิสัยทัศน 

           “มุงสรางทองถ่ินไทยใหเขมแข็ง โปรงใส กาวสูประเทศไทย 4.0 อยางม่ันคง 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.2.2 พันธกิจ 
  (1) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภททุกระดับใหรวม
ขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใน
ระดับพ้ืนท่ีใหเติบโตอยางเขมแข็ง สมบูรณ ดวยธรรมาภิบาลท่ีทุกภาคสวนของประเทศใหการยอมรับ เชื่อม่ัน 
และมีภาพลักษณท่ีดีในระดับนานาชาติ 
  (2) สรางสรรคมาตรการ มาตรฐาน ระเบียบกฎหมาย เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ทองถ่ินใหรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ 20 ป ดวยนวัตกรรม สรางคุณคาองคความรูและเทคโนโลยีแหงยุคดิจิทัล พรอมระบบการให
คําปรึกษา แนะนํา การประสาน และการสนับสนุนดวยความเชี่ยวชาญทางการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
และการบริหารจัดการในระดับสากล 
  (3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของ
ทองถ่ินดวยมาตรฐานการจัดการระดับสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรางขีด
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในทุกประเภท ทุกระดับใหมีความม่ันคง และยั่งยืน เปนฐานการ
ขับเคลื่อนทองถ่ินท่ีเชื่อมโยงกับการเสริมสรางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความสมดุลในการ
พัฒนาของทองถ่ินกับความจําเปนในการพัฒนาประเทศสูประเทศท่ีพัฒนาแลว 
  (4) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท ทุกระดับใหมีปริมาณและสมรรถนะท่ีเพียงพอ และสอดคลองกับความจําเปน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง 
  (5) พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง ทันสมัย เปนองคกรคุณธรรม องคกรแหงการเรียนรู และ
องคกรแหงความสุข ดวยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากลและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 2.2.3 คานิยมรวม 
  มืออาชีพ คิดสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล 

 2.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางการปกครองทองถ่ินใหเขมแข็งดวยระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินใหรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
สูประเทศท่ีพัฒนาแลวจากฐานของทองถ่ิน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครองทองถ่ิน
ของ   ประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครองทองถ่ิน
ของ   ประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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  ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปนองคกร
ระดับสากลท่ีสังคมยอมรับ 

 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งดวยระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เปาประสงค : 
   (๑) ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใน
ระดับทองถ่ิน มีความเขมแข็งมากข้ึน ประชาชนมีความตื่นรู มีสวนรวมในการพัฒนาประชาธิปไตยในองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ิน และระบอบการบริหารของทองถ่ินของประเทศไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ ฉบบัป พ.ศ.2560 
   (๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค ไดรับการถายทอดสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมี          
บทบาทเดนในการสงเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคท่ีต้ังอยูในทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดความยั่งยืน ประชาชนไดใชประโยชนในการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาและนําไปสูการปฏิบัติในทองถ่ิน 
อยางเปนรูปธรรม ชุมชน ประชาชน มีความตื่นตัว และนําไปใชท่ัวท้ังทองถ่ินไทย 
  กลยุทธ : 
   (1) สรางและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแกเยาวชนในสถานศึกษาของ
ทองถ่ิน และเยาวชนในทองถ่ิน เพ่ือสรางหลักประกันประชาธิปไตยของทองถ่ินในอนาคต 
   (2) พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการทางสภาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเขมแข็งเพ่ือเปนหลักทางประชาธิปไตยใหกับทองถ่ิน และประชาชน 
   (3) เสริมสรางความสมานฉันท และเสริมสรางความเขาใจแกประชาชน บุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (4) เสริมสรางขีดความสามารถแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรวมเปนกําลัง
หลักสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพ้ืนท่ีในการระดมพลังขององคกรภาคีทุกภาคสวนของทองถ่ิน รวม
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการแสดงความจงรักภักดีแกสถาบันพระมหากษัตริย 
   (5) สงเสริม สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนดวยการระเบิดจากภายในทองถ่ิน สูการพัฒนาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นใหรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 
4.0 สูประเทศท่ีพัฒนาแลวจากฐานของทองถิ่น 
  เปาประสงค : 
   (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยมีองคความรู นวัตกรรมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานในภารกิจใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี และการพัฒนาของประเทศ ตามโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ๒๐ ป 
   (๒) โครงสรางพ้ืนฐานการเสริมสรางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง         
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ท้ังประเทศ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินเติบโต หนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในทองถ่ิน
เติบโต อยางตอเนื่อง สรางงาน อาชีพ รายได เศรษฐกิจแกชุมชนใหเติบโตมากข้ึนตามเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
   (๓) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกร
ดิจิทัลทุกภารกิจ การบริหาร การบริการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพรองรับ
การขับเคลื่อนประเทศไทย Smart Thailand 
  กลยุทธ : 
   (1) เสริมสรางศักยภาพ และขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
สรรคสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภารกิจ การบริการในระดับพ้ืนท่ีรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
และไทยแลนด ๔.๐ 
   (2) รวมพลังองคกรภาคีทุกภาคสวนหนุนเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูองคกร
ดิจิทัล และองคกรแหงนวัตกรรม 
   (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน และพัฒนา
กลไกเพ่ือการกระจายทรัพยากร และการบริการตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขาถึงความ
ตองการเรงดวนสําคัญของพ้ืนท่ี ผานการบูรณาการทรัพยากรรวมกับจังหวัด และองคกรภาคีเครือขายใน
รูปแบบภารกิจรวมประชารัฐ ทองถ่ินเปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง 
   (4) ระดมพลังจากองคกรภาคีทุกภาคสวน ภาคประชาชน ประชาชนในการรวมกับ
ทองถ่ิน เพ่ือการสรางความอุดมสมบูรณ รักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสราง 
แหลงพลังงานในทองถ่ินเพ่ือการพ่ึงตนเอง และการใชประโยชนท่ียั่งยืน และสมดุล 
   (5) รวมเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงตนเองทางการเงินการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดวยการระดมพลังทุกภาคสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและสรางความเขมแข็งการเงิน 
ฐานราก ในทองถ่ินใหเขมแข็ง 
   (6) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหไดมาตรฐานสากล ใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตาม           
ความตองการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒๐ ป และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 
๔.๐ 
 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในการปกครอง
ทองถิ่นของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  เปาประสงค : 
   (๑ ) ความตองการของประชาชนในพ้ืน ท่ีอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลัก              
ธรรมาภิบาล จนประชาชนในพ้ืนท่ีใหการยอมรับเชื่อม่ันในความเปนมืออาชีพ และการมีธรรมาภิบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี ใหบริการประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได และทําใหคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นของทองถ่ิน
ใหอยูสูงกวารอยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
   (๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
ใหสอดคลอง กับทิศทางการปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมนูญจนมีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได 
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  กลยุทธ : 
   (1) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสรางพลังการ
ขับเคลื่อนคานิยม ตานการทุจริตจากฐานของการพัฒนาทองถ่ินใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัว
ประเทศ 
   (2) ยกระดับการจัดการธรรมาภิบาลทองถ่ินดวยการปองกันการทุจริตในการ
ปกครองทองถ่ินท่ีมีมาตรฐานสากล หนุนเสริมภาพลักษณองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย รวมขับเคลื่อน
ประเทศไทย ซ่ือตรง โปรงใส ใหเปนท่ีประจักษในระดับนานาชาติ 
   (3) สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภิบาล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศดวยมาตรฐานการใหคาปรึกษาระดับสากล และการประเมินผานการมี
สวนรวมจากองคกรภาคีทุกภาคสวน 
   (4) สรางสรรคมาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพ่ือความคลองตัว และการพ่ึงตนเองใน
ดานรายไดของทองถ่ิน และการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมสามารถพ่ึงตนเองไดท่ีเหมาะสม 
   (5) ปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
   (6) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจการถายโอนภารกิจจากภาครัฐสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการจัดบริการประชาชน และไมเปนภาระขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในระยะยาว 
 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เปาประสงค : 
   (๑) ประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากทองถ่ินอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง นําไปสูการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ปญหาความเหลื่อมลาในทองถ่ินลดลง 
   (๒) บริการสาธารณะของทองถ่ินมีความทันสมัย มาตรฐานสากล สามารถรองรับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ 
   (๓) การศึกษา การสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน 
  กลยุทธ : 
   (1) รวมสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษยในระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนกําลังหลักในการ
เสริมสราง ความเขมแข็งของทองถ่ินในการพ่ึงตนเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขัน 
   (2) สรางกลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม
เสริมสรางสวัสดิการสังคม เสริมความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมระดับพ้ืนท่ี 
   (3) พัฒนาการบริการสาธารณะของทองถ่ินผานการรวมดําเนินการของเอกชนหรือ
หนวยงานรัฐท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริการประชาชน 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหได
มาตรฐานสากลรองรับความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 
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   (5) รวมพลังองคกรภาคีทุกภาคสวนรวมหนุนเสริมการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
  เปาประสงค : 
   (๑) บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญใน
การสงเสริมการปกครองทองถ่ินจนเปนท่ียอมรับและเชื่อม่ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สังคม และภาคี
ทุกภาคสวน 
   (๒) บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสมรรถนะสูง สามารถจดับริการใหแก
ประชาชนไดอยางมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน 
   (๓) วัฒนธรรมองคกรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีความเขมแข็ง บุคลากร
มีความสุข และภาคภูมิใจตอองคกร 
  กลยุทธ : 
   (1) สรางระบบคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยหลัก                 
ธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลกาวสูธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุค ๔.๐ 
   (2) สรางระบบการพัฒนาบุคลากร และผูนํา รองรับการพัฒนากรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินสูสากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ีแขงขันได 
   (3) ปฏิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหมี
ประสิทธิภาพมีความสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางคุมคาสูงสุด 
   (4) สรางระบบการเรียนรู การจัดการตนเองของบุคลากรทุกระดับตามคานิยมรวม 
และความจําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และความเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกอยางเทาทัน 
   (5) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี            
ธรรมาภิบาล และพรอมเปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใสสูทองถ่ินยุคใหม 
   (6) พัฒนาความรู ความสามารถของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา และบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนนักบริหาร นักการเมือง และผูปฏิบัติงานท่ีมีธรรมาภิบาล และพรอมเปดรับ
การตรวจสอบอยางโปรงใส 
   (7) เสริมสรางองคกรแหงความสุขดวยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง 
   (8) เสริมสรางความเสมอภาค ความเทาเทียมกันในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 
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  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปน
องคกรระดับสากลท่ีสังคมยอมรับ 
  เปาประสงค : 
   (๑) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงใชเกณฑมาตรฐาน
รางวัลคุณภาพแหงชาติในการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
   (๒) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับ
บริการใหคาปรึกษาแนะนํา การประสาน และสนับสนุนอยางมีมาตรฐานและทันความตองการ 
   (๓) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนองคกรแหงความทันสมัย มีเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสมบูรณรองรับภารกิจ และยุทธศาสตร 
   (๔) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนองคกรคุณธรรมท่ีมีธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ : 
   (1) เสริมสรางขีดความสามารถในการนําองคกรของผูนํา เพ่ือการขับเคลื่อน           
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสูองคกรสมรรถนะสูงท่ีมีคุณธรรม 
   (2) พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตรท่ัวท้ังองคกรแบบครบวงจร เพ่ือหนุนนําการ
พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   (3) เสริมสรางภาพลักษณองคกรใหม พัฒนาระบบการบริการลูกคา และผู ท่ีมี            
สวนไดสวนเสียของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินอยางมืออาชีพ 
   (4) พัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห การจัดการขอมูลและสารสนเทศ ภายใน
องคกรใหมีมาตรฐาน และทันสมัย 
   (5) สงเสริม สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกิจของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินใหเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีขององคกรธรรมาภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ 
   (6) ยกระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสูองคกรดิจิทัลท่ัวท้ังองคกร 
   (7) เสริมสรางบทบาทระหวางประเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

2.3 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบลนาดี 
 เทศบาลตําบลนาดีไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กล
ยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม สรุปไดดังนี้ 
 2.3.1  วิสัยทัศน 

“สิ่งแวดลอมดี สังคมนาอยู การเรียนรูสูอาเซ่ียน” 

 2.3.2  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๑  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเขมแข็งของชุมชน และการปองกัน 
                      บรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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 2.3.3 เปาประสงค 
       1. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 

     2. ชุมชนมีความเขมแข็งท้ังทางกายและใจ 
     3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     4. ประชาชนมีสวนรวมในการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา  และการศึกษา 
     5. ประชาชนผลิตสินคาไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
     6. ประชาชนมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 2.3.4 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม 

2. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีทําการคัดแยก 
3. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษพลังงานและการใช  

พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเขมแข็งของชุมชน และการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย 
1. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดสวัสดิการสังคมและสังคม 

สงเคราะห 
2. รอยละของจํานวนชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
3. จํานวนคาความเสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัยลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
4. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. จํานวนถนน ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา สะพาน และสิ่งกอสรางอ่ืน ภายใน

ตําบลท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
3. จํานวนการขยายเขตไฟฟาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
1. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดกิจกรรมประเพณีทองถ่ิน ครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการสงเสริม พัฒนาเปนมือ
อาชีพ สามารถจัดการศึกษาใหกับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานกีฬา และกิจกรรมอยางมี คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
1. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนตอครวัเรือนในแตละป 
2. จํานวนชนดิของผลิตภัณฑของฝากท่ีเปนเอกลักษณของชาวตําบลนาดี 
3. จํานวนกิจกรรมเก่ียวกับทองเท่ียวไดรับการสนับสนุน 
4. จํานวนกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวภายในตําบล 
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5. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุมีรายได
เพ่ิมข้ึน  

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
1. คาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
3. จํานวนผูนําชุมชนทีไดรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
4. จํานวนผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลนาดีทีไดรับการ

ประชุมหรือการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารหรือการทํางาน 

5. จํานวน ครุภัณฑ อุปกรณในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
6. จํานวนประชาชนท่ีไดรับทราบขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธของทางเทศบาล 

 2.3.5 คาเปาหมาย 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา เปนขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีแตละองคกรจะตองระบุถึง             

ซ่ึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมเปนสิ่งท่ีสนับสนุนภารกิจหลัก และนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไวไดอยางครอบคลุม และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เทศบาลตําบลนาดี จึงไดกําหนด
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

1. ตําบลนาดีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
2. ตําบลนาดีมีส่ิงแวดลอมดีไมเปนมลพิษ 
3. ประชาชนมีถนนท่ีสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
4. ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค บริโภค และนํ้าเพื่อการเกษตรท่ีเพียงพอ 
5. ประชาชนมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีพ 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
7. ประชาชนผูประสบสาธารณะภัยไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง 
8. ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีสวัสดิการและสามารถพึ่งพาตนเองได 
9. เด็ก เยาวชน ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
10. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
๑1. ประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
๑2. ศาสนาไดรับการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่นไดรับการ

อนุรักษ 
๑3. ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 
๑4. ผลผลิตทางการเกษตรและสินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐานและปลอดภัย 
๑5. ประชาชนมีครอบครัวท่ีอบอุน 
๑6. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
๑7. บุคลากรเทศบาลสามารถปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             ๑8. เทศบาลมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยไวบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  19. ประชาชนไดรับความรูและแนวทางการปฏิบัติตนสูอาเซี่ยน 
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 2.3.6 กลยุทธ 
 ยุทธศาสตรที่  ๑  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม 

๑.๑  สงเสริมและสนบัสนุนการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
         ทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอม 

๑.๒  สงเสริมและสนบัสนุนการใชพลังงานทดแทนในชุมชน 
๑.๓  พัฒนาและปรับภูมทิัศนของชุมชนใหมีความเปนระเบียบสวยงาม 
1.4  สงเสริมภาคประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะและการจัดการสิง่แวดลอม 
1.5  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ยุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเขมแข็งของชุมชน และการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย 

๒.๑  สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผูสูงอายุ  คนพิการและผูขาดโอกาสทางสังคม
ใหสามารถพึ่งตนเองได 
๒.๒  สงเสริมและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน 
๒.๓  สงเสริมและสนบัสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๒.๔  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๒.๕  สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๓.๑  พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีความสะดวกและปลอดภัย 
๓.๒  พัฒนาและบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภคและทําการเกษตร 
๓.๓  พัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา การระบายน้ํา 
๓.๔  พัฒนาระบบบริหารการผงัเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
๔.๑  สงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
๔.๒  สงเสริมและสนบัสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
๔.๓  สงเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔.๔  สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันอยาง
สันติสุข 
๔.๕  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกายและสามารถพัฒนา
ตนเองสูความเปนเลิศทางกีฬา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
๕.๑  สงเสริมการเรียนรูการดําเนินชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒  สงเสริมและสนบัสนุนการมสีวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน 
๕.๓  สงเสริมและสนบัสนุนการลดตนทนุในการประกอบอาชีพ 
5.4  สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๖.๑  สงเสริมและสนบัสนุนใหองคกรประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
๖.๒  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 
6.3  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง 

 



 
15 

 2.3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 จากยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลนาดี  (พ.ศ. 2561 – 2565) จําแนกจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลนาดี ดังนี้ 

1. เทศบาลมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณและสิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 

2. เทศบาลตําบลนาดีมีถนนท่ีสะดวกในการสัญจร 

๓. ประชาชนมีน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอ 

4. ประชาชนมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีพ 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ีใหมีความสุข ท้ังกายและใจกอน ดังนั้น ในดานสงเสริม 
คุณภาพชีวิตไดดําเนินการพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม/ชุมชน ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ “พอดี 
พอประมาณ สมดุล เหมาะสมตามศักยภาพพออยูพอกิน” การพัฒนาคนมุงเนนสงเสริมสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของคนในสังคม โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สําหรับใน
ดานสังคมและชุมชนนั้น ไดมุงเนนใหเกิดการพัฒนาไปสูความยั่งยืน โดยการทํางานในลักษณะบูรณาการกับพหุ
ภาคีทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันสรางสังคม/ชุมชน ไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน นําไปสูสังคมท่ีอบอุน ปลอดภัย การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนเรื่องราวหรือกิจกรรมท่ีทุกภาคสวนตองรวมมือกันท้ังภาครัฐ เอกชน ครอบครัว ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับโครงสรางทาง
สังคมโดยใชกระบวนการมีสวนรวม  กระตุนใหคนในสังคมเกิดความตระหนักในการรักถ่ินกําเนิด รวม
เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหม่ันคง อบอุนและปลอดภัย ดวยกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสมาชิกในครอบครัว/ชุมชนได
รวมคิด รวมทํา รวมใช รวมรักษา และรวมกันสืบทอด เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการพ่ึงตนเอง หรือ
การสรางความเขมแข็งของกลไกตาง ๆ ทางสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน โดยเทศบาลตําบลนาดีมุงเนนภารกิจ
ดานการสงเสริมสุขภาพประชาชน การฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดย
ชุมชน การสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนคุมครองเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส การ
สงเสริมงานสภาวัฒนธรรมงานเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว การสํารวจปญหาความตองการ
ของประชาชน การพัฒนาอาชีพและรายไดของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนา
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การกําจัดขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม 
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 2.3.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 

 
 

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล

เปาประสงค

ตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย

กลยุทธ

จุดยืนทางยุทธศาสตร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ขององคกร  3 
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บทท่ี 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 
  

 การวิเคราะหและประเมินสถานการณเปนกระบวนการแรกท่ีสําคัญและเกิดข้ึนจากวิเคราะหและ

ประเมินสภาพแวดลอมตาง ๆ ท้ังจากสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน กลาวคือ ใน

กระบวนการนี้ บุคลากรของเทศบาลตําบลนาดีจะตองรวมกันคิดและวิเคราะหวาสภาพแวดลอมภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลตําบลนาดีในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีสถานการณเปนอยางไร 

และนําสิ่งท่ีวิเคราะหไดมาประเมินตอไปวา สถานการณนั้นจะสงผลตอเทศบาลตําบลนาดีอยางไร โดย

เครื่องมือท่ีเทศบาลตําบลนาดีนํามาใชในการวิเคราะหและประเมินสถานการณ คือ การวิเคราะห SWOT หรือ 

SWOT Analysis ซ่ึงมีประเด็นการวิเคราะหและประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) 

จากสภาพแวดลอมภายในของเทศบาลตําบลนาดีและวิเคราะหและประเมินโอกาส (Opportunity) และภัย

คุกคาม (Threats) จากสภาพแวดลอมภายนอกของเทศบาลตําบลนาดีในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทานั้น 

3.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) 
 สภาพแวดลอมภายในของเทศบาลตําบลนาดี ไดแก ทรัพยากรภายในเทศบาลตําบลนาดีท่ีเทศบาล

ตําบลนาดีสามารถควบคุมได ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของ

เทศบาลตําบลนาดีดังนั้น บุคลากรของเทศบาลตําบลนาดีจึงตองใชประโยชนจากจุดแข็งท่ีเกิดข้ึน โดยการ

เสริมสรางความเขมแข็งและนํามากําหนดเปนกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันได  รวมถึงลดหรือ
ขจัดจุดออนของเทศบาลตําบลนาดีไดอยางทันทวงที และหากเทศบาลตําบลนาดีสามารถบริหารจุดแข็งและ

จุดออนไดอยางถูกตองและเหมาะสมแลว สภาพแวดลอมภายในจะเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากกวา
สภาพแวดลอมภายนอก 
 ท้ังนี้  เทศบาลตําบลนาดีไดวิเคราะหปจจัยภายใน โดยใชแบบจําลอง 7 – S ของแมคคินซีย 

(McKinsey 7 – s) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญไดแก Structure (โครงสราง)  Strategy (กลยุทธ) System 
(ระบบ) Style (รูปแบบการบริหารงาน) Staff (บุคลากร) Skills (ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ) Shared Value 
(คานิยมรวม) โดย 7 – s Model มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. Structure (โครงสราง) หมายถึง การจัดสายงาน และความสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ใน
องคการ โดยใชแผนภูมิองคการ และขอมูลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีการแบงงาน หรือมี
การวางแผนอยางไร ใครตองรายงานตอใคร ความสัมพันธระหวางอํานาจหนาท่ี (Authority) และความ
รับผิดชอบ (Responsibility) เปนอยางไร ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจในองคการดวย 
 2. Strategy (กลยุทธ) หมายถึง กลยุทธ เทคนิค รูปแบบ หรือชุดของการปฏิบัติการท่ีมีจุดมุงหมายท่ี
ถูกกําหนดข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการขององคการ สําหรับสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันกับ
สภาพแวดลอม และการแขงขันท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 3. System (ระบบ) หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินงานภายในองคการ ท้ังระบบท่ีเปน
ทางการ และระบบท่ีไมเปนทางการ เชน ระบบขอมูลขาวสารภายในองคการ ระบบการจัดทํางบประมาณ
ลงทุน ระบบการผลิตสินคาหรือบริการ ระบบการควบคุมคุณภาพ และระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน เปนตน 
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 4. Style (รูปแบบการบริหารงาน) หมายถึง ลักษณะและวิธีการจัดการ และพฤติกรรมของผูบริหารท่ี
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการบริหารงาน อาจอยูในรูปแบบของการทุมเทกําลังกาย กําลังสติปญญา และ
การเสียสละเวลา เพ่ือแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของ
ผูบริหาร และพนักงานในองคการท่ีจะกอใหเกิดวัฒนธรรมองคการ (Organization or Corporate Culture) 
 5. Staff (บุคลากร) หมายถึง วิธีการจัดงานใหเหมาะกับความสามารถของบุคคลนั้น ๆ หรืออาจเรียก
ไดอยางหนึ่งวา การจัดคนใหเหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการเพ่ือพัฒนาผูบริหาร และบุคลากรในองคการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนคานิยม
พ้ืนฐานของทีมบริหารท่ีมีตอพนักงานใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงครวมกัน อันจะเอ้ือตอความสําเร็จในการ
ดําเนินการขององคการ เพ่ือกอใหเกิดความทุมเทอยางเต็มความสามารถ 
 6. Skills (ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ) หมายถึง ลักษณะท่ีโดดเดน หรือความสามารถหลัก (Core 
Competencies) ท่ีองคการนั้นมีอยู และเปนจุดเดนของบุคลากรในองคการ หรือเปนสิ่งท่ีสงผลใหองคการมี
ลักษณะแตกตางไปจากองคการอ่ืน ซ่ึงนับวาเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน หรือเปนความสามารถความ
ชํานาญเฉพาะท่ีจะสรางความเขมแข็งใหกับองคการ เชน ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ความชํานาญ
ดานการตลาด ความสามารถประดิษฐ คิดคน และสรางสิ่งใหม ๆ ท่ีดีกวาใหเกิดข้ึน (Innovation) และความ
เชี่ยวชาญในการผลิต เปนตน 
 7. Shared Value (คานิยมรวม) หมายถึง คุณคารวมหรือคานิยมรวมท่ีบุคลากรท้ังองคการยึดถือ
รวมกัน ในทางปฏิบัติ คานิยมรวมจะมีความหมายและความสําคัญยิ่งกวาภารกิจ หรือวัตถุประสงคขององคการ 
ซ่ึงมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม คานิยมรวมนี้อาจแสดงในรูปของปรัชญาการ
บริหารงานขององคการนั้น ๆ ก็ได 
 

 
 

ภาพแสดงการกําหนดโครงสราง 7’S ของ Mckensey 

 

โครงสราง 
Structure 

กลยุทธ 
Strategy 

ระบบ 
System 

ทักษะ 
Skills 

รูปแบบ 
Style 

พนักงาน 
Staff 

คานิยมรวม 
Shared 
Value 
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 สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายในเทศบาลตําบลนาดีดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบจําลอง 

7 – S ของแมคคินซีย (McKinsey 7 – s) ปรากฏผลดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. Structure : โครงสราง 
(1) มีการกําหนดโครงสรางของงานระบบ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ไวในฝายบริการ
และเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
เปนการเฉพาะ 

 

- 

2. Strategy : กลยุทธ 
(1) กลยุทธและแผนการดําเนินงานดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความชัดเจน สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 

- 

3. System : ระบบการปฏิบัติงาน 
(1) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงาน

เทศบาลตําบลนาดีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สําหรับสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติราชการท่ีมี
ประสิทธิผล 

(1) การปฏิบัติราชการตองเปนไปตามขอกฎหมาย 
ซ่ึงสงผลใหไมสามารถนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการใหบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การนําแนวคิด 
Digital Signature มาใชในการขออนุญาต
กอสราง ยังไมสามารถกระทําไดอยางสมบูรณ 
เนื่องจาก ท้ังผูขออนุญาต และผูอนุญาตตองมี
การจัดทํา Digital Signature เปนตน 

 

4. Style : รูปแบบการบริหารงาน 
(1) ผูบริหารมีนโยบายการบริหารงานท่ีมุงเนน

ความโปรงใส ตรวจสอบได จึงเปดกวางใหนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติ
ราชการได 

 

- 

5. Staff : บุคลากร 

- 

(1) ขาดแคลนบุคลากรประจําตําแหนง ไดแก
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร และผูชวย
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

6. Skills : ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ 
(1) บุคลากรมีความสามารถในระดับ End User 

เทานั้น 
 

- 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

7. Shared Value : คานิยมรวม 
(1) องคกรมีคานิยมรวมกันในการปฏิบัติราชการ

โดยยึดถือขอกฎหมายเปนแนวปฏิบัติ 
(1) องคกรยังยึดติดวัฒนธรรมการปฏิบัติราชการ

แบบเดิม ๆ กลาวคือ ไมกลาแสดงความคิดเห็น
ท่ีแตกตาง 

(2) องคกรมีคานิยมรวมกันในการเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชา 

 

 

 

3.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกจะกอใหเกิดโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 
(Threats) ในการดําเนินการขององคการได ดังนั้น บุคลากรของเทศบาลตําบลนาดีจึงตองใชประโยชนจาก
โอกาสท่ีเกิดข้ึน และวิธีการในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนกับเทศบาลตําบลนาดีได เนื่องดวย การ
เปลี่ยนแปลงขอสภาพแวดลอมทุกประเภทจะมีผลตอการดําเนินการของเทศบาลตําบลนาดี เชน การ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลอาจมีผลตอการปฏิบัติราชการของเทศบาตําบลนาดี ซ่ึงรวมถึงเทศบาลตําบลนาดีดวย  
หรือการท่ีประชาชนมีความรูเพ่ิมมากข้ึน อาจสงผลใหเทศบาลตําบลนาดีตองผลิตสื่อประชาสัมพันธท่ีมี
คุณภาพมากข้ึนตามไปดวย เปนตน  
 ท้ังนี้ สภาพแวดลอมนอกหรือปจจัยภายนอก เปนสภาพแวดลอมหรือปจจัยท่ีมีขอบเขตครอบคลุม
กวางไกลท่ีสุด และมีผลกระทบกับเทศบาลตําบลนาดีในวงกวางท่ีบุคลากรของเทศบาลตําบลนาดีไมสามารถ
ควบคุมได เนื่องจากไมไดมีความสัมพันธและไมไดมีความเก่ียวของกับเทศบาลตําบลนาดีโดยตรง โดยเทศบาล
ตําบลนาดีไดวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยใชเทคนิค CPEST ไดแก  ลูกคา (Customer) นโยบายและกฎหมาย 
(Politics and Legal) เศรษฐกิจ (Economy) สังคมและวัฒนธรรม  (Social and Culture) และ เทคโนโลยี 
(Technology) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. Customer (ลูกคา) 
 สภาพแวดลอมภายนอกท่ัวไป ดานลูกคาหรือตลาด (Customer or Market) หมายถึง กลุมบุคคล
หรือองคการท่ีมีความตองการ มีอํานาจซ้ือ และมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการขององคการ อาจ
จําแนกเปนตลาดผูบริโภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดผูขายตอ หรือตลาดรัฐบาล ซ่ึงในปจจุบันตลาดผูบริโภคมี
ความใกลชิดกับตลาดผูขายตอเปนอยางมาก เชน ผูผลิตเสื้อผาแฟชั่นเปดรับสมัครตัวแทนจําหนายผานทาง
เฟสบุคหรือไลน จึงสงผลใหผูบริโภคในปจจุบันกลายเปนผูแทนจําหนายไปในทันที 
 2. Politics and Legal (นโยบายและกฎหมาย) 
 สภาพแวดลอมภายนอกท่ัวไป ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) เทศบาลตําบลนาดี
จะตองติดตามขอมูลขาวสารทางดานการเมือง ในแงมุมตาง ๆ เชน เสถียรภาพของรัฐบาล พัฒนาการทาง
การเมือง นโยบายของประเทศ และนโยบายของรัฐ เปนตน สําหรับกฎหมายนั้น จะเปนขอบังคับ ขอกําหนด 
หรือกติกาของสังคมท่ีสมาชิกตองปฏิบัติตามเพ่ือใหอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยกฎหมายจะมีผลตอการ
ดําเนินการของเทศบาลตําบลนาดี ถาการดําเนินการของเทศบาลตําบลนาดีขัดตอกฎหมาย องคการยอม
ประสบปญหาในการดําเนินการ 
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 3. Economy (เศรษฐกิจ) 
 สภาพแวดลอมภายนอกท่ัวไป ดานสภาพเศรษฐกิจ (Economic) เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นปริมาณการ
จัดสรร และการใชทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจจะมีแรงผลักดันท่ีสําคัญตอการดําเนินการขององคการ โดย
องคประกอบดานสภาพเศรษฐกิจจะรวมถึงอัตราดอกเบี้ย (Interest rates) อัตราการแลกเปลี่ยน (Exchange 
rates) อัตราเงินเฟอ (Inflation rates) อัตราการออม (Savings rates) ดุลการคาขาดดุล/เกินดุล (Trade 
deficit/surplus) งบประมาณขาดดุล/เกินดุล (Budget deficit/surplus) โดยบุคลากรของเทศบาลตําบลนาดี
ตองสามารถนําขอมูลทางเศรษฐกิจมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือกอใหเกิดโอกาสสูงสุดและลดภัย
คุกคามในการดําเนินการของเทศบาลตําบลนาดี 
 4. Social and Culture (สังคมและวัฒนธรรม) 
 สภาพแวดลอมภายนอกท่ัวไป ดานสภาพสังคมวัฒนธรรม (Social and Culture) นั้น จะเก่ียวของกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และคานิยม เปนตน โดยสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิต รวมไปถึงความตองการของบุคคล และจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามขอมูลขาวสารท่ีไดรับรู 
ซ่ึงในปจจุบันเปนยุคท่ีการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหสภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตามไปดวย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนและเปนท่ีนิยมกันอยางกวางขวาง
ในปจจุบันมีหลายประการ 
 5. Technology (เทคโนโลย)ี  
 สภาพแวดลอมภายนอกท่ัวไป ดานเทคโนโลยี (Technology) เปนปจจัยสําคัญสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีมีผลกระทบตอสังคม โดยเฉพาะการดําเนินกิจการตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลนาดี ซ่ึงในทีนี้อาจหมายความรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ท่ีมีผลตอ
การประมวลผลและการสื่อสารขอมูลท้ังภายในและภายนอกเทศบาลตําบลนาดีดวย นอกจากนี้ เทคโนโลยียัง
กอใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) ใหม ๆ อยูเสมอ ท้ังในดานผลิตภัณฑ การบริการ และกระบวนการผลิต 
หากบุคลากรสามารถนําขอมูลทางดานเทคโนโลยีมาปรับใชอยางเหมาะสมในเทศบาลตําบลนาดีได จะสงผล
เชิงบวกใหกับเทศบาลตําบลนาดีไดเปนอยางดี เชน หากเทศบาลตําบลนาดีมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาสราง
ความไดเปรียบในแงการบริการประชาชน ก็จะสงผลตอภาพลักษณของเทศบาลตําบลนาดี ซ่ึงรวมถึงเทศบาล
ตําบลนาดีดวย 
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 สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอกเทศบาลตําบลนาดีเทคนิค CPEST ปรากฏผลดังนี้ 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. Customer (ลูกคา) 
(1) ประชาชนมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึน เชน Smart 
Phone 

 

- 

2. Politics and Legal (นโยบายและกฎหมาย) 
(1) รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายการบริหาร

ประเทศในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเปนรูปธรรม  

(1) ขอกฎหมายไมเอ้ืออํานวยการตอการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ
ประชาชนในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการอนุญาต
ใหกระทําการตาง ๆ เนื่องจากมีการกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการ
อนุญาตใหประชาชนกระทําการตาง ๆ 
คอนขางมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 

Politics 
and Legal 

Customer 
Economy 

Social 
and 

Culture 

Technology 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
3. Economy (เศรษฐกิจ) 
(1) พ้ืนท่ีจังหวัดระยองเปนพ้ืนท่ีในโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : 
EEC) จึงมีแหลงเงินทุนท่ีองคกรปกครอง              
สวนทองถ่ินสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะได                 
หลายแหง 

 

(1) ระเบียบและข้ันตอนการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะจาก
แหลงเงินทุนตาง ๆ เปนไปดวยความยุงยาก 
เนื่องจากมีรายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติ
คอนขางมาก 

4. Social and Culture (สังคมและวัฒนธรรม) 

- 

(1) สังคมมีความคาดหวังจากการจัดบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
ในระดับท่ีสูงข้ึน และใหความสําคัญกับ              
ขอกฎหมายนอยลง 

 

5. Technology (เทคโนโลยี) 
(1) เทคโนโลยีและสารสนเทศมีการพัฒนา                  

ไปอยางรวดเร็ว สามารถนํามาใชสนับสนุน          
การปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(1) เทคโนโลยีและสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย กอใหเกิด                    
ความยากลําบากในการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการบริหารราชการแบบ              
บูรณาการ 

(2) เทคโนโลยีและสารสนเทศมีราคาถูกลง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงสามารถจัดสรร
งบประมาณสําหรับจัดหามาใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางเพียงพอ 

 

 
 

3.3 TOWS Matrix 
 เทศบาลตําบลนาดีไดวิเคราะหปจจัยภายใน โดยใชแบบจําลอง 7 – S ของแมคคินซีย (McKinsey 7 
– s) ซ่ึงประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญไดแก Structure (โครงสราง)  Strategy (กลยุทธ) System (ระบบ) Style 
(รูปแบบการบริหารงาน) Staff (บุคลากร) Skills (ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ) Shared Value (คานิยมรวม) 
โดย 7 – s Model และวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยใชเทคนิค CPEST ไดแก  ลูกคา (Customer) นโยบาย
และกฎหมาย (Politics and Legal) เศรษฐกิจ (Economy) สังคมและวัฒนธรรม  (Social and Culture) 
และ เทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงสามารถนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมา
กําหนดมาตรการเชิงกลยุทธไดดังนี้ 
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มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการปรับปรุง (W-O) 
(1) ศึกษาและวิจัยความเปนไปไดในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการ
ประชาชน โดยมุงเนนการนํากฎหมายใหม ๆ ท่ี
รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการ
ประชาชน 

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมี
ความรูความสามารถในการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิจารณญาณ และรูเทา
ทันภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรู และความสามารถในระดับ
เชี่ยวชาญ  

 

(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 
เชน เครื่องพิมพ ใหเหมาะสมกับลักษณะของ
การนําไปใชประโยชน และเพียงพอตอความ
ตองการของบุคลากรในองคกร โดยมีสัดสวน
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร : บุคลากร =          
1 : 1 

(2) พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีการรับ 
– สงขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ความเร็วในการรับ – สงขอมูลในปจจุบัน 

 

มาตรการเชิงปองกัน (S-T) มาตรการหลีกเล่ียง (W-T) 
(1) สงเสริมและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk 
Management) ใหมีความครอบคลุมท่ัวท้ัง
องคกร และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได  

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขาย 
โดยใหความสําคัญกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีเปนท้ังฮารดแวร และซอฟทแวร 
 

- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบท 
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4. แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)  
พ.ศ. 2563 – 2565 

 
4.1 วิสัยทัศน 
 

“เทคโนโลยีกาวหนา สารสนเทศทันสมัย บริการประทับใจทุกภาคสวน” 
 

4.2 พันธกิจ 
 (1) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information 
Technology) ใหมีความเพียงพอตอความตองการขององคกร ท้ังในดานการปฏิบัติราชการ และการ
ใหบริการประชาชน 
 (2) ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขายในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหขอมูล และสารสนเทศขององคกรมีความม่ันคง 
และปลอดภัย พรอมสําหรับการนํามาใชในการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชน 
 (3 ) พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) ท่ี ทันสมัยมา
ประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว และลดภาระคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนโดยไมจําเปน 
 (4) พัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ และรูเทาทันภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูและความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ 

 
4.3 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขายในรูปแบบตาง ๆ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) 
ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปาประสงค : 
  เพ่ือจัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รวมไปถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเหมาะสม และเพียงพอตอความ
ตองการของเจาหนาท่ีในองคกร และรองรับความตองการของเจาหนาท่ีในองคกรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ไมวาจะเปนในดานการปฏิบัติราชการ หรือดานการใหบริการประชาชน เชน Free WI – FI เปนตน 
 กลยุทธ : 

(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของการนําไปใชประโยชน และเพียงพอตอความตองการของบุคลากรใน
องคกร โดยมีสัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร : บุคลากร = 1 : 1 

(2) พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีการรับ – สงขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับความเร็วในการรับ – สงขอมูลในปจจุบัน 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงและการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขายในรูปแบบตาง ๆ 
 เปาประสงค : 
  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขายในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหขอมูล และสารสนเทศขององคกรมี
ความม่ันคง และปลอดภัย พรอมสําหรับการนํามาใชในการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชนได
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ : 

(1) สงเสริมและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Risk Management) ใหมีความครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร และเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับได  

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและ
เครือขาย โดยใหความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเปนท้ังฮารดแวร และ
ซอฟทแวร 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3  ด านการพั ฒ นาและนํ า เทค โน โล ยีส ารสน เทศ  ( IT : Information 
Technology) ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการ
ประชาชน 
 เปาประสงค : 
  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) 
มาประยุกตใชในการสนับสนนุการปฏิบัติราชการ  และการใหบริการประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนโดยไมจําเปน 
 กลยุทธ : 

(1) ศึกษาและวิจัยความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชน โดยมุงเนนการนํา
กฎหมายใหม ๆ ท่ีรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ และการใหบริการประชาชน 

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 เปาประสงค : 
  พัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ และรูเทาทันภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูและความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ 
 กลยุทธ : 

(1) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถในการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิจารณญาณ และรูเทาทันภัยคุกคามของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ส งเสริมและพัฒ นาใหบุ คลากรด าน เทคโนโลยีสารสน เทศมีความรู  และ
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2563 - 2565 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธท่ี 1  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ ใหเหมาะสมกับลักษณะของการนําไปใชประโยชน และเพียงพอ  
  ตอความตองการของบุคลากรในองคกร โดยมีสัดสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร : เจาหนาท่ี = 1 : 1 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1. โครงการจดัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณ
ตอพวง  

เพ่ือใหบุคลากร
ของเทศบาล
ตําบลนาดีมี
เครื่อง
คอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอ
พวง ท่ีเหมาะสม
กับลักษณะของ
การนําไปใช
ประโยชน และ
เพียงพอ 
 
 

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ      
ตอพวงใหกับ
บุคลากรของ
เทศบาลตาํบล
นาด ี

500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
ตอพวงท่ี
สามารถจัดหา
ไดในแตละ
ปงบประมาณ 

บุคลากรของ
เทศบาลตาํบล     
นาดมีีเครื่อง
คอมพิวเตอร และ
อุปกรณตอพวง ท่ี
เหมาะสมกับ
ลักษณะของการ
นําไปใชประโยชน 
และเพียงพอ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีการรับ – สงขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความเร็วในการรับ – สงขอมูลในปจจุบัน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

2. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการรบั – สง
ขอมูลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

เพ่ือปรับปรุง
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหมี
ความเร็วในการ
รับ – สงขอมูลท่ี
มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลอง
กับเทคโนโลยีใน
หวงเวลาน้ัน ๆ 

ปรับปรุง
ความเร็วในการ
รับ – สงขอมูล
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความเร็วใน
การรับ – สง
ขอมูลระบบ
เครือขาย

สอดคลองกับ
เทคโนโลยีใน

หวงเวลา          
น้ัน ๆ 

เทศบาลตาํบล       
นาดมีีระบบ
เครือขายท่ีมี
ความเร็วในการรับ 
– สงขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับ
เทคโนโลยีในหวง
เวลาน้ัน ๆ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขาย 
  ในรูปแบบตาง ๆ 
กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ใหมีความครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร  
  และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1. โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Risk Management) 

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให
บุคลากรของ
เทศบาลตาํบล
นาดมีีความรู 
ความเขาใจ และ
สามารถจัดทํา
แผนบริหาร
ความเสีย่งดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศได 

บุคลากรของ
เทศบาลตาํบล
นาด ี

50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนไมนอย
กวา 30 คน  

บุคลากรของ
เทศบาลตาํบล            
นาดมีีความรู 
ความเขาใจ และ
สามารถจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศได 



 
33 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขาย 
  ในรูปแบบตาง ๆ 
กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยใหความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเปน 
  ท้ังฮารดแวร และซอฟทแวร 
 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

2. โครงการจดัหาอุปกรณ
รักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ขอมูล 
คอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย 

จัดหาอุปกรณ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ขอมูล 
คอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 อุปกรณรักษา
ความ
ปลอดภัยของ
ขอมูล 
คอมพิวเตอร
ท่ีจัดหาไดใน 
แตละ
ปงบประมาณ 

เทศบาลตาํบล         
นาดมีีอุปกรณ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ขอมูลและระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขาย 
  ในรูปแบบตาง ๆ 
กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยใหความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเปน 
  ท้ังฮารดแวร และซอฟทแวร 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3. โครงการจดัหาหรือ
ปรับปรุงซอฟทแวรสาํหรับ
รักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย 

เพ่ือจัดหาหรือ
ปรับปรุง
ซอฟทแวร
สําหรับรักษา
ความปลอดภัย
ของขอมูล 
คอมพิวเตอร
และระบบ
เครือขาย 

จัดหาจัดหาหรือ
ปรับปรุง
ซอฟทแวร
สําหรับรักษา
ความปลอดภัย
ของขอมูล 
คอมพิวเตอร
และระบบ
เครือขาย 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 ซอฟทแวร
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ขอมูล 
คอมพิวเตอรท่ี
จัดหาหรือ
ปรับปรุงไดใน 
แตละ
ปงบประมาณ 

เทศบาลตาํบล         
นาดมีีซอฟทแวร
รักษาความ
ปลอดภัยของขอมลู
และระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติ 
  ราชการ และการใหบริการประชาชน 
กลยุทธท่ี 1  ศึกษาและวิจัยความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชน  
  โดยมุงเนนการนํากฎหมายใหม ๆ ท่ีรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชน 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1. โครงการจางท่ีปรึกษา
ศึกษารูปแบบการ
ใหบริการประชาชน
อิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือจางท่ีปรึกษา
ศึกษาการนํา
กฎหมายท่ี
รองรับธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกส 
มาประยุกตใชใน
การใหบริการ
ประชาชน  

รูปแบบการ
ใหบริการ
ประชาชน
อิเล็กทรอนิกส 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 อยางนอย 2 
รูปแบบตอ
ปงบประมาณ 

เทศบาลตาํบล       
นาดมีีรูปแบบการ
ใหบริการ
ประชาชน
อิเล็กทรอนิกสท่ี
ถูกตองตาม
กฎหมาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติ 
  ราชการ และการใหบริการประชาชน 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

2. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการเรื่อง
รองเรียน  

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
เรื่องรองเรียนท่ี
เหมาะกับ
พฤติกรรมของ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลนาดแีละ
เหมาะสมกับ
นโยบายการ
บริหารจดัการ
เรื่องรองเรียน
ของคณะ
ผูบริหารเทศบาล
ตําบลนาด ี

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
เรื่องรองเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- 500,000.00 - จํานวน 
1 ระบบ 

เทศบาลตาํบล      
นาดมีีระบบการ
บริหารจดัการเรื่อง
รองเรียนท่ีเหมาะ
กับพฤติกรรมของ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
นาดแีละเหมาะสม
กับนโยบายการ
บริหารจดัการเรื่อง
รองเรียนของคณะ
ผูบริหารเทศบาล
ตําบลนาด ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติ 
  ราชการ และการใหบริการประชาชน 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3. โครงการพัฒนาระบบการ
รายงานผลการจดับริการ
สาธารณะของเทศบาล
ตําบลนาด ี 
(Business Intelligence) 

 

พัฒนาระบบการ
รายงานผลการ
จัดบริการ
สาธารณะของ
เทศบาลตาํบล
นาด ีโดยจาํแนก
ตามภารกิจของ
สวนราชการใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลนาด ี
 
 
 
 

พัฒนาระบบการ
รายงานผลการ
จัดบริการ
สาธารณะของ
เทศบาลตาํบล
นาด ี 
(Business 
Intelligence) 

 

- - 9,000,000.00 จํานวน 
1 ระบบ 

เทศบาลตาํบล      
นาดมีีระบบการ
รายงานผลการ
จัดบริการ
สาธารณะของ
เทศบาลตาํบล        
นาด ีโดยจาํแนก
ตามภารกิจของ
สวนราชการใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลนาด ี
 

http://buffalo-rfid.dld.go.th/Downloads/slide_bi_admin.pdf
http://buffalo-rfid.dld.go.th/Downloads/slide_bi_admin.pdf
http://buffalo-rfid.dld.go.th/Downloads/slide_bi_admin.pdf
http://buffalo-rfid.dld.go.th/Downloads/slide_bi_admin.pdf
http://buffalo-rfid.dld.go.th/Downloads/slide_bi_admin.pdf
http://buffalo-rfid.dld.go.th/Downloads/slide_bi_admin.pdf
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1   สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน 
  ภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชโปรแกรมจัดการ
เอกสาร (Microsoft 
Word) 

เพ่ือสงเสริมให
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และ
พนักงาน
เทศบาล มี
ความรู
ความสามารถใน
การใชงาน
โปรแกรมจัดการ
เอกสาร 
(Microsoft 
Word) 
 
 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และ
พนักงาน
เทศบาล  

50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนไมนอย
กวา 30 คน

ตอ
ปงบประมาณ 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯพนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลนาดีมีความรู
ความสามารถใน
การใชงาน
โปรแกรมจัดการ
เอกสาร 
(Microsoft 
Word) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1   สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน 
  ภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชโปรแกรมจัดการ
ตารางคํานวณ (Microsoft 
Excel) 

เพ่ือสงเสริมให
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และ
พนักงาน
เทศบาล มี
ความรู
ความสามารถใน
การใชงาน
โปรแกรมจัดการ
ตารางคํานวณ 
(Microsoft 
Excel) 
 
 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และ
พนักงาน
เทศบาล  

50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนไมนอย
กวา 30 คน

ตอ
ปงบประมาณ 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯพนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลนาดีมีความรู
ความสามารถใน
การใชงาน
โปรแกรมจัดการ
ตารางคํานวณ 
(Microsoft Excel) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1   สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีความรูความสามารถในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน 
  ภัยคุกคามของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชโปรแกรมนําเสนอ
ขอมูล (Microsoft 
PowerPoint) 

เพ่ือสงเสริมให
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และ
พนักงาน
เทศบาล มี
ความรู
ความสามารถใน
การใชงาน
โปรแกรม
นําเสนอขอมูล 
(Microsoft 
PowerPoint) 
 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และ
พนักงาน
เทศบาล  

50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนไมนอย
กวา 30 คน

ตอ
ปงบประมาณ 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯพนักงาน
เทศบาล และ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลนาดีมีความรู
ความสามารถใน
การใชงาน
โปรแกรมนําเสนอ
ขอมูล (Microsoft 
PowerPoint) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 2   สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู และความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ  
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ดวย Google App Script 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดวย 
Google App 
Script 
 
 

บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาลตาํบล
นาด ี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวน 1 
หลักสตูรตอ

ปงบประมาณ 

บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาลตาํบล        
นาดมีีความรู
ความสามารถใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดวย 
Google App 
Script 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมีความสามารถในการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 2   สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู และความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ  
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการบริหาร
จัดการระบบเครือขาย 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการระบบ
เครือขาย 
 
 

บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาลตาํบล
นาด ี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวน 1 
หลักสตูรตอ

ปงบประมาณ 

บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
เทศบาลตาํบล        
นาดมีีความรู
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ระบบเครือขาย 
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บัญชีสรุปโครงการ 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดหาและพัฒนาโครงสราง
  พ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 600,000.00 2 600,000.00 2 600,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการยกระดับขีดความสามารถในการ
  บริหารจัดการความเสี่ยงและการรักษา
  ความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอร
  และเครือขายในรูปแบบตาง ๆ 

3 500,000.00 3 500,000.00 3 500,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาและนําเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ (IT : Information  
  Technology) ท่ีทันสมัยมาประยุกตใชใน
  การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ  
  และการใหบริการประชาชน 

1 500,000.00 2 700,000.00 2 9,200,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาทุนมนุษยขององคกรใหมี
  ความสามารถในการพัฒนาและใชงาน
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
  ประสิทธิภาพ 

5 250,000.00 5 250,000.00 5 250,000.00 

รวมท้ังส้ิน 11 1,850,000.00 12 2,050,000.00 12 10,550,000.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล  6 
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6. การตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 
2563 – 2565 เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะสามารถสะทอนขอมูลการดําเนินการตามแผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ไดเปนอยางดีวา แผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ท่ีกําหนดข้ึนนั้น สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมมากนอยเพียงใด มีผลการดําเนินโครงการท่ีบรรจุในแผนแมบทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 อยางไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ี
มุงหวังหรือไม ดวยเหตุใด โดยขอมูลขางตนนี้จะนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขหรือปรับปรุงแผนแมบท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือใหองคกรสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามวิสัยทัศนหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
 

6.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ 
      (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
 เทศบาลตําบลนาดีไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบดวย 

(1) ปลัดเทศบาลตําบลนาดี    ประธานกรรมการ 
(2) ผูอํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
(3) ผูอํานวยการกองชาง     กรรมการ 
(4) ผูอํานวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
(5) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    กรรมการ/เลขานุการ 
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน    กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

 โดยใหมีหนาท่ีกําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565  พรอมท้ังดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
แมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 รวมไปถึงรายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master 
Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ตอนายกเทศมนตรีตําบลนาดี 
 

6.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ  
      (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
 เทศบาลตําบลนาดีไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
จะตองกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จของการดําเนิน
โครงการเปนรายโครงการตามเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว หลังจากนั้น จึงนําขอมูลท้ังหมดมาสรุปเปน
ภาพรวมของผลสําเร็จในการนําแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 
2565 ไปสูการปฏิบัติตอไป 
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6.๓ หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ   
     (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
 การติดตามและแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 
นั้น จําเปนตองดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป และ
ตองใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณถัดไป เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการรายงานผลและการ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ (IT Master 
Plan) พ.ศ. 2563 – 2565 ตอนายกเทศมนตรีตําบลนาดีสําหรับนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลนาดีตอไป 


