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ค าน า 
 
 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท า
ให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้     
ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีถ้อย  จึงได้จัดท า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย ขึ้น เพ่ือใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย   อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชียงราย 

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

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

“ บ้านเมืองปลอดภัย  ห่างไกลยาเสพติด  การศึกษาด้วยความคิด  
เศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” 

 

1. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

 1.  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  ให้องค์กรชุมชนมีศักยภาพและความเข้มแข็ง 

  -  ให้การบริหารจัดการองค์กรชุมชนมีคุณภาพ 

  -  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้และความสามารถ 

 2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

  -  ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 

  -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3.  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  -  ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการกฎหมาย 

  -  การบริหารงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  -  จัดการเรียนการศึกษาท้ังในและนอกระบบในลักษณะการเรียนรู้ตลอดเวลา 

  -  พัฒนาการศึกษาให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 

  -  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 



 
 

 5.  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข 

  -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

 6.  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

  -  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เสริม 

  -  จัดให้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น 

 7.  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  -  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างพอเพียงต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  -  จัดให้มีน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภคอย่างทั่วถึง 

 8.  ด้านการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  -  ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

  -  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

 1.1.  การก่อสร้างอาคาร  ถนน  ปรับปรุงถนน  และท่อระบายน้ า 

 1.2.  งานติดตั้งและบ ารุงไฟฟูาสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
แนวทางการพัฒนา 

 2.1.  แหล่งน้ าใช้ในการเกษตร 

 2.2.  แหล่งน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

  3.1.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

 



 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

 4.1.  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 4.2.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 5.1.  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 5.2.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

  6.1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  และลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคที่  
        เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
แนวทางการพัฒนา 

 7.1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  7.2.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลและการบริหาร                  
จัดการตามระบอบประชาธิปไตย 

7.3.  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่และบุคลากร 

7.4.  การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

 8.1.  ส่งเสริมด้านการศึกษา 

 8.2.  ส่งเสริมวัฒนธรรม 

 

 



 
 

3. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่  1  การขจัดความยากจน  

 1.1  พัฒนาส่งเสริมรายได้เฉลี่ยให้มีอัตราที่สูงขึ้นและมีมาตรฐาน 

1.2  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นสินค้า  
OTOP  สู่สากล 

 1.3  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

1.4  ส่งเสริมให้มีมาตรการทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรที่มี
อยู่ในจังหวัด 

 1.5  ส่งเสริมการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ 

 1.6  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  

 2.1 พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคและส่งเสริมให้จังหวังเชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ 

 2.2 พัฒนาด้านการคมนาคมให้มีความเชื่อมต่อทั่วทั้งจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังคมและการเมือง  

 3.1  ส่งเสริมด้านการศึกษา 

 3.2  ส่งเสริมด้านการศาสนา 

 3.3  ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.4  ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

 3.5  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3.6  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ 

 3.7  ส่งเสริมการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 3.8  ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ 



 
 

 3.9  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 3.10  พัฒนาความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท 

 3.11  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 4.1  ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 

 4.2  ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการค้าชายแดน 

 4.3  ส่งเสริมการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลทั่วทั้งจังหวัด 

 4.4  ส่งเสริมแหล่งงานและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

 4.5  ส่งเสริมธุรกิจการบริการให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล 

4.6  พัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางพัฒนาการค้า การลงทุนและ การท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

 5.1  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างอนุรักษ์ 

 5.2  พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 5.3  ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย 

 5.4  ก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

 5.5  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    

 6.1  ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

 6.2  พัฒนางานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E–Service) 

6.3  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และเปิดช่องทาง    การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง 

6.4  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการประชาชนอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 



 
 

6.5  การพัฒนาคุณธรรม การปูองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

6.6  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการบริการและการบริหารจัดการองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ  

 7.1  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยจาก     ภัยคุกคามทุกด้าน 

7.2  ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารจัดการ ด้านแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ  การก าหนด
สถานะบุคคลและการปูองกันการลักลอบเข้าเมือง 

 7.3  ส่งเสริมระบบเครือข่ายข่าวกรองระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมมาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GME และ ASEAN 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตาม
แนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

5. นโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

 1.  นโยบายเร่งด่วน 

  1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

  1.2  แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  1.3  เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล 

  1.4  ด าเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  1.5  เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

  1.6  จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร  (Small Medium Large : SML)  ให้ครบ 

ทุกหมู่บ้านและชุมชน 

  1.7  สานต่อโครงการธนาคารประชาชน 



 
 

  1.8  สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง  ขนาดย่อม  และวิสาหกิจชุมชน 

  1.9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

  1.10  พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน 

  1.11  สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร 

  1.12  ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix-it Center)  และสถาบันอาชีวศึกษา 

  1.13  สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง 

  1.14  เร่งรัดการลงทุนที่ส าคัญของประเทศ 

1.15  ด าเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน 

  1.16  ฟ้ืนความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

  1.17  วางระบบการถือครองที่ดินและก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  1.18  ขยายพ้ืนที่ชลประทานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

  1.19  เร่งรัดมาตรการและโครงการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน 

2.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.1  นโยบายการศึกษา 

  2.2  นโยบายแรงงาน 

  2.3  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

  2.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

  2.5  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

3.  นโยบายเศรษฐกิจ 

  3.1  นโยบายการเงินการคลัง 

  3.2  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

    

 



 
 

3.2.1  ภาคเกษตร 

   3.2.2  ภาคอุตสาหกรรม 

   3.2.3  ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

   3.2.4  การตลาด การค้า และการลงทุน 

  3.3  นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ 

  3.4  นโยบายพลังงาน 

  3.5  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4.  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 6.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 7.  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 

 8.  นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

  8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

  8.2  กฎหมายและการยุติธรรม 

8.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  และสื่อสาธารณะอื่นได้
อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 

6. หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 



 
 

 

 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

- การบริหารจัดการชายแดน  

- การสร้างความมั่นคงทางทะเล  

- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  

- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้ ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

 

 



 
 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 

3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพัก
ฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและ
แนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจน  

 

 

 

 

 



 
 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

 



 
 

 

7. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไป

ที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี  

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการ
สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 



 
 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงิน
ได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  

รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้น
ภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสู งมากกว่า 700,000 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนา
ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟูาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้
รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  

- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

- ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดา
มัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การ
ลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลัก
ของประเทศ 

 



 
 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเปูาหมาย
และมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่ อนตามแผนงาน
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิ
ระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการ
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของ
รายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

 



 
 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์  ไฟฟูา 
การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันใน
การตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริ
ที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น การก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบ
ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  

ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

 



 
 

           10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝุายต่าง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 

11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11        
(พ.ศ.2555 – 2559) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่อง 
จากแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของ   
การพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ วิสัยทัศน์ ประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมี 6 ประการ คือ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 มุ่งม่ันพัฒนา  อาสาท างาน  เพ่ือพ่ีน้องประชาชนต าบลศรีถ้อย 

     นโยบาย            ต้องชัดเจน 

     วิสัยทัศน์          ต้องก้าวไกล 

     การท างาน        ต้องโปร่งใส 

     ร่วมใจ             สมานฉันท์ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
1.1  แก้ไขถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อในเส้นทางติดต่อระหว่างต าบลและเส้นทางในพ้ืนที่ทางการเกษตรของพ่ี

น้องประชาชนภายในต าบล 
1.2 ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟูาสาธารณะในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
1.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี

คุณภาพ 
1.4 จัดสวัสดิการทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน  ในด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
1.6 ส่งเสริมกิจการของกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบล 
1.7 ปรับปรุงระบบราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย โดยใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

เพ่ือให้การบริการราชการบรรลุเปูาหมาย  ดังต่อไปนี้ 
1.7.1 เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
1.7.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
1.7.3 มีคุณภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
1.7.4 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
1.7.5 ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
1.7.6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการสนองตอบตาม     ความ

ต้องการ 
1.7.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

2.  นโยบายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
2.1  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 2.1.1  แก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างรายได้ และกระจายรายได้ 

 2.1.2  สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีรายได้และกระจายรายได้ให้เพ่ิมยิ่งขึ้น 

 



 
 

2.2  นโยบายด้านการเกษตร 

 2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ตามแนวทางการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2.2  ส่งเสริมการใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพ  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

 2.2.3  สนับสนุนและจัดหางบประมาณในการสร้างแหล่งน้ า เพื่อใช้ในการเกษตร 

 2.2.4  ขุดลอก  คูคลองส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 

2.3  นโยบายด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

 2.3.1  ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง 

 2.3.2  ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุง  เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภคและระบบ      
..................สาธารณูปการ 

2.4  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.4.1  ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.4.2  สนับสนุนให้มีการจัดระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของ          
ประชาชน 

2.4.3  ส่งเสริมประชาชนให้มามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.4.4  สนับสนุนการด าเนินการลดภาวะโลกร้อน 

2.5  นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

 2.5.1  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม  เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ครอบครัวและสังคม  

 2.5.2  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพและด้าน          
การกีฬา 

 2.5.3  สนับสนุนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 2.5.4  สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.5.5  สนับสนุนการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยธรรมชาติและ          
          อัคคีภัย 

 2.5.6  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 



 
 

 2.5.7  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 2.5.8  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 

 2.5.9  ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น  เข้มแข็ง  โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว มีความรัก              
ความเข้าใจมีจิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม 

2.6  นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 2.6.1  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด          
ประโยชน์  

 2.6.2  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน 

2.7  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 2.7.1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2.7.2  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี                 
          คุณภาพ 

2.8  นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน 

 2.8.1  สนับสนุนมาตรการการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

 2.8.2  สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 2.8.3  การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

 2.8.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรคระบาดและโรคติดต่อทุกประเภท 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลศรีถ้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมายหลักของการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร 
 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือพัฒนาการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
 4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 

สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด าเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  อบต.พระเพลิงมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
 -  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เหมาะสมเช่นเพ่ือความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 



 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
 - อบต.ศรีถ้อย ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อยอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี 
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
  ยุทธศาสตร์ที่2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ยุทธศาสตร์ที่4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

 
 



 
 

แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
-  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ยุทธศาสตร์ที่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีถ้อย 

-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
-  จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อการเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
-  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา  การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ 
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 

 
 
 
 



 
 

 โครงการ/แผนงาน/กจิกรรมที่ด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 

-  ประชุม   น าเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม   
-  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในส านักงาน   
- การใช้ระบบ CCTV  เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในต าบลศรีถ้อย  

ยุทธศาสตร์ที่2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีถ้อย 

-  สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-  การติดต่อประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

ยุทธศาสตร์ที่4  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

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

 



 
 

 
 
 
 



 
 

              บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   โทร./โทรสาร 053950063                        . 
ที ่                -                                       วันที่     2  พฤศจิกายน  2558                          .                                                                  
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ                                                                    .    
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย  ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อยที่   850/2558  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2558  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยคณะท างานงานมีหน้าที่ดูแล  รับผิดชอบ  
ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนว
ทางการแก้ไข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย   

บัดนี้คณะท างานได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมเห็นว่า
ประการแรกของการด าเนินการดังกล่าว  เห็นควรจัดท า แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นแผน
ในการด าเนินการข้ันตอนต่อไป  ดังรายละเอียดที่แนบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
       
 

      (นายทินภัทร ชิณทวีทรัพย์) 
                    ประธานคณะท างานฯ  

 
 

- ทราบ 
 

              (นายเฉลียว นัยนา) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ผลของความส าเร็จ 
การวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  

สามารถน าไปสู่การวาง 

รากฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลโดยง่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การรับ – ส่ง หนงัสือ ผ่านทางระบบ e-office 
 

              
 
              

              
 
 
 
 



 
 

         
 
 

        
 
 

 



 
 

การใช้ระบบสารสนเทศตอบสนองความต้องการของผู้ได้เสีย  
และการลดขั้นตอนอ านวยความสะดวก(การพัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง) 

 

 
 

 

               
 
 
 
 
 



 
 

         
 

         
 
 
 
 
 
        



 
 

การใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนและประเมินผล การด าเนินงานของ อบต.ศรีถ้อย 
 

           
 

            
 
 



 
 

 
 

 
 

 
ระบบการ Share ข้อมูลเพื่อสามารถดึงข้อมูลได้ทุกส่วนราชการ และสามารถน าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

 



 
 

 
การ  share  ข้อมูลกับทกุส่วนราชการ เพื่อใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย ทั้งปรินเตอร์
และข้อมูลงานต่าง ๆ 

           
 

            
 
 



 
 

ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 **ห้องประชุม อบต.ศรีถ้อย  ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ซึ่งเปิดให้บริการ ฟรี WIFI  
ส าหรับผู้เข้ารับบริการ  และมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการฉายภาพ  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต  เช่น  การประชุมประจ าเดือน   การฝึกอบรมของพนักงาน  ประชาชน  กลุ่มแม่บ้าน  อสม.  
หน่วยงานนอก  คณะครูนักเรียน  อ าเภอ  จังหวัด ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรได้เต็มรูปแบบ  และผู้เข้ารับการอบรม สามารถสื่อสาร
เห็นภาพการอบรม ไปพร้อมๆ กัน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

ขั้นตอนปฏิบัต ิ
 

 
 



 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด  โทร.๐ 53 950063                                      

ที ่           - วันที ่   5  ตุลาคม  2558   

เรื่อง   การจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย    

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   

 ในการนี้เพื่อเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว
และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงเห็นควร แต่งตั้ง
คณะท างานงานการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  หากเห็นสมควร กรุณาลงนามในค าสั่งที่แนบ 

 
  
  (นางสาวกัญญานัฐ  กระทง) 
                                                        บุคลากร 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด อบต. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ...................................................................... ...................... 
 

    
  (นางสาวศิริฝน  ทาแกง) 
                     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าส านักปลัด  
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ความเห็นปลัด อบต
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ...................................................................... .................... 
 

 
   (นายทินภัทร  ชิณทวีทรัพย์) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
 

ความเห็นนายก อบต. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

 
         (นายเฉลียว  นัยนา) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

ที่  850 / 2558 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 

 ****************************** 
  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   
 ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว
และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  15  และมาตรา  25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ.2542  แต่งตั้งคณะท างานงานการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีถ้อย ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส านักปลัด อบต.     กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ     กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
6. บุคลากร อบต.ศรีถ้อย      กรรมการ/เลขานุการ 
 

โดยใหค้ณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  

ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ   วันที่    12  ตุลาคม  พ.ศ.2558 
 
 
 
 
             (นายเฉลียว  นัยนา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 



 
 

              บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะท างานแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   โทร./โทรสาร 053 950063. 
ที ่                -                                                วันที ่   12  ตุลาคม  2558                   .                                                                  
เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ                                                      .                                                                                                                                                                                                                                           
 

เรียน   คณะท างานฯ 
 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อยที่   850/2558  ลงวันที่  12  ตุลาคม 2558  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน
ดังกล่ าวด้วย ดั งนั้น  เ พ่ือเป็นการเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศ   ให้ทันต่อ 
โลกปัจจุบัน และ ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  พร้อมกับสามารถน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ  ในการนี้จึงขอเชิญคณะท างาน ร่วมประชุม
เพ่ือก าหนด แนวทางการด าเนินงาน  ในวันที่  14  ตุลาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
       
 

(นายทินภัทร  ชิณทวีทรัพย์) 
              ประธานคณะท างานฯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

ครั้งที่ 1/2558 
วันที่   14  ตุลาคม  2558  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย   

********************************* 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการ
เตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนอง
และเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบใน
การดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีถ้อย จึงแต่งตั้งคณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีถ้อย ดังนี้ 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส านักปลัด อบต.     กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ     กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
6. บุคลากร อบต.ศรีถ้อย      กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  
ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   -  ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่แล้ว  -  ไมมี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
     ****************************************** 
     
 



 
 

ส าเนารายงานการประชุม 
คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

ครั้งที่   1/2558 
วันที่   14  ตุลาคม  2558  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย   

********************************* 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทินภัทร  ชิณทวีทรัพย์ ประธานคณะท างาน  
2 นางสาวศิริฝน  ทาแกง คณะท างาน  
3 นางสาวสุชาดา  วันตื้อ คณะท างาน  
4 นางสาวพิมพ์ลดา  มีธรณี คณะท างาน  
5 นายสุทธิพงษ์  วงค์ต่อม คณะท างาน  
6 นางสาวกัญญานัฐ  กระทง เลขานุการคณะท างาน  

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  
สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการ
เตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน 
และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและ
เตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และ
เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบ
สารสนเทศในองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย จึงแต่งตั้ง
คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีถ้อย ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส านักปลัด อบต.   กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
6. บุคลากร อบต.ศรีถ้อย   กรรมการ/เลขานุการ 

 
 



 
 

โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล 
รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง 
แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 

 
ที่ประชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2     รบัรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    ติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่แล้ว  -  ไมมี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน     ตามค าสั่งที่กล่าวมาแล้ว นายกได้มอบนโยบายให้คณะท างาน

ช่วยกันพิจารณา เกี่ยวกับการการด าเนินการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย  ซึ่งจะกล่าวได้ว่า
เป็นงานใหม่ส าหรับองค์กรเราก็ว่าได้  เพราะพวกเราเองยังไม่ได้
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  และในเรื่องของการปฏิบัติงานจริง
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  อบต.เราได้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว เพียงแต่ยังขาดการด าเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนและระบบ  ดังนั้น การได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะท างานชุดนี้แล้ว จะเป็นการให้คณะท างานได้มาสานต่อเรื่อง
เดิม ๆ ที่เราท ากันอยู่ มาจับให้เป็นหมวดหมู่และขั้นตอนเท่า
นั้นเอง  ครับ  หรือหากคณะท างานเห็นเป็นอย่างอ่ืน เรามา
ช่วยกันพิจารณาหาแนวทางการด าเนินการกันครับในวันนี้ 

 

หัวหน้าส านักงานปลัด ส าหรับความคิดเห็นของดิฉัน  เห็นว่าพ้องกับท่านประธาน  เพราะ
ถึงอย่างไร ระบบสารสนเทศก็อยู่กับเรา  และหน่วยงานเรามาตั้ง
นานแล้ว เพียงแต่ขาดการประสานงานและเชื่อมโยงวิธีการได้มา
เท่านั้นค่ะ 

 

ผอ.กองคลัง  ถ้าจะให้เป็นรูปธรรมจริง ๆ แล้ว สิ่งแรกที่จะด าเนินการคือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม ซึ่งในวันนี้เรามีสิ่งที่ส าคัญแล้ว 
และมีความรับผิดชอบเพ่ือตอบโจทย์แล้ว ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญต่อไป  
เราจะต้องจัดท าคู่มือการท างานเกีย่วกับเรื่องดังกล่าวค่ะ 

 



 
 

 
ประธาน      ถ้าจัดท าเป็นคู่มือเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเราจะใช้ชื่อว่าอย่างไร 
  

บุคลากร   เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เราควรจัดท า
เป็นแผนระบบสารสนเทศขององค์กรเรา และหลังจากนั้นเราก็
ปฏิบัติตามแผน  อีกประการหนึ่ง คือการตรวจโบนัสที่เป็นมิติใหม่
ของ มิติที่ 4 จะกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวด้วย ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจและสอดคล้องกับแผน ของเรา จึงควรตั้งชื่อเป็น  แผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรค่ะ 

 

ประธาน   เป็นการน าเสนอข้อคิดเห็นที่ดีมาก มีใครเห็นต่างใหม?  ครับ  ถ้า
ไม่มีขอมติในที่ประชุมเลือกชื่อเรื่องดังกล่าวครับ ส าหรับ บุคลากร
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าหน้าที่ด้านนี้ มอบหมายให้นางสาว
กัญญานัฐ  กระทง  ต าแหน่ง บุคลากร  เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการ 

 

บุคลากร       รับทราบ และน าไปปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ประธาน      มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ การจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ในองค์กร   
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มี 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
      
             (ลงชื่อ)                              ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวกัญญานัฐ  กระทง) 
                เลขานุการฯ 

 
 

                                                   (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายทินภัทร  ชิณทวีทรัพย์ ) 
         ประธานคณะท างานฯ 

 
 
 


