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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 

1.ความเป็นมาในการจัดทำแผนแม่บท 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองอรัญญิกฉบับนี้  จัดทำขึ้น

เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และแผนงานในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล เมืองอรัญญิก  เพ่ือ
สนับสนุนแนวทางการดำเนินงาน  เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของส่วน
ราชการ  ภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมาย
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 

 

 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในส่วนนี ้เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก  เป็นเมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารจัดการและการบริหารประชาชน (e-Local Admin) อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชน บนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
1.2 พันธกิจ 

  “เทศบาลเมืองอรัญญิก จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือวิจัยการบริหารจัดการการบริการทางวิชาการ” 
พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในช่วง 5 ปี เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เป็นดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 

2) พัฒนาการบริหารงาน การจัดการและการบริหารประชาชน โดยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการเสริมสร้างความรู้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 

4) พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารมาใช้เพื ่อการส่งเสริมให้เกิด
เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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5) พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

6) พัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธาภาพ 
1.3ยุทธศาสตร์ 

เพื ่อให้บรรลุซึ ่งเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาไว้ 5 ด้าน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการ
ในช่วง 5 ปี เพื่อนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านได้แก ่
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 

(TongTinNet) 
  พัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนา ICT การ

ให้บริการกับประชาชน (e-Local Admin) 
  พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
  พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
(TnongTinNet) 

 

“พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องท้องถิ่นเหมาะสมกับการใช้งาน สนับสนุนการทำงานร่วมกันของ
หน่วยงานภายใน และสามารถต่อเชื่อมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารงานและการบริการประชาชน” 

เป้าหมาย 
1. มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามสภาพความพร้อมของท้องถิ่น 
2. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือมี

เสถียรภาพการทำงานและมีความม่ันคงในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลท้องถิ่นกับท้องถิ่นอ่ืน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ

หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานภายในของท้องถิ่น 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วถึงในท้องถิ่น เพ่ือประชาชนใน

ท้องถิ่นสามารถรับบริการ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ได้อย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร จัดการ และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 
“พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการนำ ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบัน ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน 
การจัดสรรงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำ ICT มาใช้ในการให้บริการแก่
ประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้บริการ รวมถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่น” 

เป้าหมาย 
1. ทุกหน่วยงานภายในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้

สารสนเทศร่วมกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานสำหรับการบริหารงานได้แก่ ระบบสารสนเทศ และระบบ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการพ้ืนฐานแก่ประชาชนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ One Stop Service รวมทั้งสามารถให้บริการที่เก่ียวกับการชำระ
ค่าธรรมเนียมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
แผนงานและกิจกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมูลของท้องถิ่นโดยกำหนดมาตรฐานที่เก่ียวกับข้อมูลและการสื่อสาร เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Local Admin) ซึ่งได้แก่ระบบ
สารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเมือง เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) 
การบริหารงานของหน่วยงาน (back office) และการบริการประชาชน (front office) 

3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ของ
ท้องถิ่นที่ทันสมัยและนำมาใช้งานกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากร การป้องกันภัยพิบัติต่างๆ แบบบูรณาการ 

4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

5. จัดตั้งผู้ดูแลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาบำรุงรักษาและหา
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
 

“ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
และสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการด้านรักษาความ
ปลอดภัย การคมนาคมและสันทนาการ อย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันการ” 
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เป้าหมาย 
1. มีการนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคม เช่น การศึกษาเรียนรู้ของประชาชน 
2. ครูและนักเรียนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและใช้ ICT เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา 

ค้นคว้าหาความรู้ 
3. มีศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
5. มีบริการ เผยแพร่ข้อมูลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านระบบ Internet แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น ในบริเวณสาธารณะ หน่วยงาน และศูนย์การค้า 
แผนงานและกิจกรรม 

1.อบรมบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.พัฒนา Internet ชุมชน 
3.พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4.พัฒนาศูนย์ความรู้ท้องถิ่น 
5.พัฒนาระบบ e-Learning 
6.จัดทำระบบเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
 

“ เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจโดยการใช้ ICT ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ” 

เป้าหมาย 
1. มี Web Directory สำหรับผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่น 
2. มีการจัดอบรมการใช้ ICT แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดทำ Local Business Web Directory 
2.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดอบรม ICT สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า รวมทั้ง

เกษตรกรในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำงานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์            (e-
Culture) 
“ พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของท้องถิ่น ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า” 

เป้าหมาย 
1. ฝึกอบรมบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 
2. กำหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ และสายงาน 

โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากรระดับผู้บริหาร บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ เป็นต้น 



5 
 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศที่จำเป็น
ของท้องถิ่น 
แผนงานและกิจกรรม 

1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5.  พัฒนาบุคลการของท้องถิ่นให้ความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ตลอดเวลา 
1.3 เป้าหมายหลัก 
 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสม
กับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ 
 3) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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       บทที่  ๒ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองอรัญญิก 

 

2.1. ด้านกายภาพ 

          2.1.1 ประวัติความเป็นมาและท่ีตั้งของตำบลหรืออาณาเขตการปกครอง 

          ประวัติความเป็นมาของตำบลอรัญญิก 

          ตำบลอรัญญิก เป็นชื ่อเร ียกตามชื ่อของหมู ่บ ้านอรัญญิก ซึ ่งทำอาวุธขายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าขานกันว่า ชาวหมู่บ้านที่ได้ติดตามองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มาเพื่อทำอาวุธให้พระองค์   ใช้ในการทำศึกสงครามจึงได้ชื ่อว่าเป็นหมู่บ้านอรัญญิกตามชื่อของ
หมู่บ้านเดิม ในประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าวัดอรัญญิกและหมู่บ้านอรัญญิกมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เชื่อกัน
ว่าเจดีย์วัดอรัญญิกนั้นได้สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของ
จังหวัดพิษณุโลก 

          ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง 

          เทศบาลเมืองอรัญญิกตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการเปลี่ยน
ฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก  เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไข
เพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2546 
ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 

เทศบาลเมืองอรัญญิกตั ้งอยู ่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองพิษณุโลกไปเป็นระยะทาง             
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ในการปกครองดูแลทั้งสิ้น 30.78 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติด
กับ     พ้ืนทีใ่กล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ    ตำบลหัวรอ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อ   ตำบลบึงพระ 

 ทิศตะวันตก ติดต่อ   ตำบลสมอแข 

 ทิศใต ้  ติดต่อ   เทศบาลนครพิษณุโลก  
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          2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ตำบลอรัญญิกตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งตำบล พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง มีลำคลองแบ่งเขตกับตำบลอื่น เช่น คลองโคกช้าง และคลองคูณ ทำให้
เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร 

          2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

          2.1.4 ลักษณะของดิน 

สภาพพื้นที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม 70% 
ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปาน
กลางเหมาะสมกับการทำนา ส่วนอีก 30% เป็นพื้นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการ
ระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติปานกลาง เหมาะต่อการปลูกพืชหลายหลาก 

         2.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

มีแหล่งน้ำไหลผ่าน ได้แก่ คลองคูณ และคลองโคกช้าง 

          2.1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

พ้ืนที่เป็นชุมชนเมืองและพ้ืนที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม ้

2.2. ด้านการเมืองการปกครอง 

          2.2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลอรัญญิก ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 เขต
เลือกตั้ง 

         2.2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั ้งผ ู ้บร ิหาร โดยเลือกตั ้ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก จำนวน 1 คน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน  และที่
ปรึกษาหรือเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก 
เขตละ 6 คน  รวมทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้  

เขตที่ 1  

หมู่ที่ 3    บ้านโคกช้าง (บางส่วน) 
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หมู่ที่ 4   บ้านอรัญญิก 

หมู่ที่ 5   บ้านคลองมหาดไทย 

หมู่ที่ 6   บ้านหนองปลาค้าว 

หมู่ที่ 10 บ้านชาวแพ 

เขตที่ 2 

หมู่ที่ 1   บ้านคลองคูณ 

หมู่ที่ 2   บ้านสนามบิน (บางส่าน) 

หมู่ที่ 3   บ้านโคกช้าง  (บางส่วน) 

เขตที่ 3  

หมู่ที่ 2   บ้านสนามบิน  (บางส่วน) 

หมู่ที่ 7   บ้านสะพานสาม 

หมู่ที่ 8   บ้านโคกมะตูม 

หมู่ที่ 9   บ้านโคกมะตูม (พงศ์ผกา) 

2.3. ประชากร 

         2. 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  30,253 คน แยกเป็นชาย 16,726 คน หญิง  13,527 คน มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย  972.45  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 คลองคูณ 316 249 565 176 

2 สนามบิน 4,652 1,513 6,165 3,714 

3 บ้านโคกช้าง (บางส่วน) 1,972 2,392 4,364 2,353 

4 อรัญญิก 942 1,016 1,958 703 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

5 คลองมหาดไทย 1,979 2,246 4,225 1,746 

6 หนองปลาค้าว 986 1,140 2,126 860 

7 สะพานสาม 2,329 1,242 3,571 1,759 

8 โคกมะตูม 1,342 1,639 2,981 1,248 

9 โคกมะตูม (พงศ์ผกา) 1,222 1,483 2,705 1,193 

10 ชาวแพ 524 563 1,087 408 

 ทะเบียนบ้านกลางตำบลอรัญญิก 462 44 506 2 

 รวม 16,726 13,527 30,253 14,162 

 

          2.3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ประชากรมีตั ้งแต่น้อยกว่า 1 ปี ถึง มากกว่า 100 ปี อยู่ในวัยทำงาน อายุ 18 – 60 ปี 
จำนวน 20,557 คน 

บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่อายุ 18 ปีแบ่งเป็น ชายจำนวน 13,621 คน หญิงจำนวน 
11,073 คน รวมทั้งสิ้น 24,694 คน 

2.4. สภาพทางสังคม 

         2.4.1 การศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญิก มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 4 สถานศึกษา ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3  
4. โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 
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ข้อมูลประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาในสังกัด 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 ได้จัดตั้งตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (ต่อมาได้รับยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล
อรัญญิกเป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก) เปิดทำการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4, 6 ตำบล
อรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปีการศึกษา 2563) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
2 ขวบ 6 เดือน 1 19 14 33 

3 ขวบ – 3 ขวบ 9 เดือน 1 19 16 35 
รวม 2 38 30 68 

ข้อมูลบุคลากร 

- ครู    จำนวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 อัตรา 
- ครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 อัตรา 
- ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ได้จัดตั้งตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (ต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก
เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก) เปิดทำการเมือวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปีการศึกษา 2563) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

2 ขวบ 6เดือน 1 19 12 31 

3 ขวบ – 3 ขวบ 9 เดือน 2 33 23 56 

รวม 3 52 35 87 

ข้อมูลบุคลากร 

- ครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 2 อัตรา 
- ครูอัตราจ้าง   จำนวน 3 อัตรา 
- ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา 
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3. โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ได้จัดตั้งตามประกาศเทศบาลเมือง
อรัญญิก ประกาศจัดตั้งวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ตั้งอยู่ที่หมู่ท่ี 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก       (อยู่บริเวณเดียวกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) โดยจัดให้มีการ
เรียน การสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปัจจุบันปี
การศึกษา 2563) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
4 ขวบ 1 24 27 51 
5 ขวบ 1 11 11 22 
รวม 2 35 38 73 

ข้อมูลบุคลากร 

- ผู้ช่วยคร ู  จำนวน 2 อัตรา 
- ครูอัตราจ้าง   จำนวน 1 อัตรา 
- ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา 

4.  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 ได้จัดตั้งตามประกาศเทศบาล
เมืองอรัญญิก ประกาศจัดตั้งวันที่ 1 กันยายน 2558 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปัจจุบันปีการศึกษา 2563) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
4 ขวบ 1 15 6 21 
รวม 1 15 6 21 

 ข้อมูลบุคลากร 

- คร ู  จำนวน 1 อัตรา 

โครงการกิจกรรมที่ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด เช่น 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.อรัญญิก (1) 
2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.อรัญญิก (2) 
3. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ในโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล    เมืองอรัญญิก (1) 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล    เมืองอรัญญิก (2) 
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6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก  

7. โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งกีฬานักเรียนระดับปฐมวัยสังกัดเทศบาล 
8. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก 

(1),(2)และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก 
9. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.อรัญญิก (1),(2) 
10.  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก 
11.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

อนุบาล และปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิกและบุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

12.  โครงการค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัย สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
                เทศบาลเมืองอรัญญิก มีสถานศึกษาในเขตพื้นที ่เทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 1 
โรงเรียน คือ โรงเรียนสะพานที่ 3 สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมี
จำนวนนักเรียน 456 คน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563) ดังนี้ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
อนุบาล 1 1 50 22 72 
อนุบาล 2 1 27 26 53 

รวมอนุบาล 2 77 48 125 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1 
2 37 31 68 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 

2 38 20 58 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 

2 31 34 65 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 

2 17 22 39 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 

2 22 21 43 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

2 28 30 58 

รวมประถม 12 173 158 331 
รวมทั้งสิ้น 14 250 206 456 
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เทศบาลเมืองอรัญญิกให้งบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3  
2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของเด็กนักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนสะพานที่ 3 
4. โครงการอบรม คุณธรรม – จริยธรรม โรงเรียนสะพานที่ 3 

นอกจากนี้เทศบาลเมืองอรัญญิกยังให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) หมูที่ 2 ตำบลอรัญญิก เพื่อเป็ น
ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอน  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 46 หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม (นม) อาหาร
กลางวันและสื่อการเรียนการสอน 

          ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

          เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดังนี้  

          1. สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

          2. สนับสนุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือน 

          3. สนับสนุนค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตู้ โต๊ะ 
เก้าอ้ี และอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็น 

 2.4.2 สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 7   จำนวน 1  แห่ง 

2. ศูนย์สุขภาพชุมชน                         จำนวน  2  แห่ง  

     - ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก   หมู่ที่ 6  

     - ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์   หมู่ที่ 8 

3. ศูนย์กายภาพบำบัดและการแพทย์ทางเลือก  หมู่ที่ 6   จำนวน 1  แห่ง 

4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ทุกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-10 จำนวน  10 แห่ง 

การเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะมูลฝอย 

ปัจจุบันเทศบาลเมืองอรัญญิกได้แบ่งเขตรับผิดชอบการเก็บขยะมูลฝอยเป็น 9 โซน ใช้รถเก็บ
ขยะมูลฝอยจำนวน 8 คัน และรถเก็บวัสดุชำรุด กิ่งไม้และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ จำนวน 1 คัน  พบว่าการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยในปัจจุบันสามารถเก็บขยะมูล
ฝอยได้เพียงพอกับปริมาณ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ สำหรับเส้นทางการเก็บขยะมูลฝอยของ
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เทศบาลเมืองอรัญญิก แบ่งตามเขตการ  เก็บขยะ โดยรถแต่ละคันจะรับผิดชอบทำการวิ่งเก็บเป็น
โซนๆ ละ 1 คัน วันละ 1-2 เที่ยว ดังนี้ 
- โซนที่ 1 พื้นที่หมู่ 3 หมู่ที่ 10 (ถึง หจก.พิษณุโลกแก๊ส) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขา
พิษณุโลก 
- โซนที่ 2 พ้ืนที่หมู ่8 (ซอยแป้งนวล,ถนนหน้าวัดเขื่อนขันธ์,ซอยสดใส) และหมู่ท่ี 10 (ชุมชนชาวแพ) 
- โซนที่ 3 พื้นที่หมู่ 2 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ บริเวณตลาดแฟลต ,หมู่ที่ 9 (จุดทิ้งขยะรวม) 
- โซนที่ 4 พื้นที่หมู่ 2 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) บริเวณหน่วยกองพัน ,พื้นที่หมู่ 2 (เลียบ
ทางรถไฟ)      หมู ่7  (ชุมชนตาลเดี่ยว,ซอยประยูรวงศ์ 1-5) และหมู่ที่ 1  
- โซนที่ 5 พื้นที่หมู่ 5 
- โซนที่ 6 พื้นที่หมู่ 4 และ หมู่ 6  
- โซนที่ 7 พื้นที่หมู่ 9 และหมู่ท่ี 3 (หมู่บ้านศิวาภรณ์) 
- โซนที่ 8 พื้นที่หมู่ 5 (ซอยขุนหาญ) และหมู่ท่ี 7 
- โซนที่ 9  ขนวัสดุชำรุด กิ่งไม้ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้ง 10 
หมู ่

โดยใช้รถบรรทุกขยะ ดังนี้ 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อายุการใช้งาน 14 ปี น้ำหนักบรรทุก 3,100 ก.ก 

- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อายุการใช้งาน 13 ปี น้ำหนักบรรทุก 3,800 ก.ก 

- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อายุการใช้งาน 8 ปี น้ำหนักบรรทุก 5,300 ก.ก 

- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (รถเช่า) อายุการใช้งาน 3 ปี น้ำหนักบรรทุก 2,000 ก.ก จำนวน 2 คัน 

- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (รถเช่า) เริ่มใช่งานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 น้ำหนักบรรทุก 2,000 
ก.ก   จำนวน 3 คัน 

- รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ อายุการใช้งาน 4 ปี ความจุต่อถัง 4,000 ลบ.ม. 

การกำจัดขยะมูลฝอย 
 ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้บริการเก็บขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้
จากแหล่งกำเนิดจุดต่าง ๆ ไปกำจัดที่ระบบกำจัดของบริษัทเอกชน ตามประเภทของขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1. การกำจัดมูลฝอยทั่วไป 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการเท
กองที่มี การควบคุม (Controlled Dump) ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว  

2. การจัดการขยะติดเชื้อ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ รวม 3 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ดำเนินการจัดการขยะติดเชื้อโดย
ดำเนินการเก็บรวบรวมให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช ส่งต่อไปให้บริษัทเอกชนกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป 
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3. การจัดการขยะอันตราย 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดถังสีแดงเพื่อให้ประชาชนนำขยะอันตรายมาทิ้งและประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการแยกทิ้ง และร่วมมือในการแยกทิ้งของเสียอันตราย
ออกจากขยะ มูลฝอยทั่วไป ทั้ง 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ใบ  

(ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก) 

 2.4.3 อาชญากรรม 

 ตำบลอรัญญิก เป็นชุมชนเมือง มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น และมีประชากรแฝงในพื้นท่ี ทำ
ให้พบการแจ้งอาชญากรรมและการจับกุมในพ้ืนที่ตำบลอรัญญิกในคดีต่าง ๆ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ,คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น อาวุธปืน การ
พนัน ยาเสพติด ในทุก ๆ เดือน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 10 คดี (ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด) สำหรับ
การแจ้งคดีชีวิต ร่างกายและเพศ      ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 จำนวนปีละ 1-2 คด ี

(ท่ีมา:งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  

สรุปข้อมูลโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอรัญญิก) 

 2.4.3 ยาเสพติด 

ตำบลอรัญญิกเป็นชุมชนเมือง และมีถนนสายหลักท่ีสำคัญ อาทิ ถนนมิตรภาพ มีหอพัก ถนน
สายรองซอยและ ประชากรแฝงจำนวนมาก จึงพบการแจ้งจับกุมปัญหายาเสพติด มีการตรวจพบผู้ใช้
สารเสพติดและผู้ขายอาทิ กัญชา ยาไอซ์ และยาบ้า ในปีพ.ศ. 2557 เฉลี่ย เดือนละประมาณ 10 คดี 
และในปี พ.ศ. 2558 เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5 คด ี

(ท่ีมา:งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  

สรุปข้อมูลโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอรัญญิก) 

 2.4.4 การสังคมสงเคราะห์ 

 เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออม
วันละบาท) และได้รับคัดเลือกเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ใน
เวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559  “สวัสดิการปรับแนวคิด เพื่อชีวิตที่ยัง
ยืน” และให้การสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์อ่ืน ๆ ตามอำนาจหน้าที่และนโยบายของรัฐบาล 

2.5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

          2.5.1 การคมนาคมขนส่ง   

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการคมนาคมขนส่งภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิก 
สภาพผิวจราจรอยู่ในสภาพ ค่อนข้างดี มีความสะดวกสบายในการคมนาคม มีถนนสายหลัก ได้แก่ 
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1) ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก 
2) ถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) (เส้นทางพิษณุโลก – บึงพระ) 
3) ถนนศรีถมรรัตน์ – วัดสระสี่เหลี่ยม 
4) ถนนพิชัยสงคราม (เส้นทางห้าแยกโคกมะตูม – สามแยกเรือแพ) 

และมีถนนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก แยกตามสภาพของถนนมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 

หมู่ที่ 
ถนนลาดยาง ถนน คสล. 

จำนวน ความยาว จำนวน ความยาว 
หมู่ที่ 1 - - 10 สาย 4,750 เมตร 
หมู่ที่ 2 1 สาย 1,850 เมตร 12 สาย 2,070 เมตร 
หมู่ที่ 3 2 สาย 1,990 เมตร 16 สาย 6,380 เมตร 
หมู่ที่ 4 - - 35 สาย 16,610 เมตร 
หมู่ที่ 5 1 สาย 2,150 เมตร 29 สาย 14,360 เมตร 
หมู่ที่ 6 - - 22 สาย 8,060 เมตร 
หมู่ที่ 7 2 สาย 1,100 เมตร 11 สาย 4,789 เมตร 
หมู่ที่ 8 1 สาย 630 เมตร 9 สาย 10,034 เมตร 
หมู่ที่ 9 - - 26 สาย 10,220 เมตร 

หมู่ที่ 10 - - 18 สาย 4,580 เมตร 
สรุปถนนทุกประเภทในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก 

ประเภทถนน จำนวนสาย ความยาว 
(เมตร) 

ที่มีท่อระบาย
น้ำ 

ที่มีไฟฟ้า
สาธารณะ 

หมายเหตุ 

ถนนลาดยาง 7 7,720 4 7  
ถนน คสล. 188 81,853 176 187  
ถนนหินคลุก - - - -  
ถนนลูกรัง 1 80 - 1  
ถนนดิน - - - -  

รวม 196 89,653 180 195  
(ท่ีมา : กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญิก) 

          2.5.2 การไฟฟ้า 

การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก มีการให้บริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ยกเว้น บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีบ้านเลขท่ี และท่ีดินจัดสรร 
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2.5.3 การประปา  

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิก จะมีการผลิตน้ำประปา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 
, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , และ 9) หมู่ละ 1 แห่งดังนี้ 

- หมู่ที่ 1 มีถังกรองน้ำประปา 1 ถัง ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 240 ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ 7,200 ลูกบาศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 2 มีถังกรองน้ำประปา 1 ถัง ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 480 ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ 14,400 ลูกบาศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 3 มีถังกรองน้ำประปา 4 ถัง ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 960 ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ 28,800 ลูกบาศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 4 มีถังกรองน้ำประปา 1 ถัง ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 240 ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ 7,200 ลูกบาศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 5 มีถังกรองน้ำประปา 4 ถัง ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ 36,000 ลูกบาศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 6 มีถังกรองน้ำประปา 1 ถัง ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 480 ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ 14,400 ลูกบาศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 7 ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

- หมู่ที่ 8 ใช้ประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก 

- หมู่ที่ 9 มีถังกรองประปา 2 ถัง ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 480 ลูกบาศก์เมตร  

(เดือนละ 14,400 ลูกบาศก์เมตร) 

- หมูที่ 10 ใช้ประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก 

(ท่ีมา : กองช่างเทศบาลเมืองอรัญญิก) 

          2.5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญครบคลุมทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลอรัญญิก 
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2.5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ทำการไปรษณีย์ที ่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อรัญญิก ตั้งอยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากพื้นที่ตำบลอรัญญิกประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาล
เมืองอรัญญิกประมาณ 4 กิโลเมตร   

2.6. ระบบเศรษฐกิจ 

          2.6.1 การเกษตร 

สภาพพื้นที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม 70% 
ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปาน
กลางเหมาะสมกับการทำนา ส่วนอีก 30% เป็นพื้นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการ
ระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติปานกลาง เหมาะต่อการปลูกพืชหลายหลาก โดยมี
พ้ืนที่ในการทำการเกษตรทั้งหมด 2,538 ไร่ ดังนี้ 

 - พื้นที่ทำนา จำนวน 2,255 ไร่ หรือคิดเป็น 88.85% โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่
ที่ 5 โดย มีการทำนา ปีละ 3 ครั้ง (นาปี และนาปรัง) ซึ่งเกษตรกรจะปลูกข้าวพันธุ์ส่งเสริมได้แก่ 
สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 โดยปลูกแบบนาหว่านน้ำตม ผลผลิตโดยเฉลี่ยในฤดูนาปี 750 
กก./ไร่ สำหรับฤดูนาปรัง มีพ้ืนที่ปลูกจำนวน 1,000 ไร่ ผลผลิตโดยเฉลี่ย 900 กก./ไร่ อาจกล่าวได้
ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวศักยภาพดี ของอำเภอเมือง เนื่องจากมีลักษณะของพ้ืนที่เหมาะสม 

- พื้นที่การปลูกพืชผัก จำนวน 150 ไร่ หรือ 5.91% ได้แก่ ผักชี คะน้า กวางตุ้ง หอมแบ่ง 
ซึ่งผัก   ส่วนใหญ่เป็นพืชผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษ เกษตรกรจำหน่ายในท้องถิ่นและไว้บริโภคเป็นส่วน
ใหญ ่

- พ้ืนที่การปลูกผลไม้ จำนวน 83 ไร่ หรือ 3.27% เช่น มะม่วง ส้มโอ และน้อยหน่า สำหรับ
การ   ปลูกมะม่วง จะเป็นการผลิตเพ่ือจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคง ส่วน
ส้มโอและน้อยหน่า  มีการเพาะปลูกแบบสวนหลังบ้าน เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเป็น
รายได้เสริม 

- พื้นที่การทำไร่ จำนวน 50 ไร่ หรือคิดเป็น 1.98% เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียวการใช้พันธุ์พืช
ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ส่งเสริมที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ในปีจะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตลดลง 

ในการทำนา และปลูกพืชผักผลไม้ นั้น จะมีการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นหลัก เพื่อเป็นการ
ลด   ต้นทุนการผลิต และให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ 

สำหรับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน และเพื่อจำหน่าย และมีการเลี้ยงสุกรขุน โค และกระบือ เพื่อจำหน่าย(ที่มา : ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอรัญญิก) 
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          2.6.2 การประมง 

ตำบลอรัญญิก มีการประมง คือ การจับสัตว์น้ำตามลำคลอง และหนองน้ำ อาทิ คลองคูณ คลอง
โคกช้าง หนองเสงี่ยม  

          2.6.3 การปศุสัตว์ 

การเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
และเพ่ือจำหน่าย และมีการเลี้ยงสุกรขุน โค และกระบือ เพ่ือจำหน่าย 

          2.6.4 การบริการ 

บริการนวดแผนไทยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 

มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ทุกหมู่บ้านยกเว้น หมู่ที่ 1  

มีโรงแรมในพ้ืนที่ จำนวน 3 แห่ง      

มีโรงสีข้าวชุมชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง        

          2.6.5 การท่องเที่ยว 

ตำบลอรัญญิกไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่  แต่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน
จังหวัดพิษณุโลก คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ห่างจากเทศบาลเมืองอรัญญิก 4.7 
กิโลเมตร    

          2.6.6 อุตสาหกรรม 

ตำบลอรัญญิก มีโรงงานแปรรูปอาหาร เช่น คุกกี้สิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์จากนม โรงผลิตน้ำดื่ม
บรรจุภัณฑ์ 

  2.6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

           หนว่ยธุรกิจ 

           - สนามบินพาณิชย์                     จำนวน         1        แห่ง 

           - ธนาคาร                               จำนวน          5        แห่ง 

           - โรงแรม                                จำนวน          3        แห่ง 

           - ปั๊มน้ำมัน                              จำนวน          1        แห่ง 

           - ห้างสรรพสินค้า                      จำนวน           3        แห่ง 
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            กลุ่มอาชีพที่ข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในตำบลอรัญญิก 

            - เรือนไทยจำลองจิ๋ว ตำบลอรัญญิก หมู่ที ่5 

            - ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและการใช้ปัจจัยการผลิตบ้านคลองคูณ ตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 1 

            - กลุ่มศิลปหัตถกรรมวัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 

            - กลุ่มหมี่ซั่วอรัญญิก หมู่ที่ 9 

            - กลุ่มปลาส้ม – หมูส้ม แม่นวลจันทร์ หมู่ 9 ตำบลอรัญญิก 

            - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำพริก หมู่ 5 ตำบลอรัญญิก 

            - กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอรัญญิก หมู่ที่ 6 

            - หัตถกรรมภู-เผ่า อรัญญิก หมู่ที่ 2  

            - กระยาสารทแม่ทองหล่อ หมู่ที่ 4 

            - กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 46 หมู่ที่ 7 

            - ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2  

            กลุ่มอาชีพ อื่น ๆ 

             - กลุ่มพระพุทธรัตน 

             - กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด 

             - กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 

             - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 

             - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว 

             - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ 

             - กลุ่มไข่เค็มกะทิ 

             - กลุ่มเส้นดิ้นไหม 

             - กลุ่มเส้นพลาสติก 
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 2.6.8 แรงงาน 

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป รองลงมา
เป็นอาชีพ รับราชการ /วิสาหกิจ ค้าขาย และทำการเกษตร ตามลำดับ 

2.7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

          2.7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจำนวน 10 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  29,932 คน แยกเป็นชาย 16,335 คน หญิง  13,597 คน มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย  972.45  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 คลองคูณ 260 240 500 162 

2 สนามบิน 5,002 1,921 6,923 3,625 

3 บ้านโคกช้าง 1,881 2,267 4,148 2,249 

4 อรัญญิก 898 990 1,888 620 

5 คลองมหาดไทย 1,789 2,045 3,834 1,544 

6 หนองปลาค้าว 949 1,103 2,052 788 

7 สะพานสาม 2,404 1,384 3,788 1,687 

8 โคกมะตูม 1,388 1,643 3,031 1,190 

9 โคกมะตูม (พงศ์ผกา) 1,256 1,445 2,701 1,110 

10 ชาวแพ 500 551 1,051 374 

 ทะเบียนบ้านกลางตำบลอรัญญิก 8 8 16 2 

 รวม 16,335 13,597 29,932 13,351 
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 2.7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ตำบลอรัญญิกเป็นชุมชนเมือง และมีพื้นที่ทำการเกษตร ประชาชนในชุมชนบางครอบครัว 
ปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักอาศัย และเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้การสนับสนุนการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง อาทิ การดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  

          2.7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

          ตำบลอรัญญิกมีแหล่งน้ำธรรมชาติที ่สำคัญและเหมาะในการทำการเกษตร ได้แก่ คลอง
มหาดไทย คลองโคกช้าง คลองอีเป้า คลองคูณ หนองเสงี่ยม และหนองเขาควาย 

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาครอบคลุม จำนวน 10 หมู่บ้าน   

2.8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

          2.8.1 การนับถือศาสนา 

           ศาสนาที่ประชาชนในพื้นท่ีนับถือได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม  

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้  

วัด   มีจำนวน  5   วัด ได้แก่     

1. วัดโคกช้าง   หมู่ที่ 3 

2. วัดสระสี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 5 

3. วัดสระไม้แดง     หมู่ที่ 5 (เขตติดต่อเทศบาลนครพิษณุโลก)   

4. วัดสะพานสาม   หมู่ที่ 3 

5. วัดเขื่อนขันธ์     หมู่ที่ 9 

พุทธมณฑล  มีจำนวน  1  แห่ง   หมู่ที่ 10 

          2.8.2 ประเพณีและงานประจำปี 

 - เดือนมกราคม งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ สัปดาห์ ที่ 2 ของเดือนมกราคม   

- เดือนเมษายน งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน (ระหว่างวันที่ 13-15 
เมษายน)  

- เดือนพฤศจิกายน งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  
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2.8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น   

 ประเภทศิลปกรรม :  การสร้างเรือนไทยจำลองจิ๋ว (กลุ่มเรือนไทยจำลองจิ๋ว)  

                          การหล่อพระพุทธรูป (กลุ่มพระพุทธรัตน) 

ประเภทการละเล่น การแสดง ดนตรี และนันทนาการ : การรำวงย้อนยุค ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 

 ภาษาถ่ิน ใช้ภาษาไทยภาคกลาง 

2.8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น   

เรือนไทยจำลองจิ๋ว ,พระพุทธรูป ,ผลิตภัณฑ์หมี่ซั่ว ,ถั่วกระจก ,งาดำกระจก งาขาวกระจก  

ลูกอมกะทิ  

2.9. ทรัพยากรธรรมชาติ    

   2.9.1 น้ำ 

          แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญและเหมาะในการทำการเกษตร ได้แก่ คลองมหาดไทย คลองโคก
ช้าง คลองอีเป้า คลองอีโอ่ง คลองคูณ หนองเสงี่ยม และหนองเขาควาย 

          2.9.2 ป่าไม้ 

ในพ้ืนทีต่ำบลอรัญญิกเป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้ 

          2.9.3 ภูเขา 

           ในพ้ืนทีต่ำบลอรัญญิกเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา 

          2.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือคลองโคกช้าง และคลองคูณ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
สามารถใช้ในการเกษตรกรรมและมีพื้นดินที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม เช่นการเพาะปลูก การปลูกข้าว     
จึงให้ผลผลิตที่มีศักยภาพดี 
2.10.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

   สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน 

ต่าง ๆ  ดังนี้ 
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สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 
1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     -การคมนาคมไม่สะดวก      

      

     -น้ำท่วมขังในชุมชน 

 

 

-ต้องการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อระบายน้ำ    

 ถนนลาดยาง  ถนนหินคลุก  ถนนดินลูกรังในตรอก  ซอยต่างๆ 

-ต้องการขุดลอกคลอง  วางท่อระบายน้ำ  ล้างท่อระบายน้ำ   

 และคันกั้นน้ำ คู  คลองต่างๆ  พร้อมประตูระบายน้ำ 

2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

     -ปัญหาการว่างงานของราษฎร 

 

 

-ความต้องการมีอาชีพทำอย่างถาวร 

-ความต้องการมีอาชีพเสริมที่ตรงกับความถนัดและความชอบ 

-ต้องการมีรายได้สูงให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

3.  ปัญหาด้านสังคม 

     -ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     -ปัญหายาเสพติด 

 

-ต้องการให้ปราบปรามโจรผู้ร้าย 

-ต้องการให้ป้องกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

4.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

   -ปัญหาการรับฟังข่าวสารจากรัฐ 

      

 

     -ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ 

 

 

-ต้องการสถานที่ในการรับรู้ข่าวสาร  เช่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 

 ประจำหมู่บ้าน 

-ต้องการหอกระจายข่าวหรือขยายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

-ต้องการบุคลากรเพ่ิมในทุกด้าน 

-ต้องการวัสดุ อุปกรณ์  สำนักงาน  ให้เพียงพอต่อการใช้ในการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ 

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ปัญหาการกำจัดขยะ 
-ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

-ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 

-ต้องการให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ 

-ต้องการให้มีการแก้ไขการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
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6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     -ปัญหาด้านสุขภาพของราษฎร 

 

     -ปัญหาราษฎรไม่ได้รับการรับการ 

      รักษาพยาบาล 

 

-ต้องการศูนย์สุขภาพชุมชนสำหรับบริการสุขภาพอนามัยใน          

 ทุกหมู่บ้านของตำบล 

-ต้องการบุคลากรทางการแพทย์มาประจำในระดับตำบล 

 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     -ปัญหาราษฎรมีการศึกษาต่ำ 

 

     -ปัญหาการขาดจริยธรรม  คุณธรรมและ 

      วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 

 

-ราษฎรมีรายได้น้อย  ต้องการทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน 

-ต้องการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทุกหมู่บ้านในตำบล 

-ต้องการให้มีการส่งเสริมการอบรมปลูกฝังค่านิยมระบบ
ครอบครัวเดียว  และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

-ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้มีการ                

 สืบทอดต่อไป 

8.  ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 

   -ขาดแคลนน้ำประปา 

 

     -ขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด 

 

-ต้องการให้มีการก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา                 

 ในพ้ืนที่ยังขาดแคลน 

-ต้องการให้มีการก่อสร้างระบบกรองน้ำ  เพ่ือน้ำที่สะอาด 

 
2.11. สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
2.12. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 

-  ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
ดำเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 -  ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
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 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม เช่น เพ่ือความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหา 
ที่ไม่พึงประสงค์ 
2.13. สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
 - ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการปฏิบัติงานการศึกษา
และวิจัย  
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ ์

 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของเทศบาลเมืองอรัญญิกอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้าน
การศึกษา เรียนรู้ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
3.2 แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสามารถทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 

-  กำหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิก
ทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง 

-   จ ั ดการฝ ึ กอบรมด ้ าน เทคโน โลย ี ส ารสน เทศแก ่บ ุ คล ากร เทศบาล เม ื อ งอร ั ญญิ ก 
            -  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเทศบาลเมือง
อรัญญิกให้มีความรู ้ทักษะและศักยภาพสูงขึ ้นโดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและสอบวัด
มาตรฐานวิชาชีพที่มีกำหนดไว้ในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 

-   สน ับสน ุนการพ ัฒนาส ื ่ ออ ิ เล ็ กทรอน ิ กส์  (e-book) เพ ื ่ อลดปร ิมาณการใช ้กระดาษ 
 -  จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  
 -  ส่งเสริมให้มีการนำซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
เรียนการสอนและการวิจัยต่อยอดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ 
 -  จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 -  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 

- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา การ
เรียนรู้ของบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
 -  กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 -  พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งาน
ร่วมกันได้ 
 -  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในองค์กรให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 
ส่วนที่ 4 โครงการ แผนงาน/กิจกรรม 
4.1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมวีิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 -  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลเมืองอรัญญิก 
วัตถุประสงค์  เพ่ือนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 - โครงการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลเมืองอรัญญิก
 -  โครงการจัดตั้งศูนย์ดาว์นโหลดโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 

- การประชาสัมพันธ์หรือการประชุมร่วมกันของหน่วยงานภายในองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
  - โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
  - โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 
  - โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการเรียนรู้ของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้เกิดประสิทธิภาพความคล่องตัว
ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 

- โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 
 - โครงการพัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรขององค์กร 



29 
 

 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 - โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management) 
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บทที่ 4 แผนงาน กิจกรรม และโครงการ 
 

4. แผนงาน/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ระดับความพร้อมเทศบาล 

เริ่มต้น ปานกลาง สูง 
1.พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายสารสเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทศบาล 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.พัฒนา ICT เพ่ือการ
บริหาร จัดการและ
การให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานเทศบาลระยะที่ 1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานเทศบาลระยะที่ 2 
3) โครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและการ
จัดเก็บรายได้ 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการจุดเดียว (One stop service) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. พัฒนา ICT เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์งานเทศบาล 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและติดตามเรื่องราว
ร้องทุกข์ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ระดับความพร้อมเทศบาล 
เริ่มต้น ปานกลาง สูง 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้าน
สังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาเทศบาล 
2) โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล 
(Local Learning Center) 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning เทศบาล 
3)  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงเรียนใน
ชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโรงเรียน 
2)  โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. พัฒนา ICT เพ่ือ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ระดับความพร้อมเทศบาล 

เริ่มต้น ปานกลาง สูง 
5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการทำงาน
ภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทำงาน
ภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านบริหารและ
จัดการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปีงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วย

รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567 2568 

1.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ท้องถิ่น 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สารสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทศบาล 
 
 
 
 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 

  
 
- มีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลกั
ของเทศบาลให้สามารถใช้ ICT เพื่อ
การบริหารจัดการ การบริการ
เผยแพรค่วามรูสู้่ประชาชนของทุก
หน่วยงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ที่จัดหาได ้
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 
ที่จัดหาได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ  

 
 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 

ทุกสำนัก/กอง 
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4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วย

รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567 2568 

2.พัฒนา ICT เพื่อ
การบริหาร จัดการ
และการให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานเทศบาลระยะที่ 1 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานเทศบาลระยะที่ 2 
3) โครงการระบบสำนักงานอัตโนมัต ิ
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บรหิาร 

 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
- การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
- มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้
งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน 
- มีระบบสำนักงานอัตโนมตั ิ
- มีระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการ
ใช้กระดาษอันจะเป็นหนทางไปสู่
การทำงานแบบไร้กระดาษ 

  
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
 

 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ  

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ให้บริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี
และการจัดเก็บรายได ้
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการจุดเดียว (One stop 
service) 

 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 

 
 
 
 

  
 
- มีระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- มีระบบข้อมูลการให้บริการของ
สำนัก/กองต่างๆ  
 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 

 
 
/ 

 
/ 

 
 

กองคลัง 
 

ทุกสำนัก/กอง 
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4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567 2568 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์งานเทศบาล 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และตดิตามเรื่องราวร้องทุกข์ 

   
 
/ 

 
 
/ 

 
 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลได้ง่ายขึ้น 
- มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
และจัดการข้อมลูที่ต้องการ
ประชาสมัพันธ์อย่างเป็นระบบ 
- พัฒนาเว็บไซต์สำหรับ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล 
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 

 
 
/ 
 
/ 
 

 
/ 
 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567 2568 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาด้านสังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
เพื่อการพัฒนาเทศบาล 
 
2) โครงการอินเตอรเ์น็ตเพื่อชุมชน 
 
 

  
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- จัดทำระบบอินเตอร์เนต็เพื่อชุมชน
สำหรับการสื่อสารและเป็นแหล่ง
ความรู้ของชุมชนหรือใช้ ICT เป็น
ช่องทางสื่อสารระหว่างอปท.กับ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ  
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4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

หมายเหตุ/
งบประมาณ/

หน่วย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567 2568 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เทศบาล (Local Learning Center) 
 
 
 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning 
เทศบาล 
3)  โครงการพัฒนาฐานข้อมลู 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 

   
 
/ 
 
/ 
 
/ 

  
 
- ใช้ ICT เป็นช่องทางสื่อสาร
ระหว่าง อปท.กับชุมชน โดยมีศูนย์
เรียนรู้ท้องถิ่น หรือ e-learning, 
ระบบห้องสมุด, ระบบฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
- ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
- ใช้ ICT ในการเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 

กองการศึกษา 
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4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปีงบประมาณ) 
หมายเหตุ/
งบประมาณ

/หน่วย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567 2568 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
โรงเรียนในชุมชน 
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
2)  โครงการอินเตอร์เนต็โรงเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 

 
 
/ 
 

 
 
- จัดทำระบบบริหารการศึกษา 
(ระบบรับสมัคร,ทะเบยีนประวตัิ,
งานทะเบียน,การจดัตารางสอน,
ระบบจัดเก็บประวัติสุขภาพ) 
จัดทำระบบบริหารโรงเรียน 

  
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 

/ 

 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

กอง
การศึกษา 

4. พัฒนา ICT เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) โครงการจัดทำฐานข้อมลูแหล่ง
ท่องเที่ยว 

   
 
/ 

  
 
- มีศูนย์รวมข้อมลูการท่องเที่ยวของ
อปท.ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่าง
สะดวก รวดเร็วไม่จำกัดเวลาและ
สถานท่ีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ รวมถึงมีการเช่ือมโยงข้อมลู
การท่องเที่ยวของอปท.กับ
ผู้ประกอบการและมีหน่วยงาน
รับผิดชอบปฏบิัติงานอย่างถาวร 

  
 
 

 
 
/ 
 

 
 
/ 

 
 

สำนักปลดั 
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4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลกั 
ระดับความพร้อมเทศบาล ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปีงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/
หน่วย

รับผิดชอบ 
เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ต้น 

ปาน 
กลาง 

สูง 2565 2566 2567 2568 

5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการทำงาน
ภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพื่อการ
ทำงานภายใต้วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดบั
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
บริหารและจดัการ 
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

   
 
 
 

 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
 
 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  

 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  
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แนวทางการพัฒนา ICT ตามแผนแม่บท  
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามที่กำหนด 
จึงควรกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องตามสภาพความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น 
ระดับความพร้อมของเทศบาลตามแผนการพัฒนา 
  เนื ่องจากความแตกต่างในด้านความพร้อมและสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ แบ่งความพร้อมของเทศบาลออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเตรียมการ ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลาง
และระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และสภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน คุณลักษณะความพร้อมของเทศบาลใน 4 ระดับ ลักษณะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ใน
แผนนี้เป็นแบบต่อยอด นั่นคือเทศบาลพัฒนาตามแผนระดับใดระดับหนึ่งแล้ว เมื่อมีความพร้อมสามารถพัฒนา
ต่อเนื่องในระดับถัดไป และระดับสูงในที่สุด เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลในแต่ละ
ระดับความพร้อม 
แนวทางการจัดระดับความพร้อมของท้องถิ่น 
  สำหรับการพัฒนาตามแผนแม่บทนี้ กำหนดรับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเป็น 4 ระดับ คือระดับเตรียมพร้อม ระดับเริ่มต้น ระดับกลางและระดับสูง สำหรับคุณสมบัติที่แสดงถึง
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาปัจจัยด้านบุคลากรงบประมาณ และโครงสร้างพื้นฐาน 
คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับความพร้อมแสดงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายของการพัฒนา ICT ในแต่ละระดับ 
  เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเตรียมพร้อมก็
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานส่วนบุคคลและสามารถเชื่อมโยงกับ
ส่วนกลางผ่านอินเตอร์เน็ต เป้าหมายสำหรับระยะเริ่มต้นต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี การจัดตั้ง
เครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ ในระดับปานกลางมีเป้าหมาย
พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายภายในและมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้านฐานข้อมูลใน
ระดับสูงจะมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการเมล์เพิ่มข้ึน 

ระดับเตรียมการ 

ระดับเริ่มต้น 

ระดับปานกลาง 

ระดับสูง 
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ตารางระดับความพร้อม 
 

คุณสมบัต ิ ระดับเตรยีมการ  ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
 บุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มีบุคลากรทีม่ีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยตรง 

มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 
- บุคลากรที่มีความรู้ดา้นระบบ
เครือข่าย 
- บุคลากรที่สามารถดูแลบำรุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงดังน้ี 
- บุคลากรที่มีความรู้ดา้นระบบ
เครือข่าย 
- บุคลากรที่มีความรูส้ามารถ
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
- บุคลากรที่มีความรู้ในการทำ web 
และดูแลรักษาระบบ Mail 
- บุคลการที่มีความรู้ดา้นระบบ
ฐานข้อมูล 

มีหน่วยงานท่ีดูแลงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

 งบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 แสน - 1 ล้าน 1 – 5  ล้าน 5 – 10  ล้าน 10  ลา้นขึ้นไป 

 โครงสรา้งพื้นฐาน มีระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ 
(ADSL) 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มีเครือข่ายท้องถิ่นและ Server 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มี Mail Server 
- มี Database Server 

- มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มี Mail Server 
- มี Database Server 
- มี Application Server 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

เป้าหมาย  มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ
รองรับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลสำหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจำนวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์
การทำงานของระบบเครือข่ายที่มปีระสิทธิภาพ 
 มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับรกัษาความปลอดภัย
ของระบบ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถ
รองรับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ข้อมูล ท่ีสามารถตอบสนองการเขา้ถึงข้อมูลและการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งมีระบบการสำรวงข้อมูลเพื่อ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูลทีอ่าจเกิดขึ้น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลสำหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจำนวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
เครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการทางด้าน
ข้อมูลที่ตอบสนองการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งมี
ระบบการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสยีหายของ
ข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการด้านเว็บ 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้าน
แฟ้มข้อมูลสำหรับให้บริการงานตา่งๆ 
 มีเครื่องลูกข่าย (Client) ในจำนวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน 
 มีอุปกรณ์ประกอบท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน 
 มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นระบบปฏบิัติการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
คุณสมบัต ิ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

   มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นระบบจัดเก็บข้อมลูที่
เหมาะสม 
  มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและวเิคราะห์
การทำงานของระบบเครือข่ายที่มปีระสิทธิภาพ 
  มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรบัรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

 มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมลู
ที่เหมาะสม 
 มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์
การทำงานของระบบเครือข่ายที่มปีระสิทธิภาพ 
 มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับรกัษาความปลอดภัย
ของระบบ 
 

ระบบคอมพิวเตอร์
ฮารด์แวร ์

 Server (Network, Mail,Web,File) 
 Client 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 
 

 Server 
(Network, Mail,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

 Server (Network, Mail, 
Database,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
คุณสมบัต ิ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

ระบบคอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์  Server (Network, Mail,Web,File) 
 Client 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 
 

 Server 
(Network, Mail,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

 Server (Network, Mail, 
Database,Web,File,Printer) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร ์  Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟต์แวร์สำเร็จรปูสำหรับ Client 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 Database Management System 
Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟต์แวร์สำเร็จรปูสำหรับ Client 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
 Database Management System 
Software 
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟต์แวร์สำเร็จรปูสำหรับ Client 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะทาง 
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ตารางเป้าหมายของแต่ละระดับ 
คุณสมบัต ิ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

ระบบเครือข่าย  Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณ์สายสญัญาณ 
 

 Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณ์สายสญัญาณ 

 Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณ์สายสญัญาณ 
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บท ICT 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นการดำเนินการ เพื่อให้การนำ
เทคโนโลยีและการสื่อสารเกิดความคุ้มค่าและได้นำประโยชน์สูงสุด ส่วนการประเมินผลที่ได้รับจากการนำ
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้นั้นเป็นส่วนช่วยในการวางแผนปรับปรุงเพ่ือให้การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  องค์กรต่างๆ จึงได้มีการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง การ
จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็
เป็นวิธีปฏิบัติที ่องค์กรจำนวนมากนำมาใช้และได้ผลเป็นอย่างดีเพราะบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบร่วมกัน 
  ดังนั ้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของเทศบาลตำบลหนองที่
ต้องการให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้มีการกำหนดโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
5.1  การบริหารจัดการ 
  ในการบริหารจัดการและการวัดประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมือง
อรัญญิกว่าประสบผลสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับผิดชอบในการบริหารแผนในภาพรวม โดยให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ของแต่ละ
สำนัก/กอง ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้าน ICT ของแต่ละสำนักงาน โดยมีสำนัก/กอง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ และหน่วยตรวจสอบภายใน  ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลเมืองอรัญญิก 

กำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง 
ดังผังภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนฯ และการบริหารจัดการแผนฯ 
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองอรัญญิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนผังแสดงการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล 

คำอธิบายรูปภาพ 
สัญลักษณ์     …...   หมายถึง  การทำงานที่ประสานร่วมมือกัน 
สัญลักษณ์     ___   หมายถึง  การทำงานตามสายการบังคับบัญชาโดยตรง 
สัญลักษณ์     →    หมายถึง  การทำงานติดต่อ 
 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองอรัญญิกประกอบด้วย สมาชิกสภา
เทศบาลและข้าราชการทั้งสองสภา ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เสนอแนะแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองอรัญญิกให้คำปรึกษาแนะนำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่น
ภายนอก ตลอดจนกำกับงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของ เทศบาลเมืองอรัญญิก 
พร้อมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและการวางแผนระบบงานในอนาคต 

 

สำนักปลดัเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการ 

รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ
ฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์ฯ 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 

 ฝ่าย/งาน            
ในสังกัด 
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมีหน้าที่กำกับดูแลด้าน ICT ได้แก่ 
1. นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก 
2. ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นหัวหน้าส่วนราชการของแต่

ละสำนัก/กอง ในหน่วยงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ได้รับมอบหมายได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกอง
คลัง, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน 
ICT และการนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองอรัญญิกไปสู่การปฏิบัติ 
ประสานงานร่วมมือดำเนินการการด้าน ICT ของเทศบาลเมืองอรัญญิกตลอดจนร่วมมือด้านการวางแผนและ
ติดตามผลการดำเนินงานด้าน ICT ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
5.2  การติดตามประเมินผล 

การติดตามผลในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์  ICT ของเทศบาลเมืองอรัญญิกสามารถ
ประเมินและติดตามจากการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์จาก ส่วนย่อยคือการติดตามและประเมินผลจากตัวชี้วัดที่
ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
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บทที่  6 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ของเทศบาลเมืองอรัญญิกในภาพรวม หรือวัดผล
กระทบสุดท้ายของการพัฒนา กำหนดได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ICT ของ 
เทศบาลเมืองอรัญญิก 

ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของท้องถิ่น 

- เทศบาลเมืองอรัญญิกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ดำเนินการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ 
- ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ัน ความเป็นธรรม โปร่งใส ในการบริหาร
จัดการ 
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนา ICT เพ่ือการบริหาร จัดการ 
และการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

- ปริมาณข้อมูลในทุกฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น 
- เทศบาลเมืองอรัญญิกมีศูนย์สารสนเทศที่สมบูรณ์และทันสมัย 
- รูปแบบการดำเนินการต่างๆ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมาก
ขึ้น เพื่อรองรับการเป็นท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนา ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น 

- บุคลากรของท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและมีความต้องการใช้ ICT ใน
การปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมากขึ้น 
- สังคมภายในท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนา ICT เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

- จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีเพ่ิมขึ้น 
- ท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
- ความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนดียิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการทำงานภายใต้
วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Culture) 

- จำนวนบุคลากรของท้องถิ่นทุกระดับได้ผ่านการฝึกอบรมใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจำนวนมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
- บุคลากรของท้องถิ่นมีความพึงพอใจในงานและผลงานของตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน 



 
 

 
 
สรุปแผนงานโครงการ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด หมายเหตุ/
งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 
1.แผนงานหลักด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกสำนัก/กอง / / /  /   

1.1 แผนงานด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร ์
     1.1.1 โครงการ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และแม่ข่าย 

     จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
แม่ข่ายที่จัดหาได ้

 

     1.1.2  โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ประกอบ 

ทุกสำนัก/กอง / / / / จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูก
ข่ายท่ีจัดหาได ้

 

1.2  แผนงานด้าน
เครือข่ายและความ
มั่นคงปลอดภยั 
     1.2.1  โครงการ
ด้านความปลอดภยัทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกสำนัก/กอง  / / / มีอุปกรณ์ป้องกัน
ผู้บุกรุกผ่านระบบ
เครือข่ายและ
ซอฟต์แวร์เพื่อ
การป้องกันไวรสั
คอมพิวเตอร ์

 

     1.2.2  โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

/ / / / สามารถ
ดำเนินการผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
และมีความเร็ว
การเชื่อมต่อ
ระบบอย่างน้อย 
100/100  
Mbps 
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