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ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมสี่วนร่วมจากทกุภาค
ส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว้ 
   1.1 วิสัยทศัน ์
     “เจริญศลิป์น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นําชุมชนเข็มแข็ง  แหลง่เศรษฐกิจพอเพียง”  
   1.2 พนัธกิจ 

   “องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยและ
เหมาะสมมาใชใ้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  
   1.3 เป้าหมายหลกั 
    1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 
    2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ไปสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
    3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการการบริหารและการดูแลรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 
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ส่วนที ่2 

สถานภาพและสภาพแวดลอ้มขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเจรญิศลิป ์

1. สภาพ/ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 

1.1 ลักษณะทีต่ัง้ 
           องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ ต้ังอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเจริญศิลป์ ประมาณ 5 กิโลเมตร 
และอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร 102 กิโลเมตร  มีที่ทําการต้ังอยู่บ้านทุ่งคํา หมู่ 3 ตําบล เจริญศิลป์ อําเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการแต่งต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก   

1.2 อาณาเขต 
ตําบลเจริญศิลป์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 38,125 ไร่ หรือคิดเป็น 61 ตารางกิโลเมตรโดยมีอาณา

เขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ        จรดตําบลธาตุ                        อ.สว่างแดนดิน  จ. สกลนคร 
   ทิศใต้           จรดตําบลบ้านถ่อนและตําบลทรายมูล   อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
   ทิศตะวันออก  จรดตําบลโคกศิลา                อําเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
   ทิศตะวันตก     จรดตําบลทุ่งแก                   อําเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร  

1.3 สภาพพืน้ที ่
              สภาพพื้นที่มีขนาด 38,125 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญเ่ป็นที่ราบสูง มป่ีาไม้ และแหล่งน้ําธรรมชาติ ที่
สําคัญคือ ลําน้าํยาม อ่างเก็บน้ําห้วยนกเค้า จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร และเหมาะสําหรับ
การส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

1.4 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จํานวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
       1. บ้านทุ่งคํา               ม.3                         6.  บ้านกุดนาขาม       ม.   8 
       2.  บ้านหนองฮังแหลว   ม.4                         7.  บ้านกุดนาขาม       ม.   9 
       3.  บ้านแกดํา             ม. 5                         8.  บ้านโนนคําพัฒนา  ม.  10 
       4.  บ้านนาดี               ม. 6                         9.  บ้านสร้างฟาก       ม.  11 

  5.  บ้านสร้างฟาก        ม. 7 

1.5 จํานวนประชากร 
          มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  1,789  ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น  6,696  คน 

แยกเป็น  เพศชาย    จํานวน  3,437   คน    เพศหญิง  จํานวน  3,259    คน 
ดังแสดงในตารางประกอบ 1 
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ตารางประกอบ 1.  ตารางแสดงจาํนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

หมูท่ี ่ บา้น จํานวน
หลังคา
เรือน 

ประชากร รวม ระดบัการพฒันา
หมูบ่า้น ชาย หญงิ 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

ทุ่งคํา 
หนองฮังแหลว 
แกดํา 
นาดี 
สร้างฟาก 
กุดนาขาม 
กุดนาขามใหม ่
โนนคําพัฒนา 
สร้างฟากใหม่ 
 

266 
133 
166 
155 
298 
202 
215 
198 
156 

 

484 
319 
280 
326 
570 
367 
376 
322 
346 

 

456 
285 
283 
305 
511 
390 
379 
302 
313 

 

940 
604 
563 
631 

1,081 
757 
755 
624 
659 

 

ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดับ 3 
ระดบั 3 

รวม 1,789 3,437 3,259 6,696  

หมายเหต.ุ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ 1 หมู ่2 เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล 

1.6 ท้องถิน่อื่นในตําบล 
-จํานวนเขตเทศบาลตําบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลเจริญศิลป์ 

2. ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1 การประกอบอาชพี 

-    เกษตรกรรม ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว แตงไทย  มะเขือเทศ  
     สัตว์เศรษฐกิจที่สําคญั ได้แก่ โค กระบือ 
- หัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ หัตถกรรมเครื่องปั้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม และการทอผ้าฝ้าย ผ้า

ไหม การจักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ 
- รับจ้างทั่วไป 

      2.2  หนว่ยธุรกิจในเขตองค์การบรหิารสว่นตําบลเจรญิศลิป ์
- ธนาคาร                        -    แห่ง 
- โรงแรม                         -  แห่ง 
  ป๊ัมน้ํามันและก๊าซ           -    แห่ง 
  โรงงานอุตสาหกรรม                -     แห่ง 
  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                  27        แห่ง 
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2.3  ข้อมูลกลุ่มกองทนุต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเจรญิศลิป ์
ที ่ ชื่อกองทนุ หมู ่ จํานวนสมาชกิ จํานวนเงนิกองทนุ(บาท) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 
11. 
12 

กลุ่มสหกรณ์รา้นค้าชุมชนนาดี 
กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านแกดํา 
กลุ่มเลี้ยงสุกรและโค บ้านสร้างฟาก 
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดนาขาม 
กลุ่มผูใ้ช้น้ําเพื่อการเกษตรบ้านกุดนาขาม 
กลุ่มเลี้ยงเป็ดบ้านหนองฮังแหลว 
กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดและไก่บ้านทุ่งคํา 
กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านสร้างฟาก 
กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านสร้างฟาก 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนคําพัฒนา 
กลุ่มเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ 
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพตําบลเจริญศิลป์ 

6 
5 
7 
9 
8 
4 
3 
7 

11 
10 
10 

3-11 

34   คน 
35  คน 
30   คน 

     35  คน 
135 คน 

30 คน 
30 คน 
45  คน 
30 คน 
50 คน 
20 คน 
50 คน 

40,000 
54,300 
40,000 
40,000 
16,300 
40,000 
54,300 
50,000 
50,000 
20,000 
40,000 

100,000 

 
รวม 

11 524  คน 544,900 

 
3 ข้อมูลสภาพทางสังคม 

3.1  การศึกษา 
ประชาชนส่วนใหญใ่นเขตองค์การบริหารสว่นตําบลเจริญศิลป์ จบการศกึษาในระดับประถมศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา                                                         6    แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา                           1    แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                                 -    แห่ง 
- โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา                                      -     แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/ห้องสมุดหมู่บ้าน                              9    แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                           3    แห่ง 

3.2   สถาบนัและองค์กรทางศาสนา 
- วัด/สํานักสงฆ์                                                                  14      แห่ง 
- โบสถ์/มัสยิด                                                                    -        แห่ง 

3.3   การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด                                    -        แห่ง 
 
- สถานีอนามัย                                                                    1        แห่ง 
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- สถานพยาบาลเอกชน                                                  -        แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                  -        แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ  100 

3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์นิ 
- สถานีตํารวจ                                                            -      แห่ง 
- สถานีดับเพลิง                                                                   -      แห่ง 
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                     1      แห่ง 

3.5   มวลชนจดัตัง้ 
- ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น                                                        750       คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น                                                 100       คน 
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง  1  รุ่น                                              80        คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                120      คน 

 3.6  ชนกลุ่มต่างๆในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจรญิศิลป ์
ตําบลเจริญศิลป์มีชนพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุม่ย้อ (ญ่อ) กลุ่มโย้ย  
กลุ่มภูไท (ผู้ไทย) กลุม่ไทยอีสาน (ไทย-ลาว) ซึ่งแต่ละกลุ่มก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
 

4. ข้อมูลสภาพโครงสรา้งพืน้ฐาน 
4.1   การสื่อสารโทรคมนาคม 

- ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข                        -                     แห่ง 
- สถานีโทรคมนาคม อ่ืนๆ                         -                     แห่ง 
-      โทรศัพท์สาธารณะ                             9                     หมูบ้่าน 
-      โทรศัพท์พ้ืนฐาน                                3                     หมูบ้่าน 

4.2   การไฟฟา้ 
- ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง                                        9                     หมูบ้่าน 

4.3   การประปา 
- การมีน้ําประปาใช้                                   9                     หมูบ้่าน 

       4.4  การคมนาคม 
                การคมนาคมทางบกภายในเขต อบต.เจริญศิลป์ สามารถเดนิทางโดยสะดวกด้วยถนนลาดยาง
ระหว่างหมู่บ้าน และถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บ้านและถนนลูกรัง      
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5. ข้อมูลสภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
5.1 แหลง่น้าํธรรมชาต ิ 

- ลําน้ํา ลําห้วย                                                    7           สาย 
  ประกอบด้วย 1.ลําน้ํายาม 2.ลําห้วยนาดี 3.ลําห้วยสวนผึ้ง 4.ลําห้วยบ้าน 5.ลําห้วยวังแก  
  6. ลําห้วยคําผักแพว 7. ลําห้วยสวนมอญ  
- อ่างเก็บน้ํา                                     1           แห่ง   คือ อ่างเก็บน้ําห้วยนกเค้า 

5.2 แหลง่น้าํที่สร้างขึ้น 
- ฝายกั้นน้ํา                                                       16         แห่ง 
- อ่างเก็บน้ํา                                                       1         แห่ง 
- บ่อโยก/บ่อบาดาล                                             53         แหง่ 
-บ่อน้ําต้ืน                                                         10         แห่ง 
- สระน้ํา                                                           87         แห่ง 
- ถังเก็บน้ําฝน ฝ.33                                              41         แห่ง 

5.3 ทรพัยากรปา่ไม้ 
-ป่าชุมชนและที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน                          9         แห่ง  
ส่วนใหญม่ีสภาพป่า เป็นป่าเต็งรัง 

5.4 ทรพัยากรดนิ 
สภาพดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินไร่ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินลูกรัง 

นอกจากนี้ยังพบแหล่งดินลูกรงัเป็นจํานวนมาก และยังมีดินเค็มด้วยบางแห่ง 
       5.5 สถานทีส่ําคญัและเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว 

1. วัดปา่โนนแสนคาํ บ้านทุ่งคํา หมู่ 3 ต.เจรญิศิลป ์
                   เป็นวัดป่าเก่าแก่ที่มีความสาํคัญของตําบลเจริญศิลป์ โดยมีหลวงปู่เนย สมจิตโต ซึ่งเป็น
พระสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานที่มีประชาชนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาเป็นจํานวนมาก และภายในบริเวณวัด
มีความสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด  ซึ่งในทุกวันจะมีประชาชนในตําบลและประชาชนทั่วไปมาทําบุญที่วัด
เป็นจํานวนมาก ทําให้วัดป่าโนนแสนคําเป็นศูนย์กลางในการทําบุญของพุทธศาสนิกชน  

2. วัดป่าเชตะวัน บ้านโนนคาํพฒันา หมู่ 10 ต.เจรญิศลิป ์
                   เป็นวัดป่าที่สร้างขึ้นใหม่ โดยเป็นสาขาของวัดป่าโนนแสนคํา เป็นทีป่ระดิษฐาน พระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ คอื พระพุทธมหามุนี ภายในบริเวณวัดจะมีบ่อน้ําพุธรรมชาติ ซึ่งผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเป็น
จํานวนมาก 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลเจรญิศลิป ์ อําเภอเจรญิศลิป์  จังหวดัสกลนคร 

 7  
 

3. วัดศรสีุข บา้นสรา้งฟาก หมู่ 7 ต. เจรญิศิลป ์
                   เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านสร้างฟาก ซึ่งมีพระพุทธรูปโบราณและศาลาการเปรียญเก่าแก่ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จบนศาลาการเปรียญแห่งนี้  จนเป็นที่มาของพระบรม
ฉายาลักษณ์ทรงผูกเชือกรองเท้าด้วยพระองค์เอง 
            4. ศนูย์ศลิปาชพีบา้นกดุนาขาม บา้นกดุนาขาม ต.เจรญิศลิป ์
                 เป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทางเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้และการทอผ้าทีม่ีช่ือเสียง 
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฯจํานําออกมาแสดงให้ชมและจําหน่ายในงานเทศกาลต่างๆเสมอ 

6.   ข้อมูลด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 

  6.1   ด้านบคุลากร 
                   (1) ฝ่ายการเมือง 
                                     -  ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บรหิาร   จํานวน        4     คน 
                                    -   สมาชิกสภา อบต.               จํานวน      18     คน 
                   (2)  ฝ่ายพนักงานส่วนตาํบล 
                                    -  พนักงานส่วนตําบล               จํานวน      19     คน 
                                    -  พนักงานจ้าง                       จํานวน      16     คน 

ประกอบด้วย         1. ปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล          1         คน 
                     - ตาํแหน่งในสาํนกัปลดัองค์การบรหิารส่วนตาํบล    12       คน 
     1.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์     1 คน 
     2.หัวหน้าสํานักปลัด            1        คน 
     3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน             1  คน 
     4.นิติกร      1         คน 
                                 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       1         คน 
                                 6. เจ้าพนักงานธุรการ                                1         คน 
     7. เจ้าพนักงานป้องกันฯ      1  คน 
                                 8. พนักงานขับรถยนต์                               1         คน                   
                                 9. นักการภารโรง                                    1         คน 
    10. พนักงานดับเพลิง     1  คน 
    11. พนักงานขับรถบรรทุกน้าํ    1  คน 
    12. พนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา    1  คน 
  -ตําแหน่งในสว่นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม   9 คน 
   1.นักบริการงานการศึกษา   1 คน 
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   2.นักวิชาการศึกษา    1 คน 
    3. ครูผู้ดูแลเด็ก     2 คน 
                               4. ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก                               5         คน  
                       - ตําแหนง่ในกองคลัง                                         7         คน 
                                 1. ผู้อํานวยการกองคลัง                                  1         คน 
                                 2. นักวิชาการเงินและบัญชี                             1         คน 
                                 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                            1         คน 
                                 4. เจ้าพนักงานพัสดุ                                      1         คน 

            5. ผูช่้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                  1         คน 
                                 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                              1         คน 
    7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   1         คน 
                     - ตาํแหน่งในกองช่าง                                        5         คน 
                                    1. ผู้อํานวยการกองช่าง                               1         คน 
                                    2. นายช่างโยธา                                    1         คน 
        3. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     1  คน 
        4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    1  คน 
                                    5. คนงานทั่วไป                                     1         คน 
  -ตําแหน่งในสว่นสวสัดิการสังคม     3  คน 
        1.หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม             1  คน 
        2.นักพัฒนาชุมชน     1 คน 
        3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    1        คน  

                 - ระดบัการศึกษาของบคุลากร 
           - ประถมศึกษา                             -       คน 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น    1       คน 
           - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                7       คน 
            - อนุปริญญาตรี                            4       คน 
           - ปริญญาตร ี                              14     คน 
          - สูงกว่าปริญญาตรี                         9      คน 
6.2   เครื่องมืออปุกรณต์า่งๆในการดาํเนินงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอร์                                              15       เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร                                                    1        เครือ่ง 
- โทรศัพท์                                                          2     หมายเลข 
- เครื่องถ่ายเอกสาร                                               -       เครื่อง 
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- รถจักรยานยนต์ประจํา อบต.                                  1         คัน 
- รถยนต์นั่งส่วนกลาง                                             3         คัน 
- รถยนต์บรรทกุน้ํา                                                1         คัน 
- วิทยุสื่อสาร                                                      15        เครื่อง 
- อาคารที่ต้ังสํานักงาน                                            1       หลัง 
- อาคารศูนย์ อปพร.                                              1       หลัง 
- อาคารหอประชุม อบต.                                         1       หลัง 
- โรงน้ําด่ืม อบต.เจริญศิลป์                                      1       แห่ง 

7.  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล) 
 - มีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  มีแหล่งน้ํามาก 
 - พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว  มันสําปะหลัง  ยางพารา  มะเขือ 
 

2. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)  

-ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์เห็นความสําคัญและความจําเป็นของการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 

- มีผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ทําหน้าที่กํากับดูแลการทาํงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์มีหนว่ยงานที่ทําหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะ 

-บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทํางานตามภาระงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses)  

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
-ขาดความคลอ่งตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัยเนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 

3. สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  

- สํานักคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ให้การสนับสนนุการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาและวิจัย 

-สํานักคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ใหก้ารสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านระบบ Teleconference  

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้มีการเข้าถงึแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภัยคกุคาม (Threats)  
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกบัการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วน

ตําบลเจริญศิลป์ 
-อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนที ่3 
ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนกลยทุธ ์

3.1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กําหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
ยุทธศาสตรท์ี1่พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ให้มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
ยุทธศาสตรท์ี2่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 
ยุทธศาสตรท์ี3่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 
ยุทธศาสตรท์ี4่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 
3.2 แผนกลยทุธ ์

ยุทธศาสตรท์ี๑่พฒันาบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนตําบลเจรญิศลิป์ให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เทา่ทนั 

-สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องและสามารถทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 

-กําหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
เจริญศิลป์ทุกระดับให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานตําแหน่ง 

-จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานองค์การบริหารสว่นตําบลเจริญศิลป์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารขององค์การบรหิารส่วนตําบลเจริญศิลป์ให้มคีวามรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจใน
การเข้ารับการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีกําหนดไว้ในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท์ี๒่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการพฒันาท้องถิน่เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
จัดการขององค์การบรหิารสว่นตาํบลเจรญิศิลป ์

-สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์(e-office) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
-จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ิ 
-จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน 

ยุทธศาสตรท์ี๓่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการพฒันาท้องถิ่นของ
องค์การบรหิารส่วนตาํบลเจรญิศลิป ์

-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ 
ครอบคลุม 

 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลเจรญิศลิป ์ อําเภอเจรญิศลิป์  จังหวดัสกลนคร 

 12  
 

ยุทธศาสตรท์ี๔่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบรหิารจดัการและการบรกิารขององค์การบรหิาร
ส่วนตําบลเจรญิศิลป ์

-กําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งาน

ร่วมกันได้ 
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแกป่ระชาชนให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กําหนด 
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ส่วนที ่4 
โครงการแผนงาน/กิจกรรม 

 
4.1 โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี๑่พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี๒่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ 

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการ 
- โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลขิสิทธ์ิ 

ยุทธศาสตรท์ี๓่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 

-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม 

- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
-โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
-โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สํารองไฟฟ้า 
-โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

ยุทธศาสตรท์ี๔่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญศิลป์ 

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบรกิารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 

- โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  
- โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
- โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management)  
- โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e-office) 
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4.2 แผนงาน / โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี1่  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์ให้มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ลําดบั โครงการ/ตัวชีวั้ด ปงีบประมาณ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดบุคลากรด้านเทคโนโลยีมี
ความรู้และศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 งานบริหาร
ทั่วไป 

2 โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญศิลป์มคีวามรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 งานบริหาร
ทั่วไป 

 

ยุทธศาสตรท์ี2่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขององค์การบริหารสว่นตําบลเจริญศิลป์ 

ลําดบั โครงการ/ตัวชีวั้ด ปงีบประมาณ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการ 
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์
มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการเพียงพอสามารถรองรับระบบ
การบริหารจัดการที่สมบูรณ ์

177,000 40,000    งานบริหาร
ทั่วไป 

2 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ิ 
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์
ใช้ซอฟต์แวร์ลขิสิทธ์ิที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

10,000     งานบริหาร
ทั่วไป 
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ยุทธศาสตรท์ี3่  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 

 

ลําดบั โครงการ/ตัวชีวั้ด ปงีบประมาณ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
ตัวชี้วัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เจริญศิลป์มีระบบเครือข่ายที่เสถียร 

10,000     งานบริหาร
ทั่วไป 

2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้
สาย 
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์
มีระบบเครือข่ายไร้สายใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10,000     งานบริหาร
ทั่วไป 

3 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สารอง
ไฟฟ้า 
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์
มีอุปกรณ์สารองไฟฟ้าใช้เพื่อการ
บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10,000     งานบริหาร
ทั่วไป 

4 โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุก
รุกและโจมตีระบบเครือข่าย 
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์
มีระบบป้องกันการบุกรุกและโจมตี
ระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการการ
บุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

10,000     งานบริหาร
ทั่วไป 
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ยุทธศาสตรท์ี4่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ 
 

ลําดบั โครงการ/ตัวชีวั้ด ปงีบประมาณ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์มี
ระบบงานบุคคล 

 10,000    งานบริหาร
ทั่วไป 

2 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์มี
ระบบจัดเก็บรายได้ 

10,000     งานบริหาร
ทั่วไป 

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS)  
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  

  10,000   งานบริหาร
ทั่วไป 

4 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Service)  
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์มี
ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service)  

   10,000  งานบริหาร
ทั่วไป 

5 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Management)  
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์มี
ระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Management)  

    10,000 งานบริหาร
ทั่วไป 

6 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e-
office)  
ตัวชี้วัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์มี
ระบบงานสารบรรณ (e-office)  

10,000     งานบริหาร
ทั่วไป 
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ส่วนที ่5 
การบรหิารจดัการและการตดิตามประเมินผล 

5.1 การติดตามประเมินผล 
1) ให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์จดัทําแผนงาน/โครงการทั้งที่ใช้งบประมาณ

และไม่ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 
2) การเพิ่มเติมปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการตามข้อ 1) สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์
กําหนด 

3) การทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทฯองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์จะดําเนินการทุกๆ๒ปแีละ
หรือเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์มีหน้าที่
อํานวยการกํากับดูแลติดตามประเมินผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยให้เป็นไปตามแผนฯ 

5) หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปีเพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศลิป์ผา่นงาน
บริหารทั่วไปสานักงานปลัด 

6) งานบริหารทั่วไปสานักงานปลัดรวบรวมรายงานและจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจาปีขององค์การบริหารสว่นตําบลเจริญศิลป์เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558 – 2562 
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