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คำนำ 
 
 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรี ยมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
อนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  จึงได้จัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนข่า ขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

******* 

วิสัยทัศน ์

“  ตำบลโนนข่า อบอุ่น น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ” 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 
   มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การ
จัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ตำบลโนนข่าเป็นเมืองที่
น่าอยู่ ตลอดไป 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนข่า 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
                 1.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย  ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
       2.  เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
  3.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  
การรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ  ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์  
  4.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และการกีฬาเพ่ือออกกำลังกาย
  5.  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนนุ  สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  และเพ่ิมศักยภาพ  แก่ผู้ยากจน  
ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรีและผู้สูงอายุ  ในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต 
                 6.   พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  การสร้างความรัก  ความสามัคคี  ความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  และระบบสาธารณูปโภค   

สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน     
2.  พัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
3.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน  ระบบการรักษาความปลอดภัย  ให้เมืองและชุมชน

ปลอดภัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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4.  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
5.  การจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่าง

ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด   
2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพ  การเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   
3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชน 
4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา  การท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
2.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
3.  พัฒนา  ปรับปรุง  และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้ 

เพียงพอกับการเกษตร  อุปโภค  และบริโภค 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรมสมัยใหม่  ในการ

ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2.  พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน  การคลัง  ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส  เป็น

ธรรมและตรวจสอบได้ 
3. พัฒนาขีดสมรรถนะของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล  และเจ้าหน้าที่  

ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
4. เสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ   
1.  ด้านกายภาพ 
               1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 

        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าเป็นหนึ่งในจำนวน  12  ตำบล    ของอำเภอพล   จังหวัด
ขอนแก่น    ตั้งอยู่   ทางทิศใต้ของอำเภอพล    มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  9  หมู่บ้าน   ติดกับทางรถไฟสาย
นคราชสีมา -  หนองคาย    มีทางหลวงหมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)   สายกรุงเทพ- หนองคาย  ตัดผ่าน  
และมีระยะทางห่างจากอำเภอพล  ประมาณ  3  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ      อบต. เมืองพล  
ทิศใต้   ติดต่อกับ      อบต.หนองแวงโสกพระ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ      อบต.หนองแวงโสกพระ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ      อบต.หนองมะเขือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มีเนื้อที่ 24 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,125  ไร่  อยู่ในพ้ืนที่ของ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น   มีจำนวน  9  หมู่บ้าน ตามตารางท่ี 1.1  ซึ่งแสดงชื่อหมู่บ้านและพ้ืนที่หมู่บ้าน 

 
แผนที่หมู่บ้าน 
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               1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

       สภาพพ้ืนที่ของตำบลโนนข่า เป็นที่ราบ บางบริเวณเป็นแหล่งน้ำ เช่น มีอ่างเก็บน้ำละเลิง
หวาย และมีลำห้วยผ่านตำบลหลายสาย พื้นที่สำหรับเพาะปลูกส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      พ้ืนทีต่ำบลโนนข่า มีลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ  
ฤดูร้อน เรื่องจากเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนประมาณสามเดือน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 

31.93 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.10 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนสิบปีย้อนหลังโดยเฉลี่ย

1,083.94 มิลลิเมตรต่อปี ฝนจะตกมากและชุกที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม  
ฤดูหนาว  เริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสี่เดือนเดือนพฤศจิกายนเป็น

ช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ระยะนี้มีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวไม่มากนัก และจะมีลมพัดจากเหนือมาใต้
สลับกันเป็นระยะ อากาศหนาวเย็นแต่อุณหภูมิไม่ต่ำมากนัก 

 1.4 ลักษณะของดิน 
                    สภาพดินโดยทั่วไปของตำบลโนนข่า มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย,ดินเหนียวและดินเค็ม
บางส่วน 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
               2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลโนนข่า   ประกอบไปด้วย  9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
     หมู่ที่  1  บ้านห้วยโจด  นายสมัย เพ็งโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 

        หมู่ที่  2  บ้านหัวนา    นายธวัชชัย เรืองโอชา ผู้ใหญ่บ้าน 
        หมู่ที่  3  บ้านบ่อตะครอง   นายสุจิตร นาตรีชน กำนัน 
        หมู่ที่  4  บ้านหนองแวงแอก   นางสาวเขมริกา ขุนแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 

    หมู่ที่  5  บ้านโนนข่า   นางสาวรจนา     สาหมุน  ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่  6  บ้านโนนทัน    นายสุวรรณ์       เกษมณี  ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่  7  บ้านบุอ้ายตู้    นายอนุชิต โคบาล  ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่  8  บ้านโนนเมือง นางเบญจรัตน์    สมวงศ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่  9  บ้านโนนฝ้าย   นายวิรุฬห์ ชาอ่อน  ผู้ใหญ่บ้าน          

               2.2  การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล

และมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย   2   ฝ่าย คือ 
1.) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า   มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ    มีสมาชิกท่ีมา

จากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน ตำบลโนนข่ามี  9  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
จำนวน   18    คน    ดังนี้ 

1. นายสมเกียรติ  เรืองโอชา ประธานสภา อบต.  หมู่ 5 
2. นายวิชัย  ไปดี  รองประธานสภา อบต. หมู่ 8   

  3. นายสมศักดิ์  ผลานิสงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
  4. นายสมพงษ์  ธนูชาญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 

5..นายประเสริฐ   เลิกนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
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6 .นางสมัย  มัครมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
7..นายประวัติ  ชนะเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
8. นายเดี่ยว  สังข์ทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
9. นางมะลิวัลย์    ประสงค์เงิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
10. นายบุญจันทร์   เมรินทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
11. นายสมชาย   บัวละคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
12. นายถวิล  โคตรมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
13. นางวีนิด  เดชโคบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
14. นางวันทนา  ชั้นดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
15. นายวิเชียร     เผือดนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
16. นางสงวน     ชาอ่อน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
17. นายสังคม    วรรณาหาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
2) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า   มีคณะผู้บริหาร จำนวน  4  คน     คือ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน และเลขา ฯ  นายกอีก   1 
คน ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลให้ เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล  
ประกอบด้วย 

1. นายธนโชค     พงษ์ชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
2. นางอุบล        ปฏิฐานัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
3. นายอภิชิต      ชนะเพีย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
4. นางจำปี   เหล่าเงาะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 

3. ประชากร 
               3.1 ประชากร 

ตำบลโนนข่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,265  ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งสิ้น    
6,244  คน   เป็นชาย  3,087  คน   เป็นหญิง   3,157  คน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง จำนวนประชากร 
1. บ้านห้วยโจด  194 490 480 970 
2. บ้านหัวนา 199 444 438 882 
3. บ้านบ่อตะครอง 103 340 380 720 
4. บ้านหนองแวงแอก 91 229 245 474 
5. บ้านโนนข่า  209 439 508 947 
6. บ้านโนนทัน 81 194 206 400 
7. บ้านบุอ้ายตู้  98 242 224 466 
8. บ้านโนนเมือง 198 486 461 947 
9. บ้านโนนฝ้าย 92 223 215 438 

 รวม 1,265    3,087 3,157 6,244 
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               3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

อายุต่ำกว่า 18 ปี  629 602 1,231 
อายุ 18-60 ปี  2,022 2,039 4,061 
อายุมากกว่า 60 429 523 952 

รวม 3,080 3,164 6,244 
 
4. สภาพสังคม 
               4.1 การศึกษา    

1)    สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่จำนวน  6  โรงเรียน  ได้แก่ 
  1.1)  โรงเรียนห้วยโจด   
   1.2)  โรงเรียนหัวนาหนองแวง   
   1.3)  โรงเรียนบ่อตะครองโนนฝ้าย             
   1.4)  โรงเรียนโนนข่าประชานุเคราะห์    
   1.5)  โรงเรียนมิตรภาพ 2         
   1.6)  โรงเรียนโนนเมืองโคกกุง                   

2)    สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน  ได้แก่ 
          2.1)   โรงเรียนโนนข่าวิทยา 
3)    สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน  ได้แก่ 
          3.1)   วิทยาลัยการอาชีพพล 
4)    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล  ได้แก่ 
         4.1)   หมู่ที่  5  บ้านโนนข่า           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนข่า 
         4.2)   หมู่ที่  3  บ้านโนนข่า  โรงเรียน อบต.โนนข่า 
         4.3)   หมู่ที่  3  บ้านบ่อตะครอง           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อตะครองโนนฝ้าย   

     5) ศูนย์การเรียนชุมชน    1   แห่ง 
               4.2  การสาธารณสุข     

1.มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโนนข่า   จำนวน  1  แห่ง 
2.บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน    4  คน 
3.อสม.     จำนวน 120 คน           

               4.3    อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย

ทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าก็ได้ดำเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้บรรจุ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ
เป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ 



 
      -7- 
 
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถ
ดำเนินการได้              
               4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอ
พลได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่ามีผู้ที่ติด
ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนข่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
               4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   

ประเภทงาน สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 
(คน) 

สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์  14 
สงเคราะห์คนพกิาร 257 
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 1,062 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม   8 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
               5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 

นับว่ามีความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ถนน 
ภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีส่วนมากเป็นมากคอนกรีต ถนนทางหลวงที่พาดผ่าน องค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้แก่  

-ถนนทางหลวงหมายเลข  2   (ขอนแก่น-นครราชสีมา) 
-ทางหลวงจังหวัด หมายเลข  2246  
-ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ – หนองคาย) 
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              5.2  การไฟฟ้า   
                      มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะนั้นทางตำบลโนนข่าได้ดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร    ไปมาใน
เวลากลางคืน 
               5.3  การประปา   

   ตำบลโนนข่าใช้น้ำประปาหมู่บ้าน คือ  ประปาใต้ดินและผิวดินมีครบทั้ง  9  หมู่บ้าน 
              5.4  การโทรศัพท์    
                      ตำบลโนนข่าส่วนใหญ่เกือบทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)ใช้เนื่องจากในปัจจุบัน
โทรศัพท์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร 
               5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์    
                      ภายในตำบลโนนข่ามีพนักงานไปรษณีย์มาส่งตามหมู่บ้านและคอยให้บริการแก่ประชาชน
ภายในตำบลโนนข่า                            
6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร   

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่  ทำนา,ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา 
     6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
     6.3 การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจำหน่ายและบริโภค
เองในครัวเรือน 
     6.4 การบริการ 

1. โรงแรม/รีสอร์ท    จำนวน   2 แห่ง 
          2. ปั๊มน้ำมัน  จำนวน 1 แห่ง 
          3. ปั๊มแก๊ส  จำนวน 1 แห่ง 
          4. ร้านแก๊ส  จำนวน - แห่ง 
          5. โรงงาน  จำนวน 1 แห่ง 
          6. โรงสีข้าว  จำนวน 16 แห่ง 
          7.  ร้านค้า  จำนวน    74 แห่ง 
          8.  สวนอาหาร/ร้านอาหาร  จำนวน 6 แห่ง 
          9.  ร้านค้าวัสดุ  จำนวน 1 แห่ง 
         11. ร้านอินเตอร์เน็ต/เกมส์           จำนวน 1 แห่ง 
         12. ร้านเย็บผ้า  จำนวน 1 แห่ง 
         13. ร้านเสริมสวย  จำนวน 3 แห่ง 
         14. ร้านตัดผมชาย  จำนวน - แห่ง 
         15. รับซื้อของเก่า  จำนวน - แห่ง 
         16. ร้านเชื่อมโลหะ  จำนวน - แห่ง 
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         17. คลังสินค้า  จำนวน - แห่ง 
         18. อพาร์ทเม้นท์/หอพัก  จำนวน    2 แห่ง 
         19. โรงขนมจีน  จำนวน 1 แห่ง 
         20. โรงกลึง  จำนวน - แห่ง 
         21. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน 3 แห่ง 
         22. สนามบิน  จำนวน - แห่ง 
         23. ร้านเซเว่น/แฟมิลี่มาร์ท  จำนวน - แห่ง 
         24. โรงพักไก่  จำนวน - แห่ง 
         25. โรงฆ่าสัตว ์  จำนวน - แห่ง 
         26. ร้านขายยา  จำนวน - แห่ง 
         27. ไดร์กล็อฟ  จำนวน 1 แห่ง 
         28. ปั๊มหลอด  จำนวน 2 แห่ง 
         29. ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน  จำนวน 1 ตู้ 

     6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด 
     6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก    
     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
  โดยส่วนใหญ่ประชาในตำบลโนนข่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 
รองลงมาอาชีพรับจ้าง ข้าราชการและค้าขาย มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มจักสาน กลุ่ม
กองทุนต่างๆ และกลุ่มที่มีชื่อเสียงของตำบล ได้แก่ กลุ่มข้าวหอมมะลิ กลุ่มทำว่าว และจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น 
     6.8 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี การจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
7   ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 

ตำบลโนนข่า มีศาสนสถาน      จำนวน     9   แห่ง คือ   
1  วัดป่าสามัคคีธรรม                     ตั้งอยู่หมู่ที่  1   บ้านห้วยโจด 

 2  วัดศรีบวร                                   ตั้งอยู่หมู่ที่  1   บ้านห้วยโจด 
3  วัดบูรพาราม                               ตั้งอยู่หมู่ที่  2   บ้านหัวหนา 

 4  วัดครองธรรมิการาม                         ตั้งอยู่หมู่ที่  3,9 บ้านบ่อตะครอง,บ้านโนนฝ้าย 
        5  วัดสิงห์ทอง                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  4   บ้านหนองแวงแอก  
 6  วัดชลขันธ์                                   ตั้งอยู่หมู่ที่  5   บ้านโนนข่า  
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 7  วัดศิริธรรมนาราม                        ตั้งอยู่หมู่ที่  6   บ้านโนนทัน 
 8  วัดบูรณาราม                              ต้ังอยู่หมู่ที่  7   บ้านบุอ้ายตู้ 
 9  วัดมงคลธานี     ตั้งอยู่หมู่ที่  8   บ้านโนนเมือง 

     7.2 ประเพณีและงานประจำปี  
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

     7.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อ
จากต้นกก  สานแห ทอผ้าไหม ทำว่าว  
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน 
     7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

ประชาชนในตำบลโนนข่าได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น หม่ำ ซึ่งประชาชน 
เริ่มหันมาทำเพ่ือเป็นรายได้ให้กับครอบครัวและไม้กวาดทางมะพร้าว , กลุ่มทอผ้าไหม , กลุ่มทอเสื่อกกของ
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบล  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำชี (อยู่นอกเขต) 
ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
     8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าไม่มีป่าไม้  
     8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าไม่มีภูเขา 
     8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าส่วนมากเป็น
พ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่
เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ 
ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำ
จากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอ
ฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
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 1)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการ
ใช้งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3)  พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือพัฒนาการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
 4)  ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5)  พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 
 

 
 -  สภาพด้านบุคลากร 
 -  สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 -  สภาพด้านระบบสารสนเทศ 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในดำเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 -  มีผู้บริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะ 
 -  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามพร้อมและตั้งใจในการทำงานตามภาระงาน 

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

 

เป้าหมายหลักของการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร 

สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
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โอกาส (Opportunities) 
 - อบต.โนนข่า ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการปฏิบัติงาน 
และให้บริการประชาชน 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

         ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ได้แก ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ

และรู้เท่าทัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
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แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนข่า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
-  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนข่า 

-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
-  จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อการเรียนการสอนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
-  จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้ดูแลเด็ก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา  การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ 
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 
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 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 
 

-  ประชุม   นำเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม  
-  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 
- การใช้ระบบ CCTV  เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในตำบลโนนข่า 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนข่า 
 

-  สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  การติดต่อประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

- การทะเบียนประวัติ บำเหน็จ บำนาญ 
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล 
- งานประสานงานเครือข่าย 
- งานประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่4 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

- การใช้ระบบสารสนเทศในงานสภา อบต. 
- การใช้ระบบสารสนเทศในสำนักงานปลัด 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการคลัง 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานช่าง 
 



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  โทร. 043-009730. 
ที ่ ขก 82101/776             วันที ่    8  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559  . 
เรื่อง   การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า                                                                     

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
 

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าที่ 424/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน  2564  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยคณะทำงานงานมีหน้าที่ดูแล  
รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  
การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนข่า 

บัดนี้คณะทำงานได้ดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมเห็นว่า
ประการแรกของการดำเนินการดังกล่าว  เห็นควรจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็น
แผนในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป  ดังรายละเอียดที่แนบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 

                                                             (ลงชื่อ)                                           
                                                                          (นางสาวอัญญารัตน์  มูลสูตร) 

                                                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
....................................................................                           
....................................................................                           
 
 (ลงชื่อ)                
           (นางสร้อยเพชร  ชาบุญมี)                                        
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน 
                 หวัหน้าสำนักปลัด                                                                                    

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
...... .................................................................... 
................................................................ ...........    คำสั่ง  (   )  อนุมัต ิ
        (   ) ไม่อนุมัติ................................ 
  (ลงชื่อ)                           
              (นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี)                                  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า รักษาราชการแทน      (ลงชื่อ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า        (นายธนโชค  พงษ์ชนะ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
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1.สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
          1.1  ใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ติดต่อประสานงาน ทางด้านงานธุรการ
และสารบรรณ  ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  กับ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของความสำเร็จการวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
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2.  ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาสามารถนำไปใช้สนับสนุนการทำงานได้อย่างดี 
2.1 ใช้ในการดำเนนิการทะเบียนประวัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น 
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2.2  ระบบการรักษาพยาบาลท้องถิ่น 
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3. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนในเร่ือง
ของวิธีการปฏิบัติทีด่ ี

3.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านตา่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนข่า ผ่านเว็บไชต์ www.nonkha.go.th 

 

 
 
 
 
 

http://www.nonkha.go.th/
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3.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านตา่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนข่า ผ่านเว็บไชต์  https://www.facebook.com/อบต.โนนข่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/อบต.โนน
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4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการตามยุทธศาสตร์ อปท. 
      4.1  ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของผู้สูงอายุเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  ตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
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        4.2  ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของเด็กแรกเกิดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  ตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4   การพัฒนาศักยภาพคน 
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4.3  ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลปริมาณขยะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  ตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
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 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำระบบบันทึกบัญชีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนข่า 

 

 
 
 
 

 

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการบริหารจัดการผลสำเร็จของระบบเทคโนโลยี 
ที่สนับสนุนการปฏิบตัิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
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 การใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงานดา้นการคลงั  การเงินและบัญชี 
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 การใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงานดา้นงานภาษี และจัดเก็บรายได้ของ อบต. 
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 การใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนและประเมินผล การดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
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 ระบบข้อมูลของท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และสภาท้องถิ่น   
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 การใช้ระบบสารสนเทศตอบสนองความต้องการของ ผู้มารับบริการ/การลดขั้นตอนอำนวยความ
สะดวกให้กับผู้มารับบริการ 

**การประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
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***ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 
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 การใช้ระบบสารสนเทศตอบสนองความต้องการของผู้ได้เสีย และการลดขั้นตอน
อำนวยความสะดวก (การพัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง) 
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 ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  ได้ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ซึ่งเปิดให้บริการ ฟรี 
WIFI  สำหรับผู้เข้ารับบริการ  และมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการฉายภาพ  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต  เช่น  การประชุมประจำเดือน   การฝึกอบรมของพนักงาน  ประชาชน  กลุ่มแม่บ้าน  
อสม.  หน่วยงานนอก  คณะครูนักเรียน  อำเภอ  จังหวัด ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรได้เต็มรูปแบบ  และผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถสื่ อสารเห็ นภาพการอบรม ไปพร้อมๆ กัน   และได้มี การจัดทำเว็ บ ไชต์หน่ วยงาน 
www.nonkha.go.th และ https://www.facebook.com/ อบต.โนนข่า  เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชน
ได้ติดตามและเพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานบริหารงานทั่วไป  สำนักงานปลัด   โทร.  ๐43-009730                 
ที ่ขก 82101/761 วันที่   1 มิถุนายน  2564 
เรื่อง   ขออนุมัติจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 

 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการ
เตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   

 ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวและเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงเห็น
ควร แต่งตั้งคณะทำงานงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ข่า เพ่ือใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

                                                             (ลงชื่อ)                                           
                                                                          (นางสาวอัญญารัตน์  มูลสูตร) 

                                                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
....................................................................                           
....................................................................                           
 
 (ลงชื่อ)                
           (นางสร้อยเพชร  ชาบุญมี)                                        
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน 
                 หวัหน้าสำนักปลัด                                                                                    

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
...... .................................................................... 
................................................................ ...........    คำสั่ง  (   )  อนุมัต ิ
        (   ) ไม่อนุมัติ................................ 
  (ลงชื่อ)                           
              (นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี)                                  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า รักษาราชการแทน      (ลงชื่อ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า        (นายธนโชค  พงษ์ชนะ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
 



     
 

 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
 ที ่424/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กร  
 ****************************** 

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้ นในการ
เตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย   
 ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวและเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา  15  และมาตรา  25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แต่งตั้งคณะทำงานงานการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการ อบต.โนนข่า   กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคล อบต.โนนข่า   กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  

ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง   ณ   วันที่  1 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.252564 

 
 
        (นายธนโชค  พงษ์ชนะ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
 
 



 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะทำงานแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  โทร./โทรสาร 043-009730       . 
ที ่ขก 82101/767             วันที ่   4  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2564  
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร อบต.โนนข่า  

เรียน   คณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่าที่ 424/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน  2564  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน
ดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศ  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน 
และ ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตพร้อมกับสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ  ในการนี้จึงขอเชิญคณะทำงาน ร่วมประชุมเพ่ือ
กำหนด แนวทางการดำเนินงาน  ในวันที่  7  มิถุนายน  2564  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป ณ  
ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่
แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 
 

                                                             (ลงชื่อ)                                           
                                                                          (นางสาวอัญญารัตน์  มูลสูตร) 

                                                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
....................................................................                           
....................................................................                           
 
 (ลงชื่อ)                
           (นางสร้อยเพชร  ชาบุญมี)                                        
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน 
                 หวัหน้าสำนักปลัด                                                                                    

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
...... .................................................................... 
................................................................ ...........    คำสั่ง  (   )  อนุมัต ิ
        (   ) ไม่อนุมัติ................................ 
  (ลงชื่อ)                           
              (นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี)                                  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า รักษาราชการแทน      (ลงชื่อ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า        (นายธนโชค  พงษ์ชนะ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 
 

     



    ระเบียบวาระการประชุม 
คณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

ครั้งที่  1/2564 
วันที่   7  มิถุนายน  2564  เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป   

ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า   
********************************* 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  
ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ 
เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการ
นี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว 
และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จึงแต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ดังนี้ 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการ อบต.โนนข่า   กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคล อบต.โนนข่า   กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  
ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
   -  ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่แล้ว  
   -  ไม่มี –  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
      

****************************************** 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

ครั้งที่  1/2564 
วันที่   7  มิถุนายน  2564  เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป   

ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า   

********************************* 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี ประธานคณะทำงาน บุญถม   ภาอ้อ 
2 นายณัฐภูมิ  ชุมพล คณะทำงาน ณัฐภูมิ  ชุมพล 
3 นางสร้อยเพชร  ชาบุญมี คณะทำงาน สร้อยเพ็ชร  ชาบุญมี 
4 นางสาวสุพรรณิการ์  ทองนา คณะทำงาน สุพรรณิการ์  ทองนา 
5 นางสาวอัญญารัตน์  มูลสูตร    เลขานุการคณะทำงาน อัญญารัตน์  มูลสูตร    

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี - ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจาก

การเติบโตของเทคโนโลยี สารสนเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการ
เติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้
เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบ
สารสนเทศดังกล่าว และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  
และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ข่า จึงแต่งตั้งคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนข่า ดังนี้ 

  1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         ประธานกรรมการ 
   2.หัวหน้าส่วนราชการ อบต.โนนข่า            กรรมการ 
   3.นักทรัพยากรบุคคล อบต.โนนข่า   กรรมการ/เลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  
เสนอแนะ  ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการ 
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แก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา    
   -  ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่แล้ว   
   -  ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี - ตามคำสั่งที่กล่าวมาแล้ว นายกได้มอบนโยบายให้คณะทำงานช่วยกัน

พิจารณา เกี่ยวกับการการดำเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นงานใหม่สำหรับ
องค์กรเราก็ว่าได้  เพราะพวกเราเองยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  
และในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น  อบต.เราได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว เพียงแต่
ยังขาดการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและระบบ  ดังนั้น การได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะทำงานชุดนี้แล้ว จะเป็นการให้คณะทำงานได้มา
สานต่อเรื่องเดิม ๆ ที่เราทำกันอยู่ มาจับให้เป็นหมวดหมู่และขั้นตอน
เท่านั้นเอง  ครับ  หรือหากคณะทำงานเห็นเป็นอย่างอ่ืน เรามา
ช่วยกันพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการกันครับในวันนี้ 

นางสร้อยเพชร  ชาบุญมี - ค่ะ สำหรับความคิดเห็นของดิฉัน  เห็นว่าพ้องกับท่านประธาน  
เพราะถึงอย่างไร ระบบสารสนเทศก็อยู่กับเรา  และหน่วยงานเรามา
ตั้งนานแล้ว เพียงแต่ขาดการประสานงานและเชื่อมโยงวิธีการได้มา
เท่านั้นค่ะ 

นายภูริวัต  ชุมพล - ถ้าจะให้เป็นรูปธรรมจริง ๆ แล้ว สิ่งแรกที่ จะดำเนินการคือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม ซึ่งในวันนี้เรามีสิ่งที่สำคัญแล้ว และ
มีความรับผิดชอบเพ่ือตอบโจทย์แล้ว ดังนั้น สิ่งที่สำคัญต่อไป  เรา
จะต้องจัดทำคู่มือการทำงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับ 

/….. 
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นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี  - ถ้าจัดทำเป็นคู่มือเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเราจะใช้ชื่อว่าอย่างไร  

นางสาวสุพรรณิการ์  ทองนา - เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เราควรจัดทำเป็น
แผนระบบสารสนเทศขององค์กรเรา และหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติตาม
แผน  อีกประการหนึ่ง คือการตรวจโบนัสที่เป็นมิติใหม่ของ มิติที่ 4 
จะกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจและ
สอดคล้องกับแผนของเรา จึ งควรตั้ งชื่ อ เป็นแผนแม่บทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรค่ะ 

นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี - ผมว่าก็ดีนะครับ มีใครเห็นต่างครับถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมเลือกชื่อ
เรื่องดังกล่าวครับ 

   -ส่วนประกอบหรือเนื้อหาในแผนแม่บท ใครจะเสนออย่างไร เชิญครับ 

นางสร้อยเพชร  ชาบุญมี -ค่ะ ดิฉันเห็นว่าการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศของ อบต.โนนข่า 
เนื้อหาเราควรนำแผนพัฒนาสามปี หรือแผนยุทธศาสตร์ของ อบต. มา
เป็นเนื้อหาส่วนประกอบแรก  ซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของหน่วยงาน  สภาพพ้ืนที่   ส่วนที่   2  จะเป็นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศที่สำคัญที่ใช้กับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน
เลือกตั้ง  งานเบี้ยยังชีพ งานระบบบัญชี  งานระบบบำเหน็จบำนาญ 
งานเด็กแรกเกิด  การจดทะเบียนพาณิชย์  งานพัสดุ (ระบบ e-GP) 
ฯลฯ 

นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี - มอบให้เลขานุการ ไปจัดทำร่างแผนแม่บท มาให้คณะกรรมการ
จัดทำแผนดูก่อน แล้วขาดเหลือในส่วนไหน ค่อยมาปรับเปลี่ยนกันดูที
หลังเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต.  

นางสาวอัญญารัตน์  มูลสูตร    - รับทราบค่ะ 
 

นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี - มอบให้เลขานุการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน  ดูแลลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ในเว็บไชต์หน่วยงาน และอัพเดตข้อมูลในเฟสบุ๊ค
ของหน่วยงาน  ในที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้ใครดำเนินการ  เชิญ
ครับ 

 
/…… 
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นางสร้อยเพชร  ชาบุญมี - ในส่วนของเว็บไซต์หน่วยงานและเฟสบุ๊คส์หน่วยงานขอมอบหมาย
ให้นางวีรยา  บุญบาตร  เป็นผู้ดูแลค่ะ 

 

นายภูริวัต  ชุมพล - ส่วนงานที่แต่ละคนรับผิดชอบดูแลข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้นเป็นผู้ดูแลครับ 

ที่ประชุม     - มีมติ เห็นชอบ 

นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มี 
 

ปิดประชุม  เวลา  11.00 น. 
     
  
    (ลงชื่อ)                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
            ( นางสาวอัญญารัตน์  มูลสูตร   ) 
           เลขานุการฯ 

 
 

                                          (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี)                                  
                  ประธานคณะทำงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


