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อ าเภอทุ่งสงอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราชจังหวัดนครศรธีรรมราช  



บทน า 
 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐรวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน รวมท้ังการ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการท างานตามภารกิจ เกิดการบูรณาการและเอกภาพ
ในระบบข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลกะปาง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
และเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนในด้านข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเข้ารับบริการจากรัฐได้อย่างสะดวกสบายขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีการวางแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงได้
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพิ่มเป็นแนวทางในการด าเนินการ 



ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

๑.๑ ความเปน็มาของการจัดท าแผนแม่บท 
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและ
บริหารงานรวมท้ังการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภารกิจ เกิดบูรณา
การและเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลกะปาง ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและการบริหารงานในองค์กร แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลกะปาง ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ขาด
กลยุทธ์และเปูาหมายอย่างชัดเจน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยสาเหตุดังกล่าว 
เทศบาลต าบลกะปาง จึงต้องจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมท้ังให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาเพื่อสามารถเช่ือมประสาน
สารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑) เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ เทศบาล
ต าบลกะปาง 

๒) เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารมาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารและการบริการอย่างเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน 

๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาต าบลให้ไปสู่เปูาหมายท่ีก าหนด โดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือในการด าเนินการเสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการค้าการบริการและการลงทุน 

 
๑.๓ วิสัยทัศน์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

“ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเครื่องมือการบริหารและการบริการ
ประชาชน” 

 
๑.๔ พันธกิจ 

จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานบริหารและการ
บริการให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัวและ
สร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการด าเนินวิถีชีวิต 

 
๑.๕ เป้าประสงค์ 

เทศบาลต าบลกะปาง เป็นสังคมยุคใหม่ส่งเสริมให้ประชาชนก้าวทันเทคโนโลยีและใช้
เทคโนโลยีติดต่อราชการเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วมีคุณภาพทั่วถึง 



โดยมีการด าเนินการดังนี ้
๑. การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐท่ีดี 
๒. เป็นสังคมยุคใหม่ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร และ

การใช้บริการตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลอย่างท่ัวถึงโดยจะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง
และใช้อย่างสร้างสรรค์ 

 
๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ (e-LocalAdmin) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์(e-

Culture) 
 

๑.๗ แผนงาน / โครงการ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว จะด าเนินการ

โดยมีกรอบแผนงานโครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT การพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 



ส่วนท่ี ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. สภาพทั่วไป 
 1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลกะปาง   เป็นต าบลท่ีต้ังอยู่ในเขต  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัด  ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ  70  กิโลเมตร  
และห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  ประมาณ  765  กิโลเมตร  และทางรถไฟ ประมาณ 778 
กิโลเมตร   และห่างจากตัวเมืองอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 52,431  ไร่  หรือ 
83.89  ตารางกิโลเมตร 
 มีอาณาเขต ดงันี ้
  ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลท่ีวัง        อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้      มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองบัว  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลน้ าตก      อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลเขาโร      อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 อาณาเขตการปกครอง 
  ต าบลกะปางมีการแบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ท่ี 1 , 2 ,3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 10  เป็นหมู่บ้านแบบท่ัวไป  ส่วนหมู่ท่ี 9 และ 11 เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่
ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น า 
1 บ้านคลองตูก ผู้ใหญ่สุทิน       เกตุแก้ว    (นาย) 

2 บ้านคลองตูกเหนือ ผู้ใหญ่วิชัย       เรืองจรัส    (นาย) 

3 บ้านไสไพ ผู้ใหญ่ล าดวน    บัวทิพย์     (นาย) 

4 บ้านกะโสมเหนือ ผู้ใหญ่วิรัตน์      ใจกระจ่าง (นาย) 

5 บ้านพูน ผู้ใหญ่สานิตย์    เต็งรัง       (นาย) 

6 บ้านกะโสม ก านันชาตรี      อุดมรัตนา  (นาย) 

7 บ้านปาง ผู้ใหญ่น้อม       ศรีสวัสด์ิ    (นาย) 

8 บ้านลานช้าง ผู้ใหญ่ชิดชัย      ชุ่มช่ืน      (นาย) 

9 บ้านเทพสตรี ผู้ใหญ่วราภรณ์  ยอดระบ า  (นาง) 

10 บ้านท่าเลน ผู้ใหญ่สมเกียจ   รุ่งเรือง     (นาย) 

11 บ้านศรีสุนทร ผู้ใหญ่สุคนธ์      สามหมอ   (นาง) 
   
 
 
 



 

 1.2. สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิประเทศ 
  ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา  ซึ่ง
เหมาะแก่การท าสวนยางพารา  สวนผลไม้  และพื้นท่ีราบลุ่ม  พื้นท่ีราบลุ่มส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหมู่ท่ี 
3,4,5,6 ซึ่งในอดีตเป็นพื้นท่ีท านา  แต่ปัจจุบันได้มีการยกร่องเพื่อปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันแทนการท า
นา  

 ต าบลกะปางประกอบด้วยภูเขาต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ภูเขาลาเลง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 
 2. ภูเขาช่องพลี  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 
 3. ภูเขาคราม  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 
 4. ภูเขานาน้อย  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 
 5. ภูเขาถ้ าแรด  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 8 
 6. ภูเขาถ้ าน้ าลอด ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 
  

 ต าบลกะปางมีล าคลองสายต่าง ๆ ไหลผ่าน  ดังนี้ 
 1. คลองปาง     2. คลองท่าหลวง    
 3. คลองตูก     4. คลองพูน    
 5. คลองล าโลม     6. คลองใหม ่   
 7. คลองโสม   

 สภาพภูมิอากาศ  มี  2 ฤดู   คือ ฤดูร้อน  และฤดูฝนโดยจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม  และ
จะมีฝนตกติดต่อกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 

1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
  เทศบาลต าบลกะปาง   ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่การท าสวน
ยาง      สวนปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้  พืชผัก  การเล้ียงสัตว์เพื่อยังชีพ  อาชีพค้าขาย  และรับจ้างท่ัวไป ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรประมาณ  75  เปอร์เซ็นต์   มีอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  ท าธุรกิจส่วนตัว  และ
รับราชการประมาณ   25  เปอร์เซ็นต์   การค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชนติดถนนสายต่าง ๆ   นอกจากนี้
ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน  เช่น เกษตรกรรม รับราชการ  ค้าขาย และ
รับจ้าง   
 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 2.1   การคมนาคมขนส่งสายหลักในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  1)  มีรถประจ าทางสายทุ่งสง   – กะปาง  วิ่งผ่าน 
  2)  มีรถโดยสารปรับอากาศสายทุ่งสง – ภูเก็ต  วิ่งผ่าน 
  3)  มีรถแท็กซี่และรถตู้โดยสารสายทุ่งสง  – ตรัง  วิ่งผ่าน 
  4)  มีรถโดยสารปรับอากาศสายตรัง – กรุงเทพมหานคร  วิ่งผ่าน 
 2.2   การไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  ในเขตเทศบาลต าบลกะปาง  มีจ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟูาใช้ร้อยละ  99% 



 2.3   การมีน้ าใช้ในเขตเทศบาลต าบลกะปาง   
1. มีระบบประปาส่วนภูมิภาค   
2. มีระบบประปาเทศบาลฯ  
3. มีระบบประปาหมู่บ้าน   
4. มบี่อน้ าต้ืน และบ่อน้ าบาดาลบางส่วน 

2.4   การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  1. มีส านักงานไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จ านวน  1 แห่ง   
  2. มีระบบโทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้าน   
  3. มีระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  และเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
          2.5   การจราจรในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  เทศบาลต าบลกะปาง   มีเส้นทางการคมนาคมและระบบการจราจรท่ีสะดวก  แต่ยังมีอีก
หลายพื้นท่ีในหมู่บ้านท่ีมีความจ าเป็นต้องก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน สะพาน ให้มีความสะดวก 
ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
          2.6  การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  ท่ีดินส่วนใหญ่ในต าบลกะปางถูกใช้ไปในการด าเนินกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรม  โดยเฉพาะ
สวนยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน  สวนผลไม้  และสวนเกษตรผสมผสาน 
 
3. เศรษฐกิจ 
          3.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ของประชากรในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการกรีดยางพารา และอาชีพอื่นๆ  เช่น สวนปาล์มน้ ามัน  
สวนผลไม้  เกษตรผสมผสาน   ค้าขาย  รับราชการ  รับจ้าง การรวมกลุ่มอาชีพเสริม ฯลฯ  สภาพคล่องทาง
เศรษฐกิจของต าบลกะปางโดยรวมจึงขึ้นอยู่กับราคาของพืชผลทางการเกษตรเป็นปัจจัยส าคัญ 
          3.2  การเกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  1. สวนยางพารา  
  2. สวนปาล์มน้ ามัน   
  3. สวนผลไม้   
  4. สวนเกษตรผสมผสาน 
  5. ปลูกผัก  และเล้ียงสัตว์เพื่อยังชีพ 
         3.3  การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชนในต าบลซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้แรงงานในครัวเรือน/ชุมชน/ต าบล   ซึ่งมีหน่วยธุรกิจ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  โรงงานผลิตกาวยาแนว บริษัทแซงโกแบ็ง เวเบอร์ จ ากัด สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
  2.  โรงเล่ือย  บริษัท วู๊ดเวอร์ค บี พี จ ากัด   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
  3.  ลานรับซื้อไม้ยางพารา     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 7 
  4.  โรงงานรับซื้อน้ ายางและผลิตยางแผ่น   จ านวน     5     แห่ง 
  5.  ร้านแปรรูปและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้   จ านวน    3     แห่ง 



 3.4  การพานิชยกรรม/การบริการในเขตเทศบาลต าบลกะปาง   
  1. ร้านค้า/ร้านอาหาร/ร้านเสริมสวย   จ านวน  195    แห่ง 
  2. โรงแรมขนาดเล็ก     จ านวน      5    แห่ง 
      2.1  ทุ่งทอง โฮเตล     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
      2.2  คลองหอม  รีสอร์ท    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
      2.3  ฟูารุ่ง  รีสอร์ท     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      2.4  โรงแรมวังอิน     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
      2.5  เพชรธารินทร์ รีสอร์ท    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 7 
      2.6  เพชรทิพย์โฮเตล     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
  3. ปั๊มน้ ามัน      จ านวน     7     แห่ง 
      3.1  ปั๊มสิทธิชัย  มิตรจันทร์    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 2 
      3.2  ปั๊มสมศักดิ์  ศรีวิรัตน์    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      3.3  ปั๊ม หจก.เก้าพี่น้อง  จ ากัด   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      3.4  ปั๊มเปื้อน  ศรีราม    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 7 
      3.5  ปั๊มรัฐกานต์ เซอร์วิสออยส์   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 
      3.6  ปั๊มกระปุก ออยส์    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
      3.7  ปั๊ม ปตท.หจก.กรวรินทร์    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
  4. อู่ซ่อมรถ      จ านวน      4    แห่ง 
      4.1  อู่วิชัย  พรหมทอง    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
      4.2  อู่ค่ายเทพเจริญยนต์    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
      4.3  อู่สามพี่น้องเซอร์วิส    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      4.4  อู่เหล่ืยมการช่าง     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      4.5  อู่วันชนะ กิ่งแก้ว     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      4.6  อู่นายธนาวุฒิ  เพียรดี    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
  5. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง     จ านวน      5    แห่ง 
      5.1  ร้านชาญชัยค้าวัสดุ    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      5.2  ร้านธนบุรีก่อสร้าง    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      5.3  ร้านพรรุ่งเรืองก่อสร้าง    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
      5.4  ร้านคลองโสมวัสดุ    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
      5.5  ร้านบุตรษดีวัสดุ     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
      5.6  ร้านนายอาภร วงศ์แก้ว    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 2 
  6. สถานตรวจสภาพรถ     จ านวน      1   แห่ง 
       6.1 สถานตรวจสภาพรถ ส.ศิริยานยนต์   สถานท่ีต้ัง ห มู่
ท่ี 3 
  3.5   การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
  เทศบาลต าบลกะปาง มีสถานท่ีท่องเท่ียว คือ  ถ้ าน้ าลอด ถ้ าแรด ฝายมีชีวิต ฯลฯ และการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 



 
 
  3.6   การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
          การประกอบการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลกะปาง    ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงสัตว์เพื่อยังชีพ 
ส าหรับสัตว์ที่เล้ียง  ได้แก่  โค  เป็ด  ไก่ และมีการเล้ียงสัตว์เป็นธุรกิจ/ฟาร์ม เป็นส่วนน้อย  ได้แก่  ฟาร์มหมู  
และฟาร์มไก่ 
  1. ฟาร์มหมู      จ านวน      4    แห่ง 
     1.1  ฟาร์มนางวันเพ็ญ   หอมเกตุ   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 6 
     1.2  ฟาร์มนางเลียบ      ปานเมือง   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 4 
     1.3  ฟาร์มนายกฤษณะ  บวรศุภศรี   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
     1.4  ฟาร์มนายภิรมย์     ปานเมือง   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 
  2. ฟาร์มไก่      จ านวน       2   แห่ง 
     2.1  สิงหไกรพันธ์ฟาร์ม    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 
     2.2  บุรตษดี ฟาร์ม     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3    
 
4. ด้านสังคม 

 4.1 ประชากร  
        เทศบาลต าบลกะปาง  มีประชากรท้ังส้ิน  15,472  คน  จ านวน  6,230  ครัวเรือน     
มีความหนาแน่นเฉล่ียประมาณ  187 คน / ตารางกิโลเมตร   ดังนี้ 
       4.1.1 ประชากรแยกตามหมู่บ้าน 
  (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน  2562  จากส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอทุ่งสง) 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวน 
ประชากร 

ชาย หญิง คนชรา คนพิการ 

1 บ้านคลองตูก 374 1,155 571 584 122 42 
2 บ้านคลองตูกเหนือ 303 933 456 477 96 26 
3 บ้านไสไพ 685 1,342 666 676 163 46 
4 บ้านกะโสมเหนือ 389 1,075 536 539 136 26 
5 บ้านพูน 402 831 437 394 102 21 
6 บ้านกะโสมใต้ 613 1,916 951 965 255 63 
7 บ้านปาง 253 781 386 395 88 20 
8 บ้านลานช้าง 250 909 467 442 97 21 
9 บ้านเทพสตรี 1,447 2,702 2,285 417 26 6 
10 บ้านท่าเลน 398 928 455 473 95 12 
11 บ้านศรีสุนทร 1,116 2,900 2,500 400 16 11 

 รวม 6,230 15,472 9,710 5,762 1,196 294 

  



 4.2 การศึกษา   ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
  การศึกษา 

 1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลกะปาง 
      1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 
     1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 2 
   2)  สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลกะปาง 
     2.1  โรงเรียนวัดกะโสม      สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 6 
     2.2  โรงเรียนบ้านคลองตูก    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 1 
     2.3  โรงเรียนบ้านพูน     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
     2.4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
     2.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 
     2.6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 2 
     2.7  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเทพสตรีฯ   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 11 
     2.8  โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห ์  สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
     2.9  โรงเรียนอนุบาลค าแหง    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
  ศาสนา 
  1) การนับถือศาสนาของประชาชนในต าบลกะปาง 
     1.1  ศาสนาพุทธ     จ านวน  99.19  เปอร์เซ็นต์ 
     1.2  ศาสนาอิสลาม     จ านวน   0.71  เปอร์เซ็นต์ 
     1.3  ศาสนาคริสต์     จ านวน   0.11  เปอร์เซ็นต์ 
  2) วัดในเขตเทศบาลต าบลกะปาง  มีทั้งหมด  5 วัด 

   2.1  วัดชมพูพฤกษาราม    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 1 
   2.2  วัดอินทาราม     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
   2.3  วัดบ้านพูน     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 5 
    2.4  วัดกะโสมเหนือ     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 6 
    2.5  วัดกะโสมใต้ (วัดราชปรีชา)   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
3)  ส านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์อื่นๆ ในเขตเทศบาลต าบลกะปาง   มีทั้งหมด 3  แห่ง 
   3.1  ส านักสงฆ์คลองตูกศรัทธาราม   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 2 
   3.2  ส านักสงฆ์ถ้ าแรด     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 8 
    3.3  ท่ีพักสงฆ์วัดสวนกล้วย    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
   3.4  ศาสนสถานค่ายเทพสตรีฯ    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 9 
4)  มัสยิดในเขตเทศบาลต าบลกะปาง  มีทั้งหมด  2 แห่ง 
    4.1  มัสยิดบ้านทุ่งขม้ิน    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
    4.2  มัสยิดค่ายเทพสตรีฯ    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 11 

  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
1) ประเพณีในพื้นที่ต าบลกะปาง 

      1.1  ประเพณีสงกรานต์ 
    1.2  ประเพณีเข้าพรรษา 



    1.3  ประเพณีเดือนสิบ 
    1.4  ประเพณีชักพระ 
    1.5  ประเพณีลอยกระทง 
 2)  ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ต าบลกะปาง 
    2.1  มโนราห์ 
    2.2  กลองยาว 
4.3  การสาธารณสุข 

             สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลกะปาง        
    1.  โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีฯ ขนาด 90 เตียง    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 11 
    1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะปาง     สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
    1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านคลองตูก   สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 1 

4.4 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
        ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกะปาง  ได้รับบริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม 
     1.  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบ้ียความพิการ  เบ้ียผู้ปุวยเอดส์   
   2. รถบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

          4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
              1.  สถานีต ารวจภูธรกะปาง  จ านวน  1  แห่ง  สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
     2.  ปูอมท่ีพักต ารวจภูธรต าบลกะปาง  จ านวน  1  แห่ง สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 3 
     3.  ศูนย์ อปพร.ต าบลกะปาง    สถานท่ีต้ัง หมู่ท่ี 10 
 
 
 



5.  ด้านการเมือง  การบริหาร 
 5.1 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลกะปาง 
  โครงสร้างการบริหาร (องค์กร)  ประกอบด้วย 

 
         1)  สภาเทศบาลต าบลกะปาง  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ซึ่งมาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน  12 คน  
โดยมีประธานสภาเทศบาลต าบล  1 คน  รองประธานสภาเทศบาลต าบล  1 คน และเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบล 1 คน  ท าหน้าท่ีฝุายนิติบัญญัติ  

           2) ผู้บริหารเทศบาลต าบลกะปาง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  รอง
นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  2 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกะปาง เลขานุการผู้บริหารเทศบาลต าบล
กะปาง   ท าหน้าท่ีทางด้านการบริหาร   ก าหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตามท่ี
ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล  และตามระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 



   3) เทศบาลต าบลกะปางมีการแบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 
           1. ส านักปลัดเทศบาลต าบลกะปาง  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล
ต าบล  หรือกิจการใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใด  หรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
        2. กองคลังเทศบาลต าบลกะปาง  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  การพัสดุ
และทรัพย์สิน  การงบประมาณ   ผลประโยชน์และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีได้รับหมอบ
หมาย 
        3. กองช่างเทศบาลต าบลกะปาง  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  หรืองาน
อื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

     เทศบาลต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้ 

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (1) 
- จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (2) 
- การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (3) 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (4) 
- การสาธารณูปการ (5) 
- การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (6) 
- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (7) 
- การส่งเสริมการท่องเท่ียว (8) 
- การจัดการศึกษา (9) 
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(10) 
- การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(11) 
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (12) 
- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ (13) 
- การส่งเสริมกีฬา (14) 
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (15) 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (16) 
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (17) 
- การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย (18) 
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (19) 
- การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (20) 
- การควบคุมการเล้ียงสัตว์ (21) 
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (22) 
- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ (23) 



- การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (24) 

- การผังเมือง (25) 
- การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (26) 
- การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (27) 
- การควบคุมอาคาร (28) 
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (29) 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (30) 
- กิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด (31) 
5.2 การคลังของเทศบาลต าบลกะปาง 

1.รายรับ   
 1.1 ประมาณการรายรบั 

ประมาณการรายรับ  (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 
 

2560 
2561 
2562 

 

 
66,677,000.00 
69,000,000.00 
70,690,000.00 

 
  1.2 รายรับจรงิ 

รายรับจริง  (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 
 

2559 
2560 
2561 

 

 
47,293,965.28 
61,706,486.97 
67,331,361.47 

 
2 . รายจ่าย 

   2.1 ประมาณการรายจ่าย 
ประมาณการรายจ่าย  (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

 
2560 
2561 
2562 

 

 
66,677,000.00 
69,000,000.00 
70,690,000.00 

 
    
 



   2.2 รายจ่ายจริง 
รายจ่ายจริง  (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

 
2559 
2560 
2561 

 

 
46,004,998.40 
55,305,957.10 
57,260,357.21 

 
 5.3 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
  ประชาชนต าบลกะปางได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลกะปาง
อย่างท่ัวถึงและมากยิ่งขึ้นตามภารกิจหน้าท่ี ท้ังทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต 
การศึกษา สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ซึ่งภารกิจเหล่านี้ต้องอาศัยท้ังบุคลากร งบประมาณ ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดเทศบาลต าบลกะปาง  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนต าบลกะปาง  
ประกอบกับเทศบาลต าบลกะปางได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
และร่วมพัฒนาต าบลกะปางในทุกๆ ด้าน 
 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     6.1 ทรัพยากรน้ า 
  1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
       1.1  ล าคลอง     จ านวน     7   สาย       ได้แก่    
          1. คลองปาง   2. คลองท่าหลวง 3. คลองตูก 4. คลองพูน  
          5. คลองล าโลม   6. คลองใหม่  7. คลองโสม   
       1.2  ล าห้วย      จ านวน     5 สาย       ได้แก่ 
          1. ห้วยลุงพึง 2. ห้วยปูาคุ้ม 3. ห้วยน้ าขาว 4. ห้วยมืด     5. ห้วยน้ าผุด 
  2)  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
       2.1  ฝาย     จ านวน     14    แห่ง        ได้แก่ 
          1. ฝายหมู่ท่ี 1  จ านวน  4 แห่ง  2. ฝายหมู่ท่ี 2  จ านวน  1 แห่ง 
          3. ฝายหมู่ท่ี 3  จ านวน  1 แห่ง  4. ฝายหมู่ท่ี 4  จ านวน  1 แห่ง 
          5. ฝายหมู่ท่ี 6  จ านวน  2 แห่ง  6. ฝายหมู่ท่ี 7  จ านวน  1 แห่ง 
          7. ฝายหมู่ท่ี 8  จ านวน  2 แห่ง  8. ฝายหมู่ท่ี 10 จ านวน 2 แห่ง 
       2.2  สระน้ า/หนอง     จ านวน   4   แห่ง ได้แก่ 
          1. หนองใหญ่  2. หนองหยี   3. หนองช้างตาย     4. หนองอีริ้ง 
       2.3 ประปาหมู่บ้าน จ านวน    13  แห่ง ได้แก่ 
          1. ประปาหมู่ท่ี 1  จ านวน  2 แห่ง  2. ประปาหมู่ท่ี 2  จ านวน  2 แห่ง 
          3. ประปาหมู่ท่ี 3  จ านวน  1 แห่ง  4. ประปาหมู่ท่ี 4  จ านวน  2 แห่ง 
          5. ประปาหมู่ท่ี 5  จ านวน  1 แห่ง  6. ประปาหมู่ท่ี 7  จ านวน  2 แห่ง 
          7. ประปาหมู่ท่ี 8  จ านวน  2 แห่ง  8. ประปาหมู่ท่ี 10 จ านวน 1 แห่ง
  



   ลักษณะของพื้นที่ 
  สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลกะปาง   จะเป็นท่ีราบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสภาพพื้นท่ีเหมาะ
แก่การท าสวนยางพารา  สวนผลไม้  ไร่นาสวนผสม  สวนปาล์ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน
ยางพารา      เพราะเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและประชาชนมีประสบการณ์อันยาวนาน    และใน
ปัจจุบันประชาชนก็หันมาประกอบอาชีพสวนปาล์มมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคายางพารา
ตกต่ า หรือเป็นเพราะการปลูกปาล์มน้ ามันมีระยะเวลาการรับผลผลิตท่ีเร็วกว่าก็เป็นได้  ส่วนพื้นท่ีราบลุ่มจะอยู่
บริเวณบางส่วนของหมู่ท่ี 3,4,5,6 ซึ่งบริเวณท่ีราบลุ่มดังกล่าว  ในอดีตประชาชนประกอบอาชีพท านา  แต่
ปัจจุบันท าการขุดไถยกร่อง เพื่อใช้ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ ามัน  เล้ียงปลาฯ  ประกอบกับเทศบาลต าบลกะ
ปางมีเส้นทางการจราจรหลักคือถนนสายทุ่งสง – ห้วยยอดผ่าน และมีค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต้ังอยู่ในพื้นท่ีจึง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจค่อนข้างเจริญเติบโตได้ดีสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น  



ส่วนที่ ๓ 
การวิเคราะห์ศักยภาพ ICT ของเทศบาลต าบลกะปาง 

 
สาระส าคัญในส่วนของการวิเคราะห์ศึกษาระบบด้วย ICT จะเป็นการวิเคราะห์โดย

กระบวนการ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นซึ่งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีจะมามีส่วน
ร่วมเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลต าบล
กะปาง 

 
ปัจจัย จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ซอฟแวร์และ 
เครือข่ายไอซีที 

๑. มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใช้
งาน 
๒. มีซอฟแวร์พื้นฐานในการท างาน
ส านักงาน 
๓. มีระบบสารสนเทศหลัก ได้แก่ 
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

๑. ขาดระบบสารสนเทศอื่น ๆ ท่ี
จ าเป็นในการใช้งาน 

ปัจจัยด้านบุคลากร ๑. มีความกระตือรือร้นในการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้งาน 

๑. ขาดความรู้ความเข้าใจ 
๒. ขาดการฝึกอบรมอย่างเป็น 
ระบบ 

ปัจจัยด้านงบประมาณ ๑. มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
๒. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

๑. การลงทุนเน้นท่ี ฮาร์ดแวร์เป็น
หลัก 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นเห็น
ความส าคัญ 

๑. ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้ ICT 

ปัจจัยด้านการใช้สารสนเทศ 
ร่วมกันในหน่วยงานและองค์กร 

๑. มีระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์ 
๒. มีเว็ปไซต์ 

๑. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
เป็นบางเวลา 
 

 



ส่วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนา ICT 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ (e-LocalAdmin) 

เป้าหมาย 
1. เทศบาลต าบลกะปางสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนใช้สารสนเทศร่วมกันผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. มีระบบสารสนเทศพื้นฐานส าหรับการบริหารงาน ได้แก่ ระบบสารบรรณ และระบบ

จัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 
3. เทศบาลต าบลกะปางสามารถให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน

รูปแบบ One Stop Service รวมท้ังสามารถให้บริการท่ีเกี่ยวกับการ ช าระค่าธรรมเนียมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างเทศบาลต าบลกะปางกับส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน 
แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาฐานข้อมูลของท้องถิ่นโดยก าหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับข้อมูลและการส่ือสาร เพื่อให้

ทุกกองทุกส่วนใช้ข้อมูลร่วมกันและแลกเปล่ียนขอ้มูลกันได้อย่างมีเอกภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารงานท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ (e-LocalAdmin) ซึ่งได้แก่ ระบบ

สารสนเทศและระบบการเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) การบริหารงานของ
หน่วยงาน (back office) และการบริการประชาชน (front office) 

3. พัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) ของ
เทศบาลต าบลกะปางท่ีทันสมัยและน ามาใช้งานก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
การบริหารจัดการทรัพยากรการปูองกันภัยพิบัติต่าง ๆ แบบบูรณาการ 

4. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและบริการของเทศบาลต าบลกะปาง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึง ข้อมูลและการบริการได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ 
เป้าหมาย 
1. เช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกส่วน ทุกกองภายในส านักงาน 
2. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลาง (DATA CENTER) 
3. จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในอาคารส านักงานให้ครบทุกกองและห้องผู้บริหาร 
แผนงานและกิจกรรม 
1. ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมการให้บริการของเทศบาลต าบลกะปาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่การท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์(e-Culture) 
เป้าหมาย 
1. ฝึกอบรมบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี 

สารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 



2. ก าหนดแนวทางการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับและสายงาน 
โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคลากร เช่น บุคลากร ระดับผู้บริหาร บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ เป็นต้น 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็น
ของท้องถิ่น 

แผนงานและกิจกรรม 
1. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 
4. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ด้าน ICT อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับ กับ

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ตลอดเวลา 
 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา ICT เพือ่การบริหารจัดการและการให้บริการ (e-LocalAdmin) 
วัตถุประสงค์  พัฒนาการบริหารการจัดการ โดยการน า ICT เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้
มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การ
จัดสรรงบประมาณ ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังน า ICT มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนให้ดี
ขึ้น ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลกะปาง 
 
ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 เช่าพื้นท่ีบริการอินเตอร์เน็ต 

(พื้นท่ีไม่จ ากัด) จดทะเบียน
โดเมนเนม เว็บไซต์ภายใต้ช่ือ 
http//www.kapang.go.th 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 
วัตถุประสงค์  เช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกส่วน ทุกกองภายในส านักงาน 
 
ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการปรับปรุงระบบการ

ส่ือสารและโทรคมนาคม 
10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท างานภายใต้วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์(e-Culture) 
วัตถุประสงค์  พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของท้องถิน่ ท้ังในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า” 
 
ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 



ส่วนท่ี 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

  
 ๑. ให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลกะปาง จัดท า งาน/แผนงาน/โครงการ ท้ังท่ีใช้งบประมาณและไม่
ใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 ๒. การเพิ่มเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๑ สามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลง และเป็นไปตามท่ี เทศบาลต าบลกะปาง
ก าหนด 
 ๓. การทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทฯ เทศบาลต าบลกะปาง จะด าเนินการทุก ๆ  ปี 
หรือเพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีของส่วนราชการในเทศบาลต าบลกะปางมีหน้าท่ีอ านวยการ ก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนฯ 
 ๕. หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลต าบลกะปาง จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารประจ าปี เพื่อเสนอต่อนายกเทศบาลต าบลกะปาง ผ่านงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ส านักงานปลัด 
 ๖. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด รวบรวมรายงานและจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประจ าปีของเทศบาลต าบลกะปาง เพื่อเสนอต่อนายกเทศบาลต าบล
กะปาง 
  


