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บทท่ี  1 
บทนำ 

1.1 เหตุผลและความจำเปน 
 

สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐและรวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงาน
และบริหารงาน รวมทั้งการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตาม
ภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับ
บริการ                 ที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบได อันจะเปนการเตรียมพรอมของ
ประเทศไทยสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อยางย่ังยืน ทั่วถึง และเทาเทียม ดวยความมั่นคง
ปลอดภัย และสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน  

 

ปจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่และบริหารงานในองคกร เชน ดาน
การแพทยและสาธารณสุข ดานการศึกษา  การสื่อสารภายในองคกร เปนตน แตเน่ืองจากหนวยงานใน
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม แตละแหงมีความแตกตางดานสภาพแวดลอม และยังขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางไร
ทิศทาง ขาดกลยุทธและเปาหมายที่ชัดเจน ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบสารสนเทศระหวางองคกรไมสอดคลองกันทำใหยากตอการเช่ือมประสาน เพื่อใหเกิดการใช
ขอมูลรวมกันในอนาคต  

 

ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความเปนเอกภาพ และความตอเน่ือง 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในฐานะหนวยงานกลางที่ตองประสานการดำเนินงานและประสานขอมูล
สารสนเทศกับหนวยงานในสังกัด จึงตองมีการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ใหสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานใหเปนไปอยางมีเอกภาพ และเหมาะสม รวมทั้งใหเกิดความสอดคลองในการ
พัฒนาตามขอจำกัดและสภาพแวดลอมของทองถ่ิน เพื่อสามารถเช่ือมประสานในดานสารสนเทศกับ             
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และหนวยงานอื่น ไดในอนาคต    
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 1.2 วัตถุประสงค  
    

           การสำรวจ จัดเกบ็ขอมูล และศึกษาวิเคราะหออกแบบ เพื่อจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงคหลักดังน้ี  

1 . เพื่ อดำเนินการสํารวจ ข อมู ลสภาพทั่ วไป  โครงสร างพื้ นฐาน  เศรษฐกิ จ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเมือง  การบริหาร การประเมินผลทองถ่ิน และการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะห จัดทำ
ระบบขอมูลสารสนเทศ และเพื่อจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร   

2.   เพื่อวิเคราะหและออกแบบและจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม  ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งที่เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผน/ นโยบายกระจายอำนาจไปสูภูมิภาคและทองถ่ินและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ ( ไอที 2010 (พ . ศ. 2544-2553))  

3.  เพื่อใหมีการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดย
พิจารณาวางมาตรการและกลยุทธ ใหสอดคลองตามแผนแมบทการพัฒนา (Master Plan)  และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

4.  เพื่อใหมีการวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานใหได
ตามเปาหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจขององคกร ทั้งในดานการจัดเก็บ   รวบรวมขอมูลและ
ประมวลผลขอมูลตามดัชนีช้ีวัดผลกระทบและผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไดอยางชัดเจน   

5. เพื่อใหมีการวางแผนการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานอุปกรณ งบประมาณ  
และบุคลากรมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาล 

6.  เพื่อใหมีการวิเคราะหและวางแผนการใชเครือขายสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ให เปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และสารสนเทศรวมกันไดอยางเหมาะสม  และเป 
นเครือขายสารสนเทศที่เช่ือมโยงในระดับกรม ระดับกระทรวง และประเทศไดอยางตอเน่ือง   

7.   เพื่อให มีกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศของของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยกำหนดดัชนีช้ีวัดผลกระทบและประโยชนที่ไดรับตอ
การพัฒนาในภาพรวมไดอยางแทจริง   

 
  

1.3  เปาหมาย  
 

 ผลจากการจัดทำแผนแมบทฉบับน้ี จะทำใหเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีศูนยกลาง
ขอมูลดานตางๆ ของหนวยงาน และทุกสวนการบริหารในสังกัดเทศบาลจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ       ที่สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน ตามเปาหมายดังน้ี  
 

เปาหมายการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
 

1.3.1   สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
•   จัดทำแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาสิ่งแวดลอม
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และอนุรักษธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดานบริการ การ
พัฒนาดานการศึกษา และอื่นๆ โดยเนนความถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบันของขอมูล    
•   จัดทำแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่ปนรูปแบบ (Pattern) ที่สามารถนำไปใชไดกับ
หนวยงานในสังกัดเทศบาล เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร    
•   เลือกรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบ 

1.3.2    สนับสนุนงานบริหารจัดการ 
•   จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management  
Information System)  
•   จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร (Executive  Information  
System)  
•   จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบชวยตัดสนิใจ (Decision Support System)  
•   จัดทำแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic  
Information System)  

  

 1.3.3   สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสารสนเทศรวมกัน       
•  จัดทำแนวทางในการจัดต้ังเครือขายสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใหมีการ
เช่ือมโยงระหวางกัน   
•  เสนอแนวทางจัดต้ังเครือขายสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ใหมีการเช่ือมโยง
ระหวางหนวยงาน 
•  กำหนดมาตรฐานของอุปกรณเครือขายทั้งฮารดแวร และซอฟแวร  

  

1.3.4   สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแพรหลายในหนวยงาน 
•  เสนอแนวทางการใชระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)  
•  เสนอแนวทางการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) และอินทราเน็ต (Intranet)  
•  เสนอแนวทางในการสงเสริมและปรับวัฒนธรรมการทำงานในองคกรใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยี  เพื่อลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ  และคาโทรศัพท เปนตน   
 
 
 

1.3.5   สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให เปนผูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศ   
•   จัดทำแผนการฝกอบรมผูใชงานตรง (End  Users)  ในทุกระดับอยางตอเน่ือง                                 
เพิ่มความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ   
•   จัดทำแผนเพื่อการพฒันาบุคลากรใหสามารถดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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1.4  ขอบเขตการดําเนินงาน   
  

โครงการจัดทำแผนแมบทระบบขอมูลสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ครอบคลุมสวน
การบริหารในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไดแก สำนัก กอง สถานศึกษา และหนวยงานเทศพาณิชย
โดยมีขอบขายดำเนินงานดังน้ี  
 

งานสวนท่ี 1 :  สำรวจและจัดเก็บขอมูล (Survey and Collect Data)  
1.4 .1 ดํ า เนินก ารสํ า รวจข อ มู ล สภาพทั่ ว ไป  โคร งสร างพื้ นฐาน  เศรษ ฐกิ จ  สั งคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเมือง  การบริหาร การประเมินผลทองถ่ิน และ
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพื่อ
นำขอมูลมาวิเคราะห จัดทำระบบศูนยกลางขอมูลและเพื่อจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคกร   

1.4.2   สํารวจ วิเคราะห และสรุปวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธการดำเนินงาน นโยบาย และ
แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  

1.4.3   สํารวจขอมูลพื้นฐาน ขอมูลดานการศึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม การบรหิาร  
1.4.4  ทำการศึกษา สํารวจ  และวิเคราะห  ระบบเครือขาย และอุปกรณคอมพิวเตอร  

(Network and Computer Hardware)  รวมทั้งการติดต้ังซอฟตแวร (Software)  ที่
มีอยูในปจจุบันของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตลอดจนการสื่อสารขอมูลสูหนวยงาน
ภายนอก และสรุปจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจำกัดตางๆ ของระบบปจจุ
บันดังกลาว   

1.4.5   ทำการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห การใชและการพัฒนาระบบสารสนเทศ Computer  
Based Information System) ที่ เปนอยูในปจจุบันของเทศบาลเมืองมหาสารคาม       
ทั้งระบบสารสนเทศทางดานการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ 
และการบริการ และสรุปจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจำกัดตางๆ ในการใช
งานและพัฒนาระบบดังกลาว   

1.4.6  ทำการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห การใชขอมูลและฐานขอมูล (Data & Database)             
ที่เปนอยูในปจจุบัน และสรุปจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจำกัดตางๆ   

1.4.7   ทำการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห ทรัพยากรบุคคล (People) ที่เกี่ยวของกับการใช 
         เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน เพื่อสรุปจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค และขอจำกัด       
         ตางๆ   

งานสวนท่ี 2:  จัดทำแผนกลยุทธและวิเคราะหออกแบบในภาพรวม (Conceptual Design)  
1.4.8  จัดทำแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
1.4.9  วิเคราะหและออกแบบภาพรวมระบบเครอืขายและคอมพวิเตอร ของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม โดยคำนึงถึง ความจำเปน ความเหมาะสม   
1.4.10  วิเคราะหและออกแบบการพฒันาระบบสารสนเทศพรอมรายละเอยีดคุณสมบติัของ 

ระบบงาน ทั้งระบบสารสนเทศทางดานการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศสําหรับการ
บริหารจัดการ และการบรกิารระบบสารสนเทศผานเครอืขายอินเตอรเน็ต (Internet)  

1.4.11 วิเคราะหและเสนอแนวทางการพฒันาบุคลากรดานระบบสารสนเทศ และกำหนด 
คุณลักษณะของบุคลากรระดับปฏิบัติงานหลัก   



14 

 

 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

1.4.12 กำหนดมาตรฐานและเอกภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม รวมทัง้ทำการสรุปขอเสนอแนะและกำหนดแนวทางทีจ่ะพัฒนาระบบ
สารสนเทศตางๆ ใหไดมาตรฐาน   

1.4.13 เสนอแผนการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1.4.14 วิเคราะหและเสนอรูปแบบโครงสรางองคกรที่จะเปนผูรับผิดชอบดูแลงานเทคโนโลยี 

สารสนเทศและระบบสารสนเทศทั้งหมดหรอืบางสวน โดยกำหนดวัตถุประสงค 
เปาหมาย และบทบาทขององคกรดังกลาวใหชัดเจน ประกอบกับขอกำหนดคุณลักษณะ
ของบุคลากรระดับปฏิบัติการหลัก   

1.4.15  นำเสนอขอเสนอแนะในมุมมองอื่นๆ อันจะเปนประโยชนตองานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   

 

งานสวนท่ี 3:  กำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
1.4.16  จัดทำแผนการพัฒนาระบบเครอืขาย ระบบคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ   
1.4.17  จัดทำแผนการพัฒนาบคุลากรดานระบบสารสนเทศ  
1.4.18  จดัทำแผนการลงทุนและแผนงบประมาณรายจายเพื่อการดําเนินงานแผนแมบท 

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
นโยบายและยุทธศาสตรภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยระยะพ.ศ.2554-2563 (กรอบนโยบาย ICT 
2020)   

 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศ

ไทย (กรอบนโยบาย ICT2020) ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๔ มีสาระสําคัญเพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ของประเทศไทย ในระยะ ๑๐ ปโดยเปาหมายที่กําหนดไวในปพ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะมีการ
พัฒนาอยางฉลาด การดําเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยูบนพื้นฐานของความรูและปญญา 
โดยใหโอกาสแกประชาชนทุกคน มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค นําไปสูการเติบโตอยาง
สมดุลและย่ังยืน (Smart Thailand 2020) อีกทั้งใหความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยยุทธศาสตรการ
การพัฒนา มี 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
       ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย        
มีการกระจายอยางทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ  ได    
       ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี  
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรูความสามารถและ
ความ เช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล  
      ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจและน ารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี และ
ประชาคม อาเซียน  
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      ยุทธศาสตรท่ี 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิ
บาล   
      ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตใหสามารถ 
พึ่งตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค 
เพื่อเพิ่ม สัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม  
      ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสราง 
โอกาสและการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากข้ึน 
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำาเปนตอการดำรงชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ดี ไดแก บริการดานการศึกษาและ
บริการ สาธารณสุข  
      ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม 
 
 
แผนแมบท ICT (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 
 

แผนแมบท ICT (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 แผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 มี
เปาหมายในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อยางย่ังยืน 
ทั่วถึง และเทาเทียม ดวยความมั่นคงปลอดภัย โดยใหความสำคัญกับการนำ ICT มาใชพัฒนาประเทศ
ดวยยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ไดแก ดานทุนมนุษย ดานโครงสรางพื้นฐาน ICT ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
และดานธุรกิจและอุตสาหกรรม ในการพัฒนาแผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 ได กำหนดใหยึดยุทธศาสตรกล
ยุทธและมาตรการ ของกรอบนโยบาย ICT2020 เปนแนวทางหลัก เน่ืองจากเปนกรอบนโยบายหลักดาน 
ICT ของประเทศที่มีความครอบคลุมและครบถวนในบริบทสำคัญที่เกี่ยวของกับการ พัฒนาดาน ICT ของ
ประเทศ รวมทั้งการกำหนดใหดำเนินการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 โดยเฉพาะใน
ประเด็นของการพัฒนาเพื่อยกระดับสูธรรมาภิบาลที่ดี ในบริบทของการยกระดับบริการ อิเล็กทรอนิกส  
(e-Governance) และบริบทของการยกระดับธรรมาภิบาลใหกับทรัพยากรดาน ICT (ICT Governance) 
ประเด็นยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 จึงเนน (Focus) ทิศทางและปจจัยที่เพิ่มข้ึนหรือ 
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันและในกรอบระยะเวลาจนถึงป พ.ศ. 2563 อันเปนผลการประเมินสถานการณ
จาก การประชุมระดมความคิดเห็นของกลุม Focus Group จำนวน 8 กลุม ประกอบดวย โครงสราง
พื้นฐาน (Infrastructure) อุตสาหกรรม ICT (ICT Industry) ทุนมนุษยดาน ICT (ICT Human Capital)  
e-Government (e-Governance and ICT Governance) ICT เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (Agriculture 
and Services) ICT เพื่อการพัฒนาสังคม (Health-care and Learning) ICT กับสิ่งแวดลอม (ICT for 
Green และ Green ICT) และ ICT เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร(Cyber Security) ดังน้ัน การที่
หนวยงานหรือองคกรจะใชแผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 เพื่อการจัดทำหรือปรับแผนแมบท ICT ของตนใหมี
ความสมบูรณจึงควรตองใชองคประกอบสำคัญ 3 สวนรวมกัน ไดแกกรอบนโยบาย ICT2020 แผนแมบท 
ICT ฉบับที่ 2 และ แผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 ตามความเหมาะสม ทั้งในระดับประเด็นยุทธศาสตร กล
ยุทธมาตรการ แผนงานหลัก/โครงการนำรอง และตัวช้ีวัดในระดับตาง ๆ  

วิสัยทัศนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี3) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2557-2561 “พัฒนาสังคมอุดมปญญาดวย ICT เพื่อกาวสูสังคมดิจิทัลอยางย่ังยืน โดยทั่วถึง เทาเทียม 
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และมั่นคง ปลอดภัย ในทุ ก ชุมชนและทอง ถ่ิน ” (Shape-up Smart Thailand toward Digital 
Society)     

ยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี3) ของประเทศไทย 
พ.ศ.2557-2561 การกำหนด 

ไดยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร และนโยบายหลักของประเทศที่  เกี่ยวของในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการ พัฒนาดาน 
ICT ของประเทศ ที่ไดทำการวิเคราะหไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 กรอบ
นโยบาย ICT 2020 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2552-2556 บวกกับการวิเคราะหสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ภายใต บริบทการมุงสูสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ที่มุงพัฒนาประเทศไทยอยางฉลาด ซึ่ง
สามารถสรุป ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ. 2557-2561 ไดเปน 4 
ดาน ดังแสดงในภาพ ประกอบดวย  

1. การพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ และมีความพรอมในการ
มี สวนรวมในการพัฒนา (Participatory People) 

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่คุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 
3. การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอยางฉลาด (Smart Government)  
4. การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ใหเติบโตสดใส (Vibrant Business) 

 

 
ภาพยุทธศาสตร 4 ดานของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)  

ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 
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ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 
 

เปาหมายหลักของยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 
3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561  

● เยาวชน ประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน มีทักษะในการประยุกตใชICT ในการศึกษาเรียนรูเพื่อ
การ ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพอยางพอเพียงดวยแนวคิดเชิงนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับ
สากล     

● มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงที่กระจายอยางทั่วถึงและคุมคาตอการลงทุน ประชาชน 
สามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกันเสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไปในราคาที่
เหมาะสม และเปนธรรม  

● บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐไรตะเข็บรอยตอและเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการทุกภาคสวน  
● เพิ่มบทบาทและความสำคัญของการใชICT ในการเสริมสรางประสทิธิภาพและพัฒนา

ศักยภาพที่เกี่ยวของกับ ICT ใหกับธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยาง
สรางสรรคและ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

● ยกระดับความพรอมดาน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหวาง
ประเทศ ตัวช้ีวัดการพัฒนา  

● ระดับการเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ของประชาชนในการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สูงข้ึนอยางตอเน่ือง  

● รอยละ 95 ของประชากรทั่วประเทศสามารถเขาถึงโครงขายโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต 
ความเร็วสูงภายใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)  
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

● สัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต) ตอ GDP ไมนอย
กวา รอยละ 18 

● ระดับความพรอมดาน ICT ใน Networked Readiness Index อยูในกลุมประเทศที่มีการ
พัฒนา สูงที่สุดรอยละ 25  
        ● มีตำแหนงงานที่เกี่ยวของกับ ICT เพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง  

● จำนวน e-Service ที่ภาครัฐจัดทำข้ึนและมีการเขามาใชงานของภาคประชาชน ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนเพิ่มข้ึน  

เปาหมายหลักของ 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังกลาวขางตน เพื่อมุงสู Smart Thailand ในป2563 
สอดคลองกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 หรือ ICT 
2020 โดยมีผลลัพธใน 3 ภาคสวนหลักในการพัฒนาประเทศ ไดแกดานเศรษฐกิจจะเติบโตแบบย่ังยืน 
ดานสังคมจะ เปนการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับชุมชนและทองถ่ิน และดานสิ่งแวดลอมจะเปน
การสงเสริมใหการใช ICT ในแนวทางนวัตกรรมทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยในการพัฒนาดาน ICT ตาม
แนวทางยุทธศาสตรของ แผนแมบท ICT ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 จะมีสวนประกอบของเงื่อนไข
แวดลอมในเรื่องที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ระบบความมั่นคงปลอดภัยในระดับตาง ๆ นับแตระดับ
โครงสรางพื้นฐาน (Secured Smart Network) ไปจนถึงระดับชองทางปฏิสัมพันธกับประชาชน 
(Secured Smart Interface Channel) พรอมดวยระบบการ บังคับกฎหมายที่เกี่ยวของดาน ICT 
ตลอดจนระบบธรรมาภิบาล  
กฎระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ดีและ การบริหารความเสี่ยง (Governance, Risk Management 
and Compliance: GRC) ตามหลักและ มาตรฐานสากล ซึ่งจะกอใหเกิดความเช่ือถือของประชาชน  
ชุมชน และทองถ่ิน ตอระบบ ICT ของประเทศใน การประยุกตใชงานเพือ่การดำรงชีวิตและการประกอบ
อาชีพโดยสุจริต 
      ยุทธศาสตรการพัฒนา  
          เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนา ICT อยางเปนรูปธรรมภายใตกรอบ
แนวทาง และดัชนีวัดการพัฒนา แผนแมบท ICT (ฉบับที่ 3) จึงไดก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดาน 
ซึ่งมีกลยุทธ และมาตรการสำคัญ ดังน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี1: พัฒนาทุนมนุษยใหเขาถึงและรูเทาทัน ICT เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพ อยางพอเพียง ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม มีสวนรวมในการพัฒนา และใชประโยชนจาก
บริการ ICT (Participatory People)  

คำอธิบายยุทธศาสตรท่ี1  
“ทุนมนุษยดาน ICT มีขีดความสามารถในการเขาถึงและรูเทาทันในการดำรงชีวิตและการ

ประกอบ อาชีพอยางพอเพียง (Sufficient) ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม (Innovative) มีความ
เปนมืออาชีพใน สายงาน ICT (Professional) และพรอมที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาบริการ ICT ที่
หลากหลายในสังคมยุค ดิจทิัล (Participatory People)”  

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
พอเพียง (Sufficient) และคุมคา (Optimal Infrastructure)  

คำอธิบายยุทธศาสตรท่ี2  
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“โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขาสูยุคการพัฒนาแบบพอเพียง
คุมคาตอ การลงทุนและอัตราคาบริการที่เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พรอมดวยระบบความ
มั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสม (Security) กับความเปนสวนตัว (Privacy) และสิทธ์ิข้ันพื้นฐานในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร (Right to access) ประกอบดวยโครงขายความเร็วสูงเขาสูทุกชุมชนและทองถ่ิน โครงขาย
ความเร็วสูงสำหรับ ภาคสวนการพัฒนาที่สำคัญ ไดแก การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร บริการ
ทองเที่ยว แรงงาน และ การประกอบธุรกิจเปนสำคัญ พรอมทั้งจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
สาธารณะ (Public WiFi) เพื่อบริการ ชุมชนในที่สาธารณะและยานธุรกิจที่เหมาะสม และการใหบริการ
ในดานความมั่นคงปลอดภัยใหแกผูใชบริการ และมีโครงขายเช่ือมโยงกับตางประเทศที่มีศักยภาพ
เพียงพอในการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอกับประเทศ ในอาเซียนสูประเทศเศรษฐกิจช้ันนำของโลก”  

ยุทธศาสตรท่ี 3: ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ 
ทองถ่ินในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค 
(Smart Government)  

คำอธิบายยุทธศาสตรท่ี3  
“บริการอิ เล็กทรอนิกสของภาครัฐอยูภายใตการดำเนินการของรัฐอยางฉลาด (Smart 

Government) ที่ใหบริการแบบเปด (Open) ไรตะเข็บรอยตอระหวางหนวยงาน (Seamless) และอยู
บนพื้นฐานของความ เขาใจ ความตองการของประชาชน (Anticipated) เนนประโยชนของประชาชน
เปนที่ต้ัง โดยยึดหลักการมี สวนรวม และความรวมมือจากชุมชนและทองถ่ิน และความโปรงใสในดาน
ขอมูลขาวสารและบริการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกสพรอมดวยระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ”  

ยุทธศาสตรท่ี4: สงเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให เติบโตสดใสมีขีด
ความสามารถ และศักยภาพในการแขงขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรม ICT เชิงสรางสรรคและการใชICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
(Vibrant Business)  

คำอธิบายยุทธศาสตรท่ี4  
“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ดวยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ในเชิง 

สรางสรรค (Creative) และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green) รวมทั้งประยุกตใช ICT เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
(Productive) ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ใน ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคสวนของ SME ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในดาน
ขอมูล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณและกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาที่สาคัญ 
การบริการ และอ านวยความสะดวก และการบมเพาะผูประกอบการใหม รวมทั้ง การจัดหาแหลงเงินทุน
ที่เหมาะสม” 

 
แผนแมบท ICT Security แหงชาติ 

 
วิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสำหรับ 

องคกรและหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนผูใชงานระบบและเครือขายทั่วไปตามมาตรฐานสากล และประเทศ
ไทย เปนผูนำดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”  

พันธกิจ  
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“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะที่เปนหนวยงานของภาครัฐที ่
รับผิดชอบทางดานนโยบายและแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ จึงเปนผูจัดทำนโยบาย 
และ นำแผนแมบท ICT Security แหงชาติและนำไปปฏิบัติเพื่อใหองคกรและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และ เอกชนรวมถึงประชาชนผูใชระบบทั่วไป นำไปบังคับใช เพื่อใหขอมูลและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของ ประเทศ มีความมั่นคงและปลอดภัยโดยรวม ทั้งสนับสนุนการพัฒนาฐานวิจัยและ
พัฒนาดานรักษาความมั่นคง ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ”  

วัตถุประสงค  
1) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT Security  
2) เพื่อดำเนินการพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอยางเปนระบบ  
3) เพือ่ใหหนวยงานและภาครัฐสามารถดำเนินการเตรียมความพรอมการดำเนินงานอยาง 

ตอเน่ืองภายใตสถานการณฉุกเฉิน  
4) เพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมดาน ICT Security 5) เพื่อกำหนดกรอบ

นโยบาย แนวทางดำเนินการ และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ICT Security ของประเทศ  
6) เพื่อจัดทำแนวทางบริหารจัดการดำเนินการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดานความมั่นคง ปลอดภัย

ดานไอซีทีของประเทศ 
 
เปาหมาย  
1) การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีความปลอดภัย  
2) หนวยงานภาครัฐและสังคมมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ไดกำหนด  
3) อุปกรณที่ใชในระบบเครือขาย ตองมีการจัดมาตรฐานความปลอดภัย 
 
ยุทธศาสตรเปาหมาย แผนงาน และโครงการ  
ยุทธศาสตร1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานความมั่นคงปลอดภัยไอซีที  
เปาหมาย  
          1) สามารถสรางศูนยปฏิบัติการภายใน 3 ปและสนับสนุนใหมีการใช  
          2) สามารถดำเนินการจัดทำโครงสรางพื้นฐานดานการพิสูจนตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส 
แหงชาติไดภายใน 3 ป  
          3) สามารถดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะหสัญญาณดิจิทัลตาม 
กฎหมาย (Lawful Interception) ไดภายใน 3 ป  
แผนงาน  
         1) สงเสริมการจัดการความเสี่ยงจากเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
โครงการ  
        1) ศูนยนโยบายและวิเคราะหความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรแหงชาติ  
        2) โครงสรางพื้นฐานดานการพิสูจนตัวตนทางอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ  
        3) โครงการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะหสัญญาณดิจิทัลตามกฎหมาย (Lawful 
Interception)  
ยุทธศาสตร 2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไอซีท ี 
เปาหมาย  
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        1) สามารถดำเนินการไดภายใน 1 ป  
        2) สามารถกำหนดมาตรฐานไดภายใน 2 ป  
        3) สามารถมีระบบการเขารหัสไดภายใน 3 ป  
แผนงาน  

1) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศและเครือขาย  
          โครงการ  

1) ประเมินความพรอมขององคกรภาครัฐซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศดานความ     
          มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                 2) การจัดทำมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดาน ไอซีท ี    
                 3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อเปนมาตรฐานของชาติ 
 
          ยุทธศาสตร 3 สงเสริมการสรางกระบวนงานขององคกรที่มั่นคงปลอดภัยอยางตอเน่ือง  
          เปาหมาย  
                 1) สามารถจัดทำกรอบไดภายใน 2 ป  
                 2) สามารถกำหนดนโยบายไดภายใน 2 ป  
                 3) มีหนวยงานไมต่ำกวา 30 แหงที่จัดทำนโยบาย ICT Security ตอป  

      4) สามารถจัดทำไดไมต่ำกวา 50 แหงตอป  
แผนงาน  
      1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานความตอเน่ืองในการดำเนินงานขององคกร 

(Business Continuity Management)  
      2) สงเสริมนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยและการจัดองคกร  
โครงการ  
      1) กรอบโครงสรางดานความตอเน่ืองในการดำเนินงานขององคกร  
      2) การจัดทำนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (National Security Policy)  
      3) จัดทำนโยบาย ICT Security ประจำหนวยงาน  
      4) จัดทำรางของบประมาณดาน ICT Security ประจำหนวยงาน  
ยุทธศาสตร 4 ติดตามประเมินผลดาน ICT Security  
เปาหมาย  

1) สามารถจัดทำดัชนีช้ีวัดความมั่นคงปลอดภัยไดภายใน 1 ป  
          แผนงาน  

1) การบังคับใชกฎระเบียบและการวัดผล (Compliance and Measurement)  
          โครงการ  

1) โครงการจัดทำดัชนีช้ีวัดความมั่นคงปลอดภัยแหงชาติ  
          ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางเครือขายบุคลากร องคกรและผูเช่ียวชาญ ดาน ICT Security และ 
อุตสาหกรรมไอซีท ี 
          เปาหมาย  
                 1) มีผูเขารวมโครงการไมต่ำกวา 5,000 คนตอป  
                 2) มีบุคลากรทีส่อบผานการรับรองความสามารถการดำเนินการดานความมั่นคง  
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                     ปลอดภัยไมต่ำกวา 50 คนตอป  
                 3) สามารถจัดต้ังสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม ICT Security ไดภายใน 3 ป  
                 4) มีผูที่ผานการอบรมหลักสูตรวุฒิบตัรไมต่ำกวา 2,000 คนตอป 
 
  
 
                  แผนงาน  
                     1) พัฒนาบุคลากรดาน ICT Security  
                     2) แผนงานสงเสริมการพัฒนายุทธศาสตรICT Security  
                  โครงการ  
                    1) โครงการสรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยแหงชาติ  
                     2) โครงการสงเสริมการสรางวิชาชีพดานความมั่นคงปลอดภัยแหงชาติ  
                     3) โครงการจัดต้ังสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม ICT Security  
                     4) โครงการฝกอบรมดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
                         สื่อสาร (ICT Security Training) 
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บทท่ี  2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

2.1  สภาพทั่วไป 

2.1.1  ท่ีต้ังและขนาด 

 สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ต้ังอยูเลขที่  27 ถนนผังเมืองบัญชา  ตำบลตลาด 
อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000 เขตเทศบาลมีพื้นที่ 24.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,087.5 ไร 
อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  475   กิโลเมตร  โดยทางรถยนต  มีอาณาเขตติดตอกับองคการ
บริหารสวนตำบลตางๆ  ดังน้ี  
 ทิศเหนือ   ติดตอกับ    องคการบริหารสวนตำบลเกิ้ง             อำเภอเมืองมหาสารคาม 
 ทิศใต   ติดตอกับ    องคการบริหารสวนตำบลแวงนาง        อำเภอเมืองมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ    องคการบริหารสวนตำบลเขวา            อำเภอเมืองมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ    องคการบริหารสวนตำบลทาสองคอน    อำเภอเมืองมหาสารคาม 

2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เปนที่ราบสูงรูปกระทะคว่ำ                 
มีความสูงกวาระดับน้ำทะเลปานกลาง  130 - 230 เมตร มีลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย มีคลองหลาย
สายซึ่ งเปนแหล งน้ำสำคัญ ไหลผานตัวเมือง  ไดแก  คลองสมถวิลอยูดานทิ ศใตของตัวเมือง                  
หวยคะคางไหลผานตัวเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และลำรางกุดนางใย ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันออก
ของตัวเมือง 
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 2.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม   มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอนในชวงฤดูรอนอากาศ
รอนอบอาว  ในชวงมรสุมฤดูรอนจะไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียซึ่งทำให
เกิดฝนตก  สภาพโดยทั่วไปจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแหง  แบงออกเปน   3   ฤดู  ไดแก 

1)  ฤดูรอน ชวงกลางเดือนกุมภาพันธ - เดือนพฤษภาคม  เปนชวงเปลี่ยนจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

2)  ฤดูฝน ชวงกลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม   ไดรับอิทธิพลจาก                   
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  บริเวณมหาสมุทรอินเดีย 

3)  ฤดูหนาว ชวงกลางเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ  ไดรับอิทธิพลจาก             
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จากประเทศมองโกเลียและจีน 

 2.1.4  การแบงเขตการปกครอง 

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม  แบงเขตการปกครองออกเปน 30 ชุมชน  โดยอยูในความ
รับผิดชอบของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  มีประธาน และคณะกรรมการชุมชนควบคุมดูแลภายใน
เขตชุมชนของตนเอง    ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ต้ังแตป  พ.ศ. 2554-2560   มีดังน้ี  

ตารางท่ี 1 :  แสดงจำนวนประชากรตามขอมูลสำนักทะเบียนทองถ่ินในระยะเวลา 6 ปท่ีผานมา 
 

ป  พ.ศ. ชาย หญิง รวม 

2554 19,081 21,150 40,231 

2555 18,988 21,035 40,023 

2556 18,797 20,938 39,735 

2557 18,487 20,638 39,125 

2558 18,494 21,049 39,543 

2559 18,586 21,568 40,154 

2560 20,760 27,550 48,310 
 

                                                           (ที่มา  : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน) 
 
 
 
 
 

2.1.5  ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน 

      1)  การคมนาคมขนสง 

  การคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลกับจังหวัดใกลเคียง อาศัยทางบกเปนหลักมีทางหลวง
เช่ือมกับจังหวัดตาง ๆ  เดินทางไดอยางสะดวก  มีกิจการรถโดยสารประจำทางระหวางจังหวัดและภายใน
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จังหวัด  แยกเปนการดำเนินการขนสงภายในจังหวัด  และเดินทางสูกรุงเทพฯ  เสนทางเช่ือมระหวาง
จังหวัด   และเสนทางเช่ือมระหวางอำเภอตางๆ  มีการเดินทางโดยรถโดยสารขนาดเล็ก 

  ถนน   
  สภาพถนนในเขตเทศบาลเปนถนนแอสฟลทติก  ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและถนนลูกรัง  แยกเปน 
 -   ถนนสายหลัก   ไดแก   ถนนนครสวรรค  ถนนริมคลองสมถวิล   ถนนผดุงวิถี   
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนศรีสวัสด์ิดำเนิน  ถนนนาควิชัย  ถนนมหาชัยดำริห  ถนนถีนานนท           
ถนนจุฑางกูร   ถนนสารคาม-วาป 
 -  ถนนสายรอง  ไดแก   ถนนวรบุตร  ถนนราษฏรอุทิศ ถนนศรีราชวงศ ถนนมนตรี
บำรุง  ถนนอัตถบัญชา  ถนนธรรมวงศสวัสด์ิ  ถนนฉิมพลีเจริญ   ถนนเสมา 1  
สภาพถนน  แยกเปน 
 -  ถนน ค.ล.ส.  จำนวน   352   สาย    ระยะทาง  130  กิโลเมตร 
 -  ถนนลาดยาง       จำนวน    10   สาย    ระยะทาง   30  กิโลเมตร 
 -  ถนนลูกรัง   จำนวน    20   สาย    ระยะทาง   10  กิโลเมตร 

   สะพาน   
   สะพานในเขตเทศบาลมีจำนวน  22  แหง  สะพานลอย จำนวน 4 แหง  ต้ังอยู
บนถนนนครสวรรค  จำนวน  2  แหง  และถนนผดุงวิถี จำนวน 2 แหง  ซึ่งเปนถนนสายหลักที่มีปญหา
การจราจรโดยเฉพาะสะพานลอยคนเดินขาม  ถนนนครสวรรคตรงบริเวณตลาดสดเทศบาล  การจราจรใน
เขตเทศบาลจะหนาแนนในชวงเชาและชวงเย็นบนถนนที่มีสถานศึกษาต้ังอยู   ไดแก  ถนนริมคลอง             
สมถวิล  ถนนนครสวรรค  ถนนผดุงวิถี  และถนนศรีสวัสด์ิดำเนิน 

  การใหบริการขนสงมวลชน และการจัดการขนสงมวลชนในเขตเทศบาล  ไดแก  
    (1)  จุดรถโดยสารขนาดเล็ก (สองแถว) ซึ่งเอกชนดำเนินการ   ไดแก 

-  สายบานสอง–มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ขามเรียง) 
-  สายเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม–มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ศรีสวัสด์ิ) 
-  สายวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม–สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม 
-  สายที่วาการอำเภอเมืองมหาสารคาม–มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-  สาย บขส. – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขามเรียง) 

    -  สายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศรีสวัสด์ิ) – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขามเรียง) 
    (2)  จุดรถสามลอเครื่องและรถจักรยานยนตรับจาง  ไดแก 

           -  หนาตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม -  สามแยกทางไปจังหวัดกาฬสินธุ 
           -  หนาสถานีขนสงจังหวัดมหาสารคาม  -  สี่แยกวัดสามัคคี 
           -  ภายในสถานีขนสงจังหวัดมหาสารคาม -  หนาโรงพยาบาลมหาสารคาม  
          -  หนาธนาคารทหารไทย  สาขามหาสารคาม -  ดานขางหางเสริมไทยพลาซา  
           -  สามแยกรานนาทีทอง  ทางไปจังหวัดรอยเอ็ด -  หอนาิกา  ขางโรงเรียนผดุงนารี 
           -  ดานหลัง บริษัทไปรษณียไทย จำกัด สาขามหาสารคาม 

 (3)  จุดรถแท็กซี่มิเตอร   สอบถามหรือเรียกแท็กซี่  โทร.043777300 , 043777400 
    - หนาสถานีขนสงจังหวัดมหาสารคาม   
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               - หนาหางเสริมไทยคอมเพล็กส   
    - หนาตลาดเอ็กสโปร           
    

  2) การประปา 

    การใชบริการน้ำประปาในเขตเทศบาล  ไมสามารถระบุตามจำนวนครัวเรือนที่มีใน
ฐานขอมูลของสำนักทะเบียนทองถ่ินได แตสามารถสำรวจไดดังน้ี 

  -   จำนวนผูใชน้ำทั้งหมด   จำนวน      20,029  ราย   
  -   ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได จำนวน      26,904  ลบ.ม./วัน 
  -   ปริมาณน้ำผลิตเพื่อจาย  จำนวน      19,148  ลบ.ม./วัน 
 -   แหลงน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ไดแก แหลงน้ำใตดิน และมีแหลงน้ำตามธรรมชาติ   
คือ แมน้ำชี    
                         (ที่มา : การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม  ขอมูล ณ เดือนเมษายน  2560) 
 

  3)  ไฟฟา 

   ไฟฟาที่ ใชในเขตเทศบาลอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
มหาสารคาม  เน่ืองจากไมสามารถระบุการใชไฟฟา ตามจำนวนครัวเรือนที่มีในฐานขอมูลของสำนัก
ทะเบียนทองถ่ินได  แตสามารถสำรวจตามจำนวนการใชเปนครอบครัวได จึงมีรายละเอียดของจำนวนผูใช
ไฟฟาทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน  14,186 ราย   
                                (ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม   ขอมูล ณ  เดือนเมษายน  2560) 
 

   -   ไฟฟาแสงสวาง  ขนาดความสูง  20  เมตร  บริเวณสวนหนองขา 
-   ไฟฟาแสงสวาง  ขนาดความสูง  20  เมตร  บริเวณหนาสถานีตำรวจ    44  ตน    

-   ไฟฟาสาธารณะ  ไฟฟาสองสวาง  มีจำนวนประมาณ  7,950 จุด  ครอบคลุมถนนทุกสาย  
สวนสาธารณะ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตลาดสดเทศบาล ตลาดโตรุง ศูนยกีฬาเยาวชน สำนักงานเทศบาล  
สถานีขนสง  เปนตน ( ที่มา : งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ  สำนักการชาง  ณ  เดือนเมษายน  2560) 

 

 4)  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

   โทรศัพท    แยกเปน 
   (1)  โทรศัพทสาธารณะในเขตเทศบาล   จำนวน     392    เลขหมาย   
   (2)  โทรศัพทสวนบุคคลในเขตเทศบาล  จำนวน   4,840    เลขหมาย   แยกเปน 
  -  สวนราชการ                     532    เลขหมาย 
  -  บานพักอาศัย             3,668    เลขหมาย 
  -  สถานประกอบการธุรกิจ       640   เลขหมาย 
    (ที่มา  :  บริษัท ทีโอที คอปเปอรเรชั่น จำกัด มหาชน (สาขามหาสารคาม) ขอมูล  ณ  เดือนเมษายน  2559) 
 

   บริษัทไปรษณียไทย  จำกัด  (สาขามหาสารคาม)   มีจำนวน  2  แหง   
    -  ไปรษณียรับจาย (ปณจ.)  จังหวัดมหาสารคาม 
            -  ไปรษณียรับฝากโนนศรีสวัสด์ิ   
   สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตเทศบาล   มีจำนวน  22   สถานี  

  หอกระจายขาวในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  มีจำนวน  17 แหง   
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   ศูนยวิทยสุื่อสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม  นามขายเรียก  ศูนยสุริยา  ความถ่ี   
162.55  MHz  ที่ต้ัง อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด   
อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม   
 

2.1.6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  (1)  การกำจัดขยะมูลฝอย / สิ่งปฏิกูล 

 (1.1)  วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย  โดยมี  จัดเก็บเอง    
  (1.2)  ปริมาณขยะมลูฝอยประมาณ        49  ตัน / วัน 
  (1.3)  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยทั้งหมด  13  คัน   แยกเปน 
  -  รถเก็บถังคอนเทนเนอร  จำนวน 1  คัน     
  -  รถขยะปกอัพเปดขาง  จำนวน  2  คัน 
  -  รถขยะแบบอัดทาย  จำนวน  10  คัน  ดังน้ี 
   1)  ขนาดความจุ   10  ลบ.ม.  จำนวน  4  คัน 
   2)  ขนาดความจุ     8  ลบ.ม.  จำนวน  5  คัน 
   3)  ขนาดความจุ     6  ลบ.ม.  จำนวน  1  คัน 

 (1.4)  ถังรองรับขยะมูลฝอย  จำนวน   2,600   ใบ 
 (1.5)  ถังคอนเทนเนอร ขนาดความจุ 4 ลบ.ม. จำนวน 15 ใบ  

   (1.6)  พนักงานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย     จำนวน    97   คน 
   (1.7)  มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย  จำนวน    49   ไร    
ท่ีต้ัง  บานหนองปลิง  ถ. สารคาม – วาป   ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

 (1.8)  รถยนตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  5  คัน 
 (1.9)  สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล   1  แหง  

ท่ีต้ัง  บานหนองปลิง  ถ. สารคาม – วาป   ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
  (1.10)  การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล  โดยจางเอกชนจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูลไปกำจัด  
มีรถเอกชนดำเนินการ  จำนวน  5  คัน 
(ที่มา :   สำนักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขอมูล ณ  เดือนเมษายน  2560) 
 

 (2)  น้ำเสีย   

 แหลงกำเนิดน้ำเสียในเขตเทศบาลมาจากหลายแหลงดวยกัน  เชน  อาคารบานเรือน 
โรงเรียน โรงพยาบาล  คลินิกเอกชน รานอาหาร / ภัตตราคาร  โรงแรม  สถานีบริการน้ำมัน  ตลาดสด โรง
ฆาสัตว  ฯลฯ  จากการประมาณการอัตราการเกิดน้ำเสียตอวันในเขตเทศบาล  ในป  พ.ศ.  2557  พบวามี
ประมาณ  12,000   ลูกบาศกเมตรตอวัน  ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียที่เทศบาลเลือกใชในปจจุบันคือ  ระบบ
รวบรวมน้ำเสียแบบรวม  ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเมือง  ซึ่งปจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับ
และบำบัดน้ำเสียไดเพียง  4,200  ลูกบาศกเมตรตอวัน  สำหรับในอนาคตเทศบาลมีโครงการ             ที่
จะกอสรางระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียฝงตะวันตกเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มข้ึนตอไป    
(ที่มา :   สำนักการชาง   เทศบาลเมืองมหาสารคาม   ขอมูล  ณ   เดือนพฤษภาคม   2560)   

 (3)  การระบายน้ำ 
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  3.1  จำนวนราง / ทอระบายน้ำ จำนวน  148  สาย  รวมระยะทาง  50  กิโลเมตร 
  3.2  ถนนที่มีราง / ทอระบายน้ำ  ทั้ง  2  ดานของถนน  จำนวน   128   สาย   
ระยะทาง  45  กิโลเมตร 
  3.3  ถนนที่มีราง / ทอระบายน้ำดานเดียว จำนวน 20 สาย  ระยะทาง  5  กิโลเมตร 
  3.4  ถนนที่ไมมีราง / ทอระบายน้ำ จำนวน  149 สาย  ระยะทาง  40  กิโลเมตร 
  3.5  พื้นที่น้ำทวมถึง   คิดเปนรอยละ    10    ของพื้นที่ 
  3.6  ระยะเฉลี่ยที่มีน้ำทวมขังนานที่สุด  2-3  เดือน   ประมาณชวงเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม  สาเหตุของการเกิดน้ำทวมขังเกิดจากน้ำลนตลิ่ง , สภาพพื้นที่เปนที่ลุม 
  3.7  เทศบาลไดมีการทำความสะอาดราง /ทอระบายน้ำ อยางนอยปละ 3 ครั้ง 
 
 

              (4)    แหลงน้ำ 

            4.1  หนอง  บึง  จำนวน    7    แหง    ไดแก     
1) หนองบัวแดง (12  ไร)  คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ    28,800   ลบ.ม. 
2) หนองอีเกง (11  ไร)     คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ    52,800   ลบ.ม. 
3) หนองบอน  (7 ไร)       คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ    22,400   ลบ.ม. 
4) หนองบักกิ้ง (3  ไร)      คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ      3,800   ลบ.ม. 
5) หนองกระทุม (60 ไร)    คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  192,000   ลบ.ม. 
6) หนองหอย  (5  ไร)       คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ      8,000   ลบ.ม. 
7) หนองเลิงน้ำจั้น   (33  ไร   15  งาน   98.82  ตารางวา)  คิดเปนพื้นที่กักเก็บ 

น้ำประมาณ    28,800  ลบ.ม. 
          4.2  คลอง  ลำธาร  หวย     จำนวน  3  แหง   ไดแก   
 1)  คลองสมถวิล 
 2)  ลำหวยคะคาง 
 3)  ลำรางกุดนางใย 
 

2.1.7 ดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 (1)   การศึกษา 
  เทศบาลเมืองมหาสารคาม เปนศูนยกลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
ซึ่งไดช่ือวาเปนเมือง  “ตักสิลานคร” เน่ืองจากเปนที่รวมของสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทุกระดับ  ต้ังแต
ระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เปนจังหวัดที่มีสถานศึกษาเกือบทุกสังกัดกระจายอยูใน
จังหวัด โดยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สามารถจำแนกตามระบบการศึกษาและสังกัด  ไดดังน้ี 

 

 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา     จำนวน   2   แหง   ประกอบดวย 
(1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน   2   แหง  ประกอบดวย 
   (1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
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   (2)  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1      

จำนวน  2  แหง ประกอบดวย 
(1) โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
(2) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เขต  26      
จำนวน  2  แหง ประกอบดวย 

(1)  โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
(2)  โรงเรียนผดุงนาร ี

 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
   (1)   สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม 
 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   (1)   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม    
 สถานศึกษาอ่ืนๆ   ประกอบดวย  

(1)   โรงเรียนอนุบาลกิตติยา    (เอกชน) 
(2)   โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม  (เอกชน) 
(3)   โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน  (เอกชน) 
(4)   โรงเรียนอภิสิทธ์ิปญญา  (เอกชน) 
 

 สถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม    จำนวน  7  แหง   ประกอบดวย 

 (1)  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร        
 (2)  โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา  
 (3)  โรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย  
 (4)  โรงเรียนเทศบาลบานคอ 
 (5)  โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 
 (6)  โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิศรี 

   (7)  โรงเรียนเทศบาลบานแมด 

 (2)  วัฒนธรรมและประเพณี 
  เน่ืองจากประชาชนสวนใหญ นับถือพุทธศาสนา และสวนใหญเปนชาวพื้นเมืองอีสาน
ด้ังเดิม ลักษณะวิถีชีวิตเปนผูยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี โอบออมอารี และจะใหความรวมมือ  ในการ
จัดงานประเพณีที่เทศบาลไดจัดข้ึนอยางตอเน่ืองและเปนประจำทุกป 

 ประเพณีทองถ่ินท่ีสำคัญ     มีดังน้ี 

    (1)  งานวันขึ้นปใหม  ในวันข้ึนปใหมของทุกป ประชาชนนิยมทำบุญตักบาตร 
เพื่อเปนสิริมงคลในการเริ่มตนปใหม ตลอดจนขอพรปใหมจากผูอาวุโสและพระเถระในทองถ่ิน   ดังน้ัน  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม   จึงจัดใหมีประเพณีทำบุญตักบาตรในวันข้ึนปใหมข้ึนเปนประจำทุกป  
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    (2) งานบุญเบิกฟาและกาชาด ถือวาเปนงานบุญศักด์ิสิทธ์ิจัดข้ึนเพื่อฉลองตน
ฤดูกาล ทำนาในวันข้ึน  3  ค่ำ เดือน  3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธของทุกป) ใชบริเวณหนาศาลากลางเดิม  
(ถนนนครสวรรคชวงหนาตลาดถึงหนาโรงเรียนสารคามพิทยาคม  ถนนผดุงวิถีถนนชวงวงเวียน              
หอนาิกาถึงสี่แยกพระเจริญราชเดช)  เปนสถานที่จัดงานเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน มีการแสดง  
การละเลนพืน้บาน  และการออกรานของสวนราชการตาง ๆ ผูมาเที่ยวชมงาน  มีทั้งประชาชนในเขต
เทศบาลฯ  เขตอำเภอรอบนอกและจังหวัดใกลเคียง 
   (3)  งานประเพณีสงกรานต  เปนประเพณีทีไ่ดรับการสืบสานและอนุรักษ  กัน
มายาวนาน  มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมธรรม บงบอกถึงวิถีชีวิตและสังคมไทยทียึ่ดมั่นในศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรมรวมถึงการอยูรวมกันอยางสงบสุข  สงกรานต  หมายถึง กาวข้ึน ยางข้ึน หรือ                 การ
ยายที ่คือพระอาทิตย ยางข้ึนสูราศีใหม หมายถึง วันข้ึนปใหม ซึ่งอยูในชวงวันที่ 13, 14 และ15 เมษายน 
ของทุกปซึ่งวันสงกรานตน้ัน วันที่  13 เมษายน  เรียกวา “วันมหาสงกรานต” สำหรับ วันที่ 14  เปนวันเนา  
และวันที่  15  เปนวันเถลิงศกของจุลศักราช 
    (4)  งานประเพณีบุญบั้งไฟ  เปนประเพณีทีเ่กิดจากความคิด ความเช่ืออัน
เกี่ยวกับวิถีแหงพื้นฐานชีวิต และการทำมาหากินของชาวอีสาน ที่แสดงออกถึงความเคารพนับถือตอเทวดา
หรือพญาแถน โดยการจุดบูชาบั้งไฟเพื่อขอประทานฝนใหตกตองตามฤดูกาล 
   (5)  งานแหเทียนเขาพรรษา  เปนงานบุญประเพณีวัน ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 8 โดย
เทศบาลเมืองมหาสารคามรวมกับประชาชนในชุมชน ทั้ง  30  ชุมชน  รวมทำกิจกรรมโดยนำเทียน ไป
ถวายวัดที่อยูใกลเคียง เพื่อถวายปจจัยไทยทานแดพระภิกษุสงฆในการจำพรรษาตลอดฤดูเขาพรรษา ซึ่ง
สรางความสามัคคีของคนในชุมชน  ตลอดจนเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
 
   (6)  งานประเพณีลอยกระทง เปนประเพณีสำคัญวันข้ึน 15 ค่ำ เดือน 12  
มีขบวนแหกระทงใหญและนางนพมาศของชุมชนตาง ๆ ซึ่งสรางความสามัคคีของชุมชนในเขตเทศบาล 
ตลอดจนเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
 
 

 2.1.8 ดานสังคมอยูดีมีสุข 

 1)   สังคม 
  เทศบาลเมืองมหาสารคาม   มีสภาพเปนชุมชนเมืองกึ่งชนบท ยังยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ ยึดถือติดตอกันมา และมีการแบงชุมชนยอยในเขตเทศบาล ออกเปน             
30 ชุมชนยอย  มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน  เพื่อชวยเหลือพัฒนาชุมชนของตนเองและเปน         
ผูประสานการพัฒนากับเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

   

 

 

               2)  ศาสนา   
   ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สวนใหญ นับ ถือศาสนาพุทธ  
นอกจากน้ันมีการนับถือศาสนาอื่นๆ  เชน  ศาสนาคริสต  และอิสลาม  มีดังน้ี 
   (1)  วัดในพระพุทธศาสนา  มีจำนวนทั้งสิ้น  17 แหง  ไดแก  
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1. วัดมหาชัย (วัดอารามหลวง)  10. วัดปาประชาบำรุง  
2. วัดนาควิชัย   11. วัดอภิสิทธ์ิ 
3. วัดบูรพาราม  (สองใต)    12. วัดศรีสวัสด์ิ  
4. วัดบานแมด     13. วัดปาศุภมิตร  
5. วัดปจฉิมทัศน    14. วัดธัญญาวาส   
6. วัดโพธ์ิศร ี    15. วัดเครือวัลย   
7. วัดสองเหนือ   16. วัดโนนแทน   
8. วัดสามัคคี     17. วัดอุทัยทิศ   
9. วัดปาอัมพสันติวัน    
 

   (2) ศาสนาคริสต    มีโบสถคริสตจำนวน   4  แหง  ไดแก 
1. คริสตจักรมหาสารคาม   (ทางไป ม.ใหม อ.กันทรวิชัย) 
2. ศาสนจักรของพระยูซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสดุทาย (ขางโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา)  
3. โบสถแมพระรักเกียรติยกข้ึนสวรรค (โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม) 
4. คริสตจักรนาซารีนมหาสารคาม  (ทางไปชุมชนบานแมด) 
   (3) มัสยิด  มี 1  แหง  คือ  มัสยิดดนูรุลเอี้ยะหซาน  มัสยิดกลาง        
จังหวัดมหาสารคาม 

  3)  กีฬา  นันทนาการ / พักผอน 
     สนามกีฬาอเนกประสงค จำนวน    7    แหง  
    สวนสาธารณะ  จำนวน    7   แหง  ไดแก 
  -  สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น   33.16 ไร   - สวนสุขภาพสมถวิล           3.05 ไร 
  -  สวนสาธารณะศรีสวัสด์ิ      0.3  ไร   - สวนสุขภาพบานสองนางใย  5.74 ไร 
  -  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ   12.49 ไร   - สวนสาธารณะหนองขา        41 ไร     
  -  สวนสาธารณะประมวลสุข 2.03  ไร    
   สนามฟุตบอล  จำนวน    19  แหง  (ต้ังอยูในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน) 
   สนามบาสเกตบอล จำนวน    10  แหง  (ต้ังอยูในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน)       
   สระวายน้ำ จำนวน   1  แหง   (ต้ังอยูสถาบันการพลศึกษามหาสารคาม) 
   สระวายน้ำ จำนวน   1  แหง   (ต้ังอยูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 
   สระวายน้ำ จำนวน   1  แหง (ต้ังอยูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง) 
   สระวายน้ำของเอกชน  จำนวน  2 แหง (โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามและหมูบาน
อยูเจริญ)  หองสมุดประชาชน จำนวน  1  แหง    
   สนามเด็กเลน   จำนวน  2  แหง 
   สนามกีฬาที่อยูในสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
 
 

  4)  ดานสาธารณสุข 

      4.1  โรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม   จำนวน  2  แหง  ไดแก 
    (1)  โรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน  1  แหง  เตียงคนไข   จำนวน 472 เตียง 
ท่ีต้ัง   :   1105  ถนนผดุงวิถี  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม   44000 
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โทรศัพท   :  0-4371-1289  , 0-4371-1463 , 0-4374-0993 – 6 โทรสาร 0-4371-1433 
   (2)  โรงพยาบาลเอกชน    จำนวน  1 แหง เตียงคนไข จำนวน  50  เตียง 
ท่ีต้ัง   :   โรงพยาบาลมหาสารคาม อินเตอรเนชันแนล   ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
44000    โทรศัพท  :   0-4372-1770   ,   0-4372-3669 

4.2  ศูนยบริการสาธารณสุข    จำนวน   5  แหง   ไดแก 
 ศูนยบริการสาธารณสุข (ศูนยบูรพา) สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี    สังกัด  โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองอุทัยทิศ    สังกัด  โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสด์ิ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 ศูนยบรกิารทางการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสาคาม 

 

   4.3  คลินิกเอกชน    จำนวน   54   แหง   ไดแก 
 คลินิกเวชกรรม  จำนวน  41 แหง  
 คลินิกทันตกรรม  จำนวน   4 แหง 
 คลินิกผดุงครรภ  จำนวน   4     แหง 
 คลินิกแพทยแผนไทย จำนวน   3     แหง 
 คลินิกแล็ป  จำนวน   1     แหง 

 
 
 
 

   4.7   บุคลากรทางการแพทย ท่ีปฏิบั ติหนาท่ีในสถานพยาบาลสังกัดเทศบาล                         
เมืองมหาสารคาม (ศูนยบริการทางแพทยบูรพา)    

  พยาบาล      จำนวน         5   คน   
  ทันตแพทย     สัปดาหละ     1   คน / ครั้ง  
  นักวิชาการสุขาภิบาล      จำนวน         2   คน                
  อสม.       จำนวน      265   คน  

 4.8   ชมรมตาง ๆ ท่ีจัดต้ังขึ้นในเขตเทศบาล    จำนวน   8  ชมรม    ไดแก 
       1)  ชมรมแตงผม–เสริมสวย เทศบาลเมืองมหาสารคาม 6)  ชมรมออกกำลังกาย 
       2)  ชมรมตลาดสดเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  7)  ชมรมผูสูงอายุ 
       3)  ชมรมตลาดโตรุงเทศบาลเมืองมหาสารคาม  8)  ชมรมคนพิการ 
       4)  ชมรมรานอาหาร     9)  ชมรมตลาดหาแยก 
       5)  ชมรม อสม.      

  5)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      เทศบาลเมืองมหาสารคามมีวัสดุ  อุปกรณและ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

  5.1) สถานีดับเพลิง จำนวน ๒  ศูนย 
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   (1) สถานีดับเพลิงศูนยสุริยา     สถานที่ต้ังเลขที ่๒๗ ถนนผังเมืองบัญชา               
ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 
   (2) สถานีดับเพลิงยอยเลิงน้ำจัน้   สถานที่ต้ังเลขที ่๑๘๒ ถนนจุฑางกูร ตำบล
ตลาด อ.เมือง   จ.มหาสารคาม 

5.2) ยานพาหนะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (1) รถยนตดับเพลิง  จำนวน  ๓ คัน 
   (2) รถยนตบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน  ๕ คัน    แยกเปน 
    - ขนาดความจุ  ๑๐,๐๐๐ ลิตร  จำนวน  ๒  คัน 
    - ขนาดความจุ    ๗,๐๐๐ ลิตร  จำนวน  ๑  คัน 
    - ขนาดความจ ุ ๖,๐๐๐ ลิตร  จำนวน   ๒  คัน 
   (3) รถยนตกูภัยเอนกประสงคพรอมอุปกรณชวยชีวิต    จำนวน  ๑  คัน 
   (4) รถยนตตรวจการณ     จำนวน ๒  คัน 
 
 
 
 

5.3) วัสดุ อุปกรณ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (1) เรือทองแบน     จำนวน    ๑  ลำ 

   (2) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม (เครื่องฮอนดา) จำนวน  ๑๐  เครื่อง 
   (3) เครื่องสูบน้ำคูโบตา    จำนวน    ๔   เครื่อง 
   (4) วิทยุสื่อสาร       แยกเปน 
    - วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ   จำนวน   ๑๐ เครื่อง 
    - วิทยุสื่อสารประจำศูนย   จำนวน     ๒ เครื่อง 
    - วิทยุสื่อสารประจำรถยนต  จำนวน     ๘ เครื่อง 

5.4) อาสาสมัครปองกันภัยฝาพลเรือน(อปพร)  จำนวน   ๕๕๐ คน 
5.5) การปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมา (พ.ศ.2557)   

    (1) ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติหนาที ่  จำนวน  ๑,๒๑๐  ครั้ง 
   (2) ในรอบปที่ผานมามีการฝกซอม   จำนวน       ๗๒  ครั้ง 
 แยกเปน 
    - ฝกซอมแผนประจำสัปดาห  จำนวน     ๔๘ ครั้ง 
    - ฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ จำนวน     ๒๔ ครั้ง  

(ที่มา : ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ณ  เดือนเมษายน  2559) 
 

  6)  การเกษตรกรรม 

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มลีักษณะเปนชุมชนเมืองกึ่งชนบท  จึงยังคงมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การปลูกขาว  ถ่ัว  และผักตาง ๆ  เปนตน  และผลจากการพัฒนาเมือง
ที่มีมาอยางตอเน่ืองน้ัน  ทำใหพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีสภาพความเปนเมืองเพิ่มมากข้ึน  
พื้นที่ในหลายสวนของเทศบาลซึ่งแตเดิมเคยเปนพื้นที่เกษตรกรรม  ถูกเปลี่ยนสภาพเปนที่อยูอาศัย  โรงงาน
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อุตสาหกรรม  ดังน้ันผลิตผลจากการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลซึ่งสวนใหญเปนพืชผักสวนครัว  จึงเริ่มลด
จำนวนลงตามสัดสวนพื้นที ่

  7)  การพาณิชยกรรม 

  กิจการคาสวนใหญเปนธุรกิจตอเน่ืองกับสินคาเกษตร   รานจำหนายของเบ็ดเตล็ด 
รานอาหาร  เครื่องด่ืม   รานรับจางพิมพเอกสาร   รานถายรูป  รานโฆษณา  รานแตงผม  เปนตน 
  ประเภทและจำนวนสถานประกอบการดานการพาณิชยกรรมและการบริการ  มีดังน้ี 
 1.  สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม   เชน 
                       -  สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน        7       แหง 
 -  ตลาดสดเทศบาล   จำนวน        1        แหง 
 
 2.  สถานประกอบการเทศพาณิชย 
 -  สถานธนานุบาล   จำนวน         1        แหง 
 -  โรงฆาสัตว    จำนวน         1        แหง 
   3.  สถานประกอบการดานบริการ 
 3.1   โรงแรม             จำนวน  15  แหง        
 3.2   อาพารทเมนท จำนวน  20  แหง       
 3.3   บังกะโล   จำนวน   7  แหง   
 3.4   หางสรรพสินคา  จำนวน   3  แหง   
 3.5   โรงภาพยนตร    จำนวน   3  แหง   
                        3.6   สถานที่จำหนายอาหารสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข   
มีจำนวน  400   แหง (ที่มา : สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอมูล ณ  เดือนเมษายน 2560) 
 
 
 
 

 

2.2  ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 2.2.1  การปกครองรูปแบบเทศบาล 

  องคกรเทศบาล  เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง  ประกอบดวย   
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในทองถ่ิน  โดยสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามทำหนาที่ฝายนิติบัญญัติมีจำนวน  18  คน  และมีนายกเทศมนตรีเปน               ฝาย
บริหาร 

     สภาเทศบาล  สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง และอยู
ในตำแหนงวาระละ  4  ป  มีจำนวน 18  คน  มีประธานสภา  1  คน และรองประธานสภา 1 คน              
โดยผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  
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   คณะผูบริหาร  ประกอบดวย  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง และรอง
นายกเทศมนตรี   จำนวน 3 คน  ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี   จำนวน  1  คน  และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน  ซึ่งมาจากนายกเทศมนตรีแตงต้ัง 
 
 
 
 

 2.2.2 การเลือกต้ัง  

  เทศบาลเมืองมหาสารคามแบงเขตการเลือกต้ังเปน 3 เขต มีจำนวนชุมชนทั้งสิ้น       30  
ชุมชน  ดังน้ี 

ตารางท่ี  4  :  แสดงเขตการเลือกต้ังของชุมชนท้ัง 30 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 
 ชุมชนตักสิลา  
 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 1  
 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 2  
 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 3  
 ชุมชนปจฉิมทัศน 1  
 ชุมชนปจฉิมทัศน 2  
 ชุมชนธัญญา 4 
 ชุมชนศรีมหาสารคาม 
 ชุมชนเครือวัลย 2  

 

 ชุมชนธัญญา 1  
 ชุมชนธัญญา 2 
 ชุมชนธัญญา 3  
 ชุมชนสามัคคี 1  
 ชุมชนสามัคคี 2  
 ชุมชนมหาชัย  
 ชุมชนโพธ์ิศรี 1  
 ชุมชนโพธ์ิศรี 2  
 ชุมชนนาควิชัย 1  

 

 ชุมชนเครือวัลย 1 
 ชุมชนนาควิชัย 2  
 ชุมชนนาควิชัย 3  
 ชุมชนอภิสิทธ์ิ 1  
 ชุมชนอภิสิทธ์ิ 2  
 ชุมชนอุทัยทิศ 1  
 ชุมชนอุทัยทิศ 2  
 ชุมชนอุทัยทิศ 3  
 ชุมชนอุทัยทิศ 4  
 ชุมชนสองเหนือ  
 ชุมชนสองใต  
 ชุมชนบานแมด 

 2.2.3  โครงสรางและบุคลากรในการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม                    
เทศบาลเมืองมหาสารคามแบงสวนการบริหารออกเปน  10  สวนและ 1 หนวยงานเทศพาณิชย  ไดแก 
  1) สำนักปลัดเทศบาล   7) กองสวัสดิการสังคม 
  2) สำนักการชาง          8) กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวฯ 
  3) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    9) กองกิจการสภา 
  4) กองคลัง  10) หนวยงานตรวจสอบภายใน 
  5) กองการศึกษา  11) สถานธนานุบาล             
  6) กองวิชาการและแผนงาน 
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ตารางท่ี  5   : แสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม      มีดังนี ้
 

สวนราชการ 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง

ช่ัวคราว 
 

รวม 
สามัญ ถาย

โอน 
พนักงานครู 
เทศบาล 

เทศ 
บาล 

 

สถาน 
ศึกษา 

เทศ 
บาล 

สถาน 
ศึกษา 

สำนักปลัดเทศบาล 20 - - 4 - 42 - 66 
สำนักการชาง 18 2 - 2 - 59 - 81 
สำนักการสาธารณสุขฯ 9 - - 2 - 80 - 91 
กองคลัง 21 - - 1 - 16 - 38 
กองการศึกษา 13 - 181 - 5 6 19 224 
กองวิชาการฯ 12 - - - - 9 - 21 
กองสวัสดิการสังคม 8 - - - - 3 - 11 
กองทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 4 - - - - 6 - 10 
กองกิจการสภา 3 - - - - - - 3 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - - - - - - 1 
สถานธนานุบาล - - - 7 - - - 7 

รวม 109 2 181 16 5 221 19 553 
 

(ที่มา :  งานการเจาหนาที่  สำนักปลัดเทศบาล ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม  2560) 
 

2.2.4  การบริหารรายรับและรายจายในปงบประมาณท่ีผานมาเปรียบเทียบยอนหลัง  5  ป  

        ตารางท่ี  6  :  แสดงสถานะการคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

ปงบประมาณ 
/รายการ 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ.  2559 

รายรับจริง 342,368,980.36 328,376,604.09 380,173,032.60 394,725,280.79 392,921,793.05 

รายจายจริง 305,818,662.32 312,761,730,64 350,247,161.48 325,187,702.15 357,656,959.24 

(ที่มา  :  กองคลัง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขอมูล ณ  เมษายน  2560) 
 
 
 
 

 

 

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 4 ป (พ.ศ. 2561-2565)   

วิสัยทัศน 

“ องคกรคุณภาพ  การศึกษาเดน 

   เปนเมืองนาอยู   สูสังคมเปนสุข ” 

 

 กำหนดจุดยืนเปน  เมืองคุณภาพ  สังคมคุณภาพ  ชีวิตคุณภาพ  การจัดการคุณภาพ 

 
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (Missions) 

1. พัฒนาศักยภาพขององคกรใหเปนองคกรคุณภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมทั้งสรางและ

พัฒนาแหลงเรียนรู  
3. พัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต   
4. สรางสังคมใหมีสุข  สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งและสรางสรรค รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค (Objectives) 

 

เมืองนาอยู 

องคกรคุณภาพ 

การศึกษาเดน 

สังคมมีสุข 

เมืองคุณภาพ 

สังคมคุณภาพ 

ชีวิตคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ 
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1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองคกร เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรใหมี
วัฒนธรรมองคกรในการบริการ และการดำเนินงานอยางทั่วถึง เสมอภาค และโปรงใส โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน องคกรเอกชน และหนวยงานภาครัฐ 

2. เพื่อบริหารจัดการการศึกษาทองถ่ิน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
รวมทั้งสรางเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู สงเสริมการศึกษาเรียนรูเพื่อใหเปน เมืองศูนยกลางการศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาเมืองใหรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ           
มีอัตลักษณเชิงประวัติศาสตร มีการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการที่สาธารณประโยชน  
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองใหเปนเมืองสีเขียว (Green City) 

4. เพื่อสรางสังคมใหมีสุข  สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งและสรางสรรค รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและสรางทุนทางสังคม และเศรษฐกิจทองถ่ิน และสงเสริมสวัสดิการใหประชาชนอยูดีมีสุข            
มีการพึ่งพาเอื้ออาทร และสมานฉันท 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 

 1. บุคลากรมีความรูความสามารถ และจิตสำนึกในการบริการประชาชน และพัฒนางานอยางมี
คุณภาพ 

2. ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดมาตรฐานทั่วถึง  สรางโอกาสการเรียนรูอยาง 
เทาเทียมกัน มีการเรียนรูตลอดชีวิต  รวมทั้งอนุรักษสืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถ่ิน 

3. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางทั่วถึง และเพียงพอ  การคมนาคมขนสง การจราจร        
มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

4. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สรางสังคมชุมชนเขมแข็ง เอื้ออาทร และสมานฉันท 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ และหางไกลยาเสพติด 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  1   การพัฒนาศักยภาพองคกร  
แนวทางการพัฒนาที่ 1   พัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดรับการเปนสมาชิกอาเซียน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนาที ่3   พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4   เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได  

   

 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2    การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 1   พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไดมาตรฐานและทั่วถึง  

ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยใหโรงเรียน 
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาอาคารสถานที่และสรางเสริมแหลงเรียนรูใหเอื้ออำนวย 
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ตอการเรียนรู 
แนวทางการพัฒนาที่ 3   พัฒนาสังคมสอดรับกับการเปนสมาชิกที่ดีของ 

ประชาคมอาเซียน  
แนวทางการพัฒนาที่ 4   พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 5   อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

ทองถ่ิน ดนตรี และกีฬา 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3    การพัฒนาศักยภาพเมือง  
  แนวทางการพัฒนาที่ 1    พัฒนาระบบคมนาคม และการจราจร ที่มีความเหมาะสม 
     กับเมือง 

แนวทางการพัฒนาที่ 2    เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันน้ำทวม และการบำบัดน้ำเสีย 
แนวทางการพัฒนาที่ 3    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4    การพัฒนาสังคมมีสุข และเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

อยางทั่วถึง 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   การสรางสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท 
แนวทางการพัฒนาที่ 3   การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำร ิ

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 4   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อาชญากรรม และอุบัติเหตุ 

ดานการจราจรในทองถ่ิน 
 

บทท่ี  3 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ. 2561 – 2565 
                   

 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

3.1 กรอบแนวคิดหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 (1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช
ดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ต้ังแตกอนเกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกจิ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ
ดำรงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการ 
ดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให กาวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
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ภายนอกและภายในทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิง ในการนำ 
วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสำนึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร               
มีสติ ปญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำ  มีหลัก
พิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี  

 1) กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง
และความย่ังยืนของการพัฒนา  

 2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุก
ระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน  

 3) คำนิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กัน ดังน้ี  
- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดย

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน 

จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึน
จากการกระทำน้ัน ๆ อยางรอบคอบ  

- การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน
ในอนาคตทั้งใกลและไกล  

4)  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน ตอง
อาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ  

- เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกีย่วกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนำความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตยและมีความอดทน  มีความเพียรใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต  

5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
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(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  11          

(พ.ศ. 2555-2559)  
 

        วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

        พันธกิจ 

1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง
เสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอยางเหมาะสม
ในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน มีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค 
และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

        วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทัง้ทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
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3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน มีความเช่ือมโยง
กับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมภิาคอาเซียน 
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นาไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ำ 

4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 

 เปาหมายหลัก 

1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ำในสังคม
ลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมต่ำกวา ๕.๐ คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสำคัญกับการ
เพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ำกวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ำกวา
รอยละ 30.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

 ตัวชี้วัด 
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มี

รายไดสูงสุดรอยละ 10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ัน 

2) จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ำและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวนการปลอย
กาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลำดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 

 

         ยุทธศาสตรการพัฒนา   ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 

1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม   ใหความสำคัญกับ 

1.1)  การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง  

1.2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ   



 

 

 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองมหาสารคาม   

 

 

1.3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวน
รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศร ี  

1.4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง 
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ 
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสำคัญกับ 
2.1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม  
2.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพ            

คนไทยทุกชวงวัย  
  2.3) การสงเสรมิการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะ           
คนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  
  2.4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของ 
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอาน 
  2.5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  
 3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหาร  และพลังงาน                                  
ใหความสำคัญกับ 
  3.1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 
  3.2) การเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสำคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง  
  3.3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต  
  3.4) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสราง 
หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร 
  3.5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มข้ึน  
  3.6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
ความเขมแข็งภาคเกษตร  
  3.7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ 
พลังงาน  
 4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน                      
ใหความสำคัญกับ 
  4.1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน โดยสรางความ 
เขมแข็งใหกับผูประกอบการ  
  4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการ 
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน เนนการนำความคิดสรางสรรค ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด  
  4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และ                
เปนธรรม  มุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกำลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
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พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศให
เช่ือมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  
  4.4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสำคัญกับการ 
บริหารจัดการดานการเงิน โดยดำเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและ ทัน
ตอเหตุการณ  
 

 5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม    ใหความสำคัญกับ 

  5.1) การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ 
รวมมือในอนุภูมิภาคตางๆ  
  5.2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
มุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
และเมืองชายแดน  
 
  5.3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
  5.4) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่
สรางสรรค  
  5.5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ  
  5.6) การมีสวนรวมอยางสำคัญในการสรางสงัคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัย 
จากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย  
  5.7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอยางมีจรยิธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
  5.8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว  
  5.9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
  5.10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน 
  

 6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   ใหความสำคัญกับ 

  6.1) การอนุรักษ ฟนฟ ูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6.2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการ 
เปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ำและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  
  6.4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  6.5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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  6.6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลง 
และพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  
  6.7) การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  
  6.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหม ี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ  

 
  (3)  ยุทธศาสตรประเทศไทย (Country Strategy)  

         วิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน  คนไทยอยูดีกินดี  มีความเสมอภาค และเปนธรรม” 

 หลักการของยุทธศาสตร :   “ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหมเพื่อ 
ความสมดุล และการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

 วัตถุประสงค   
1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน) 
3. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   
1. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม 
2. การสรางรายไดจากโอกาสใหม 
3. การลดรายจาย 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน 
 

 ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การลดความเหลื่อมลำ้ (Inclusive Growth) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐ                       

(Internal Process)  
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การบูรณาการยุทธศาสตรประเทศกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  (4)  แนวทางการดำเนินงานดานประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
 ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซยีน   ประกอบดวย  8  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคา
และการลงทุน   ที่ครอบคลุมต้ังแตการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ การอำนวยความสะดวก 
การตลาด การพัฒนาศักยภาพการแขงขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม                                 
เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคม มีสภาพแวดลอมความเปนอยูที่มั่นคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส                                               
เพื่อใหโครงสรางพื้นฐาน มีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบที่อำนวย
ความสะดวกทั้งการคาและการลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย    เพื่อใหมีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน 
รวมทั้งทักษะฝมือและภาษา โดยนายกรัฐมนตรีย้ำใน 3 ดาน คือ ภาคการศึกษา ภาคแรงงานและ
ผูประกอบการ และภาครัฐ พรอมมอบหมายให ก.พ. เตรียมจัดทำแผนการพัฒนาดังกลาว เพื่อมารายงาน
ในที่ประชุมครั้งตอไป 

ยุทธศาสตรประเทศ 
(Country Strategy 

ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Strategy) 

4 ยุทธศาสตร 
   1. Growth & Competitiveness 
   2. Inclusive Growth 
   3. Green Growth 
   4. Internal Process 
 28  ประเด็นหลัก 
 56  แนวทางการดำเนินงาน 

8  ยุทธศาสตร 
     1. การเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ของสินคา บริการ การคาและการลงทุน  
    2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทาง
สังคม    
    3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิกติกส 
    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
    5. การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ 
    6. การสรางความรู ความเขาใจและความ
ตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน    
    7. การเสริมสรางความมั่นคง    
    8. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน                   

ยุทธศาสตรประเทศ 
(Country Strategy) 

4 ยุทธศาสตร 
(ผนวกรวมประเด็นอาเซียนแลว) 
   1. Growth & Competitiveness 
   2. Inclusive Growth 
   3. Green Growth 
   4. Internal Process 
 30  ประเด็นหลัก 
 80 แนวทางการดำเนินงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกดาน
การคา การลงทุน รวมทั้งสามารถปกปองผลประโยชนและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การสรางความรู ความเขาใจและความตระหนักถึงความสำคัญ                 
ของอาเซียน   เพื่อใหประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ เจาหนาที่ของรัฐเขาใจและตระหนักถึงการเปน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 7   การเสริมสรางความมั่นคง   เนนสรางความรวมมือ สรางพันธมิตร 
การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสรางปจจัยสนับสนุนตางๆ เชน ฐานขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน                  
เพื่อทำใหเมืองมีศักยภาพที่จะเช่ือมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในดานอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การลงทุน
และการคาชายแดน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเสนอใหมีการกำหนดยุทธศาสตรของเมืองสำคัญในดานตางๆ 
อาทิ  เมืองหลวง เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรม เมืองทองเที่ยว เมืองการคาชายแดน ตลอดจน                
Green City เน่ืองจากถือเปนยุทธศาสตรสำคัญในการสรางจุดขาย (branding) 

 

 (5)  แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  (พ.ศ.2561-2565) 

 วิสัยทัศน   

“เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ  ศูนยกลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

    เปาประสงค   
 

1) ภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับจังหวัด  
2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน  
3) เปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม  
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่  

 

    ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิต
สินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 

กลยุทธ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรใหม ี 
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งพัฒนาปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต
ต้ังแตตนน้ำ – ปลายน้ำใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ 2 :  สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
กลยุทธ 3 :  เสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร 

และกลุมสหกรณการเกษตร 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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กลยุทธ 1 :  พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเช่ือมโยงเสนทางสายหลัก
ของประเทศและรองรับรถไฟรางคู ใหเอื้อตอการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว 

กลยุทธ 2 :  สงเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภาพการผลติและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

กลยุทธ 3 :  ฟนฟูและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
โดยใหความสำคัญกับแหลงโบราณสถาน ศาสนา และประเพณี
พื้นบาน 

กลยุทธ 4 :  ปองกัน แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเปน
ศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ 1 :  บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การวิจัย และการสรางองค
ความรูทั้งระบบ 

กลยุทธ 2 :  สงเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 

กลยุทธ 3 :  พัฒนาเครือขายสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปสูการเปนศูนยกลาง               
การการศึกษาและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทร 

และสมานฉันท 
กลยุทธ 1 :  สงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ 2 :  พัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 
กลยุทธ 3 :  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ 4 :  เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(6)  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
มหาสารคาม  (พ.ศ.2561-2565) 
 

 วิสัยทัศน  

“ทองถ่ินมหาสารคามการศึกษากาวไกล ประชาชนเปนสุข อยูรอดปลอดภัย สังคม
เขมแข็ง รูเทาทันพัฒนาอยางสรางสรรคและย่ังยืน” 

 
 พันธกิจ (Missions) 

1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสรางแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ใหมีความพรอมตอ
ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงเพิ่มชองทางในการเขาถึงการศึกษาทองถ่ิน 
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2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทองถ่ินใหอยูดีกินดี ดำรงชีวิตอยางเหมาะสม อยูรอด
ปลอดภัย รวมถึงเสริมสรางศักยภาพสังคม ชุมชน ใหเขมแข็งและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

     3. สงเสริมการผลิตและการบริการ บนพื้นฐานองคความรูละภูมิปญญาทองถ่ินอยาง
สรางสรรค พรอมพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ำสาธารณะ รวมถึงอนุรักษคุมครอง
โบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี  การบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด                        

    4. พัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงสนับสนุน
หนวยงานและการบูรณาการในการพัฒนา 

 
 วัตถุประสงค (Objectives)  

1. เพื่อบริหารจัดการการศึกษาทองถ่ินและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
2. เพื่อสรางรายได ลดรายจายของประชาชนละสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
3. เพื่อสรางความพรอมโครงสรางการผลิตและการบริการ 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานใน

จังหวัด 
 

    จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา(Goals) 
  1. การศึกษาทองถ่ินมีคุณภาพ ประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน พึ่งตนเองได สังคม ชุมชนเขมแข็งและรูเทาทัน                
การเปลี่ยนแปลง 
  3. ทองถ่ินมีการพัฒนาอยางสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มคีวามพรอมตอการ
พัฒนาจังหวัด 
  4. หนวยงานทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ทำงานรวมกันอยางบูรณาการ 
 

 ตัวชี้วัด (Key performance indicators : KPIs ) 

  1. ระดับความสำเร็จในการจัดการศึกษาเปนรอยละของสถานศึกษาที่สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่ผานการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สมศ. หรือ 
จำนวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มข้ึน (รวมจำนวนแหลงเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา) 
  2. รายไดเฉลี่ยของประชาชนในภาพรวมจังหวัดที่เพิ่มข้ึน ตอคนตอป หรือ ระดับ
ความสำเร็จในพัฒนาศักยภาพของผูนำชุมชน หมูบาน ตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
  3. รอยละที่เพิ่มข้ึนของโครงการพัฒนาที่ดำเนินงานจริงประจำปงบประมาณตอโครงการ
พัฒนาที่ปรากฏในปแรกตามแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ หรือ จำนวนที่เพิ่มข้ึน
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดมหาสารคาม 
  4. รอยละที่เพิ่มข้ึนของผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัดมหาสารคาม 
  5. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมจังหวัดทีน่ำแผนพัฒนา หรือ            
แผนชุมชน ไปสูการปฏิบัติ ตามเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา   ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 
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             ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน โดย
ใหความสำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเรงสราง
แหลงเรียนรูในทองถ่ินตลอดจนมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาในทองถ่ิน  ดวยการเพิ่ม
ศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะสำหรับการเรียน การสอน รวมถึงการ            
ปลูกฝงจิตสำนึก และสรางคานิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ใหแกนักเรียน คร ู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน 

  เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
      1. เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินสามารถเขาถึงการบริการทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง 
        2. เพื่อสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
        1. พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษา รวมถึงการบริหารทางการศึกษาทองถ่ิน 
        2. พัฒนาผูเรียนและผูสอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน 
        3. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาทองถ่ิน 
 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน โดยให
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน มุงเนนการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ ดวยการสนับสนุนแนวทางการดำรงชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของผูนำชุมชน ผูนำองคกร กลุมและเครือขายตางๆพรอมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชน        
มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงดวยการสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาในทุกระดับการรณรงคปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน รวมถึงใหการสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผูดอยโอกาสทางสังคมในทองถ่ิน 

เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
        1. เพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายใหประชาชนในทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได 
        2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
        1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 
        2. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในสังคม ชุมชน 
        3. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาโครงการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ทองถ่ินโดยใหความสำคัญตอกระบวนการ : Upstream midstream downstream ( of the process) 
เชน ภาคการเกษตรต้ังแตระดับตนน้ำ ดวยการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานการผลิต ปจจัยที่เอื้อประโยชนตอ
กระบวนการผลิตในระดับตนน้ำจนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ำ มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน โครงขายคมนาคม แหลงน้ำ สาธารณะ โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ ควบคู
ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
  เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
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        1. เพื่อสรางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ินใหมีความพรอมตอการพัฒนา
จังหวัด 
        2. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community : AEC ) 

  กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
        1. พัฒนาปจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
         2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ำสาธารณะ โบราณสถานและแหลง
ทองเที่ยวที่สำคัญรวมถึงรวมจัดการสิ่งแวดลอม 
        3. สนับสนุนและสงเสริม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร 4. การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร โดยใหความสำคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติรูปองคกร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการทำงาน ดวยการปรับ
บทบาทโครงสรางและกลไกการจัดการ ลดข้ันตอนการควบคุมและสั่งการ โดยคำนึงถึงความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก และสามารถทำงานรวมกับหนวยงานอื่นในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยการสรางเครือขายการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ตลอดจนเพิ่มคุณภาพในการ
จัดบริการและใหบริการสาธารณะ พรอมปลูกฝงจิตสำนึกของบุคคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ความยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม พรอมกับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรูใหมๆ ตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

  เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 
        1. เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
         2. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรับผิดชอบตอทองถ่ินและตอผลประโยชน
ของประเทศชาติโดยสวนรวม 
 
 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
         1. เสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน 
         2. เสริมสรางกระบวนการพัฒนาระหวางหนวยงานอยางบูรณาการ 
                     3. สนับสนุนหนวยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายกำหนด 
 

3.2  กรอบแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 (1)  แนวคิดกระบวนการแกไขปญหา  และความคิดสรางสรรค 

         เริ่มดวยการทราบวาปญหาและความตองการคืออะไร  ปญหามีสาเหตุและที่มา
จากอะไร  จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกปญหาคืออะไร  และวิธีการหรือแนวทางแกปญหาคือ
อะไร  ซึ่งตองใชขอมูลในอดีตและความสามารถในการคาดการณอนาคตโดยใชองคความรูการบริหาร            
ยุคใหมซึ่งตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนโดยใชแนวความรู
ความสามารถทั้งที่เปนทฤษฎีและปรึกษาผูรู  ผูมีประสบการณ  และเปนการมองอนาคตที่ตองอาศัยความรู
ที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณเรียนจากขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน  เรียนรูจากผูอื่น  โดยอาจศึกษา
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เปรียบเทียบจากบทเรียนแหงความสำเร็จของหนวยงานอื่น  หรืองานวิจัยตาง ๆ  ที่โดดเดนและวิเคราะห
สถานการณที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 (2)  แนวคิดการมีสวนรวม 

        เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย  การตัดสินใจ
ทางการเมือง  การวางแผนเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  รวมทั้งการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ  
และมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดทำแผนต้ังแตการจัดทำแผนพัฒนา  ไปจนถึงการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3)  แนวคิดการตัดสินใจ 

        ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล  และผสมผสานหลักการตัดสินใจแบบมี
เหตุผล  เนนหลักการตัดสินใจเพิ่มข้ึน  มุงบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาและประโยชนของประชาชน
เปนสำคัญ  การวิเคราะหสถานการณที่ดีและแผนตรงจะเปนโยชนตอการตัดสินใจและกำหนดใชการบริหาร
ควรที่จะสามารถที่จะแยกแยะวาเรื่องใดควรที่จะแกปญหากอนหรือหลังอยูบนความคิดสรางสรรคเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึน  และมุงสูวัตถุประสงคโดยตองตอบคำถาม  6 W และ 2 H คือ  ทำ  ทำไม  (Why) ทำ
อะไร (What)  ทำที่ไหน (Where)  ทำเมื่อไหร  (When) ทำโดยใคร (Who)  ทำเพื่อใคร (Who) และ  ทำ
อยางไร (How)  ทำเทาไหร(How much) 
 
 
 

(4) แนวคิดเก่ียวกับการประหยัด  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และหวังผลสัมฤทธิ์ 

   การประหยัดพิจารณาจากความจำเปนในการดำเนินงาน   และตองคำนึงถึง
ความคุมคากับเงินลงทุนมากที่สุด  เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด  กลาวคือ  การบริหารงานโดย
ใชทรัพยากร และงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  ไดแก  การจัดซื้อ – จัดจาง ที่มุงใหเกิด
การประหยัด  มีการจัดลำดับข้ันตอนการดำเนินงาน  การจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ  ทั้งการประหยัดและการมีประสิทธิภาพ เกิดข้ึนอันจะสงผลถึงผลสัมฤทธ์ิ  เรียกกันทั่วไปวา 
“RBM” (Results Based Management)  เปนวิธีการบริหารจัดการที่เปนระบบที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน
เปนหลัก  มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  ฉะน้ันในการดำเนินงานของ
ระบบน้ี  จะตองมีการกำหนดเปาหมาย  และตัวช้ีวัดผลงาน (Indicators)  สำหรับตรวจสอบความสำเร็จ
ของหนวยงานเปนสำคัญ  อันจะนำไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหดีข้ึนตอไป 

   ดังน้ัน การปฏิบัติงานมิใชเปนการทำงานเพื่อใหงานเสร็จสิ้นไปแตเพียงอยางเดียว
จำเปนตองใชหลักวิชาการ การจัดการเขามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน และเกิดคุณคา ไดแก  
    - คุณคาในดานการประหยัด หมายถึงการใชงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยประหยัดทั้ง คน เงิน วัสดุ สิ่งของและเวลา 
   - คุณคาดานประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงการทำงานใหสำเร็จตาม
เปาหมายที่ต้ังไว  แตผลสำเร็จของงานดังกลาวน้ีอาจไมประหยัด หรือมีประสิทธิภาพไดหากใชหลักการ             
เขามาชวย 
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   - คุณคาในดานประสิทธิภาพ(Effectiveness) หมายถึง การทำงานไดสำเร็จไป
ตามเปาหมายที่วางไวและใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด และตองคำนึงถึงความพึง
พอใจในผลงานที่ออกมาของผูที่เกี่ยวของ 
   - ผลสัมฤทธ์ิ  หรือการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management) 
คือการบริหารที่มุงเนนสัมฤทธ์ิผลขององคกร เปนหลักในทุก ๆ  ดาน ซึ่งพิจารณาไดจากผลผลิต แลผลลัพธที่
เกิดข้ึน จริง ตามเปาหมายที่กำหนด 

(5) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ 

 เปนการใชปจจัยและเทคนิคในการบริหาร  ชวยในการตัดสินใจกำหนดแผน 
กลยุทธโดยคำนึงถึงศักยภาพความพรอมขององคกร  ซึ่งประกอบดวยปจจัยการบริหาร 6 M   
ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ และ  เทคนิค  SWOT  Analysis   ดังน้ี 
 
 
 

  ปจจัยการบริหาร  6  M  ประกอบดวย 
1. คน  (Man)  คือ  บุคลากรในองคกร 
2. เงิน  (Money)  คือ  งบประมาณขององคกร 
3. ทรัพยากรหรือวัตถุ  (Material)  คือ  วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
4. ความรูดานการจัดการ  (Management)  คือ  ความรูเกี่ยวกับการจัดการ 
5. วิธีการทำงาน (Method) คือ วิธีหรือข้ันตอนในการทำงาน 
6.  เวลา (Minute)  คือ เวลาในการทำงาน 

  ปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ   ประกอบดวย 
1. ระเบียบ  กฎหมายตางๆ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด อำเภอ เทศบาล 
3. ประชาชน 

   เทคนิค  SWOT Analysis    ประกอบดวย 
1. การวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength  =  S) 
2. การวิเคราะหจุดออน  (Weakness  =  W) 
3. การวิเคราะหโอกาส  (Opportunity  =  O) 
4. การวิเคราะหปญหาอุปสรรค หรือขอจำกัด  (Threat  =  T) 

 
 3.3  การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 

ผูบริหารงานเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายการพัฒนาดวย 4 คุณภาพ ดังน้ี 

   เมืองคุณภาพ 
  1.   แกไขปญหาความเดือดรอนอยางรวดเร็วทั่วถึงอยางมีทศิทาง 
  2.   เมืองสงางาม 
  3.   เมืองปลอดภัย 
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  4.   พัฒนาสาธารณสถานใหมาตรฐาน สะอาด  สวยงาม 
   

   สังคมคุณภาพ 
1. ดานศาสนา และ วัฒนธรรม 
2. ดานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. ดานสังคมเขมแข็ง และ เอื้ออาทร 

 
 

   ชีวิตคุณภาพ 
1. ดานการศึกษา 
2. ดานการศาสนา 
3. ดานสาธารณสุข 
4. ดานสงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ  รายไดของประชาชน 
 

   การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
1. ศูนยฮอทไลน 24  ช่ัวโมง 
2. บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม 
3. พัฒนาระบบการทำงาน  อยางมีประสิทธิภาพ 
4. สรางความเขมแข็ง และพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

 

(7)  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  (SWOT  Analysis)  ดังน้ี 

 

       จุดแข็ง  (Strength : S) 
(1)  เปนเมืองศูนยกลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังน้ี  

  -  เปนที่ต้ังของสถาบันการศึกษาที่สำคัญ   
  -  ประชาชนมีโอกาสในการเรียนรูมากหลากหลายสถาบัน  และสาขาวิชา 
  -  มีนักเรียน  นักศึกษาจำนวนมากจากตางถ่ินเขามาศึกษาในจังหวัด

มหาสารคาม 
(2)  มีการขยายตัวเมืองสูงจากการเปนเมืองศูนยกลางการศึกษา 

  -  มีการขยายตัวของที่พัก นักเรียน นักศึกษา ไดแก  หอพัก  อาพารทเมนท 
บานเชา ฯลฯ 

  -  มีการขยายตัวของตลาด รานคา/อาหาร รานขายของชำ ฯลฯ  
(3)  ศูนยกลางการคมนาคมขนสงของจังหวัด  

-  มีการเดินทางจากอำเภอตาง ๆ ของจังหวัด และตางจังหวัดเขามาจังหวัด 
มหาสารคาม  

(4)  วิถีชีวิตผูคนในสังคม เรียบงาย ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี มีสภาพแวดลอมและ
สภาพสังคมที่ดี 

(5)  มีรายไดเพิ่มข้ึนจากธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา เชน  หอพัก รานอาหาร  เปนตน 
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(6)  มีบุคลากรเทศบาลเพียงพอในระดับหน่ึงในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ของ 
เทศบาล 

(7)  มีภาคประชาชนที่เขมแข็ง และเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการพัฒนาเมืองเพิ่มข้ึน
ทำใหสามารถพัฒนาเมืองไดอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

 

  จุดออน  (Weaknesses : W) 
(1)  ปญหาเมืองศูนยกลางการศึกษา   

   - ปญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน  ปญหาน้ำเสียที่ไมมีการบำบัดครอบคลุมทุก
พื้นที่ ถนนคับแคบ การถมดิน การวางสินคากีดขวางการจราจร การจราจรคับค่ังและไมเคารพกฎจราจร 

(2)  ปญหางบประมาณไมเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
   -  มีพื้นที่กวาง  ไมสมดุลกับงบประมาณในการบริหารจัดการ 
   -  ปญหาประชากรแฝง  ประชากรจร  มีจำนวนมาก 
   -  ปญหาการจัดการโครงสรางพื้นฐานไมทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่                  

   (ถนน ทอระบายน้ำ ฯลฯ) 
(3)  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - ปญหาน้ำในคลองและลำน้ำสาธารณะเนาเสีย 
   - ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ  

(4)  ปญหาอื่นๆ  
   - ภารกิจเทศบาลที่มีเพิ่มข้ึน (ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง 

  สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542) 
   - ปญหาการถมดินของประชาชน   

- ปญหาการใชที่ดิน 
   - ปญหาการจัดระเบียบเมือง การผังเมือง 
 

   โอกาส  (Opportunities : O) 
(1)  การกระจายอำนาจของรัฐใหทองถ่ินเพิ่มข้ึน   

   - การบริหารจัดการไดอยางคลองตัวมากข้ึน   
   - ภารกิจที่เกี่ยวของประชาชนครอบคลุมมากข้ึน 
   - มีงบประมาณเพิ่มข้ึนในการพัฒนาทองถ่ิน  

(2)  การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทำใหลดความขัดแยง   
                          สรางจิตสำนึกรวมรับผิดชอบ 
   - มีสวนรวมในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล  และการจัดซื้อ-จัดจาง 

  ของเทศบาล  
   - งานประเพณีตาง ๆ ประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน     

- มีชองทางการรองทุกข รองเรียน เพิ่มมากข้ึน  
(3)  การต่ืนตัวของทองถ่ินรองรับ  AEC  

   - ดานการศึกษา  เทศบาลมีศูนยอาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 
   -  การจัดการศึกษาโรงเรียนทองถ่ิน 
  -  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเพื่อเตรียมพรอมรองรับ AEC  
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-  ผูบริหารใหความสำคัญกับการพัฒนาทองถ่ินรองรับ AEC 
(4)  อื่นๆ  
 

   อุปสรรค / ภัยคุกคาม  (Threats : T)  
(1)  ความไมแนนอนของเงินอุดหนุนทองถ่ินจากรัฐบาล 

  - สงผลกระทบตอแผนการพัฒนาเทศบาล 
  - สงผลกระทบตอโครงการใหญ ๆ โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม   

  ขยะและน้ำเสีย  
(2)  การถายโอนภารกิจหนาที่ใหทองถ่ินเพิ่มข้ึน  ไมสอดคลองกับการถายโอน 
     บุคลากรและงบประมาณ  
(3)  ปญหาการเติบโตของเมืองไมสอดคลองกับระเบียบกฎหมายที่ใชบังคับ    
     หรือปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมาย   

  - การควบคุมอาคาร   
- การใชประโยชนที่ดิน 

  (4)  สภาวะโลกรอนสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทำใหเกิดภาวะฝนแลง  น้ำทวม 
  (5)  ปญหาทางความมั่นคงที่เกิดจากความขัดแยงทางการเมือง  
  (6)  การไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติสูกลุมวัยรุนผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต
ทำใหเกิดปญหาสังคม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุน  

(6) อื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
วิสัยทัศน  
 

 
 
 
 

“เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
ครอบคลุมหนวยงานทุกระดับ สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” 
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พันธกิจ 
 
 1.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถ่ิน                           
ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพของทองถ่ิน 
 2.  พัฒนาการบริหารงาน  การจัดการและการบริการประชาชน  โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.  พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อการเสริมสรางความรูเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน 
 4.  พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อการสงเสริมใหเกิดภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 5.  พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ภายใตวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 6.  พัฒนาบุคลากรในองคกรและประชาชนในทุกระดับใหสามารถใชประโยชนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาหมายหลัก 
 
 1.  มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเหมาะสมกับ
การใชงานอยางเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ 
 2.  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบ
และตอเน่ืองเพื่อนำองคความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาคณะไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 3.  ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ 
 4.  พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบอินเทอรเน็ต 
 
ยุทธศาสตร  

1.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถ่ิน  
2.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร และ 

การใหบริการกับประชาชน  
3.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร                

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
4.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร               

เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจทองถ่ิน 
5.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำงานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถ่ิน 
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“พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองทองถ่ินเหมาะสมกับการใชงาน สนับสนุนการทำงานรวมกันของหนวยงาน
ภายใน และสามารถตอเช่ือมกับหนวยงานภายนอก เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารานและ             
การบริการประชาชน” 

 

เปาหมาย 
1. มีระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสมตอการใชงานตามสภาพความพรอมของทองถ่ิน 

2. มีระบบเครือขายเช่ือมโยงหนวยงานภายในของทองถ่ินที่มีประสิทธิภาพ นาเช่ือถือมีเสถียรภาพ

การทำงานและมีความมัน่คงในเรื่องขอมูลขาวสาร 

3. มีระบบเครือขายสื่อสารขอมูลทองถ่ินกับทองถ่ินอื่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ

หนวยงานภายนอกอื่นๆ 
 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่เหมาะสมตามสภาพของทองถ่ิน 

2. พัฒนาระบบเครือขายเพื่อเช่ือมโยงหนวยงานภายในของทองถ่ิน 

3. พัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลเพื่อเช่ือมโยงทองถ่ินกับหนวยงานภายนอก 

4. พัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลใหครอบคลุมทั่วถึงในทองถ่ิน เพื่อประชาชนในทองถ่ิน

สามารถรับบริการ สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสาร ความรูไดอยางทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกร 
และ การใหบริการกับประชาชน 

 
“พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการนำ ICT เขามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปจจุบัน ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ใหเกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล การวางแผน การประสานงาน การ
จัดสรรงบประมาณ ลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำ ICT มาใชในการใหบริการแกประชาชนให
ดีข้ึน ซึ่งจะสรางคุณคาใหแกประชาชนและผูประกอบการในดานความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ 
รวมถึงความโปรงใส ตรวจสอบได อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน” 
 

เปาหมาย 
1. ทุกหนวยงานภายในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนใช

สารสนเทศรวมกันผานระบบอิเล็กทรอนิกสได 
2. มีระบบสารสนเทศพื้นฐานสำหรับการบริหารงานไดแก ระบบสารสนเทศ และระบบจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถใหบริการพื้นฐานแกประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส            

ในรูปแบบ One Stop Service รวมทั้งสามารถใหบริการที่เกี่ยวกับการชำระคาธรรมเนียมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
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4. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการใหบริการประชาชน 

 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาฐานขอมูลของทองถ่ินโดยกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสาร เพื่อใหทุก

หนวยงานใชขอมูลรวมกันและแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางมีเอกภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารงานทองถ่ินอิเล็กทรอนิกส (e-Local Admin) ซึ่งไดแกระบบสารสนเทศ

และระบบการเช่ือมโยงขอมูลภายในเมือง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (MIS) การบริหารงาน
ของหนวยงาน (back office) และการบริการประชาชน (front office) 

3. พัฒนาระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ของทองถ่ินที่
ทันสมัยและนำมาใชงานกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การปองกันภัยพิบัติตางๆ แบบบูรณาการ 

4. พัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสารและบริการของทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและ
การบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

5. จัดต้ังผูดูแลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการวางแผน สงเสริม พัฒนาบำรุงรักษาและหาขอมูล
และปรับปรุงขอมูล ดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนแมบท ICT 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3  :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกร 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
 

“สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบและ
สามารถเขาถึงขอมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการดานรักษาความปลอดภัย                
การคมนาคมและสันทนาการ อยางทั่วถึง รวดเร็วและทันการ” 

 

เปาหมาย 
1. มีการนำ ICT มาใชประโยชนในการพัฒนาดานสังคม เชน สาธารณสุข การศึกษาเรียนรูของ

ประชาชน 
2. ครูและนักเรียนในทองถ่ินสามารถเขาถึงและใช ICT เพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา               

หาความรู 
3. มีศูนยบริการสารสนเทศชุมชนครบทุกชุมชน 
4. มีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนในทองถ่ิน 
5. มีบริการ เผยแพรขอมูลและรับเรื่องราวรองทุกข ผานระบบ Internet แกประชาชนในทองถ่ิน 

ในบริเวณสาธารณะ หนวยงาน หองสมุด และศูนยการคา 
 

แผนงานและกิจกรรม 
1. อบรมบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนา Internet ชุมชน 

3. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูล และรับเรื่องราวรองทุกข 
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4. พัฒนาศูนยความรูทองถ่ิน 

5. พัฒนาระบบ e-Learning 

6. จัดทำระบบเพื่อการเผยแพรขอมูล 

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  :   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกร 

เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจทองถ่ิน 
 

“ เพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจโดยการใช ICT ในการดำเนินงานดานตางๆ ” 

 

เปาหมาย 
1. มี Web Directory สำหรับผูผลิตสินคาและผูใหบริการในทองถ่ิน 
2. มีการจัดอบรมการใช ICT แกผูผลิตสินคาและผูใหบริการในทองถ่ินอยางตอเน่ือง 
3. ขอมูลการแกไขปญหาความยากจน 
 

แผนงานและกิจกรรม 
1. พัฒนาจัดทำ Local Business Web Directory 

2. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดอบรม ICT สำหรับผูประกอบธุรกิจ ผูผลิตสินคา รวมทั้ง
เกษตรกรในทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  :   พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทำงานภายใตวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
“ พัฒนาความรูใหกับบุคลากรของทองถ่ิน ทั้งในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งประชาชนในทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา” 
 

เปาหมาย 
1. ฝกอบรมบุคลากรของทองถ่ินใหมีความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของตน 
2. กำหนดแนวทางการฝกอบรมใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับ และสายงาน  

โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคลากร เชน บุคลากรระดับผูบรหิาร บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ เปนตน 

3. การสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชบริการระบบสารสนเทศที่จำเปนของ
ทองถ่ิน 
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แผนงานและกิจกรรม 
1. ฝกอบรมบุคลากรดานการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โครงการฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการฝกอบรมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง 

4. โครงการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

5.   พัฒนาบุคลการของทองถ่ินใหความรูดาน ICT อยางเหมาะสมและตอเน่ืองสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูตลอดเวลา 
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  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ(ปงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวยรับผิดชอบ เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

1.พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
ทองถ่ิน 
(TongTinNet) 

แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เครือขายสารสนเทศ 
1) โครงการพัฒนาระบบ
เครือขายเทศบาล 
 
 
 
 

2) โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 

3) โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 

  
 

- มีโครงสรางพื้นฐานเครือขาย
หลักของเทศบาลใหสามารถใช 
ICT เพื่อการบริหารจัดการ การ
บริการเผยแพรความรูสู
ประชาชนของทุกหนวยงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย 

ที่จัดหาได 
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรลูก
ขาย 

ที่จัดหาได 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 

 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 

4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ตอ) 
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ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ (ปงบประมาณ) หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

2.พัฒนา ICT เพื่อ
การบริหาร จัดการ
และการใหบริการ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 

1) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
เทศบาลระยะที่ 1 

2) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
เทศบาลระยะที่ 2 

3) โครงการระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ 

4) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับผูบริหาร 

 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 

- การบริหารจัดการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและโปรงใส 

- มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
ใชงานรวมกันไดทุกหนวยงาน 
- มีระบบสำนักงานอัตโนมัติ 

- มีระบบสารสนเทศสำหรับ
ผูบริหาร 

ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
และการใชกระดาษอันจะเปน
หนทางไปสูการทำงานแบบไร
กระดาษ 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
 

 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 

สำนักปลัด 

 

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การใหบริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและการจัดเก็บรายได 

 
 
 
 

  
 
/ 
 

  
 

- มีระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

   
 
/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กองคลัง 
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2) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว (One stop service) 

/  - มีระบบทะเบียนสถาน
ประกอบการและมีระบบ
ฐานขอมูลทะเบียน
ผูประกอบการคาตลาดสดและ
แผงลอย 

 / ทุกสำนัก/กอง 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ตอ) 
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

2.พัฒนา ICT เพื่อ
การบริหาร จัดการ
และการใหบริการ 
(ตอ) 

แผนพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ทองถ่ิน 

1) โครงการสำรวจและจัดทำ
ขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) 
 
 
 

2) โครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน GIS เพื่องานบริหาร
และบริการ 

 
 

  
 
/ 
 
 
 
 
/ 

  
 

- มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรของเทศบาลที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติการของ
หนวยงานตางๆ ของเทศบาล
และสงผานไปยังศูนยปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของ 
- มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจและการ
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของเทศบาลใหกับผูบริหารและ
มีระบบงานสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรที่สามารถตอบสนอง
ตอความตองการใชขอมูลเชิง
พื้นที่และขอเท็จจริงทาง
กายภาพของเทศบาล พรอม
คูมือระบบงานคูมือการใช

 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
 

 
 

กองชาง 
 
 
 
 

กองชาง 
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ระบบงาน GIS ในสื่อที่เหมาะสม 
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ตอ) 

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนใน
ทองถ่ิน 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธงานเทศบาล 

1) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
ติดตามเรื่องราวรองทุกข 

    
 
/ 

 
 

- ประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาลได
งายข้ึน 

- มีระบบสารสนเทศในการ
บริหารและจัดการขอมูลที่
ตองการประชาสัมพันธอยาง
เปนระบบ 

- พัฒนาเว็บไซตสำหรับ
ประชาสัมพันธขอมูล 

- เพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธขอมูลทรัพยากร
ปาไมสูสาธารณชน 
 
 
 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
 

 
 

สำนักปลัด 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ตอ) 

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนใน
ทองถ่ิน (ตอ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาดานสังคม 

1) โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาล 
 

2) โครงการอินเตอรเน็ตชุมชน 
 
 
 
 

3) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องานสุขาภิบาล 
อนามัย สิ่งแวดลอมและการ
ปองกัน 

สาธารณภัย 

  
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 

 
 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน โดยจัดทำ
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน 

- จัดทำระบบอินเตอรเน็ตชุมชน
สำหรับการสื่อสารและเปน
แหลงความรูของชุมชนหรือใช 
ICT เปนชองทางสื่อสารระหวาง
อปท.กับชุมชน 
- มีระบบสารสนเทศใหบริการ
ทางดานสาธารณสุข ฐานขอมูล
การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการ
กำจัดน้ำเสีย รวมถึงฐานขอมูล
ชุมชน/ครอบครัว และปญหายา
เสพติด 

 
 
/ 
 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

  
 

ทุกสำนัก/กอง 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 

กองสาธารณสุข
ฯ 

และสำนักปลัด 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ตอ) 

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนใน
ทองถ่ิน (ตอ) 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 

1) โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู
เทศบาล (Local Learning Center) 
 
 
 

2) โครงการพัฒนาระบบ e-

Learning เทศบาล 

3)  โครงการพัฒนาฐานขอมูล 

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
 

 

   
 
/ 
 
/ 
 
/ 

  
 

- ใช ICT เปนชองทางสื่อสาร
ระหวาง อปท.กับชุมชน โดยมี
ศูนยเรียนรูทองถ่ิน หรือ e-

learning, ระบบหองสมุด, ระบบ
ฐานขอมูลภูมิปญญาชาวบาน 
- ขยายโอกาสการเขาถึง
แหลงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน 

- ใช ICT ในการเผยแพรขอมูล 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/กอง 
 

กองการศึกษา 

สำนักปลัด 
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4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ตอ) 
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

3. พัฒนา ICT เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนใน
ทองถ่ิน 

(ตอ) 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อโรงเรียนในชุมชน 

1) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน 
 
 
 

2)  โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน 

  
 
 

 
 
/ 
 
 
/ 

  
 

- จัดทำระบบบริหารการศึกษา 
(ระบบรับสมัคร,ทะเบียนประวัติ
,งานทะเบียน,การจัดตารางสอน
,ระบบจัดเก็บประวัติสุขภาพ) 
จัดทำระบบบริหารโรงเรียน 

  
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 

  
 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

4. พัฒนา ICT เพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจ
ทองถ่ิน 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

1) โครงการจัดทำฐานขอมูลแหลง
ทองเที่ยว 

   
 
/ 

  
 

- มีศูนยรวมขอมูลการทองเที่ยว
ของอปท.ที่ใหบริการ
นักทองเที่ยวอยางสะดวก 
รวดเร็วไมจำกัดเวลาและ
สถานที่ผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตาง  ๆรวมถึงมี
การเช่ือมโยงขอมูลการ
ทองเที่ยวของอปท.กับ
ผูประกอบการและมีหนวยงาน

  
 
/ 

 

 
 
/ 

 
 
/ 

  
 

สำนักปลัด 
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รับผิดชอบปฏิบัติงานอยางถาวร 
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  (ตอ) 

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมหลัก 
ระดับความพรอม

เทศบาล 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปงบประมาณ) 
หมายเหตุ/

งบประมาณ/

หนวย
รับผิดชอบ 

เตรียม 
การ 

เร่ิม 
ตน 

ปาน 
กลาง 

สูง 2560 2561 2562 2563 2564 

5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการ
ทำงานภายใต
วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Culture) 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
การทำงานภายใตวัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส (e-Culture) 

1) โครงการฝกอบรมบุคลากร
ระดับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) โครงการฝกอบรมบุคลากรดาน
บริหารและจัดการ 
3) โครงการฝกอบรมบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

    
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

  
 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 
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บทท่ี  4 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
และการสื่อสาร พ.ศ.  2561 - 2565 

   
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ัน เปนการดำเนินการ เพื่อให

การนำเทคโนโลยีและการสื่อสารเกิดความคุมคาและไดนำประโยชนสูงสุด สวนการประเมินผลที่ไดรับจาก
การนำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใชน้ันเปนสวนชวยในการวางแผนปรับปรุงเพื่อใหการใชเทคโนโลยีและ
การสื่อสารมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
  องคกรตางๆ จึงไดมีการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองคกรของ
ตนเอง การจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารก็เปนวิธีปฏิบัติที่องคกรจำนวนมากนำมาใชและไดผลเปนอยางดีเพราะบุคลากรในสวนงาน
ตางๆ ไดมีสวนเกี่ยวของและรับผิดชอบรวมกัน 
  ดังน้ันการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ที่ตองการใหการดำเนินการตางๆ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงไดมีการกำหนดโครงการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม 

1.  การบริหารจัดการ 
  ในการบริหารจัดการและการวัดประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  วาประสบผลสำเร็จดังเปาหมายที่ ต้ังไวหรือไมน้ัน ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม รับผิดชอบในการบริหารแผนในภาพรวม โดยให
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ของแตละสำนัก/กอง ทำหนาที่กำกับดูแลงานดาน ICT ของแตละสวน
ราชการ และกำหนดใหแตละสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตอ ผูบังคับบัญชาตามสายงานที่ข้ึนตรง  
 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบดวย สมาชิก
สภาเทศบาลและขาราชการ ทำหนาที่กำหนดนโยบาย เสนอแนะแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ใหคำปรึกษาแนะนำการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภายในและ
หนวยงานอื่นภายนอก ตลอดจนกำกับงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม พรอมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบขอมูลและการวางแผน
ระบบงานในอนาคต 

2.  การติดตามประเมินผล 
การติดตามผลในการดำเนินการตามยุทธศาสตร ICT ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

สามารถประเมินและติดตามจากการรวบรวมขอมูลและผลลัพธจาก สวนยอยคือการติดตามและประเมินผล
จากตัวช้ีวัดที่ใชวัดผลสำเร็จของแผนแมบท ICT ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ตัวช้ีวัดที่ใชวัดผลสำเร็จของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ในภาพรวมหรือวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา กำหนดไดดังน้ี 
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ยุทธศาสตร ICT 

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของทองถ่ิน 

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินการตางๆ             
เพิ่มมากข้ึนและสามารถตรวจสอบได 
- ผูใชบริการมีความเช่ือมั่น ความเปนธรรม โปรงใส ในการบริหาร
จัดการ 
- ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขอมูลและระบบ
สารสนเทศอยูในเกณฑระดับดี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายใน
องคกร และ การใหบริการกับ
ประชาชน 

- ปริมาณขอมูลในทุกฐานขอมูลเพิ่มข้ึน 
- เทศบาลเมืองมหาสารคามมีศูนยสารสนเทศที่สมบูรณและ
ทันสมัย 
- รูปแบบการดำเนินการตางๆ อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมาก
ข้ึน เพื่อรองรับการเปนทองถ่ินอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองคกร  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

- บุคลากรของทองถ่ินมีทัศนคติที่ดีและมีความตองการใช ICT                
ในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มมากข้ึน 
- บุคลากรของทองถ่ินสามารถพัฒนาศักยภาพเปนผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานเพิม่มากข้ึน 
- สังคมภายในทองถ่ินเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายใน
องคกร เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจทองถ่ิน 

- จำนวนประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของทองถ่ินผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสมีเพิ่มข้ึน 
- ทองถ่ินมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกเพิ่มมากข้ึน 
- ความพึงพอใจในการรับขอมูลขาวสารของประชาชนดีย่ิงข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการ
ทำงานภายใตวัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส 

- จำนวนบุคลากรของทองถ่ินทุกระดับไดผานการฝกอบรมใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจำนวนมากข้ึน 
- บุคลากรของทองถ่ิน มีขีดความสามารถในการใช ICT ในการ
ปฏิบัติภารกิจเพิ่มมากข้ึน 
- บุคลากรของทองถ่ินมีความพึงพอใจในงานและผลงานของตนเอง
เพิ่มมากข้ึน 
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แผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ . 2561-2565  
 

ยุทธศาสตร 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ   

หนวยงานรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1.  
2. 1. โครงสราง

พื้นฐานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) โครงการอบรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานและการใชงานอินเทอร
เบื้องตน 

 

 
 
 
 
2)โครงการจัดซื้อครุภัณฑและ
คอมพิวเตอรโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
 
 
 
3) โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรสำนักงาน 

 
เพื่ออบรมใหความรูการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐานและฝก
ปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร 
 
 
 
 

 
เพื่อจัดหาครุภัณฑการศึกษา เพื่อ
การเรียนการสอนสำหรับ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
 
 
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
และการใหบริการประชาชน 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 
อสม. กรรมการชุมชน
และประชาชนสมาชิก
โรงเรียนผูเช่ียวชาญ
ชีวิตมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการใช
อินเทอรเน็ต 
 
ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอรโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT 
สำหรับสถานศึกษา 
 
ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจในการใช
บริการ 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/กอง 



 

 

 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองมหาสารคาม   

 

 

 
 
 

3. 2. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการ
ภายในองคกรและ
การใหบริการกับ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการ
ภายในองคกรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในทองถ่ิน 

 

 
 
 

1) โครงการกอสรางหอง
ปฏิบัติงานศูนยบริการขอมูล
ประชาสัมพันธและ one stop 

servive  
 
2) โครงการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
 
 
3) โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 
 1) โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมือง
มหาสารคามเพื่อเขาสูประเทศ
ไทย 4.0 
  
 
 
 

 
 
เพื่อใหมีหองปฏิบัติการงาน
ประชาสัมพันธสวนหนา 
 
 
 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามสู
ประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 

 
 

ปรับปรุงหอง
ปฏิบัติงานศูนยบริการ
ขอมูลและ one stop 

servive  
 

ไดใชบริการ
อินเทอรเน็ต 

 
 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ไดใชบริการ

อินเทอรเน็ตจำนวน 7 
แหง 

 
มีระบบการบริหารจัด
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเขา
สูประเทศไทย 4.0 
ระดับเทศบาลและ
ระดับสถานศึกษา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 

 
กองคลัง 

 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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5. 4. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการ
ภายในองคกรเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจ
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)โครงการติดต้ังกลองโทรทัศน
วงจรปด(CCTV) ภายในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 

2)โครงการประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญและสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

 
 

3)โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุจากการใชรถ
ใชถนนและเก็บขอมูลในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของประชาชน 
 
 
จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานสื่อสังคมออนไลนเชน เว็บไซต 
Facebook สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชน 
   
 
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
มหาสารคามเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
และสรางรายไดใหประชาชนใน
ทองถ่ินจังหวัดหาสารคาม เผยแพร
ขอมูลผานชองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชองทางออนไลนตางๆ 
 
 
 
 

 
ไดรับการติดต้ังจำนวน 

30 จุด 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมสงเสริม
การทิองเที่ยว

ประชาชนไดรับความ
พีงพอใจ 

 
 

จัดกิจกรรมสงเสริม
การทิองเที่ยว

ประชาชนไดรับความ
พีงพอใจ ดึงดูด
นักทองเที่ยว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักการชาง 

 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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6. 5. พัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อการ
ทำงานภายใต
วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

 

1)โครงการพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคามสูเมืองอัจฉริยะที่
ย่ังยืน (Smart City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคามสูเมืองอัจฉริยะที่
ย่ังยืน 

 
การพัฒนาเทศบาล
เมืองมหาสารคามสู
เมืองอัจฉริยะที่ย่ังยืน 

(Smart City) 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
 
 
 

 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
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