


คำนำ 
 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( ICT2020) จากการประเมินการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยตาม กรอบของนโยบายและแผนแม่บทที่ได้มีมาก่อนหน้า
นี้ รวมถึงการศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติต่างๆ ณ ปัจจุบันและ
การศึกษาบริบทและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดในช่วงระยะเวลา  10 ปีจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2563 นำมาสู่การ
กำหนดวิสัยทัศน์ “ ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจของไทย 
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค ”สรุปได้ว่า ประเทศไทยในปี พ.ศ.2563 จะมีการพัฒนา
อย่างฉลาด การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาส
แก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาคนำไปสู่ การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(Smart Thailand 2020) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” ใต้บน เดินหน้าผลักดัน จังหวัดกระบี่ มุ่งสู่
เมืองอัจฉริยะ พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Krabi Smart City) โครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดกระบี่ จากมติที่ประชุม
ของคณะทำงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่และเป้าหมาย แนวทางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
พร้อมการบริหารข้อมูลของเมือง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เมือง
อัจฉริยะ และบริการระบบเมืองอัจฉริยะ จำนวน 22 โครงการ ใน 7 ด้านของประเภทเมืองอัจฉริยะ ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)  
2. ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)  
3. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)  
4. ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)  
5. ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)  
6. ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  
7. ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)  
 

จากการขับเคลื่อน จงัหวัดกระบี่มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ (Krabi Smart City)  เทศบาลตำบลปลาย
พระยาจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.
2563 - 2566 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ เกี่ยวกับการขับเคลื่อน (Smart Thailand 
2020 ข้างต้น 

เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา
และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทำ
ให้สอดคล้องกับแผน อัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน
แม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสาร ของเทศบาลตำบลปลายพระยา  จะได้นำไปใช้  
ประโยชน์ใน การพัฒนาองค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ  เป็นที ่พึงพอใจ 
ของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้แก่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 
               เทศบาลตำบลปลายพระยา 
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ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28-32 
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ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 256๓-2566 
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แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทท่ัวไป 
1.หลักการและเหตุผล 

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการ
นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ( ICT) มาบูรณาการบริหารเมือง 
ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มความสะดวก
คล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประชาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 

สำหรับประเทศไทย Smart City ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry 
of Digital Economy and Society : MDE) ได้เดินหน้าผลักดันให้เกิดขึ ้นกับประเทศไทยโดยกำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ทำให้เมืองเชื ่อมโยงกันด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็น Smart City โดยเป้าหมายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
เติบโตและก้าวไปแข่งขันกับนานาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การทำ Smart City ได้นั้นมีหลายรูปแบบ แต่
ที่สำคัญคือต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ แล้วร่วมกันออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุดกับ
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT2020) จากการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยตาม กรอบของนโยบายและแผนแม่บทที่ได้มีมาก่อนหน้านี้ รวมถึง
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมิติต่างๆ ณ ปัจจุบันและการศึกษา
บริบทและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดในช่วงระยะเวลา  10 ปีจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2563 นำมาสู่การกำหนด
วิสัยทัศน์ “ ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจของไทยสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค ”สรุปได้ว่า ประเทศไทยในปี พ.ศ.2563 จะมีการพัฒนาอย่าง
ฉลาด การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู ้และปัญญา โดยให้โอกาส  
แก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาคนำไปสู่ การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(Smart Thailand 2020) 
 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” ใต้บน เดินหน้าผลักดัน จังหวัดกระบี่ มุ ่งสู ่เมือง
อัจฉริยะ พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Krabi Smart City) โครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดกระบี่ จากมติที่ประชุมของ
คณะทำงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่และเป้าหมาย แนวทางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
พร้อมการบริหารข้อมูลของเมือง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เมือง
อัจฉริยะ และบริการระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้านของประเภทเมืองอัจฉริยะ ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)  
2. ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)  
3. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)  
4. ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)  
5. ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)  
6. ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  
7. ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 



2 
 

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 

เพื่อร่วมขับเคลื่อน จังหวัดกระบี่มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ (Krabi Smart City)  เทศบาลตำบลปลายพระยา
จัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 ขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ เก ี ่ยวกับการขับเคล ื ่อน (Smart Thailand 2020 ข้างต ้น โดย 
มีเนื้อหาหลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทำให้
สอดคล้องกับแผน อัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บท
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ของเทศบาลตำบลปลายพระยา  จะได้นำไปใช้ประโยชน์  
ใน การพัฒนาองค์กร และ บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
สามารถสร้างผลงานที่ด ีมีมาตรฐานให้แก่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเทศบาลตำบลปลาย
พระยา 
 2. เพื่อให้มีการวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงบริหารและการบริการ ตามภารกิจขององค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานที่
กำหนดได้อย่างชัดเจน 
 3. เพื่อให้การวางแผนการใช้ทรพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทั้ งด้านอุปกรณ์ งบประมาณ 
และบุคลากร เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร 
 4. เพื่อให้มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในเทศบาลตำบลปลายพระยาเอง และร่วมกันกับองค์กรหรือส่วนราชการอ่ืน 
ทั้งในระดับเดียวกัน และระดับที่สูงกว่าได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการวางมาตรฐานเพื่อรายงาน
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 
 5. เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื ่องมือในการดำเนินการ
เสริมสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการ
ค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
 6. เพื่อให้มีกลไกในการติดตามกระเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของเทศบาลตำบลปลายพระยา ที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการบริหารจัดการองค์กร เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน 
 

3.เป้าหมาย 
 1. สนับสนุนแนววิธีสตาร์อัพ และขับเคลื่อน Smart Thailand 2020  
     - ส่งเสริมการนำแนวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนววิธีสตาร์ทอัพ มาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภายใน ในทุกๆ ด้าน 
     - ประสานส่วนราชการหลักที ่ขับเคลื ่อนนโยบาย Smart Thailand 2020 และร่วมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
     - ส่งเสริมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS เพื่อการ
บริหารภูมิศาสตร์เมือง 
     - ประยุกต์ใช้อาศยานไร้คนขับ (Drone) ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ แบบ 3 มิติ (3D) เพ่ือกำหนดพ้ืนที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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2. สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 
     - ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืน อาทิ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(EGA) เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) และระบบอื่นๆ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของเทศบาล 
     - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือลดการทำธุรกรรมด้วยเงินสด 

      - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการ (service Information System) ทุกด้านโดยเฉพาะ
สารสนเทศเพ่ือการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่คลอดถึงสิ้นชีวิต 

          3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งการเชื่อมโยงระบบภายในและ
ภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              - จัดให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ทันสมัย มาขับเคลื ่อนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ตามกรอบภารกิจของเทศบาลและคัดเลือกแนวทางประสานเชื ่อมต่อกับส่วนราชการอ่ืน  
ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน 

                   - คัดเลือกรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบ 

           4. สนับสนุนงานบริหารจัดการ 
              - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหาร (Management Information System) 
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศระบบสารสนเทศ (Geographic  Information System) และระบบสารสนเทศเพ่ือ
ผู้บริหาร (Executive Information System) 
              - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บรายได้ (Revenue Information System) ตามกรอบ
ภาระหน้าที่ของเทศบาล 
              - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ ื ่อจ ัดทำงบประมาณและการเง ิน (Budgeting and Finance 
Information System) 
      - พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (Human Resource Information System) 
              - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อภารกิจเฉพาะ หรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นการแข่งขันกีฬา
เทศบาล เป็นต้น 
              - พัฒนาประยุกต์ใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อการบริการประชาชนในการแจ้ง
ข่าวสารและร้องทุกข ์
           5. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศร่วมกัน 
              - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน  ลดความ
ซ้ำซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
              - วิเคราะห์ทดแทนเทคโนโลยีอุปกรณ์เครือข่าย ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และชุดคำสั่ง
โปรแกรม (Software) 
           6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (People Ware) ให้เป็นผู ้รอบรู ้และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
              - วางแผนส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              - ส่งเสริมให้ผู ้ใช้งานในทุกระดับได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และมีทักษะการใช้งานในกระบวนงานที่รับผิดชอบตลอดจน 
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4.ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1. วิเคราะห์กรอบนโยบาย Smart Thailand 2020  และกรอบแนวทางของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนินการ Krabi Smart City  เพื่อประสานงานและวางแนวทางการขับเคลื่อน
ตามนโยบายที่วางไว้ 
   2. สำรวจข้อมูลเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร รวมทั้ง 
การติดตั้งชุดคำสั่งโปรแกรม การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กร 
และสรุปจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้งานและพัฒนาระบบ 
  3. ทำการสำรวจ และวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลและฐานข้อมูล ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และสรุป
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ 

4. ทำการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และสรุปจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ 

5. วางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ออกแบบภาพรวมระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ขององค์กร  
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและจำเป็น 

6. เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารและกำหนดผู้รับผิดชอบ
หลัก ผู้รับผิดชอบรอง การบริหาร การปฏิบัติการ 

7. วางแผนปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ และแผนการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 

8. หน่วยงานเทศบาลดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ตามกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
ของเทศบาล โดยกำหนดดัชนีชี้วัดผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาในภาพรวม 

 

5.ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย  Smart Thailand 2020 เพื่อการดำเนินการในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

            2. มีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้
ตามเป้าหมายเชิงบริหาร บริการ ตามกรอบภารกิจขององค์กร ทั ้งในด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
และประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานที่กำหนดได้อย่างชัดเจน 

  3. การวางแผนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านอุปกรณ์ งบประมาณและบุคลากร 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร 

  4. มีการวิเคราะห์และการวางแผนการใช้เครือข่ายสารสนเทศขององค์กร  ให้เป็นประโยชน์ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศร่วมกันกับส่วนราชการอ่ืน ในทุกระดับ รวมทั้งองค์กรภายนอก
ได้อย่างเหมาะสม 

  5. มีกลไกในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายเป้าประสงค์ของการ
บริหารจัดการองค์กร 

  6. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology Master plan) 
ของเทศบาลตำบลปลายพระยา พ.ศ. 2563-2566 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาล 
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            ส่วนที่ 2 

 สถานภาพและสภาพแวดล้อม 
 

๑. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล          

ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลาย
พระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบด้วย 
หมู่ที ่๑ บ้านปากน้ำ  
หมู่ที่ 5 บ้านหัวควนและบ้านหน้าอำเภอ 
หมู่ที่ 6 บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 7 บ้านหาดถั่ว  
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าสวน     
ทิศเหนือ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด

กระบี ่
ทิศใต้ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด

กระบี ่
ทิศตะวันออก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันตก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 อำเภอปลายพระยาเป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก 
พื้นที่อำเภอปลายพระยาถูกขนาบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเกือบ  
ทุกด้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอพนม และอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอปลายพระยามีฝนตกชุกตลอดปีอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ตุลาคม เพราะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 16.9 – 
37.3 องศาเซลเซียล  

 

1.4 ลักษณะของดิน 
   สภาพดินโดยส่วนใหญ่ในเขตจะมีลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินลูกรัง เหมาะสำหรับปลูกพืชสวน 
         สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา 

    ตั้งอยู่ที่ 122/3 หมู่ 5 ถนนอ่าวลึก – พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอปลายพระยา) โทรศัพท์ ๐ 7568 7141, โทรสาร ๐ 7568 7480 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 7 ชุมชน แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และ
แกนนำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือ
ด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553 มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งทั้งสิ้น 5,053 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 ปัญหาคือการแข่งขัน
ทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอ
ความร่วมมือผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานให้อำเภอ
ทราบ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำ
ไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั ้งที่
เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาล
ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน     และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
นอกจากนี ้เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน   ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ    เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาเทศบาล
ให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืน ๆ และเทศบาล  มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ โครงการที่เกินศักยภาพขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ และบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด  ในการบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือ
จัดบริการสาธารณะและบริการประชาชน โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
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๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลปลาย

พระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระ
ยา      ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านปากน้ำ (หมู่ที่ ๑)  
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี (หมู่ท่ี 5) 
ชุมชนที่ ๓ ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ (หมู่ที่ 5) 
ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบ้านบางเหียน (หมู่ท่ี 6) 
ชุมชนที่ ๕ ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา (6) 
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนบ้านหาดถั่ว (หมู่ที่ 7)  
ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านหน้าสวน (หมู่ท่ี 9)  
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต

เลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านปากน้า ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ ชุมชนบ้านหัวควน

สามัคคี ชุมชนบ้านบางเหียน  
เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว ชุมชนบ้านหน้าสวน 
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่ เขตเทศบาลตำบล ปลายพระ

ยา  มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้ง หอประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา (หลังเก่า) 
2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมอำเภอปลายพระยา (หลังเก่า) 
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนบ้านบางเหียน 
หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่ เขตเทศบาลตำบลปลายพระยา    

มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้ง อาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลคณาพร 
2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้ง เต็นท์ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชุมชน       

บ้านหน้าสวน 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคม
แก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓)  
- จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 3,863 คน 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
- มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 
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ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
๓. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล  
เทศบาลตำบลปลายพระยามีข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ดังนี้ 

 

 ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล 
 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
จำนวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 บ้านปากน้ำ 194 220 205 
2 บ้านหน้าอำเภอ 708 592 619 
3 บ้านหัวควนสามัคคี 369 348 292 
4 บ้านบางเหียน 316 504 490 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 125 240 211 
6 บ้านหาดถั่ว 382 631 641 
7 บ้านหน้าสวน 310 542 549 
 ไม่กำหนดชุมชน  

(ทะเบียนบ้านกลาง) 
4 28 32 

รวม 2,408 3,105 3,039 
 ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

3.2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทั้งหมด จำนวน 2,408 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 6,125 

คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 3,100 คน เพศหญิง จำนวน 3,025 คน โดยสามารถแจกแจงตามช่วงอายุ           
และแบ่งเป็นเพศชาย – หญิง ดังนี้ 

 

  ตารางที่ 2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

0 – 5 269 216 485 
6 – 10 256 253 509 

11 – 15 233 179 412 
16 – 20 192 203 395 
21 – 25 198 221 419 
26 – 30 235 221 456 
31 – 35 267 223 490 
36 – 40 255 248 503 
41 – 45 249 258 507 



9 
 

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 

46 – 50 247 249 496 
51 – 55 203 218 421 
56 – 60 175 188 363 

  

 ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ (ต่อ) 
 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

61 – 65 112 96 208 
66 – 70 70 91 161 
71 – 75 43 55 98 
76 – 80  53 47 100 
81 ปีขึ้นไป 43 59 102 

รวม 3,100 3,025 6,125 
   ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
 

   ตารางท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานศึกษา 
 

จำนวนครู/นักเรียน 
อยู่ในสังกัดเทศบาล 

(คน) 

อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
รวม 
(คน) รัฐบาล 

(คน) 
เอกชน  
(คน) 

1. คร ู 10 114 50 174 
2. นักเรียน 266 307 2,240 973 3,520 

   ที่มา: กองการศึกษา 
 

   ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา 
 

รายช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา เนื้อที ่
ครู 

(คน) 
ลูกจ้าง 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

1. โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
(เอกชน) 

อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

9 ไร่ 50 10 973 

2. โรงเรียนบ้านบานเหียน ประถมศึกษา 10 ไร่ 2 งาน 42 ตร.ว. 32 7 749 
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3. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประถมศึกษา 28 ไร่ 3 งาน 59 ตร.ว. 14 3 283 
4. โรงเรียนปลายพระยา
วิทยาคม 

มัธยมศึกษา 168 ไร่ 60 22 960 

    

ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา (ต่อ) 
 

5. ศูนย์บริการการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอปลาย
พระยา 

ประถม/
มัธยมศึกษา 

ใช้ห้องสมุด 
เป็นสำนักงาน 

8 1 248 

6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

ก่อนวัยเรียน 5 ไร่ 3 งาน 6 4 167 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนหาดถั่ว  

ก่อนวัยเรียน ใช้อาคารเรียนของ    
ร.ร. ชุมชนวัดหาดถั่ว 

2 1 69 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนหน้าอำเภอ 

ก่อนวัยเรียน ใช้อาคารเรียนภายใน         
ร.ร. เทศบาลฯ 

2 3 71 

รวม 174 51 3,520 
   ที่มา: กองการศึกษา 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์      
โรคไข้เลือดออก มือ – ปาก – เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลหน่วยงานสาธารณสุข 
และโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพและมีการจัดตั้ง
ธนาคารสุขภาพ ซ่ึงประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

   ตารางท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายการข้อมูล 
จำนวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1. เภสัชกร 4 ลำดับ 1 – 3 บุคลากรในสังกัด ร.พ.ปลายพระยา 
 
 
 
ลำดับ 4 บุคลากรในสังกัดเกษตรอำเภอปลายพระยา 
ลำดับที่ 5 บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอำเภอฯ 
ลำดับที่ 6 – 7 บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

2. พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค/
นายแพทย์ 

                    
42/0/4 

3. ทันตสาธารณสุข 3 
4. สัตวแพทย์  1 
5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 
6. นักวิชาการสุขาภิบาล - 
7. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 
8. อสม. ในเขตเทศบาล 104 

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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    ตารางท่ี 6 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานรักษาพยาบาลในเขตเทศบาล 
 

รายการข้อมูล 
จำนวน 
(แห่ง) หมายเหตุ 

อยู่ในสังกัดเทศบาล อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข/
สถานีอนามัย 

- 1  

2. โรงพยาบาล - 1 
3. คลินิก - 3 
4. จำนวนเตียงผู้ป่วย 
ในสถานพยาบาลทุกแห่ง 
ในเขตเทศบาล 

- 30 

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

  ตารางท่ี 7 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในเขตเทศบาลโรคที่ประชากรในเขต 
 เทศบาลที่ป่วยเป็น 3 อันดับแรก 
 

โรคที่ไม่ติดต่อ ชื่อโรคที่ติดต่อ หมายเหตุ 
1. โรคอุจจาระร่วง 1. โรคตาแดง  
2. โรคปอดบวม 2. โรคไข้เลือดออก  
3. โรคบิด 3. โรคไข้หวัดใหญ่  

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
เทศบาลมีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมากจะมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลาย

ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  
 

ตารางที่ 8 สถิติจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถิติในการเกิดอาชญากรรมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
    ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

รายการข้อมูล 
จำนวน 

2559 2560 2561 

1. มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล (นาย) 72 72 74 
2. สถิติการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาล (ครั้ง) 3 4 5 
3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ครั้ง) 23 25 27 

  ที่มา: สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 
 
 

 



12 
 

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้นพบว่า ในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ถือว่ามีปริมาณน้อย และยัง
ไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานของ
เทศบาล   ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
เท่านั้น           เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจาก
อำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔) ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
๖) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย เทศบาลตำบลปลายพระยา อยู่ห่าง
จากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 68 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 ระยะทางจากเทศบาลตำบลปลายพระยาถึงกรุงเทพมหานครประมาณ 900 
กิโลเมตร 

 

ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

ชื่อถนน/สาย/ซอย 
ชนิดถนน 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง  
(เมตร) 

รวม  
(เมตร) 

1. ซอยปากน้ำ 
2. ซอยบ้านควน 
3. ซอยหัวควน 
4. ซอยตากลิ้ง 
5 ซอยโรงน้ำ  
6. ซอยวังจา 
7. ซอยสุวรรณโชติ 
8. ซอยเทศบาล 1 
9. ซอยเทศบาล 2 
10. ซอยเทศบาล 2/1 

600 
260 

- 
- 
- 
- 

530 
- 

210 
- 

- 
200          
200 
327           
325 
200 
290          
100 

- 
40 

- 
115 
300 

90 
- 

300 
347 

- 
- 
- 

600 
575 
500 
417 
325 
500 

1,167 
100 
210 

40 
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 ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา (ต่อ) 
 

ชื่อถนน/สาย/ซอย 
ชนิดถนน 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง  
(เมตร) 

รวม  
(เมตร) 

11. ซอยเทศบาล 3 
12. ซอยเทศบาล 3/1 
13. ซอยเทศบาล 4 
14. ซอยเทศบาล 4/1 
15. ซอยเทศบาล 5 
16. ซอยเทศบาล 5/1 
17. ซอยเทศบาล 6 
18. ซอยเทศบาล 7 (ประเสริฐอุทิศ) 
19. ซอยเทศบาล 8 
20. ซอยเทศบาล 9 
21. ซอยอุดมศรี 
22. ซอยบางแก้วใต ้
23. ซอยบางแก้วใต้ 1 
24. ซอยบางแก้วใต้ 2 
25. ซอยโรงเชือดไก ่
26. ซอยเริ่มเจริญ 
27. ซอยราษฎร์อุทิศ 
28. ซอยน้ำซ่ำ 
29. ซอยประปา – อำเภอ 
30. สายข้างสวนสุขภาพฯ 
31. สายห้องสมุดประชาชน – ประปา 
32. สายหน้าอำเภอ – เทศบาล 
33. ซอยหนองใหญ่ 
34. ซอยประทีปอุทิศ 
35. ซอยปลายพระยาวิลล่า 
36. ซอยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
37. สายทางเข้า – ออกโรงเรียนปลายพระยา 
38. ซอยสหปาล์ม 
39. ซอยโชคด ี
40. ซอยโพธิ์งาม 
41. ซอยร่วมใจ – ซอยประชาร่วมใจ 
42. ซอยหนองทุ่ง 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

343 
321 

- 
- 
- 

400 
196 
240 
750 
368 

- 
     - 
    - 

   494 
   - 

           - 
344 
285 
839 

- 
- 
- 
- 

238 
42 

248              
44 
56 
47 

100       
125 
174              
171 

- 
500 

66 
66 

- 
- 
- 
- 
- 

214 
240 
305 

- 
215 

- 
- 
- 
- 

500 
656 
928 
500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

     - 
- 
- 

300 
490 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

238 
42 

248 
44 
56 
47 

100 
125 
174 
514 
321 
500 

66 
66 

400 
196 
240 
750 
368 
214 
240 

   305 
494 

   515 
490 
344 
285 
839 
500 
656 
928 
500 
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ตารางที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา (ต่อ) 
 

ชื่อถนน/สาย/ซอย 
ชนิดถนน 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง  
(เมตร) 

รวม  
(เมตร) 

43. ซอยสามราษฎร์ 
44. ซอยตาแนม 
45. ซอยหาดถั่ว 
46. ซอยวัดบางเงิน 
47. ซอยเขาไม้แก้ว 
48. ซอยไทรห่อ  
49. ซอยเขายอ 
50. ซอยหัวเชี่ยว 
51. ซอยช่องหลำ 
52. ซอยฝ่ายคลอง 
53. สายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
54. ซอยคุณเจียรวานิช (สีซอ 1 – คลองพวน) 
55. ซอยสีซอ 2 
56. ซอยตลาดใหม ่– ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ 
57. ซอยค่ายมวย 
58. ซอยครุสัมพันธ์ 
59. สายหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้เทศบาลฯ 
60. ซอยประเสริฐอุทิศ 
61. ซอยโพธิ์งาม – โชคดี 
62. ซอยโพธิ์งาม – หนองทุ่ง 
63. สายเทศบาล 9 – เชื่อมบางแก้วใต้  
64. ตอนแยกโรงเรียนอนุบาลฯ – สหกรณ ์
บ้านมั่นคง    
65. ตอนแยกสหกรณ์บ้านมั่นคง – ซอย 
ปลายพระยาวิลล่า – ทางหลวงแผ่นดิน 4035 

580 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

500 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

490 
 

411 
 

102 
140 
582 
239 
500 
873 
588 

1,095 
- 

150 
300 
900 
395 

333.5 
60 

166 
43 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

114 
552 
750 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

840 
- 
- 

120 
700 
785 
369 

- 
 

- 
 

796 
692 

1,332 
239 
500 
873 
588 

1,095 
500 
150 
300 
900 
395 

333.5 
900 
166 

43 
120 
700 
785 
369 
490 

 
411 

 
  ที่มา: กองช่าง 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า        

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั ้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที ่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน             
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
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ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ 
ดังนี้ 

๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,312 หลังคาเรือน 
๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 62 สาย สำหรับโคมไฟตามถนนสาธารณะครอบคลุมถนนในเขต

เทศบาลมีทั้งหมด 1,752 หลอด 
๕.๓ การประปา 

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ใช้น้ำจากจากการประปาส่วนภูมิภาค เกือบ
ครบทุกครัวเรือน ยังขาดครัวเรือนซึ่งพ่ึงก่อสร้างบ้านใหม่ ในเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ขยายเขตประปา ทั้งนี้ เทศบาลก็
ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการขยายเขตประปาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกปี  จากการสำรวจเทศบาล
ตำบลปลายพระยามีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,312 ครัวเรือน ไม่มีน้ำประปาใช้ 8 ครัวเรือน 

๕.4 โทรศัพท์ 
เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพื้นที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T, TOT, 

CAT และ 3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS, True และ DTAC 
๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
น. ในวันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นฐานการประกอบอาชีพเกษตรการทำ
สวนปาล์มน้ำมันและยางพารา เนื่องจากสภาพดิน และภูมิอากาศมีความเหมาะสม ดังนั้นรายได้หลักของคน
ส่วนใหญ่จึงมาจากภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้างและรับราชการ 

6.2 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่โรงงานยูนิวา

นิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

มีธุรกิจพาณิชย์และการบริการโดยแยกรายละเอียดตามประเภท ดังนี้ 
- บริษัท      จำนวน  2  แห่ง    
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด     จำนวน  4  แห่ง   
- ธนาคาร      จำนวน  3  แห่ง     
- ร้านซ่อมรถ     จำนวน  28  แห่ง 
- โรงพิมพ์      จำนวน  1  แห่ง 
- ร้านตัดผม/เสริมสวย    จำนวน  22  แห่ง 
- ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน   จำนวน  8  แห่ง 
- ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง    จำนวน  2  แห่ง  
- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า    จำนวน  3  แห่ง 
- ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร   จำนวน  11  แห่ง 
- ร้านอาหารเครื่อง/ดื่ม    จำนวน  31  แห่ง 
- ทำอิฐบล็อก – ทำอิฐ    จำนวน  3  แห่ง 
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- ร้านเสื้อผ้า – ขายเสื้อผ้า    จำนวน  15  แห่ง 
- ร้านขายเฟอร์นิเจอร์    จำนวน  5  แห่ง 
- ร้านคาร์แคร์     จำนวน  4  แห่ง 
- ร้านเภสัชกร     จำนวน  5  แห่ง 
- ร้านวัสดุก่อสร้าง     จำนวน  2  แห่ง 
- ร้านถ่ายรูป     จำนวน  2  แห่ง 
- ร้านทองรูปพรรณ     จำนวน  4  แห่ง 
- ร้านคาราโอเกะ     จำนวน  7  แห่ง  
- ร้านขายของชำ     จำนวน  51  แห่ง 
- อ่ืน ๆ      จำนวน  120  แห่ง 

 สำหรับทิศทางการค้าการลงทุน ในเชิงพานิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยานั้นในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลปลายพระยาประกอบด้วยชุมชน จำนวน 7 ชุมชน เขตที่มีธุรกิจพานิชยกรรม หนาแน่นอยู่ใน
ชุมชนบ้านหน้าอำเภอส่วนพื้นที่บริเวณชุมชนอื่น ๆ เริ่มมีการขยายตัวของการประกอบธุรกิจพานิชยกรรม ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจการร้านค้าขนาดเล็กแนวถนนต่าง ๆ 

6.8 แรงงาน 
ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญร่ับจ้างทั่วไปเก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับศาสนา 

- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘  
มีวัด จำนวน 1 แห่ง (วัดบางเหียน)   

- ผู้ที่นับศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๒     
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    
- ถือศีลกินเจ 
- วันเด็กแห่งชาติ  
- บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
- ทอดกฐินสามัคคี   
- ประเพณีวันสงกรานต์    
- ประเพณีลอยกระทง    
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  
- ประเพณีปากปีปากเดือน 
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่ 
1) นายประดิษฐ์ พรหมสุวรรณ์    (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
2) นายส้วน ศรีพนัง   (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
3) นางเสาวลักษณ์ เศียรอุ่น  (มีความรู้เกี่ยวกับนวดแผนโบราณ) 
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4) นายกลิ่น มีสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้าน) 
5) นายกลิ่น มีสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
ด้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
1) นายประดิษฐ์ ศรีนาค  (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 
2) นายวันโน ไทยทอง    (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 
3) นายปรีชา ศรีทองนาค  (มีความสามารถด้านหนังตะลุงเพลงบอก) 
4) นายทวี ชูงาน   (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 
5) นางยุคคล ชูงาน   (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 
6) นางประคอง เกิดเกลี้ยง  (มีความสามารถด้านดนตรีไทย) 
ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผ้า ได้แก่ 
1) นายวันโน ไทยทอง  (มีความรู้ในด้านการเป็นช่างไม้) 
2) นางเสวลี ทวีศรี   (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
3) นายโกมล จันทร์ทองอ่อน  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
4) นายบุญสม ขวัญเดือน  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
5) นายเดช ชื่นอารมณ์  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
6) นางอุษา นวนนุ่น   (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
7) นายพรหม คงกัน   (มีความรู้ด้านช่างไม้) 
ด้านผู้มีความรู้พิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ 
1) นายอำนวย คำดี   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
2) นายสุพจน์ สุกใส   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
3) นายฟอง ทองหน   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
4) นางแดง จันทร์สุข  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
5) นายจบ ชัยสุวรรณ์  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙5 % พูดภาษาถ่ิน (ภาษาใต้)   

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ได้แก่ 
1) ข้าวพองน้ำแตงโม 
2) ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 
3) ข้าวเกรียบด้วง 
4) ข้าวเกรียบวอเตอร์เครส 
5) กล้วยฉาบสมุนไพร 
6) ขนมดอกจอก 
7) น้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 ทรัพยากรน้ำ  

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีแม่น้ำลำคลองสายหลัก จำนวน 7 สาย ได้แก่ 1) คลองอิปัน     
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 2) คลองบางเหียน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 3) คลองบางพาบน้ำ ในพ้ืนที่ หมูที่ 5 4) คลองบางหลน     
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 5) คลองปากน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 6) คลองทุ่งไหน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ 7) คลองบางบอน      
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 8) คลองบางด้วน 
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8.2 ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่สาธารณะ  
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีป่าไม้และพ้ืนที่สาธารณะ คือ หมู่ที่ 7 ป่าบางหมากสาธารณะ

ประโยชน์ 
8.3 ทรัพยากรภูเขา  

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีเป็นลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน
บ้านบางเหียน หมู่ที่ 6 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบด้วย 
1) ทรัพยากรดิน ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ทรัพยากรดินจะแตกต่างกันไปตามวัตถุ        

ต้นกำเนิดดิน ผืนดินที่ใช้เพาะปลูกมีลักษณะร่วนซุยเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขต
เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา  

2) ทรัพยากรน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทรัพยากรน้ำที่สำคัญคือ คลองบางหลน        
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก เพ่ือบริการประชาชนใน
เขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

3) ทรัพยากรภูเขา ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กและต้นไม้ต่าง ๆ 

 

9. อ่ืน ๆ  
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 
 

  ตารางท่ี 10 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

ลำดับที่ ชุมชน 
จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร พื้นที่ทำการเกษตร 

(ไร่) ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านปากน้ำ 184 215 211 426 
2 บ้านหัวควนสามัคคี 350 334 307 1,414 
3 บ้านหน้าอำเภอ 680 578 617 777 
4 บ้านบางเหียน 310 498 495 1,260 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 120 243 214 1,579 
6 บ้านหาดถั่ว 366 619 639 1,006 
7 บ้านหน้าสวน 298 557 557 1,324 

รวม 2,308 3,044 3,040 7,786 
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม 
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9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และทำสวนปาล์มน้ำมัน 

โดยม ี
รายละเอียด คือ 
 

  ตารางท่ี 11 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ลำดับที่ ชุมชน 
จำนวน 

(ครัวเรือน) รวม
(ครัวเรือน)  

จำนวนพื้นที่การเกษตร 
(ไร่) รวม 

(ไร่) 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา ปาล์มน้ำมนั 

1 บ้านปากน้ำ 12 85 97 120 320 440 
2 บ้านหัวควนสามัคคี 48 12 60 382 520 902 

3 บ้านหน้าอำเภอ 10 10 20 35 50 85 

4 บ้านบางเหียน 13 31 44 130 290 420 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 15 45 60 30 200 230 
6 บ้านหาดถั่ว 15 21 36 78 195 273 
7 บ้านหน้าสวน 35 50 85 255 410 665 

รวม 148 254 402 1,030 1,985 3,015 
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม 
 

9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ที ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรจะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ปาล์มน้ำมัน และ

ยางพารา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้น้ำธรรมชาติจากน้ำฝน แหล่งน้ำที่ใช้จะมีด้วยกัน คือ คลองอิปัน คลองบางเหียน 
คลองบางพาบน้ำคลองบางหลน คลองปากน้ำ คลองทุ่งไหน คลองบางบอน และอ่างเก็บน้ำหัวควนสามัคคี 

9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ใช้น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จากน้ำประปา

ของการประปาส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีของ
ประชาชนทั้ง 7 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านปากน้ำ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ ชุมชนบ้านบาง
เหียน ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว และชุมชนบ้านหน้าสวน 
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ส่วนที่ 3 

บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขดีสมรรถนะการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 
 

1.บทวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผู้บริหารมีการบริหารอย่างมีระบบและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
2. มีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการนำเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
4. มีการมอบอำนาจในการปฏิบัติงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร 
5. มีการกำกับดูแลโดยหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน 
6. ในการปฏิบัติงานยึดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
7. มีการส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล โดยการอบรมและศึกษาดูงาน 
8. ที่ตั้งของเทศบาลมีความเหมาะสมในการให้บริการเนื่องจากอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ 
9. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีสมรรถนะไม่เท่าเทียม 
2. วัฒนธรรมการทำงานท่ีใช้ ICT ของบุคลากรยังไม่เข้มแข็ง 
3. การจัดการข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
4. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื ่อบริหารงานและการพัฒนาได้

ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
5. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื ่อบริหารงานและการพัฒนาได้

ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
6. บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 
7. พื้นที่สำนักงานตั้งอยู่บนพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายและปรับปรุงพ้ืนที่ได้ 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. การได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการ (ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลปลาย

พระยา) 
2. มีการโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางให้กับส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่วนท้องถิ่นต้องมีการ

พัฒนามากข้ึน เพ่ือรองรับในภารกิจถ่ายโอน 
3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ท้องถิ่น 

4. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นโดยสร้างดุลยภาพระหว่าง
การกำกับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรูปแบบกาบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระมากข้ึน 
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6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้นโดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
การอบรมความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

7. เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินโรงแรมที่สำคัญหลายแห่ง 
8. มีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของตน 
9. มีแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

  

อุปสรรค (Threats) 
1. ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งระเบียบมีมาก ทำให้ขาด

ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการนำมาแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  
3. ภาระหน้าที่ด้านการจัดการบริการที่ทางเทศบาลจะต้องทำต่อไปจะมีมากขึ้นแต่แนวโน้มการเพ่ิม

บุคลากรยังไม่ชัด เนื่องจากข้อจำกัด ทางกฎ ระเบียบที่ส่วนกลางวางไว้ 
4. ประชาชนผู้รับบริการบางส่วนขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสาธารณะทำให้เพิ่มภาระในการดูแลแก่เทศบาล 
6. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ ติดตามการ

ดำเนินงานของเทศบาล 
7. เทศบาลไม่สถานที ่ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ ในขณะที ่ว ิส ัยทัศน์ เน้นส่งเสริมการท่องเที ่ยว 

เสถียรภาพของรัฐบาลไม่ม่ันคง และนโยบายรัฐบาลไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานของเทศบาล 
 
2.การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน : 
1) ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยู่เดิม บางสายมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน 
2) ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำบางจุดชำรุดไม่ได้มาตรฐานและเกิดการอุดตันทำให้เกิดการอุดตัน   

ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเม่ือฝนตกหนัก 
3) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด ด้านพัฒนา

คน  
 

คุณภาพชีวิตและสังคม : 
1) เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีสถานศึกษาในพื้นที่ ขาดแหล่งรวบรวมความรู้ 
2) เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาสากล 
3) หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
4) ปัญหาการขาดวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ    

แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
5) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น การเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ 

เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต้น 
6) ประชาชนมีสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นโรคอ้วน โรคประจำตัว โรคระบาด ภาวะเครียด 
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7) ประชาชนไม่ค่อยออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ภาวะจิตใจอ่อนแอ   
8) ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นถูกทำลายจากวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้วิถีชีวิตของคน    

ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
9) ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดสำนึกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
10) เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจด้านศาสนาน้อยลง 
11) ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 
1) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ 
2) ขยะและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนมีจำนวนมากขึ้น ไม่มีพ้ืนที่ในการทำลายขยะเป็นของตัวเอง 
3) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว : 
1) การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 
2) ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
3) รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รายได้ไม่แน่นอน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  
4) ประชาชนหรือผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
5) ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความร่วมมือในการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 
 

ด้านบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี : 
1) ประชาชน ชุมชนและกลุ่มองค์กร ขาดความเข้าใจในระบบบริหารราชการแนวใหม่มีน้อย 
2) ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม   มัก

เป็นกลุ่มเดิม ๆ ซึ่งมีตำแหน่งคณะกรรมการชุมชน หรือเป็น อสม. ของชุมชนอยู่แล้ว 
3) ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างเสมอภาค   
4) วัสดุ ครุภัณฑ์ในการดำเนินงาน ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา ยังไม่พร้อม และ

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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3.ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
(Server) 

คอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 
(Client) 

เครื่องพิมพ์ 
(Printer) 

เครื่อง 
สแกน 

(Scanner) 

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
เชื่อมผู้

ให้บริการ 
ความเร็ว 
(Mbps.) 

เชื่อมต่อ
ผ่าน

หน่วยงาน 
1 สำนักปลัดเทศบาล - 14 11 4 TOT 500/100  

- งานทะเบียนราษฎร์ - 2 2 1 TOT 125/50  
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- 1 - - - -  

- ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1 27 2 2 TOT 150/50  
2 กองคลัง - 9 9 1 TOT 1000  
3 กองช่าง - 4 3 1 TOT 400/400  
4 กองการศึกษา - 5 3 2 TOT 400/400  
 - โรงเรียนอนุบาล

เทศบาล 
- 8 5 3 TOT 125/50  

 - ศพด.บ้านหาดถั่ว - 2 2 1 TOT 100/50  
 - ศพด.บ้านหน้าอำเภอ - 3 2 1 TOT 100/50  

5 กองสาธารณสุขฯ - 6 4 2 TOT 400/400  
6 กองสวัสดิการสังคม - 3 2 - TOT 125/50  

- โรงเรียนสุขภาวะวิทยา - 1 - - TOT 125/50  
รวม 1 85 45 18   
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ความพร้อมด้านเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เส้นทางหลักในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงระบสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นของเทศบาลเอง 
และหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นต้น จะมี 2 
เส้นทาง ที่ดูแลโดยสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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ความพร้อมด้านซอฟท์แวร์ 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ในการ
บริหารจัดการองค์ดังนี ้
 สำนักปลัดเทศบาล 

- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
- ระบบข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [LHR-app05] 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) 
- ระบบ CITIZENinfo Backend ในการให้บริการประชาชน 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-Plan) 
- ใช้ระบบ WORDPRESS ในการจัดการเว็บไซต์เทศบาล 

กองคลัง 
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-Plan) 
- โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 
- โปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) 

กองช่าง 
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) 
- โปรแกรมเขียนแบบ Autodesk AutoCAD 
- โปรแกรมเขียนแบบ GOOGLE SKETUP 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) 
- ระบบรายงานผลการใช้พลังงาน E-Report 
- ระบบรับส่งรายงานผลกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน E-FROM 

กองการศึกษา 
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น CCIS 
- ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-Library 
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กองสวัสดิการสังคม 
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) 
- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ E-PAYMENT 

 

ความพร้อมเทคโนโลยีสื่อประชาสัมพันธ์และการบริการ 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเพื่ออำนวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการรับบริการจากเทศบาล มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและ
ช่องทางการติดต่อมายังเทศบาล โดยใช้สื่อ Social Media เว็บไซต์หน่วยงาน และในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น หนังสือ 
วิทยุ โทรศัพท์สายด่วน Facebook Line เป็นต้น รวมทั้งสามารถสอบถาม แจ้งเหตุ ร้องทุกข์ แจ้งข่าว ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆในหลากหลายช่องทาง 

 

4.บทวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1. การปฏิบัติงานในปัจจุบันของทุกกองฝ่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการปฏิบัติงานดังกล่าว เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การใช้ระบบการเงินและบัญชี 
และการเชื่อมต่อระบบงานแผนที่ภาษี แต่ปัจจุบันสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยและประกอบกับ
มีข้อจำกัดเก่ียวกับความเร็วในการใช้งาน 

2. บุคลากรที ่ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มักไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันเครื ่อง
คอมพิวเตอร์จากภัยคุกตามต่างๆ เช่น กรณีติดไวรัส จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเร็วในการรับ-ส่ง
ข้อมูลต่างๆบนอินเตอร์เน็ต เนื ่องจากจะมีปริมาณการรับส่งข้อมูล ภายในเครือข่ายที ่สูง มี
ผลกระทบต่อการใช้งานทั้งระบบ เป็นต้น 
 

ปัญหาอุปสรรคด้านระบบสารสนเทศที่ใช้ 
1. ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นระบบซึ่งมาจากหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ระบบ

บันทึกบัญช ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (E-LAAS) ระบบจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) โปรแกรม
ประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
SIS ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น CCIS เป็นต้น ระบบโดยทั้งหมดจะเป็นการใช้
งานแบบแยกส่วนอิสระต่อกัน ทั้งที่บางส่วนของฐานข้อมูลอาจคาบเกี่ยวใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เดียวกนั เป็นปัญหาต่อการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ของทุกระบบ ทำให้เกิดความยุ่งยากและ
ซับซ้อนต่อการปฏิบัติงาน 

2. ระบบสารสนเทศที่มาจากส่วนกลาง มักมีขั้นตอนที่เป็นการพิเศษเฉพาะที่อาจไม่เหมือนขั้นตอน  
ที ่ปฏิบัติโดยปกติ มักมีความสลับซับซ้อนใช้งานได้ยาก อีกทั ้งระบบบางส่วนก็ไม่สมบูรณ์  
เกิดปัญหาขัดข้องบ่อย แม้เทศบาลจะสนับสนุนให้มีการเข้าฝึกอบรมเสริมทักษะจากหน่วยงาน
เจ้าของระบบแล้ว ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั ้งหมด และแม้จะได้มีการแจ้งปัญหาไปยัง
หน่วยงานผู้ออกแบบระบบ แต่หลายส่วนก็ไม่ได้รับผลการตอบรับเพ่ือปรับปรุง 
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3. ในบางสารสนเทศ ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานที่มีความรอบรู้ด้านสารสนเทศโดยตรง 
และหน่วยงานผู้ออกแบบไม่มีการฝึกอบรมสำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในทุกปัญหาที่เกิดกับ
ระบบต้องแจ้งหน่วยงานผู้ออกแบบ ซึ่งอาจไม่ได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริง อาจแก้ไขได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 
และแม้จะแก้ไขได้บางครั้งก็จะใช้เวลาล่าช้า 

4. เทศบาลตำบลปลายพระยา ยังขาดระบบสารสนเทศท่ีสำคัญที่ควรนำมาใช้ร่วมกันภายในเครือข่าย 
เช่น ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ที่สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดมาใช้จากแหล่งเดียวกัน
และอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 

ปัญหาอุปสรรคด้านระบบสารสนเทศที่ใช้ 
1. เทศบาลมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบสัดส่วน

กับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณจึงมักต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีผลกระทบกับประชาชนเป็นอันดับต้นๆ เพื่อการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์
สูงสุด ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพซึ ่งโดย
ภาพลักษณ์จะเป็นเพียงงานที่สนับสนุนการดำเนินการ (Back office) จึงมักได้รับการพิจารณาใน
ลำดับหลัง 

2. รายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนของเทศบาลมักมีอัตราส่วนที่ลดลง เนื่องจากต้องเฉลี่ยตามสัดส่วนที่มี
การเพิ่มจำนวนของ อปท.ในจังหวัดกระบี่ ยิ่งก่อให้เป็นผลกระทบการบริหารจัดการงบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ 
1. ไม่มีหน่วยงานส่วนกลางดูแลและรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง การดำเนินการและ

การพัฒนาระบบดทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือแผนงานที่ชัดเจน หลายๆ
โครงการอาจมาจากความสนใจของบุคคลในองค์กร รวมทั้งคำแนะนำจากบริษัทภายนอกซึ่งไม่มี
การกำหนดเป้าหมายหรือแผนงานใดๆ 

2. ผู้บริหารสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจบนภาพรวมการพัฒนาที่ไม่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จึงเป็นเรื่องยาก
ในการสนับสนุนและการดำเนินการ และในหลายๆระบบ อาจรอเพ่ือให้เทคโนโลยีเหล่านั้นมีความ
พร้อมสามารถจับต้องได้โดยไม่ต้องเสียงบประมาณ 

3. การบริหารงาน บางโอกาสไม่ให้ความสำคัญกับบุคลากรที ่ร ับผิดชอบดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และไม่เปิดโอกาสให้มีการรับรู้แนวทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการฝึกฝนเสริม
ทักษะเพิ่มเติมในเชิงลึกเฉพาะด้าน จึงทำให้บุคลากรมีความรู้หรือทักษะเพียงแนววิธีเทคโนโลยี
แบบเดิมๆ แม้จะได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ ก็ยังอาจไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กร
ให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าท่ีควร 
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ส่วนที่ 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 

1.วิสัยทัศน์ 
 “เทศบาลตำบลปลายพระยา ขับเคลื่อน Plaiphraya Smart City ด้วยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพียงปลายนิ้วสัมผัส ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนต่อไป” 
 

2.พันธกิจ 
 1. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตามแนววิธีสตาร์ทอัพ มุ่งสู่การขับเคลื่อน Plaiphraya 
Smart City และนโยบายประเทศไทย 4.0 
 2. พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ 
 3. ขับเคลื่อนกระกวนการบริหารจัดการ และบริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทสและการ
สื่อสาร เข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงรับบงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 4. พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ร่วมพัฒนาระบบ 

5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชนและประชาชน 
เพื่อการสอดรับ ร่วมพัฒนา ให้สมารถใช้ประโยชนืจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

3.ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ 
  วัตถุประสงค์ 
  พัฒนาโดยนำนวัตกรรมใหม่ สตาร์ทอัพ การบริหารและการบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินวิถีชีวิต
รองรับการเป็น Plaiphraya Smart City สอดคล้องกับ Smart Thailand 2020  และนโยบายประเทศไทย 
4.0  
   เป้าหมาย 
  1.มีแนววิถีนวัตกรรมสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานตามกรอบหน้าที่รับผิดชอบ 
  2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถลดการทำธุรกรรมด้วยเงินสด 
  3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของ
ประชาชน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสตาร์อัพ ขับเคลื ่อนภารกิจหน่วยงาน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามกรอบภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับระเบียบฯ ที่ถือปฏิบัติ 
  2.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดการทำธุรกรรมด้วยเงินสด 
  3.ส่งเสริมให้มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และลดการใช้กระดาษ เพื่อก้าวเข้าสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานองค์กรแบบไร้กระดาษ 
  4.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
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  5.ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือารบริการ (Service Information System) ในทุก
ด้าน โดนเฉพาะสารสนเทศเพ่ือการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่คลอดถึงเสียชีวิต 
  6.ส่งเสริมให้มีศูนย์ข้อมูลการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจ 
  7.สร้างเครือข่ายเพื ่อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเสมือนจริง (3D) เพ่ือ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ต่อยอด
การพัฒนากายภาพของเมือง 
  8.ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ อาทิ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (EGA) เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) และระบบอื่นๆพัฒนาระบบ
สารสนเทศของเทศบาล 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์กร 
  วัตถุประสงค์ 
  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อการบริหาร การบริการ ให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการใช้งาน เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศของท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนกระบานการงานของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน และการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีความพึงพอใจในการ
รับบริการ 
  เป้าหมาย 

1.มีระบบคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอบสนองสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานและภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

2.มีระบบเครือข่ายที ่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เชื ่อมโยงทั้งหน่วยงานภายในองค์กร และ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

3.เพ่ือการบริการประชาชน (Front office) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

                     1.พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 2.ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
                      3.พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายที่ทันสมัย การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล อีกทั้ง
เชื่อมโยงทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ลดความซ้ำซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                      4.วิเคราะห์ทดแทนเทคโนโลยีอุปกรณ์เครือข่าย ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และ
ชุดคำสั่งโปรแกรม (Software) 

 5.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อการบริการประชาชนที่เป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนขบวนการบริหารงาน 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ และการบริการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มาประยุกต์กับเคลื่อนกระบวนงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้เกิดบูรณาการและเอกภาพ 
ในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

       เป้าหมาย 
                            1.บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัยมีความเป็น
เอกภาพ (Data integrity)  สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช้ร่วมกันได้ในทุกมิติเพื่อการจัดทำรายงานและการ
วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  2.มีระบบสารสนเทศพื ้นฐานเพียงพอสำหรับระบบการตัดสินใจเพื ่อบริหารงาน 
(Executive information System)  เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารงาน (Management 
information System)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ (Geographic information System)  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บรายได้ (Revenue Collecting information System  ) ระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดทำงบประมาณและการเงิน (Budgeting and Finance Information System)  ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานบุคคล (Human resource information System)  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานพัสดุ ระบบสวัสดิการสังคม และระบบข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

      แนวทางการพัฒนา 
                           1.พัฒนาและกำหนดมาตรฐานข้อมูลสร้างระบบฐานข้อมูลขององค์กรเพื ่อให้ทุก
หน่วยงานใช้ร่วมกันได้และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           2.พัฒนากรรมวิธีการรายงานเพื่อการบริหารงานโดยประยุกต์ใช้กลไกของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร (Back Office) 
                           3.พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการขององค์กรเพื่อความเป็นเอกภาพของศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540 สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
                           4.กำหนดหน่วยงานผู้ดำเนินการภารกิจ เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาการบำรุงรักษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
     วัตถุประสงค์ 

                          พัฒนาส่งเสริมทักษะความรู้ของบุคลากรทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่
ผู ้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารให้มีความรอบรู ้ในเรื ่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับ
พระราชบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

      เป้าหมาย 
                           1.สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมของบุคลากร (people ware)  ให้มีทักษะความรู้
ความสามารถในการใช้และการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นมาตรฐานและเหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ 
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                            2.สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือให้มีทักษะและศักยภาพท่ีสูงขึ้น มีมาตรฐานในการบริการ 
                            3.สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พุทธศักราช 2550 ไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน และหน่วยงานอื่น 
                            แนวทางการพัฒนา 
                             1.ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างตอ่เนื่องตามภารกิจหน้าที่ 
                             2.จัดทำแผนคงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสอดรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารเทศและมีทักษะใน
การใช้งานกระบวนการที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                             3.จัดทำแผนโครงการฝึกอบรมเพิ ่มพูนทักษะสำหรับผู ้บร ิหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
   วัตถุประสงค์ 

                             พัฒนาเครือข่ายส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร หวงแขนภูมิ 
สถาปัตย์และวัฒนธรรมท้องถิ ่น ด้วยการถ่ายทอดความรู ้การป้องกันภัย เพื ่อการใช้สารสนเทศอย่าง 
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

        เป้าหมาย 
                             1.สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถ  
ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน    
          2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long 
Learning)           
          3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการนักท่องเที่ยว  
โดยเน้นความคุ้มค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์     
          แนวทางการพัฒนา       
          1.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการใช้งานอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน โดยต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ           
           2.บริการฟรีอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless network) ในรูปแบบ
ของ Free Wifi โดยมีโปรแกรม (Application) ที่บูรณาการกับหน่วยงานอื่นภายในจังหวัดกระบี่เพื่ออำนวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cell Phone      
           3.สร้างเสริมความรักและความห่วงเห็นต่อภาพลักษณ์และภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น  
โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญา สถาปัตย์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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                           4.สร้างเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชุมชน เพ่ือก้าวสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศูนย์บริการสารสนเทศในชุมชนทุกชุมชน  
         5.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อภารกิจเฉพาะ หรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นการ
แข่งขันกีฬาของเทศบาล เป็นต้น         
         6.พัฒนาประยุกต์ใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือการบริการประชาชน
ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ 
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ส่วนที่ 5  
แผนงาน โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ 
  1. แผนงานปรับเปลี่ยนธุรกรรมดิจิตอล 
  2. แผนงานนวัตกรรมพัฒนาเมือง 
  3. แผนงานนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
  4. แผนงานนวัตกรรมการศึกษา 
  5. แผนงานส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร 
  1. แผนงานพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานสารสนเทศ 
  2. แผนงานพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  3. แผนงานปรับเปลี่ยนทดแทนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  4. แผนงานพัฒนาสารสนเทศพ้ืนฐานเพื่อการบริการประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงาน 
  1. แผนงานพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  2. แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลกายภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
  1. แผนงานพัฒนาบุคลากรบริหารสารสนเทศ 
  2. แผนงานพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือการใช้งานสารสนเทศ 
  3. แผนงานปรับเปลี่ยนระบบรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
  1. แผนงานพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. แผนงานพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการรักษาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
  3. แผนงานพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน 
  4. แผนงานพัฒนาสารสนเทศเพ่ือเสริมกิจกรรม 
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แผนแม่บทสารสนเทศฯ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2563) 
โครงการ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์กร 
แผนงาน 
แผนงานพัฒนาสารสนเทศ
พ้ืนฐานเพื่อการบริการประชาชน 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร การ
ดำเนินงานของเทศบาล 
-จัดทำเอกสาร วารสาร 
ปฏิทิน วีดีทัศน์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

โครงการดำเนินการศูนย์
ดิจิทัลชุมชนเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

มีประชาชนและเยาวชน
ได้มาใช้บริการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเทศบาลตำบลปลาย
พระยา 

ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารงาน 
แผนงาน 
พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้
แก่คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ประชาชน จำนวน 7 
ชุมชนๆ 5 คน รวมทั้งสิ้น 
35 คน 

ยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม 
แผนงาน 
พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ของชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้
การชำระภาษีท้องถิ่น 

ผู้ชำระภาษี ร้อยละ 10 
ของผู้ชำระภาษีได้รับความรู้
เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารงาน 
แผนงาน 
พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
 

โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นเพ่ือบริการ
ประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานส่วน
ท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 100 คน 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรให้
สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
แผนงาน 
พัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือการใช้
งานสารสนเทศ 
 
 
 
 

โครงการดำเนินการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารชุมชน 

มีการดำเนินการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ พัฒนา ปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์กร 
แผนงาน 
พัฒนาสารสนเทศพ้ืนฐานเพื่อการ
บริการประชาชน 
 

โครงการศูนย์อำนวยการ
บริการสาธารณะ
เทศบาลตำบลปลาย 
พระยา 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมบริการ
สาธารณะ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล 
ศูนย์ให้คำปรึกษาทาง
กฎหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม 

โครงการบริหารจัดการ 
360 องศา ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 ชุมชน ประชาชนรับการ
บริหารจัดการครอบคลุมทุก
ช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
นวัตกรรมพัฒนาเมือง 

โครงการปลายพระยา 
เมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท
ซิต้ี) 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ พัฒนา ปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์กร 
แผนงาน 
พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สำหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรให้
สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
แผนงาน 
พัฒนาบุคลากรบริหารสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงานด้าน
บุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์กร 
แผนงาน 
แผนงานพัฒนาสารสนเทศ
พ้ืนฐานเพื่อการบริการประชาชน 

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร การ
ดำเนินงานของเทศบาล 
-จัดทำเอกสาร วารสาร 
ปฏิทิน วีดีทัศน์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ (Low 
Carbon Society) 

โครงการประหยัด
พลังงาน  

พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลปลายพระยา 
ช่วยกันประหยัดพลังงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม 

การดำเนินงานศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรให้
สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
แผนงาน 
พัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือการใช้
งานสารสนเทศ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม 

โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโรงเรียนสุข
ภาวะวิทยาเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
และครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรให้
สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
แผนงาน 
พัฒนาบุคลากรบริหารสารสนเทศ 
 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการมารยาทไทย
และเทคนิคการบริการ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 50 คน 

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ (Low 
Carbon Society) 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
(เมืองคาร์บอนต่ำ) 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยส่งเสริม
การปลูกไม่ยืนต้น 
จัดการมลพิษให้เหลือน้อย
ที่สุดโดยส่งเสริมการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร มีการ
จัดการก่อนนำไปกำจัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
นวัตกรรมพัฒนาเมือง 

โครงการชุมชนต้นแบบ
แห่งการอยู่ร่วมกันของ
ทุกคนในสังคมเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

มีการก่อสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวก แก่ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ ณ ส่วนราชการ 
ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
นวัตกรรมพัฒนาเมือง 

จัดสร้างนวัตกรรมธารา
บำบัดเพื่อการอยู่ร่วมกัน
และเข้าถึงได้ของทุกคน
ในสังคม พ้ืนที่ต้นแบบ 
เทศบาลตำบลปลาย 
พระยา อำเภอปลาย 
พระยา จังหวัดกระบี่ 
(Hydrotherpy 
Innovation) 

ก่อสร้างสระน้ำธาราบำบัด
แบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 
คุณภาพชีวิต และสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ
สตาร์ทอัพ 
แผนงาน 
นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม 
 

โครงการส่งเสริมทำ
ภาชนะจากกาบหมากลด
โลกร้อน 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
จัดหาอุปกรณ์ 
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  ส่วนที่ 6  
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล  

 

1.การบริหารจัดการ  
  เพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ จึงกำหนดแนววิธีการขับเคลื ่อนกลไกในการบริหารจัดการเพื่อวัดและประเมินผลการ
ดำเนินงานอย่างประสิทธิภาพ 

1.1 ให้หน่วยงานของเทศบาลตำบลปลายพระยามีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 โดยนำกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ปฏิบัติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแนวทางในการจัดโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ให้
สอดคล้องและสนองตอบต่อความสำเร็จของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับนี้ 

1.2 กำหนดให้มีคณะทำงานโครงการ Plaiphraya Smart City และคณะทำงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่พัฒนาดูแลระบบการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร แก่หน่วยงาน บุคลากร ทั ้งในส่วนของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและนักเรียน รวมทั้งผู้รับบริการทั่วไป 

1.3 การนำเสนอโครงการและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ จะต้องเป็นไปตามกรอบแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร เพื่อให้
การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ เป็นไป
อย่างมีระบบและเป็นเอกภาพ 

2.การติดตามและประเมินผล 
 2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล มีดังนี้ 
  2.1.1 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและดำเนินการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.1.2 เพื ่อให้ทราบผลสัมฤทธิ ์ท ี ่เก ิดขึ ้น จากการดำเนินการตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในแต่ละปีงบประมาณ 

 2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
  ให้คณะกรรมการโครงการ Plaiphraya Smart City และคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลปลายพระยา ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณให้
ผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยาทราบ 
 
 
 
 
 



39 
 

แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2563 - 2566 เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 

  ส่วนที่ 7  
  การทบทวน ปรับแผน 
 

  เทศบาลตำบลปลายพระยา ตระหนักถึงแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กำหนดให้สามารถทบทวนเพื่อขออนุมัติปรับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สภาวะการณ์ ในลักษณะแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้ทัน
ต่อสถานการณ์การพลิกผันของแนวโน้มเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลปลาย
พระยาสามารถดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารเทศบาลได้ เพ่ือขออนุมัติปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่หน่วยงานยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทำให้เป้าหมาย  
การดำเนินงานกิจกรรมและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในกรณีไม่มีการขอปรับแผนดังที่กล่าวมา  
การกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล จะยังคงยึดถือตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับ
เดิมที่ได้กำหนดไว้ 
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  ส่วนที่ 8  
   ภาคผนวก 
 

คำสั่งคณะทำงานด้านเทคโนโลยี 
 : คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา ที่ 326/2562  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมอำนวยการและคณะทำงานโครงการ Plaiphraya Smart City 
  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 256๓-2566 
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