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ค าน า 
 
  ปจจุบันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองคกร แตเนื่องจากองคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
ตั้งอยูทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท แตละแหงมีความแตกตางดานสภาพแวดลอม และองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นสวนใหญขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนไปอยางไรทิศทาง ขาดกลยุทธและเปาหมายที่ชัดเจน ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางองคกรไมสอดคลองกันทําใหยากตอการเชื่อม
ประสาน เพ่ือใหเกิดการใชขอมูลรวมกันในอนาคต นโยบายของรัฐบาลที่มีความตองการใหหนวยงานของรัฐ
และรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการ
ปฏิบัติงานและบริหารงาน รวมทั้งการกระจายขอมูลขาวสารไปสูประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การทํางาน
ตามภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบขอมูล ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบไดอันจะสนับสนุน บรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหมีการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนท
องถิ่นเปนเครื่องมือพัฒนาการปฏิบัติงาน ใหไดตามเปาหมายเชิงบริหารและบริการตามภารกิจขององคกร ทั้ง
ในดานการ จัดเก็บ รวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูลตามดัชนีชี้วัดผลกระทบและผลการ ปฏิบัติงานที่
กําหนดไดอยางชัดเจน 
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  อ าเภอบัวใหญ ่จังหวัดนครราชสมีา 

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

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตําบลด่านช้าง  ประกอบด้วย 
๑. ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่และตําบลโนนจาน อําเภอ      

บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
๒. ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตําบลหนองแจ้งใหญ่และตําบลบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย และตําบลบัวใหญ่ อําเภอ       

บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๔. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลขุนทองและตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา 
มีเขตปกครอง   รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
๑ บ้านดอนหัน ๗ บ้านหนองแวง 
๒ บ้านตะคร้อ ๘ บ้านโนนเพ็ด 
๓ บ้านโนนทอง ๙ บ้านหนองเม็ก 
๔ บ้านสระไผ่ ๑๐ บ้านโคกสะอาด 
๕ บ้านนานิคม ๑๑ บ้านรกฟ้า 
๖ บ้านตะคร้อเก่า   

 

 
 
 



 
๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ใช้ทํานา ปลูกพืชไร่ และไม้ผล      
ส่วนสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยทางทิศตะวันออก ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผล แหล่งน้ํา
สําคัญ ได้แก่ หนองนานิคม หนองกลาง หนองเม็ก หนองไฮ หนองโคกสว่าง หนองจานเจี้ยว หนองรกฟ้า และ
หนองแดง มีห้วยสะพานดําไหลผ่านตอนกลาง ห้วยใหญ่และห้วยน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ระดับ
ความสูงประมาณ ๑๕๕ – ๑๗๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล 
 

๑.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศของต าบล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical 

monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ ๓ ฤดู คือ 
   ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
   ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 

๑.4 ลักษณะของดิน 
การตั้งถ่ินฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง สภาพทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน  เป็น

ชุมชนขนาดใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของชุมชน พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ที่เคยเป็นชุมชนที่
เกิดขึ้นในอดีตและพัฒนามาเรื่อยๆ แนวทางการขยายตัวของชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ยังยึด
การขยายตัวตามชุมชนแบบเป็นกลุ่ม   
  สามารถจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ 

๑) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๘๑ ไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๑๘ ของเนื้อที่
ตําบล ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชน สถานที่ราชการ และแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  
  ๒) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗,๒๖๐ ไร่ หรือร้อยละ ๗๘.๙๐ ของเนื้อที่ตําบล ที่
สําคัญพอสรุปได้ดังนี้     

- นาข้าว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓,๗๖๓ ไร่ หรือร้อยละ ๖๒.๙๑ ของเนื้อที่ตําบล 
  - พืชไร่ผสม มีเนื้อที่ประมาณ ๖๙ ไร่ หรือร้อยละ ๐.๓๒ ของเนื้อที่ตําบล 
  - อ้อย มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๓๘๓ ไร่ หรือร้อยละ ๑๐.๘๙ ของเนื้อที่ตําบล 
  - มันสําปะหลัง มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๑ ไร่ หรือร้อยละ ๒.๒๙ ของเนื้อที่ตําบล 
  - ยูคาลิปตัส มีเนื้อท่ีประมาณ ๓๗๔ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๗๑ ของเนื้อที่ตําบล 
  ๓) พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๑๒ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๔๒ ของเนื้อที่ตําบล ซึ่งเป็นป่า
สมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรม 
  ๔) พ้ืนที่น้ํา มีเนื้อที่ประมาณ ๙๙๔ ไร่ หรือร้อยละ ๔.๕๔ ของเนื้อที่ตําบล ซึ่งประกอบไป
ด้วยแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นเอง 
  ๕) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ ๔๒๙ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๙๖ ของเนื้อที่ตําบล ซึ่งเป็นไม้
ละเมาะและพ้ืนที่ลุ่ม 
 

๑.5 ลักษณะของแหล่งน้ า     
แหล่งน้ําสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ได้แก่ 
 
 
 



 
เขตพ้ืนที่บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑   
  -  สระประปาบ้านดอนหัน  ความจุน้ําประมาณ  ๓๘,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
  -  คลองอีสานเขียว  
เขตพ้ืนที่บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒   
  -  ลําห้วยใหญ่    ความจุน้ําประมาณ  ๗๔,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร 
  -  ฝายบุพร้าว 
  -  ฝายประชาอาสา  
  -  คลองอีสานเขียว 
  -  สระหนองขอนแก่น  
เขตพ้ืนที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓   
  -  ลําห้วยบุพร้าว   ความจุน้ําประมาณ  ๒,๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระประปาบ้านโนนทอง  ความจุน้ําประมาณ  ๑๒,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร 
  -  ฝายหลังแอ่น 
  -  สระวัด 
เขตพ้ืนที่บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔   
  -  สระประปาบ้านสระไผ่   ความจุน้ําประมาณ  ๖๓,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
เขตพ้ืนที่บ้านนานิคม หมู่ที่ ๕   
  -  สระประปาบ้านนานิคม  ความจุน้ําประมาณ  ๑๖๗,๘๒๑ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระหนองฉิม    ความจุน้ําประมาณ  ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
  -  อ่างเก็บน้ําชลประทาน   ความจุน้ําประมาณ  ๒๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
เขตพ้ืนที่บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖   
  -  สระประปาบ้านตะคร้อเก่า  ความจุน้ําประมาณ  ๑๒,๑๗๘ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระสี่เหลี่ยม    ความจุน้ําประมาณ  ๓๘,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระหนองโพธิ์    ความจุน้ําประมาณ  ๙,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
เขตพ้ืนที่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗   
  -  สระประปาบ้านหนองแวง  ความจุน้ําประมาณ  ๒๙,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระใหม ่
   -  สระกุดโคก 
เขตพ้ืนที่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘   
  -  สระประปาบ้านโนนเพ็ด  ความจุน้ําประมาณ  ๗๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระโคกสามสิบ   ความจุน้ําประมาณ  ๓๘,๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร 
  -  คลองไส้ไก่  
เขตพ้ืนที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙   
  -  ฝายหนองไฮ    ความจุน้ําประมาณ  ๘๐๙,๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร 
  -  หนองขาม    ความจุน้ําประมาณ  ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระหนองเม็ก    ความจุน้ําประมาณ  ๒๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
เขตพ้ืนทีบ่้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐   
  -  หนองจานเจี้ยว   ความจุน้ําประมาณ  ๘๗,๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร 
  -  หนองอีตู้    ความจุน้ําประมาณ  ๒๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
 
 



 
 
  -  คลองอีสานเขียว   ความจุน้ําประมาณ  ๑๒๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระหนองกลาง   ความจุน้ําประมาณ  ๑๘๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
เขตพ้ืนที่บ้านรกฟ้า หมู่ที่ ๑๑   
  -  หนองแดง    ความจุน้ําประมาณ  ๑๐๕,๙๘๗ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระรกฟ้า  
  -  สระหนองกลาง  
  -  คลองอีสานเขียว  
    

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้     
พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๑๒ ไร่ หรือร้อยละ ๑.๔๒ ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์

และป่าเสื่อมโทรม 
 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้างตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๒ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ ตําบลด่านช้าง  
อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนคราชสีมา มี
เนื้อที่ประมาณ ๒๑,๘๗๖ ไร่ (๓๔.๙๕ ตารางกิโลเมตร) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้างตั้งอยู่ห่าง
จากอําเภอบัวใหญ่  ประมาณ ๕ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๑๐๒ กิโลเมตร มี
หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่  ๑  บ้านดอนหัน  นายอังคาร ทองม ี     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๒  บ้านตะคร้อ         นายชูศักดิ์ ลิ้มชูวงศ ์          เป็นกํานันตําบลด่านช้าง 
หมู่ที่ ๓        บ้านโนนทอง  นางสําราญ ภักด ี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๔ บ้านสระไผ่  นายสุวิช  ธรรมสุนา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๕ บ้านนานิคม        นายไพศาล ช่างเหล็ก   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๖ บ้านตะคร้อเก่า            นายสมควร ศรีจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๗  บ้านหนองแวง           นายวิชัย  ลามนอก         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๘ บ้านโนนเพ็ด         นายสุวิช  จั่นแค้น   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๙ บ้านหนองเม็ก  นายปกรณ์ ประวันนา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๐  บ้านโคกสะอาด  นางบุปผา การถาง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๑  บ้านรกฟ้า  นายถนอม พลหาญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
   
 2.2  การเลือกตั้ง  
                       องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น  ๑ เขต มีจํานวน ๑๑  หมู่บ้าน 
แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน ๒ คน  รวม ๒๒ คน ปัจจุบันมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง  จํานวน ๒๑ คน เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
หมู่ที่ ๑๑ เสียชีวิต ๑ คน ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ประกอบด้วย 
 
 
 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
หมู่ที่  ๑  บ้านดอนหัน  นางนิลัดดา นาดี       เป็นสมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่  ๒  บ้านตะคร้อ         นายสมหวัง พลราช  เป็นเลขานุการสภา อบต. 
หมู่ที่ ๓        บ้านโนนทอง  นายสุเนตร ภักด ี  เป็นสมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่  ๔ บ้านสระไผ่  นางคําพอง จังหวะ  เป็นสมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่ ๕ บ้านนานิคม        นางสดศรี โพธิ์ขํา  เป็นสมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่  ๖ บ้านตะคร้อเก่า            นายสมพงษ์ โสลา  เป็นรองประธานสภา อบต. 
หมู่ที่  ๗  บ้านหนองแวง           นางทัศนีย์ วงษ์ชาลี  เป็นสมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่  ๘ บ้านโนนเพ็ด         นายสุทธิพงษ์ มาระศรี  เป็นสมาชิกสภา อบต.  
หมู่ที่  ๙ บ้านหนองเม็ก  นายอดิศรัย ทําสุนา  เป็นสมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่  ๑๐  บ้านโคกสะอาด  นายสมบุญ นามบุญลือ เป็นประธานสภา อบต.  
หมู่ที่  ๑๑  บ้านรกฟ้า  นางวรรณี พลเรือง  เป็นสมาชิกสภา อบต. 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
๑.  นายทองแดง  ถาพิลา  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
๒.  นางคําพอง  จังหวะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
๓.  นายคาร  มณีสิงห์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง  
๔.  นางพัชรี  นาดี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
                                  
3.ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น       ๒,๐๑๔    ครัวเรือน 
จํานวนประชากรทั้งสิ้น      ๗,๖๐๖ คน 
แยกเป็นชาย                  ๓,๘๒๗ คน 
แยกเป็นหญิง                 ๓,๗๗๙  คน      
 
   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน ประชาการ 

ชาย 

ประชากร 

หญิง 

ประชากร 

รวม 

๑ ดอนหัน 222 401 419 820 

๒ ตะคร้อ 230 434 439 873 

๓ โนนทอง 107 192 186 378 

๔ สระไผ่ 209 468 458 926 

๕ นานิคม 164 268 219 487 



 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน ประชาการ 

ชาย 

ประชากร 

หญิง 

ประชากร 

รวม 

๖ ตะคร้อเก่า 65 151 152 303 

๗ หนองแวง 210 350 366 716 

๘ โนนเพ็ด 89 178 193 371 

๙ หนองเม็ก 321 549 530 1079 

๑๐ โคกสะอาด 206 435 436 871 

๑๑ รกฟ้า 191 399 387 786 

 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร          
 

กลุม่อายุ จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๐ – ๔ ป ี ๒๒๘ ๒๐๕ ๔๓๓ 

๕ – ๙ ป ี ๒๓๒ ๒๓๐ ๔๖๒ 

๑๐ – ๑๔ ป ี ๒๗๐ ๒๓๐ ๕๐๐ 

๑๕ – ๑๙ ป ี ๒๗๐ ๒๖๕ ๕๓๕ 

๒๐ – ๒๔ ป ี ๒๖๖ ๒๓๔ ๕๐๐ 

๒๕ – ๒๙ ป ี ๒๗๙ ๒๕๓ ๕๓๒ 

๓๐ – ๓๔ ป ี ๒๙๖ ๓๐๖ ๖๐๒ 

๓๕ – ๔๐ ป ี ๔๒๒ ๓๗๒ ๗๙๔ 

๔๑ – ๔๕ ป ี ๓๒๐ ๒๙๘ ๖๑๘ 

๔๖ – ๕๐ ป ี ๓๑๗ ๓๒๑ ๖๓๘ 

๕๑ – ๕๕ ป ี ๒๔๐ ๒๗๗ ๕๑๗ 

๕๖ – ๖๐ ป ี ๒๒๑ ๒๓๖ ๔๕๗ 



ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอบัวใหญ่ ณ วันท่ี ๑๙  ตุลาคม ๒๕62  
 
4.สภาพทางสังคม                                                                                                       
4.1  การศึกษา 

การศึกษา ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง มีสถานศึกษาทั้งหมด ๘ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 
  - ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านช้าง มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนจํานวน ๓ แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐ ได้แก่  

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (ตรงข้ามองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านช้าง) 

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านโคกสะอาด ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์
รังสรรค์  ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนครู/ผู้ดูแลเด็ก จํานวนเด็ก 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ๒ ๓๑ 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ๒ ๔๖ 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ ๑ ๒๘ 

รวม ๕ ๑๐๕ 
ที่มา : ข้อมูลจากกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง  ณ  ตุลาคม ๒๕62  
 

  - ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านขามหนองแวง, 
โรงเรียนบ้านหนองเม็กสถาพรประชานุเคราะห์, โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง, โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 
และโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน/ห้องเรียน/ครู 

จํานวนนักเรียน จํานวนห้องเรียน จํานวนครู 

๖๑ – ๖๕ ป ี ๑๗๘ ๑๘๕ ๓๖๓ 

๖๖ – ๗๐ ป ี ๑๑๑ ๑๓๗ ๒๔๘ 

๗๑ – ๗๕ ป ี ๖๑ ๘๑ ๑๔๒ 

๗๖ – ๘๐ ป ี ๖๕ ๖๕ ๑๓๐ 

๘๑ – ๘๕ ป ี ๒๗ ๔๘ ๗๕ 

๘๖ – ๙๐ ป ี ๑๙ ๒๘ ๔๗ 

๙๑ – ๙๕ ป ี ๕ ๗ ๑๒ 

๙๖ – ๑๐๐ ป ี - ๑ ๑ 

มากกว่า ๑๐๐ ปี - - - 

รวม ๓,๘๒๗ ๓,๗๗๙ ๗,๖๐๖ 



1 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ๒๐ ๕ ๕ 
2 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ๓๖ ๗ ๗ 
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สถาพรประชานุเคราะห์) ๔๑ ๘ ๔ 
4 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ๙๖ ๑๑ ๑๕ 
5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ๑๙๖ ๑๑ ๒๐ 
 รวม ๓๘๙ ๔๒ ๕๑ 

ที่มา : สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง, สํารวจ   ตุลาคม  ๒๕62  

4.2  สาธารณสุข 
     การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
โคกสะอาด   
4.3 อาชญากรรม  
4.4 ยาเสพติด  
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชน,ศูนย์ผู้สูงอายุ 
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

สภาพถนนปัจจุบัน   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ที่ตัดผ่านพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง จากบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ บ้านนา
นิคม หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ และบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ สําหรับถนนภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ถนนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง เป็นถนนลูกรัง  คอนกรีต 
ลาดยาง ตามลําดับ 
  ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนใน
ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
  สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และเชื่อมต่อกับอําเภอ     
บัวใหญ่ และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
  ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี  ถนนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลโดย
ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกําหนดแนวทางเพ่ือรองรับ
และเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดียิ่งขึ้น 
  การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
5.2  การไฟฟ้า 

รับผิดชอบและดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอบัวใหญ่ ในปัจจุบันสามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
5.3  การประปา 

ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านช้าง ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน 
5.4  โทรศัพท์ 



ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง มีการสื่อสารที่สําคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

-  ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข      -    แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                -    แห่ง 
-  โทรศพัท์สาธารณะ     -  แห่ง 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.๑.  เกษตรกรรม ในปัจจุบันประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและ
รับจ้างทั่วไป 
6.2 การประมง   มีเกษตรทีท่ําอาชีพประมง  จํานวน  -  ราย   
6.3 การปศุสัตว ์ มีเกษตรกรทําอาชีพเลี้ยงโค กระบือ  จํานวน ๕๒ ราย  
6.4 การบริการ  สถานประกอบการด้านบริการ     จํานวน   ๒๒ แห่ง แบ่งเป็น 
   บริการเสริมสวย    จํานวน   ๕ แห่ง 
   บริการซ่อม    จํานวน  ๑๐ แห่ง 
   บริการอ่ืนๆ    จํานวน  ๗  แห่ง  
 

6.5 การท่องเที่ยว - 
6.6 อุตสาหกรรม    อุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง จําแนกเป็น 

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๑ แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๑ แห่ง 
- โกดังเก็บสินค้า ๓ แห่ง 

6.7  การพาณิชและกลุ่มอาชีพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ที่สามารถจัดเก็บรายได้เอง มีจํานวน ๗๙ 
แห่ง แบ่งเป็น 
 

- สถานีบริการน้ํามันและก๊าซ  ๓ แห่ง  
- สถานบริการปั้มแก๊สหุงต้ม ๒ แห่ง 
-  ร้านคาแคร์ล้างอัดฉีด  ๒ แห่ง 
- ร้านค้าของชําหรือของเบ็ดเตล็ด  ๕๙ แห่ง 
- ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม  ๔ แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  ๔ แห่ง 
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์เล็ก  ๕ แห่ง 
- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ๑ แห่ง 
- ร้านขายคอนกรีตผสมเสร็จ ๑ แห่ง 
- ขายวัสดุก่อสร้าง  ๒ แห่ง 
- เลี้ยงหมู   ๑๑ แห่ง 
- อู่ซ่อมรถ   ๑ แห่ง 
- โรงแรม   ๕ แห่ง 
- บ้านเช่า   ๓ แห่ง 



- ห้องเช่า   ๑ แห่ง 
- โรงสีข้าว   ๓๔ แห่ง 
- ขยะรีไซเคิล   ๑ แห่ง 
- ร้านขายกระจกอลูมิเนียมโลหะ ๑ แห่ง 

                - ร้านเสริมสวย   ๑ แห่ง 
  มีการจัดตั้งกลุ่มอําชีพ จํานวน 1๑  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มสาน
ตะกร้า/หมวก กลุ่มผลิตดอกไม้จันท์ กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มเลี้ยงไก่  กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ และกลุ่มผลิตปุ๋ย  
6.8  แรงงาน  แรงงานที่ใช้ในตําบลด่านช้าง ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ ๘ ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  มีทั้งหมดจํานวน  ๑๑ หมู่บ้าน   ประกอบด้วย 
  ๑. บ้านดอนหัน   หมู่ที่  ๑    
  ๒. บ้านตะคร้อ     หมู่ที่  ๒   
  ๓. บ้านโนนทอง    หมู่ที่  ๓   
  ๔. บ้านสระไผ่   หมู่ที่  ๔   
  ๕. บ้านนานิคม   หมูท่ี่  ๕   

๖. บ้านตะคร้อเก่า     หมู่ที่  ๖ 
๗. บ้านหนองแวง     หมู่ที่  ๗ 
๘. บ้านโนนเพ็ด      หมู่ที่  ๘ 
๙. บ้านหนองเม็ก     หมู่ที่  ๙ 
๑๐. บ้านโคกสะอาด     หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. บ้านรกฟ้า   หมู่ที่ ๑๑ 
 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลด่านช้างประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพ้ืนที่ทําการเกษตร เฉลี่ย ๒๐ 
ไร่ต่อครัวเรือน แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย ๓ คนต่อครัวเรือน พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นการทํานาข้าว  ไร่มัน
สําปะหลัง  ไร่อ้อย  ปลูกหม่อน  พืชผัก  เห็ดและไม้ผล  ตามลําดับ  และในด้านการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่  ได้แก่  
โค  กระบือ  สุกร  เป็ด   ไก่  และเลี้ยงปลา  ตามลําดับ 
 ลักษณะ ลักษณะการถือครองที่ดิน เกษตรกรมีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง ประมาณร้อยละ ๗๖ ของ
ครัวเรือนเกษตร โดยมีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด นส.๓ และ ส.ป.ก. เป็นต้น 
 ผลผลิตเฉลี่ย ข้าวนาปี ๔๗๑ กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยโรงงาน ๘,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ และมันสําปะหลัง 
๒,๕๙๖ กิโลกรัมต่อไร่ 
 ต้นทุนการผลิต ข้าวนาปี ๒,๓๕๐ บาทต่อไร่ อ้อยโรงงาน ๖,๖๓๐ บาทต่อไร่ และมันสําปะหลัง 
๒,๖๒๐ บาทต่อไร่ 
 เครื่องมือการเกษตร เกษตรกรใช้แรงงานเครื่องจักรที่เป็นของตนเองหรือจ้างเครื่องจักรแทน
แรงงานคนและแรงงานสัตว์ เนื่องจากประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และทันต่อฤดูกาล ได้แก่ รถไถขนาดใหญ่    รถ
ไถเดินตาม รถบรรทุก เครื่องสูบน้ํา เครื่องพ่นยา เครื่องนวดข้าว รถเก่ียวนวดและโรงสีข้าว เป็นต้น 
 
7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  

มีแหล่งน้ําเพ่ือใช้ในการเกษตร ได้แก่ สระ/หนอง จํานวน ๔๘ แห่ง, คลอง จํานวน ๕ แห่ง, ฝาย/ลํา
ห้วย  จํานวน ๖ แห่ง , บ่อบาดาล จํานวน ๒๖ แห่ง  และอ่างเก็บน้ํา   จํานวน  ๑ แห่ง 



7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง  ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน 

 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1  การนับถือศาสนา 
        ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือ
ศาสนาพุทธ และร้อยละ ๑ นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง คือ วัดและสํานักสงฆ์ ๙  แห่ง ได้แก่  

๑. วัดบ้านดอนหัน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  บ้านดอนหัน 
 ๒. วัดบ้านตะคร้อ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  บ้านตะคร้อ 
 ๓. วัดบ้านโนนทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  บ้านโนนทอง 
 ๔. วัดป่าสมานสามัคคี  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  บ้านสระไผ่ 
 ๕. วัดป่าประชาธรรมนิคม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  บ้านนานิคม 
 ๖. วัดบ้านหนองแวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  บ้านหนองแวง 
 ๗. วัดบ้านหนองเม็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙  บ้านหนองเม็ก 
 ๘. วัดสระไผ่บ้านโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  บ้านโคกสะอาด 
 ๙. วัดบ้านรกฟ้า   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑  บ้านรกฟ้า 
 
 
8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจําทุกปี ดังนี้ 
   ๑.  งานประเพณบีุญเดือนอ้าย  งานบุญเข้ากรรมหรืองานบุญดอกหญ้า 

๒.  งานประเพณีบุญเดือนยี่  งานบุญคูนลาน 
๓.  งานประเพณบีุญเดือนสาม  งานบุญข้าวจี่ 

   ๔.  งานประเพณบีุญเดือนสี่   งานบุญผเวส 
   ๕.  งานประเพณบีุญเดือนห้า   งานเทศกาลสงกรานต์ 
   ๖.  งานประเพณบีุญเดือนหก   งานบุญบั้งไฟ 
   ๗.  งานประเพณบีุญเดือนเจ็ด   งานบุญเบิกบ้าน 

๘.  งานประเพณีบุญเดือนแปด   งานเทศกาลเข้าพรรษา  
   ๙.  งานประเพณบีุญเดือนเก้า   งานบุญข้าวประดับดิน 
   ๑๐.  งานประเพณบีุญเดือนสิบ   งานบุญข้าวสาร์ท 

๑๑.  งานประเพณบีุญเดือนสิบเอ็ด  งานเทศกาลออกพรรษา 
๑๒.  งานประเพณบีุญเดือนสิบสอง งานบุญกฐิน 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ได้แก่ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมา
ผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน  เช่น ทอเสื่อจากกก  ถักหมวกจากกก  จักสานจากไม้ไผ่ ฯลฯ  ส่วนภาษา
ถิ่นเป็นภาษาอีสาน 
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 



  ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรสาน และจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอเสื่อกก  กระเป๋าผลิตจาก
ต้นกก  หมวกผลิตจากต้นกก ข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น 
 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ า 

แหล่งน้ําธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ที่สําคัญๆ ได้แก่ 
  -  สระประปาบ้านดอนหัน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ ความจุน้ําประมาณ  
๓๘,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร  
  -  คลองอีสานเขียว ครอบคลุมพ้ืนที่จากบ้านรกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ผ่านพ้ืนที่บ้านโคกสะอาด ผ่าน
พ้ืนที่บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ เข้าผ่านพื้นที่บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ 
  -  ลําห้วยใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่จากบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ผ่านพ้ืนที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ผ่าน
พ้ืนที่บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑  และผ่านพื้นที่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ 
  -  ฝายบุพร้าว ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนทีบ่้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ ผ่านเข้าพ้ืนที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓  
  -  ฝายประชาอาสา และสระหนองขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ 
  -  สระประปาบ้านโนนทอง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ ความจุน้ําประมาณ  
๑๒,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร 
 
  -  ฝายหลังแอ่น และสระวัด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๓ 
  -  สระประปาบ้านสระไผ่  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านสระไผ่ หมู่ที่ ๔  ความจุน้ําประมาณ  
๖๓,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระประปาบ้านนานิคม ความจุน้ําประมาณ  ๑๖๗,๘๒๑ ลูกบาศก์เมตร, สระหนองฉิม 
ความจุน้ําประมาณ  ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ําชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ ๙๒ ไร่ ความจุน้ํา
ประมาณ  ๒๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านนานิคม หมู่ที่ ๕ 
  -  สระประปาบ้านตะคร้อเก่า ความจุน้ําประมาณ  ๑๒,๑๗๘ ลูกบาศก์เมตร, สระสี่เหลี่ยม 
ความจุน้ําประมาณ  ๓๘,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร และสระหนองโพธิ์ ความจุน้ําประมาณ  ๙,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ ๖   
  -  สระประปาบ้านหนองแวง ความจุน้ําประมาณ  ๒๙,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร, สระใหม่ และสระ
กุดโคก ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗   
  -  สระประปาบ้านโนนเพ็ด ความจุน้ําประมาณ  ๗๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร, สระโคกสามสิบ 
ความจุน้ําประมาณ  ๓๘,๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร  และคลองไส้ไก่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘   
  -  ฝายหนองไฮ ความจุน้ําประมาณ  ๘๐๙,๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร, หนองขาม ความจุน้ํา
ประมาณ  ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร, และสระหนองเม็ก ความจุน้ําประมาณ  ๒๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙   
  -  หนองจานเจี้ยว ความจุน้ําประมาณ  ๘๗,๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร, สระหนองกลาง ความจุน้ํา
ประมาณ  ๑๘๗,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ มีพ้ืนที่ติดต่อกับบ้านสระไผ่       
หมู่ที่ ๔ และบ้านรกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ 
  -  หนองอีตู้ ความจุน้ําประมาณ  ๒๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านโคกสะอาด หมู่
ที่ ๑๐  
  -  หนองแดง วามจุน้ําประมาณ  ๑๐๕,๙๘๗ ลูกบาศก์เมตร, สระรกฟ้า, สระหนองกลาง 
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านรกฟ้า หมู่ที่ ๑๑   
9.2  ป่าไม้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้างไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 



9.3  ภูเขา 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้างไม่มีพ้ืนที่ภูเขา  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ  

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดใน
พ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละ
ครัวเรือน  

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ปรากฏดังนี้ 
  1 สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน 
  คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก มีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สํานัก 4 กอง และมี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏ
ดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเภทคอมพิวเตอร์  (เครื่อง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รวม 

สํานักปลัด 1 5 6 
กองคลัง 1 4 5 
กองช่าง 1 1 2 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 6 6 
กองส่งเสริมการเกษตร - 1 1 
รวมทั้งหมด 3 15 20 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่
ไม่รวมฝ่ายบริหารและกิจการสภา จํานวน 18 คน คํานวณได้ 0.90 คน/เครื่อง หรือ 1 คน/คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์การ เจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่งจะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมี
ความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น 

 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ได้ดําเนินการออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

งานผ่านระบบ internet กับหน่วยงาน TOT พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  และใช้ระบบ LAN ภายในสํานักงาน  
 
 ระบบเครือข่ายไร้สาย (CPRU WI-FI ) 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มา

รับบริการภายในบริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ของประชาชน 
หรือ นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการเครือข่ายไร้สาย ของทางองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก แต่ความเร็ว
ยังไม่แรงพอ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง มีโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายใน
ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 

 



  
                   
                                     ความเร็วปัจจุบัน 
 ระบบส่ือสาร (โทรศัพท์ภายใน) 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์แบบพนักงานรับสายจํานวน 

1 ชุด โดยใช้หมายเลข 0-4497-5021  จํานวน 1 เลขหมาย อย่างไรก็ดีแนวทางระบบการสื่อสารโทรศัพท์ 
 
 
 
ภายในจะเป็นแบบตอบรับอัตโนมัติ โดยกดเลขหมายภายในเท่านั้น เพ่ือติดต่อสื่อสารกับส่วน

งานต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องมีพนักงานรับสาย เพ่ือเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ต่อไป 

 ระบบโทรสาร (FAX) 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก มีระบบโทรสาร จํานวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข  

0-44-938820 เพ่ือติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจําเป็นในการใช้เทคโนโลยี นี้ 
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 

แนวทาง ซึ่งจะต้องดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
มีการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับภารกิจตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด  
เช่น    

-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS) 
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan ) 
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement) 

  -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี  (LTAX) 
  -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( E-lass ) 
  -ระบบงานสารบรรณ 
  -ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
  -ระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  9.2.2.แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบู รณาการ
ด้านการดําเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 



  - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คําสั่ง และลงวันที่
ของเลขที่หนังสืออย่างเป็นปัจจุบัน 
  - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดําเนินการ สามารถนําไป
วางแผนในการจัดอบรมได้ทันท่วงที 
  - ระบบวันลาพักผ่อนสะสม เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลการลาของบุคลากรภายในองค์กรใน
แต่ละปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน 
 
 

การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

 
เป้าหมายหลักของการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร 
 1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและท่ัวถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
 2)  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคณะไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - สภาพด้านบุคลากร 
 - สภาพด้านระบบเครือข่าย 
 - สภาพด้านระบบสารสนเทศ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 -  ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด าเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 - มีผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  อบต.ด่านช้างมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
 -  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 -  ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เหมาะสมเช่นเพ่ือความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 



สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
 - อบต.ด่านช้าง ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 

 
 



แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง 

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
-  จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
-  จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อการเรียนการสอนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที่4 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน 

- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบ 

 
 
 
 
 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 



ยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

-  น าเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกอบรม  
-  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

-  สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  การติดตอ่ประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่3  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล 
- งานประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่4 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน 

- การใช้ระบบสารสนเทศในส านักปลัด 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการคลัง 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
 



  
                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สํานักปลัด   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง    โทร.044-975021                 
ที ่ สป.         /2562 วันที ่   1  ตุลาคม  ๒๕64 
เรื่อง   การจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 

 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการเติบโต
ของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทาง
หนึ่งด้วย   

 ในการนี้เพื่อเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าวและ
เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงเห็นควร แต่งตั้งคณะทํางาน
งานการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง เพ่ือใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  หากเห็นสมควร กรุณาลงนามในคําสั่งแนบ 

 
                                                 เบญจพร  ศรแผลง 
  (นางเบญจพร  ศรแผลง) 
                                                นักทรัพยากรบุคคล  
  
             โสภา   สีมานอก 
           (นางโสภา   สีมานอก) 
                   นักจัดการงานทั่วไป  รักษาราชการแทน 
                           หวัหน้าสํานักปลัด  
 
                                               อรวรรณ  ไชยนรินทร์ 
         (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
 
 
            อรวรรณ  ไชยนรินทร์ 
         (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 

 ที่   291 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  

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

  ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการเติบโต
ของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทาง
หนึ่งด้วย   
 ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าวและ
เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  จึงอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  15  และมาตรา  25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
แต่งตั้งคณะทํางานงานการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ดังนี้ 

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

ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง   ณ   วันที่   14    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 

    อรวรรณ  ไชยนรินทร์ 
     (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์)         

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 

 



 
 
 
 
 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะทํางานแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯโทร. 044-995021 
ที ่สป.          /2564                      วันที ่   16   ตุลาคม   2564 
เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ. 
 

เรียน  คณะทํางานฯ 
 

ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอกที่ 291/2564 ลงวันที่ 14  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 
2564  เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางาน
ดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศ  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ ทัน
ต่อยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตพร้อมกับสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ  ในการนี้จึงขอเชิญคณะทํางาน ร่วมประชุมเพ่ือกําหนด แนวทางการ
ดําเนินงาน  ในวันที่ 16  ตุลาคม  2564 ต้ังแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านช้าง รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
 
             อรวรรณ  ไชยนรินทร์ 
                    (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 

       ประธานคณะทํางานฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่  16  ตุลาคม  2564 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  

********************************* 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ทําให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นในการเตรียมการ
รับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและเตรียมการ
รับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  ปรับปรุง  
และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก จึงแต่งตั้งคณะทํางาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ดังนี้ 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ด่านช้าง    กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคล อบต.ด่านช้าง    กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  
ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 

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

.................................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่แล้ว  -  ไมมี –  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
.......................................................................................................................................................... ..........................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .................................. 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
     ****************************************** 
 



 
 

 
ส าเนารายงานการประชุม 

คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
วันที่  16  ตุลาคม  2564 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง   

********************************* 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ ประธานคณะทํางาน อรวรรณ  ไชยนรินทร์ 
2 นางโสภา   สีมานอก คณะทํางาน โสภา   สีมานอก 
3 นางบุญช่วย  ไชยบุรี คณะทํางาน บุญช่วย  ไชยบุรี 
4 นายจัตวัฒน์  ฐานเจริญ คณะทํางาน จัตวัฒน์  ฐานเจริญ 
5 นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง คณะทํางาน โกมุทร์  ชุ่มกลาง 
6 นางภลินี  ทับสีแก้ว คณะทํางาน ภลินี  ทับสีแก้ว 
7 นางเบญจพร  ศรแผลง เลขานุการคณะทํางาน เบญจพร  ศรแผลง 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ด้วยปัจจุบันการสื่อสารไร้พรมแดนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค  สืบเนื่องจากการเติบโตของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทําให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นใน
การเตรียมการรับมือการเติบโตของสิ่งเหล่านี้  ให้ทันต่อโลกปัจจุบัน และ เตรียมการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองและ
เตรียมการรับมือการเติบโตของระบบสารสนเทศดังกล่าว และเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล  
ปรับปรุง  และแก้ไข  ระบบสารสนเทศในองค์กร  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้างจึงแต่งตั้ง
คณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้างดังนี้ 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ด่านช้าง    กรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคล อบต.ด่านช้าง    กรรมการ/เลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
ดูแล  รับผิดชอบ  ประชุม  พิจารณา  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา   
ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  การปรับปรุง แนวทางการแก้ไข และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา   -  ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่แล้ว  -  ไมมี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน - ตามคําสั่งที่กล่าวมาแล้ว นายกได้มอบนโยบายให้คณะทํางานช่วยกันพิจารณา เกี่ยวกับการการ

ดําเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ซึ่งจะกล่าวได้ว่า
เป็นงานใหม่สําหรับองค์กรเราก็ว่าได้  เพราะพวกเราเองยังไม่ได้ดําเนินการให้เป็นรูปธรรม  และ
ในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  อบต.เราได้ดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว เพียงแต่ยังขาดการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและระบบ  
ดังนั้น การได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานชุดนี้แล้ว จะเป็นการให้คณะทํางานได้มาสานต่อเรื่อง
เดิมๆ ที่เราทํากันอยู่ มาจับให้เป็นหมวดหมู่และขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะ  หรือหากคณะทํางานเห็น
เป็นอย่างอ่ืน เรามาช่วยกันพิจารณาหาแนวทางการดําเนินการกันค่ะในวันนี้ 

นางบุญช่วย - ค่ะ สําหรับความคิดเห็นของดิฉัน  เห็นพ้องกับท่านประธาน  เพราะถึงอย่างไร ระบบสารสนเทศ
ก็อยู่กับเรา  และหน่วยงานเรามาตั้งนานแล้ว เพียงแต่ขาดการประสานงานและเชื่อมโยงวิธีการ
ได้มาเท่านั้นค่ะ 

นางภลินี - ถ้าจะให้เป็นรูปธรรมจริง ๆ แล้ว สิ่งแรกที่จะดําเนินการคือการแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม 
ซึ่งในวันนี้เรามีสิ่งที่สําคัญแล้ว และมีความรับผิดชอบเพ่ือตอบโจทย์แล้ว ดังนั้น สิ่งที่สําคัญต่อไป  
เราจะต้องจัดทําคู่มือการทํางานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่ะ 

ประธาน - ถ้าจัดทําเป็นคู่มือเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเราจะใช้ชื่อว่าอย่างไร  
นางเบญจพร  - เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เราควรจัดทําเป็นแผนระบบสารสนเทศของ

องค์กรเรา และหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามแผน  อีกประการหนึ่ง คือการตรวจโบนัสที่เป็นมิติ
ใหม่ของ มิตทิี่ 4 จะกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวด้วย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจและสอดคล้องกับ
แผน ของเรา จึงควรตั้งชื่อเป็น  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรครับ 

ประธาน  - ดิฉันว่าก็ดีนะครับ มีใครเห็นต่างไหม? ครับถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุมเลือกชื่อเรื่องดังกล่าวค่ะ 
   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดท าแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร   
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ ไม่มี 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
     

              (ลงชื่อ)                   เบญจพร  ศรแผลง               ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางเบญจพร  ศรแผลง) 

เลขานุการฯ 
 

                  (ลงชื่อ)                   อรวรรณ  ไชยนรินทร์              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 

ประธานคณะทํางานฯ 



 
 

ใบลงช่ือการประชุม 
คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

วันที่   16  ตุลาคม  2564 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
********************************* 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ ประธานคณะทํางาน อรวรรณ  ไชยนรินทร์ 
2 นางโสภา  สีมานอก คณะทํางาน โสภา  สีมานอก 
3 นางบุญช่วย  ไชยบุรี คณะทํางาน บุญช่วย  ไชยบุรี 
4 นายจัตวัฒน์  ฐานเจริญ คณะทํางาน จัตวัฒน์  ฐานเจริญ 
5 นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง คณะทํางาน โกมุทร์  ชุ่มกลาง 
6 นางภลินี  ทับสีแก้ว คณะทํางาน ภลินี  ทับสีแก้ว 
7 นางเบญจพร  ศรแผลง เลขานุการคณะทํางาน เบญจพร  ศรแผลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


