ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน ICT
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
“ยึดหลักธรรมภิบาล ประสานงานชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นาพาความรู้
มุ่งสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4
5

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

3. พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการด้านการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ
ของ อบต.
พันธกิจที่ 5 พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้
พันธกิจที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบการทางานของ อบต. ให้บริการดี มีความใสสะอาด โปร่งใส
และตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ

4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจน
ลดลง
2. พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ดารงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
4. การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและ
ทั่วถึง
5. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๘

5. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ที่ 3 ตาบลหนองป่าก่อ อาเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นตาบลหนึ่งในสามตาบลของอาเภอดอยหลวง อยู่ห่างจาก อาเภอดอยหลวง
10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงราย 58 กิโลเมตร
อาณาเขต
-

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
แม่น้ากก

เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมด 56.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 35,361 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เขตป่าสงวนและอื่น ๆ แสดงจานวนพื้นที่ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนพื้นที่
บ้าน

หมู่ที่

บ้านห้วยสัก
บ้านป่าซางงาม
บ้านหนองป่าก่อ
บ้านหนองกล้วย
บ้านศรีบุญเรือง
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านคีรีสวุ รรณ
บ้านวังเขียว
บ้านทุ่งโป่ง
บ้านใหม่พัฒนาใต้
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พื้นที่ทา
การเกษตร
1,189
1,605
2,165
1,384
1,573
1,388
1,376
1,393
1,040
926
14,039

จานวนพื้นที่
พื้นที่ปา่ ไม้
พื้นที่อยู่อาศัย
2,507
2,413
3,762
1,660
3,735
189
2,640
1,407
650
126
19,089

314
361
224
135
100
109
120
95
150
73
1,681

พื้นที่อื่น ๆ(ห้วย,
หนอง,คลอง,บึง)
102
21
110
106
12
55
49
17
44
36
552

รวม
4,112
4,400
6,261
3,285
5,420
1,741
4,185
2,912
1,884
1,161
35,361

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปของตาบลหนองป่าก่อ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเนินเขา
ลาห้วย หนองน้า และร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ราบเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม มีภูเขาที่สาคัญ คือ ดอยผาโตน ดอยสัก ดอยทุ่งกวาง ดอยแง้ม ดอยห้วยงุ้ม และดอยขุนน้า
เย็น พื้นที่เชิงเขาส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสวนยางพารา และไร่ข้าวโพด และพื้นที่ราบริมน้ากก น้าท่วมถึง ใน
ฤดูน้าหลาก มีแม่น้ากก และแม่น้าบงไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาดอยหลวง

๙
ลักษณะทางน้า มีรูปแบบทางน้ากิ่งไม้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ มีทางน้าที่
สาคัญคือ แม่น้ากก แม่น้าบง ห้วยแปร ห้วยสัก ห้วยหนองป่าก่อ ห้วยผาโตน และห้วยโป่งขุม
แม่น้ากก เป็นน้าสายใหญ่ในตาบลหนองป่าก่อไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออก
เฉียง เหนือของตาบล ซึ่งมีต้นกาเนิดจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปันน้าตอนเหนือของเมืองกก จังหวัด
เชียงตุง ภายในอาณาเขตของรัฐฉานในประเทศพม่า ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย และหมู่ที่ 8 บ้าน
วังเขียว ก่อนที่จะไหลลงแม่น้าโขงที่บริเวณสบกก อาเภอเชียงแสน
แม่น้าบง เป็นทางน้าที่ไล่จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตาบลโดย
ไหลจากตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก โดยมีน้าจากห้วยสักและห้วยแปรที่
ไหลจากดอยแง้มและดอยสักไหลมารวม จากนั้นไหลผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม แล้วมีห้วยหนองป่าก่อ
ไหลในทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกมารวมกับน้าแม่บงก่อนจะไหลผ่าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
ต่อมาไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง และมีห้วยผาโตนที่ไหลในทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ไหลมารวมก่อนจะไหลผ่าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง และหมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
จากนั้นมีห้วยปงขุมแง่ขวาไหลในทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไหลมารวม ต่อมาไหล
ผ่าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา และไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ แล้วไหลลงแม่น้าโขงบริเวณสบกก
อาเภอเชียงแสน
ห้วยแปร เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยสักในทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไป
รวมกับห้วยสักก่อนที่จะไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก แล้วไหลไปรวมกับน้าแม่บง
ห้วยสัก เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยสักและดอยแง้มในทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีห้วยแปร
ไหลมาสมทบก่อนที่จะไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก แล้วไหลไปรวมกับน้าแม่บง
ห้วยหนองป่าก่อ เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยแง้มในทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ไหลไปรวม
กับน้าแม่บงที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
ห้วยผาโตน เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยผาโตนในทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ไปรวมกับน้าแม่บงที่ หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
ห้วยบงขุมเง่งขวา เป็นทางน้าที่ไหลจากดอยหัวงุ้มในทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ไหลไปรวมกับน้าแม่บงที่ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
เขตการปกครอง
ตารางที่ 2 รายชื่อหมู่บ้านและผู้นาชุมชนตาบลหนองป่าก่อ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ปกครองหมู่บ้าน
หมายเหตุ
1
บ้านห้วยสัก
นายอาจ
ปวงมาลัย
ผู้ใหญ่บ้าน
2
บ้านป่าซางงาม
นายศรีอุทัย อุมา
ผู้ใหญ่บ้าน
3
บ้านหนองป่าก่อ
นายสุชาติ
ทวีรุ่งกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน
4
บ้านหนองกล้วย
นายคมจิตร เตรอด
ผู้ใหญ่บ้าน
5
บ้านศรีบุญเรือง
นายธีรโชติ
เพ็ชสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน
6
บ้านใหม่พัฒนา
นายก้านแก้ว อภิวงค์งาม
ผู้ใหญ่บ้าน
7
บ้านคีรีสุวรรณ
นายอรุโณทัย ปีมลือ
ผู้ใหญ่บ้าน
8
บ้านวังเขียว
นายธีรภัทร์ ใจฟู
ผู้ใหญ่บ้าน
9
บ้านทุ่งโป่ง
นายวรพงศ์
แสนยอด
ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
นายไชยอนันต์ รัชตสุวรรณกุล
กานันตาบลหนองป่าก่อ

๑๐
จานวนประชากร
ตารางที่ 3 จานวนประชากรตาบลหนองป่าก่อ
ประชากร
จานวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
ห้วยสัก
248
236
484
144
2
ป่าซางงาม
232
247
479
172
3
หนองป่าก่อ
462
424
886
346
4
หนองกล้วย
125
128
253
86
5
ศรีบุญเรือง
248
264
512
247
6
ใหม่พัฒนา
238
248
486
214
7
คีรีสุวรรณ
196
179
375
175
8
วังเขียว
231
190
421
310
9
ทุ่งโป่ง
121
132
253
101
10
ใหม่พัฒนาใต้
223
246
469
151
รวม
2,324
2,294
4,618
1,946
ที่มา : จากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
มีจานวน 587 คน
ผู้พิการ
มีจานวน 112 คน
ผู้ป่วยเอดส์
มีจานวน 48 คน
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพของประชากรในเขตของ อบต.
- ทานา
33.00 %
- ทาสวน
5.00 %
- ทาไร่
5.80 %
- ปศุสัตว์
0.10 %
- รับราชการ
2.4 %
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.10 %
- พนักงานบริษัท
0.90 %
- รับจ้างทั่วไป
16.9 %
- ค้าขาย
4.20 %
- ธุรกิจส่วนตัว
0.90 %
- อาชีพอื่นๆ
1.00 %
- รายได้อื่นๆ
1.00 %
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
- ปั๊มน้ามันและก๊าซ
1 แห่ง
- ทายางแผ่น
4 แห่ง
- โรงสี (ขนาดเล็ก)
12 แห่ง
- โรงกลั่นสุรา
2 แห่ง
- ร้านขายของชา
50 แห่ง
- ร้านขายวัสดุการเกษตร 1 แห่ง
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์
4 แห่ง
- ร้านอาหารตามสั่ง
3 แห่ง
- ร้านเสริมสวย
2 แห่ง
- ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 แห่ง
- ร้านอินเตอร์เน็ต
1 แห่ง
- ร้านขายเนื้อ –สุกร
3 แห่ง
- โรงทาซีเมนต์บล็อก
1 แห่ง
- ปั้มหลอด/หยอดเหรียญ 6 แห่ง
- เสารับส่งสัญญาณ
2 แห่ง
- ล้างอัดฉีดรถ
1 แห่ง
- จาหน่ายจานดาวเทียม 1 แห่ง
- ร้านกาแฟ
2 แห่ง
หมู่ที่

บ้าน

๑๑
-

ซ่อมคอมพิวเตอร์
รับซื้อของเก่า
ร้านตัดผม
เคาะพ่นสีรถยนต์
เลี้ยงสุกร

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง

-

เพาะชากล้ายาง
จาหน่ายปุ๋ย
ร้านเกมส์
ลานมัน

1 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรตาบลหนองป่าก่อ
1. ปลูกข้าวนาปี
จานวน
- ข้าวเจ้า
จานวน
- ข้าวเหนียว จานวน
2. ปลูกข้าวนาปรัง(ข้าวเจ้า)
3. ปลูกพืชไร่
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- ถั่วเหลือง
- ถั่วแดง
- มันสาปะหลัง
- สับปะรด
4. ปลูกไม้ผล
- ลาไย
- ลิ้นจี่
- ส้มโอ
- กระท้อน
- กล้วยน้าว้า
- เงาะ
5. ปลูกไม้ยืนต้น
- ไม้สัก
- ยางพารา
- ตะกู
- กฤษณา
- ยูคา
- ไผ่
- ปาล์มน้ามัน
- กาแฟ
6. ปลูกพืชผัก
- หวาย
7. อื่นๆ

7,490 ไร่
2,525 ไร่
4,965 ไร่
จานวน 85 ไร่

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

765
208
577
15

ราย แยกเป็น
ราย
ราย
ราย

จานวน 7,869 ไร่
จานวน 1,200 ไร่
จานวน 625 ไร่
จานวน 2,056 ไร่
จานวน
41 ไร่

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จานวน 42 ราย
จานวน 5 ราย
จานวน 4 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 16 ราย
จานวน 6 ราย

168
15
16
28
97
42

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

510
150
102
231
9

จานวน 302 ไร่
จานวน 5,148 ไร่
จานวน
50 ไร่
จานวน
42 ไร่
จานวน 137 ไร่
จานวน
20 ไร่
จานวน 203 ไร่
จานวน 143 ไร่

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จานวน
จานวน

จานวน 11 ราย
จานวน 51 ราย

28 ไร่
21 ไร่

39
503
8
5
21
3
29
19

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนเกษตร ปี 2556 สานักงานการเกษตรอาเภอดอยหลวง

๑๒
รายได้เฉลี่ยของประชากร
รายได้ครัวเรือน ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2558 เฉลี่ย 196,360 บาท/ครัวเรือน/ปี
รายได้บุคคล ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2558 เฉลี่ย 66,784 บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน (รายได้เฉลี่ยไม่ถึง 30,000 บาท/คน/ปี) จานวน - ครัวเรือน
รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร
รายจ่ายครัวเรือน ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2558 เฉลี่ย 110,698 บาท/ครัวเรือน/ปี
รายจ่ายบุคคล ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2558 เฉลี่ย 37,649 บาท/คน/ปี
สภาพทางสังคม
การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 3 แห่ง
- โรงเรียนบ้านป่าซางงาม
จานวนนักเรียน
- โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ
จานวนนักเรียน
- โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
จานวนนักเรียน
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวนนักเรียน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 1
แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลหนองป่าก่อ
จานวนเด็ก
4. ศูนย์การเรียนชุมชน
2 แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยสัก หมู่ที่ 1
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่ 10
5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สานักสงฆ์
10 แห่ง
- โบสถ์ คริตสจักร
1
แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองป่าก่อ 1
แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตารวจประจาตาบล
1
แห่ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
60 คน
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
- ถนนลาดยางทางหลวงชนบท
- ถนนลาดยาง รพช. ในหมู่บ้าน
- ถนน คสม / คสล
- ถนนลูกรัง
- ถนนดิน
- สะพาน
- ท่อเหลี่ยม คสล.

1
4
33
16
15
11
2

สาย
สาย
แห่ง (อบต)
สาย
สาย
แห่ง
แห่ง

ยาว
ยาว
ยาว
ยาว
ยาว

85 คน
65 คน
131 คน
55 คน
84 คน

10 กิโลเมตร
5.5 กิโลเมตร
10,200 เมตร
8.5 กิโลเมตร
12.6 กิโลเมตร

๑๓
การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)
1
แห่ง
- เสียงตามสาย
10 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ
2
ตู้
- โทรศัพท์ไร้สาย(มือถือ)ส่วนบุคคล มีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ AIS , DTAC ,TURE
การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จานวน 1,946 ครัวเรือน
- ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จานวน 100 จุด
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า
2
สาย (แม่น้ากก,แม่น้าบง)
- บึง , หนอง
19 แห่ง
- คลอง
9
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
9
แห่ง
- บ่อน้าตื้น
195 แห่ง
- บ่อบาดาล
32 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
10 แห่ง
- ถังเก็บน้าคอนกรีต
1
ถัง
- โอ่งน้าขนาด 1,000 – 2,000 ลิตร 21 ใบ
ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ภูเขาดอยหลวง
- แม่น้ากก
- แม่น้าบง
- หนองป่าก่อ
- หนองแฮด
- หนองผาลาด
- น้าตกห้วยเครือเขา
- น้าตกห้วยดีหมี
- น้าตกห้วยผาตูบ
- หนองแหย่ง
- ป่าสงวนดอยหลวง(น้ากกฝั่งซ้าย)
- ป่าชุมชนบ้านห้วยสัก /บ้านคีรีสุวรรณ /บ้านศรีบุญเรือง /บ้านหนองป่าก่อ /บ้านใหม่พัฒนา /
บ้านวังเขียว / ป่าซางงาม
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
จานวน
1
รุ่น
- อปพร.
จานวน
2
รุ่น
- กลุ่มเกษตร
จานวน
10 กลุ่ม
- สภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองป่าก่อ จานวน
1
กลุ่ม
- กลุ่มพัฒนาสตรี(กพสม.)
จานวน
10 กลุ่ม
- กลุ่มผู้สูงอายุตาบลหนองป่าก่อ
จานวน
1
กลุ่ม
- กลุ่มฌาปณกิจ
จานวน
9
กลุ่ม
- กลุ่มสภาวัฒนธรรม
จานวน
1
กลุ่ม
- สภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองป่าก่อ จานวน
1
กลุ่ม

๑๔
วิสาหกิจชุมชนตาบลหนองป่าก่อ
1. ผลิตผ้าปักลวดลายชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6
จานวนสมาชิก
2. แปรรูปวังเขียวสามัคคี หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก
3. กลุ่มออมทรัพย์ปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก
4. กลุ่มน้าหมักชีวภาพหนองป่าก่อ หมู่ที่ 1
จานวนสมาชิก
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่ 10 จานวนสมาชิก
6. ศูนย์การเรียนและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5
จานวนสมาชิก
7. กลุ่มประชารัก หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก
8. กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5
จานวนสมาชิก
9. กลุ่มแปรรูปบ้านใหม่พัฒนาเหนือ หมู่ที่ 6
จานวนสมาชิก
10. ผู้เลี้ยงสุกรบ้านวังเขียว หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก
11. กลุ่มสุราบ้านใหม่ดอยหลวง หมู่ที่ 6
จานวนสมาชิก
12. กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านวังเขียว หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก
13. เกษตรพอเพียงหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3
จานวนสมาชิก
14. กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 9
จานวนสมาชิก
15. กลุ่มออมทรัพย์ปลูกข้าวโพด หมู่ที่ 8
จานวนสมาชิก
16. กลุ่มน้าหมักชีวภาพหนองป่าก่อ หมู่ที่ 1
จานวนสมาชิก
17. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่พัฒนาใต้ หมู่ที่10 จานวนสมาชิก
18. ศูนย์การเรียนและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5
จานวนสมาชิก

16 ราย
2 ราย
20 ราย
7 ราย
15 ราย
15 ราย
9 ราย
9 ราย
45 ราย
26 ราย
30 ราย
21 ราย
10 ราย
11 ราย
20 ราย
7 ราย
15 ราย
15 ราย

6. ศักยภาพของท้องถิ่น
2.6.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) การบริหาร
การบริหารจัดการ แบงเปน ๒ ฝาย
๑. นายกองคการบริหารสวนตาบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระ
ดารงตาแหนง ๔ ป ทาหนาที่เปน ฝายบริหาร โดยกาหนดนโยบาย ควบคุม รับผิดชอบการบริหารงานของ
ตาบล ทั้งนี้ แตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตาบล ๒ ทาน เปนผูชวยในการบริหารองคการบริหารสวน
ตาบล และแตงตั้ง เลขานุการอีก ๑ ทาน
๒. สภาองคการบริหารสวนตาบล ประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวนตาบลที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมูบานละ ๒ คน โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาบลมีวาระ
ดารงตาแหนง ๔ ป ทาหนาที่เปน ฝายนิติบัญญัติ สภาองคการบริหารสวนตาบลมีอานาจหนาที่ดังนี้
- ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

๑๕
ตารางที่ 4 รายนามผู้บริหาร (ฝายบริหาร)
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล ผูบ้ ริหาร
นายอภิชัย
ดาแดงดี
นายสมเกียรติ กันธิพันธ์
นายดวงคา ก้างยาง
นายวรรณ์ชัย สมหวาน

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ตารางที่ 5 รายนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

ห้วยสัก

2

ป่าซางงาม

3

หนองป่าก่อ

4
5

หนองกล้วย
ศรีบญ
ุ เรือง

6

ใหม่พัฒนา

7

คีรีสุวรรณ

8

วังเขียว

9

ทุ่งโป่ง

10 ใหม่พัฒนาใต้

ชื่อ-สกุล
สมาชิกสภา อบต.หนองป่าก่อ
นางลัดดาพร สมเมือง
นายจันทร์คา ตองติ๊บแดง
นายกิตติมิตร ก้างยาง
นายศรี
ก้างยาง
นายไมตรี
ปงอ้อคา
นายรัตน์
ปงเมฆ
นายอเนก
คาชู
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
นายบุญตาล ใจวงค์
นายดวงจันทร์ ปงทอง
นายสมศาสตร์ ชมภู
นางสาววิมล วงค์ธิ
นายสวิง
อุตคามี
นายไพจิตร อินทะจักร
นายบุญธรรม พรมก๋วน
นายบุญชุ่ม พงษ์อินทร์วงษ์
นายสมพงษ์ ศรีบุญเรือง
นายศุภกรณ์ น้อยหมอ
นางสาวดารินทร์ อภิวงษ์งาม

ตาแหน่งในสภา อบต.
หนองป่าก่อ
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

(2) โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการและการบริหารบุคคลของ อบต.หนองป่าก่อ
การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตาบลหนองป่าก่อ มี 4 สวน ประกอบดวย
๑. สานักงานปลัด
๒. สวนการคลัง
๓. กองชาง
๔. สวนการศึกษา

๑๖
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

สานักงานปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
1. งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานกิจการสภา ฯ
2. งานแผนงานและงบประมาณ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
3. งานสวัสดิการและสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมความเข้มแข็ง
4. งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
5. งานกฎหมายและคดี
6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. งานธุรการ

3.

ส่วนการคลัง
1.งานการเงินและบัญชี
1.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
1.2 งานบัญชี
- งานบัญชี
- งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดรอง
- งานแสดงฐานะการเงิน
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานควบคุมและเร่งรัดรายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานทะเบียนและพาณิชย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ตรวจสอบภายใน

ส่วนโยธา
1. งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ฝายทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3. งานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานรางระบายน้า
4. งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังเมือง
- งานควบคุมผังเมือง

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
3. งานระดับก่อนประถมศึกษา
- งานปฐมวัย
4. งานศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
5. งานกิจการโรงเรียน

๑๗
(3) อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ อบต.หนองป่าก่อ
ประกอบด้วย
พนักงานส่วนตาบล รวมทั้งสิ้น 17 คน แยกได้ดังนี้
1. สานักงานปลัด
จานวน
5
คน
2. ส่วนการคลัง
จานวน
4
คน
3. กองช่าง
จานวน
3
คน
3. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน
5
คน
พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 9 คน แยกได้ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน
2. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน

7
3

คน
คน

ตารางที่ 6 แสดงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ชื่อส่วนราชการ
สานักงานปลัด

ส่วนการคลัง

ชื่อสกุล

ตาแหน่ง

ระดับขั้น วุฒิการศึกษา

พนักงานส่วนตาบล
1. นายวิทยา รัตนกาญจนากุล
2. นางพลับพลึง วงศ์ธานี
3. นายนุกูล ปัญญาดี
4. นส. วชิราภรณ์ ออนตะไคร้
5. นส. นริศรา มณีรัตน์

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน

7
6
5
5
4

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. นายขวัญชัย คาเขิน
2. นายทนงชัย พรมเมือง

ผู้ช่วย จนท.ป้องกันฯ
พนักงานขับรถยนต์

-

ปริญญาตรี
ปวส.

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

-

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
-

หัวหน้าส่วนการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

6
5
5
3

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.

ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ

-

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นางชลธิชา สุวรรณ์
2. นส.ชไมพร ปวงมาลัย
3. ว่าง
พนักงานส่วนตาบล
1. นางมารยาท หมายมั่น
2. นส.ธันยากร ชัยแก้ว
3. นส.สายชล ตะวัน
4. นายพงษ์ศักดิ์ ป้อใย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. นส.นิศาชล พานิช
2. นางนงลักษณ์ เชื้อชิต

๑๘
ชื่อส่วนราชการ
กองช่าง

ส่วนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ชื่อสกุล

ตาแหน่ง

ระดับขั้น วุฒิการศึกษา

พนักงานส่วนตาบล
1. นายราชัญ ศิริส้าว
2. นายนิธิศักดิ์ โมฬีกุล
3. จสต.พิสิษฐ์ พัชรฐิติพงษ์

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

7
4
5

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. นายอุทัย ชัยวรรณะ

ผู้ช่วยช่างโยธา

-

ปวส.

พนักงานส่วนตาบล
1. นส.สุปรีดา ก้างยาง
2. นส. พาณิภัค ชุ่มมงคล
3. นางนวลจันทร์ สีธิวงค์
4. นางอาพร เสาร์แก้ว
5. นางผัชรีน มีปัญญา

นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู
ครู
ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. นางอาพร อุปคุตม์
2. นส.ทับทิม เงินตัน

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

4
3
คศ.1
คศ.1
คศ.1

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

-

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

๑๙
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. 7)

ตรวจสอบภายใน3-5/6ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. 6)

สานักงานปลัด อบต.
- หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
- บุคลากร
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
- นักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ ้องกันฯ
- พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป 3 อัตรา

-

ส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง6)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง
- ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
- นายช่างโยธา
- นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยช่างโยธา

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- หัวหน้าส่วนการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาฯ)
- นักวิชาการศึกษา
- เจ้าพนักงานธุรการ
- ครู จานวน 3 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
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(3) การคลังท้องถิ่น
รายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
- ประจาปีงบประมาณ 2557
จานวน
แยกเป็น
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง
- รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
-

รายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557
แยกเป็น
รายจ่ายจากงบประจา
รายจ่ายจากงบลงทุน
รายจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์

27,023,628.25
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

บาท

528,217.02
12,356,811.23
6,694,860.00
7,443,740.00

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน 25,433,481.04

บาท

จานวน 16,208,132.04
จานวน 1,781,609.00
จานวน 7,443,740.00

บาท
บาท
บาท

7. สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายหลักของการจัดทาแผนแม่บทสารสนเทศในองค์กร
1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้
งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
สภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network)
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ มีการเชื่อมระบบเครือข่ายภายในของอาคารด้วยระบบ
เครือข่ายไร้สาย หรือ ระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN ทาให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลฯ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สานัก/กอง ต่างๆ นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น แต่จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานยังมีจานวนไม่เพียงพอ และเป็นเครื่องเก่าที่ล้าสมัย
2. สถานภาพด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ได้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเข้ากับเครือข่าย1.
1. ระบบ Internet ด้วยระบบวงจรเช่า บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ที่ความเร็ว 12 Mbps่
2. CAT Hinet (บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ความเร็ว Internet 12 Mbps่
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3. สถานภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีการจั ดทาโครงการเพื่ อพัฒ นาบุ คลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองป่ าก่อ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีโอกาส
เข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในดาเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
- มีผู้บริหารทาหน้าที่กากับดูแลการทางานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อบต.หนองป่าก่อมีบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทางานตามภาระงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิง/เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
- อบต.หนองป่าก่อ ให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
- โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนยังน้อยและไม่ทั่วถึง

