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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
ปจจุบันนโยบายภาครัฐใหความสําคัญตอการประยุกตใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนํามาใชเป็น
เครื่องมื อ ในการขั บ เคลื่อ นและพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง เทศบาลตำบลทะเมนชั ย ตระหนั กถึ ง ประโยชนและให
ความสําคัญ ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาสนับสนุนการบริหารการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้กลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เอื้อต่อการเสริมสร้างรากฐานที่เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาเทศบาล
จากความก้าวหน้าดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หลายด้าน เช่น ปัจจุบันคอมพิวเตอร์
และระบบการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากยิ่งขึ้น มีการใช้ระบบเครือข่า ย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงการทำงานต่างๆ การใช้สารสนเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขว้าง
การพั ฒ นาของคอมพิ วเตอร์ที่ ป ระยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยี เสมื อ น อาทิ ห้ องเรี ยนเสมื อ นจริง การวิจั ย พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การปรับเปลี่ยนการผลิตจากการ
ใช้ท รัพยากรธรรมชาติ เงินทุ น และแรงงานที่มี ประสิท ธิภ าพต่ำไปสู่ การใช้ค วามรู้ และความชำนาญด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกัน ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชน
เป็นช่องโหว่อันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาและการที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้า
พัฒนาอย่างมั่นคง พันธกิจในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม จึงมีหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนา
คุณ ภาพคน ด้านการศึก ษา ด้านรายได้ ด้านโอกาสทางสัง คมและการได้ รับสิ ทธิป ระโยชน์ ต่างๆ จากการ
ให้บริการของภาครัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (digital divide) หรือความแตกต่างของ
ช่องว่างระหว่างผู้ ที่ส ามารถเข้ าถึ งและใช้ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยีดิ จิทัล กับ ผู้ที่ เข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจ และไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากไอทีซี
จึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรนั้น จำเป็น
จะต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้มีขีดสมรรถนะสูง และมีความ
ทันสมัย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญ ของประเทศไทย เพื่อให้ ทิศทางการพัฒ นาดิจิทัลของประเทศไทยมีความชั ดเจนจึงได้
กำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิ ทั ล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นผ่ านประเทศไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศที่
ขับเคลื่อน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒ นา
ประเทศให้ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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บทที่ 1
ที่มาและความสำคัญ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
(พ.ศ.2564 – 2566)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีก ต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น
• การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล ด้ วย
การลงทุ น และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ มี อ ยู่ แ ล้ วในประเทศและอุ ต สาหกรรมกระแสใหม่ ที่ ร วมถึ ง
อุตสาหกรรมดิจิทัล
• การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของธุ ร กิ จ ในประเทศทั้ ง ภาคการเกษตร การผลิ ต และการบริ ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
• การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ที่มีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและกำลังคนจากไทยไปสู่โลก
• การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้ การศึกษา การรักษาพยาบาล
สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯให้เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึงเท่าเทียม และ
เป็นธรรมยิ่งขึ้น
• การบริ ห ารจั ด การการเข้ า สู่ สั ง คมสู ง วัย ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากรที่มีนัยต่อผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ
• การแก้ปัญหาคอรัปชั่น อันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วยการ
เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้
• การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้ง บุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงคนทั่วไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว เทศบาลตำบลทะเมนชัย จึงเริ่มคิดหาแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมี
ส่วนร่ว มจากทุ กภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่ อให้ การดำเนินงานขององค์ กรเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กำหนดไว้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพือ่ ให้องค์กรเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน
3. เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้สามารถในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการทำงาน ชีวิตประจำวัน
และการบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ สนองนโยบายของรัฐ บาล ซึ่ ง มี น โยบายให้ ป ฎิ รู ป ประเทศไทยสู่ ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์ ที่ ส ามารถ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนาและบริหารราชการให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้
1. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เตรีย มความพร้อมให้ บุค ลากรทุก กลุ่ม มีค วามรู้แ ละทั กษะที่ เหมาะสมต่ อการดำเนิ นชี วิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
4. ปฏิ รู ป กระบวนทั ศ น์ ก ารทำงานและการให้ บ ริก ารของภาครั ฐ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและจังหวัดเพื่อประเมินแผนงานให้
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสำรวจความต้องการของชุมชน นโยบาย และการ
รวบรวมเอกสารสารสนเทศของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
2. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากรในองค์กร
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อร่วมกันทำ MOU และแผนพัฒนาดิจิทัล
สำหรับชุมชนในเทศบาลฯ อาทิ วิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย การใช้บริการวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ จากบุคลากรในสังกัด
4. ประชุมแบ่งการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
5. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบงานการบริหารจัดการของเทศบาลฯ ที่เป็นมาตรฐานใช้พัฒนางานเพื่อให้บริการข้อมูลดิจิทัล
แก่ประชาชนได้
2. มีแผนการพัฒนาดิจิทัลที่สอดคล้องกันนโยบายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยและจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ร่วมกันต่อไป
3. มีการให้ บริการเป็ นไปตามความต้ องการของชุม ชน และตามความเหมาะสมกับสภาพบริบ ทของ
เทศบาลฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
4. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วย
สนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านการให้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปในชุมชน ครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้พื้นที่ในการเรียนรู้เพื่อหาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถที่ทันสมัยและก้าวทัน
เทคโนโลยี ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบัติงานได้
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บทที่ 2
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
และแผนระดับชาติที่เกีย่ วข้อง
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรรัฐอื่นๆ จะต้อง
สอดคล้อง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในภาพรวมของประเทศ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
พื้นฐานสําคัญ ขณะเดียวกันประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้านและโลก
การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนดําเนินงานจึงต้องมีการสอดคล้องกัน เพื่อให้การพัฒนา
ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสัมฤทธิ์
ผล ในบทนี้จ ะกล่าวถึ ง กรอบนโยบาย กฎหมาย
และระเบีย บที่เกี่ยวข้องกับ การพั ฒ นาด้ านดิจิทั ล
ของเทศบาลตำบลทะเมนชั ย ตามกรอบของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ว างไว้ รวมทั้ ง ความเชื่ อ มโยง
ระหว่างแผนพัฒนาฯ อื่นของประเทศที่มีผลต่อการ
ปฏิรูปโครงสร้าง และการบริหารจัดการดิจิทัลของ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง คงมี ป ระเด็ น
ความท้ า ทายการพั ฒ นาในหลายมิ ติ ทั้ ง ในมิ ติ
เศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติของ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ น อก จากนี้ ยั ง มี
สถานการณ์ ที่ กํ าลัง เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้ ง
การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างประชากรที่ มีสั ด ส่ว น
ประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุ
เพิ่ ม ขึ้ น อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง ค ว าม ก้ าว ห น้ าท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความ
ท้ า ทายใหม่ ๆ ซึ่ ง มาจากการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสร้างของความสัม พั น ธ์ระหว่างประเทศ ทั้ ง
ด้ า นความมั่ น คงและเศรษฐกิ จ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิ เวศ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เกิ ด
ความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติความ
มั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ย
ตระหนั ก ถึ ง ความท้ า ทายและโอกาสดั ง กล่ า ว
รัฐบาลจึงได้มีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์
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การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซงึ่
ผลประโยชน์แห่งชาติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญ ญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
จัดทําแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น 23
แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ต้องสอดคล้ องกับแผนแม่บทซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยได้กําหนดแผน
แม่บทประเด็นต่างๆ ไว้ตามรายละเอียด ดังนี้
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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2.3 แผนการปฏิรูปประเทศไทย
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ต้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทั ดเทียมกันเพื่อขจัด ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้ งนี้ การ
ปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ สาระสําคัญการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย 13 ด้าน ดังนี้

ด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชนออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการ
พัฒนากีฬาแห่งชาติ และกําลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทําขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดย
ได้น้อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่า งเหมาะสม ส่ง ผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน
โดยแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ จัด ทํ า บนพื้ น ฐานของกรอบยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) ซึ่ ง เป็ น แผนหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง การปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้ง
ในระดับ กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ”
การพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 จึง เป็ นจุ ดเปลี่ยนที่ สําคัญ ในการเชื่อ มต่ อกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดําเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ สามารถปรับ ตั วรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่ างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชั ดเจนเพื่อกํากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
โดยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มี ทั้ ง หมด 10
ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
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2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดว่า “เพื่อให้การพัฒนา
ดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับ ชาติว่าด้ วยการพั ฒ นาดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คมขึ้น ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการดิ จิทั ลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรั บปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสัง คม ให้ ท ำเป็ น ประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา”
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ที่กำหนดทิศทาง การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อื่ น ใดเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไปสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่ าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เตรีย มความพร้อ มให้ บุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม มี ค วามรู้แ ละทั ก ษะที่ เหมาะสมต่ อ การดำเนิ น ชี วิ ต ละการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิ รู ป กระบวนทั ศ น์ ก ารทำงานและการให้ บ ริก ารของภาครั ฐ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิ จิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดภูมิทัศน์
ดิจิทัล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒ นาตามภูมิทัศน์
ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มี
การกําหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงานเพื่อ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย พ.ศ. 2564–2566

21

2.6 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
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2.7 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565

า มายแผน DG

สร้า

ามสามาร ใน าร
แ ่ น ร ทศ

ความเชือ่ มโยงแผนงานภายใต้

ร่ ใสตร ส บ ้

าม ม า

สร้า ารมส่ นร่ ม
ร ชาชน

ยกระดับคุ ภาพการให้บรการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน 1 โครงการ

เปาหมาย

มาตรการ

บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

เกิดการแลกเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลกลาง

(End –to-End Digital Services)

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การบูรณาการร่วมกัน

2. พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล
ภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนรองรับวิ ชีวิตแนวใหม่
(New Normal)

ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วใน

3.เพิ่มสมรถนะขีดความสามารถ
หน่วยงานรัฐ สู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล และบุคลากรมี Digital
Mindset

การใช้บริการของหน่วยงานรัฐ

4. เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ภาครัฐ พร้อมทั้งการป้องกัน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชน
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ความเชื่อมโยงแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2

อํานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

6 แผนงาน8 โครงการ

เปาหมาย

ภาคธรกิจได้รับความสะดวก
(Ease( of Business

ความเชื่อมโยงแผนภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันได้

ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของรัฐ

4 แผนงาน 11 โครงการ

เปาหมาย

มาตรการ

การเปดเผยแลกเปลี่ยน และจัดการ
ข้อมูลดิจิทัล Digitization) ตามกรอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการ
เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ

ความเชือ
่ มโยงแผนงานภายใต้

ยุทธศาตร์ที่ 4
3 แผนงาน 5 โครงการ

เปาหมาย

การเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับระบบดิจิทัลในการเชื่อมโยง การ
เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล

เกิดศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

3 พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ให้โปร่งใส มี
มาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วม
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อ
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิง
นโยบายในการพัฒนาประเทศผ่านระบบดิจิทัล

มาตรการ
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2.8 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะที่ 2 (5 ปี พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีข้อ
กําหนดการจัดทําแผนฯ ระยะดังกล่าวไว้ว่า "ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ"
แต่ในปัจจุบันได้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2561 - 2580 ซึ่ งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา มีผลบั งคั บ ใช้ เมื่อ วัน ที่ 12 เมษายน 2562 ได้กํ าหนดทิ ศ
ทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งหมายสําคัญ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย
ให้ ทัน ต่ อบริบ ทการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จและสั ง คมที่มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุค ดิจิ ทัล ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพื่อกําหนดเป็นแนวทางระยะสั้นให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีเกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติ
การหรือแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับดังกล่าว
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การเป็ น ไปตามแนวนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ วยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560
- 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม และ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติร าชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือหมายถึง "การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบจนพัฒนาสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทั ลโดยสมบูรณ์ " โดยการใช้ประโยชน์สูง สุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒ นา
ประเทศสู่ยุคดิจิทัลในมิติต่าง ๆ กล่าวคือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม
โดยได้กําหนดจุดยืน (Positioning) เป้าหมายการพัฒนาพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 25632565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บทที่ 3
การวิเคราะห์สถานการ ์การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
ในปัจจุบันกระแสของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ต่อการให้บริการ
และการดำเนินธุรกรรมต่างๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการต่างๆ
มากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีมากกว่า 47.5
ล้านคน จากผลสำรวจในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.5 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการจัดทำดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การสหประชาชาติ (UN e-Government Index) ในปี
2563 ที่ได้มีการรายงานจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งทำ
ให้สัดส่วนของดำเนินการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ การชำระค่าสินค้าและบริการ การซื้อสินค้าและบริการ
การสั่งอาหาร รวมถึงการรับบริการจากภาครัฐในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสัง คมดัง ที่กล่าวมานี้ส่ง ผลให้ ภาคส่วนต่างๆ จะต้องมี การ
ปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการระบาดของโรคไวรัส Covid –
19 ที่ท ำให้ สังคมเข้ าสู่ยุค ของความปกติใหม่ (New Normal) ตามแผนการปฏิรูป ประเทศด้ านการบริห าร
ราชการแผ่นดินที่จะต้องดำเนินการให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้คนจะต้องเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัส
ร่างกายระหว่างกัน ยิ่งทำให้ความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้งานสำหรับการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับบริการมักจะต้องไปรับบริการยังสถานที่ให้บริการซึ่งมี
ความแออัด ดังจะเห็นได้จากบริการที่สำคัญอย่างบริการทางด้านสุขภาพในสถานบริการของภาครัฐที่มีผู้เข้ารับ
บริการจำนวนมาก และจะต้องใช้เวลานานในการรอเข้ารับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการเสียเวลาในการประกอบ
อาชีพ อีกทั้ งยั งมี ความเสี่ ยงที่จะเกิ ดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายขึ้น นอกจากผลกระทบทางสังคมและ
สุขภาพแล้วนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็อยู่ในสภาวะวิกฤตที่ภาครัฐมีความจำเป็นเร่ง ด่วนที่ จะต้องแก้ไ ข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการลงทุน และการสนับสนุนการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งหมายรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการอิสระ ที่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสูง โดยจากรายงานความยาก – ง่ายในการประกอบกิจการใน
ประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Businesses) ในปี 2020 ซึ่งพบว่าประเทศไทยยังต้องมีการ
ปรับปรุง ในขั้นตอนและกระบวนการในการประกอบกิ จการต่างๆ เช่น การขอใบอนุญ าตก่อสร้าง การค้ า
ชายแดน การจดทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสามารถเข้ามาช่วยอำนวยความ
สะดวกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ จะสามารถช่วยให้ภาพรวมของการค้าและการลงทุนของประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมานี้ ทำภาครัฐเล็งเห็นความจำเป็นที่
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับ พฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนรูป แบบ
นี้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทาง
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อรองรับการ
ดำเนิน การปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ บริการและการทำงานของภาครัฐให้ สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วย
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เหตุ นี้ สำนั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล จึ ง ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำ แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2. เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
3. เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับกำหนดประเด็น
แผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ
4. เพื่ อกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อม
กรอบงบประมาณในการดำเนินงาน
5. เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ทำแผนการดำเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
แผนพัฒ นารัฐบาลดิจิ ทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับ นี้ประกอบไปด้วยการอธิบาย
ความสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผน
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ข องการพั ฒ นารั ฐบาลดิ จิ ทั ล สาระสำคั ญ ของ
แผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนของแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์สถานการ ข์ ององค์กร
2.1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
 ขนาดที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยตั้งอยู่ที่ชุมชนตลาดทะเมนชัยหมู่ที่ 2 ตำบลทะเมนชัย
อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากอำเภอลำปลายมาศโดยทางรถยนต์ 12 กิโลเมตร โดยทาง
รถไฟ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 8.25 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลทะเมนชัยและ
ตำบลหนองบัวโคก
 อา าเขต เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
- ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- ทิศตะวันออก
มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
- ทิศตะวันตก
มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
 ลักษ ะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของ เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีลักษณะ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดิน
ร่วนปนทราย
สภาพเศรษฐกิจ และสังคม สภาพเศรษฐกิจและสั ง คมโดยภาพรวม ส่วนใหญ่ ป ระชากรมีอ าชีพ ทาง
การเกษตรถึงร้อยละ 93 โดย เฉพาะการทำนานอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างและอื่น ๆ การรวมตัว
กันของชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนใหญ่ บ้านเรือนแออัด การติดต่อปฏิสัมพั นธ์ระหว่างชาวบ้านเป็นลักษณะ
ปฐมภูมิ เครือญาติ ใกล้ชิด การร่วมมือในการปฏิบัติงานท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรักใคร่กลมเกลียวกัน
ลักษ ะโครงสร้างพื้นฐาน
(1) การคมนาคม มีถนนสายหลักเข้าสู่เทศบาลตำบลทะเมนชัย จำนวน 4 สาย ได้แก่
1. สายบ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร – ชุมชนสวนครัว (เป็นถนนลาดยาง)
2. ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบัวโคก – ชุมชนสวนครัว (เป็นถนนลาดยาง)
3. สายบ้านหนองม่วง อบต.ทะเมนชัย – ชุมชนหนองตาด (เป็นถนนลาดยาง)
4. สายบ้านบริหารชนบท (เป็นถนนลาดยาง)
ถนนติดต่อไปมาภายในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง
ทางรถไฟ มีขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานครทั้งเที่ยวขึ้น
และเที่ยวล่อง โดยมีสถานีรถไฟทะเมนชัยเป็นที่ทำการรับ – ส่ง
(2) การประปา ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประปารับถ่ายโอนจำนวน 5 แห่ง และการ
ประปา ที่เทศบาลตำบลทะเมนชัยดำเนินกิจการประปาเป็นของตัวเอง ให้บริการน้ำประปา จำนวน 599
ครัวเรือน
(3) โทรคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัยมีระบบการสื่อสารที่ให้บริการ ดังนี้
ไปรษ ีย์ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 1 แห่ง
 ลักษ ะทางเศรษฐกิจ
การเกษตร
(1) การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมร้อยละ 93
โดยเฉพาะ การทำนา ทำไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และอื่น ๆ โดยมีแหล่งน้ำ
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สำหรับการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ คลองอีสานเขียว ลำห้วยทะเมนชัย สระก้านเหลือง สระหนองตาด และสระ
นกเขา
(2) การปศุสัตว์ ประกอบด้วย
- ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
จำนวน
1 แห่ง
- ฟาร์มเลี้ยงหมู
จำนวน
1 แห่ง
การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงสีไฟทะเมนชัย
2. โรงเลื่อยจักรพนากิจรุ่งเรื่อง
การพา ิชย์ มีร้านประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล ดังนี้
1. ร้านอาหาร
จำนวน
9
แห่ง
2. ร้านค้า
จำนวน
49
แห่ง
3. โรงสีข้าว
จำนวน
13
แห่ง
การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่
ทะเมนชัย อยู่ที่วัดป่าหนองหญ้าปล้อง ต. ทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 ลักษ ะทางสังคม
(1) ประชากร จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประชากรทั้งสิ้น 4,447 คน เป็น
ชายจำนวน 2,154 คน หญิง จำนวน 2,196 คน จำนวนครัวเรือน 1,248 ครัวเรือน ดังนี้
จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่
1
2
3
5
7
8
13
14
0

ชุมชน
ทะเมนชัย
ตลาดทะเมนชัย
หนองตาด
หนองหญ้าปล้อง
บุแปบ
สวนครัว
บุลิ้นฟ้า
ทะเมนชัยสอง
ทะเบียนบ้านกลาง
รวม

195
162
169
167
175
170
94
115
1
1,248

จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
331
347
117
135
343
365
334
343
241
218
345
327
154
167
243
246
46
48
2,154
2,196

รวม
678
252
677
459
321
672
321
489
94
4,350
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แผนทส
ทศบา ตำบ ท มนชย
ำ ภ ำ ายมาศ
บุรรมย์

(2) การศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป จนถึง
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน และมีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลทะเมนชัย ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา ดังนี้
(3) การสาธาร สุข ในเขตเทศบาลฯ มีศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุแปบ
(4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1
แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย มีจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น 58 นาย แบ่งเป็น
1. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
จำนวน
26 นาย
2. ตำรวจชั้นประทวน
จำนวน
32 นาย
 ลักษ ะทางด้านการเมืองการบริหาร
1. ด้านการบริหาร เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดย
ทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ทั้งนี้
นายกเทศมนตรีได้มีการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี อีกจำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี
1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คนเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ช่วยในการบริหารงาน ในส่วนของ
สภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน
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การจัดองค์กรเทศบาลตำบลทะเมนชัย แบ่งโครงสร้างดังนี้
สภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ค ะผู้บริหาร
1 คน
1 คน
10 คน

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

1
2
1
1

คน
คน
คน
คน

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
พนักงาน
จ้าง

พนักงานเทศบาล (ประเภท/ระดับ)

4
1
2
2
-

-

รวม

-

6

-

2

9

-

-

9

-

1
-

1
-

-

14
3
4
3
3
1

1
1
-

2
1
12
-

3
1
1
1
-

20 19
5 5
6 4
16 9
3 2
1 -

1

1

28

2

15

6

51 39

มีคนครอง

-

ตามกรอบอัตรากำลัง

-

จ้างตามภารกิจ

5
1
1
1
1

จ้างทั่วไป

กลาง

2
-

ลูกจ้างประจะจำ

ต้น

-

สูง

ชำนาญการ
พิเศษ
เชี่ยวชาญ

3
1
2
-

กลาง

ชำนาญการ

-

ต้น

ปฏิบัติการ

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุข ฯ
5. กองการศึกษา
6.ตรวจสอบภายใน

บริหารท้องถิ่น

สูง

อาวุโส

อำนวย
การท้องถิ่น

ชำนาญงาน

ประเภทวิชาการ

ปฏิบัติงาน

ประเภททั่วไป

รวม
ทั้งหมด

รวม

ส่วนราชการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเมนชัย
บุคลกรทางการศึกษา
ครู
ครู ผช./ครู ผดด.
2

-

ลูกจ้างประจำ
-

พนักงานจ้าง
จ้างทั่วไป
จ้างตามภารกิจ
-

1

รวมทั้งหมด
ตามกรอบอัตรากำลัง
มีคนครอง
3
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2. การดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทะเมนชัย ดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก้ไชเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
มาตรา 50 * ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ) รักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนั บสนุน หน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่ า วสาร ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา 51 *ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9) เทศพาณิชย์
3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีนโยบายพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ ก้าวหน้าไปในทุก ๆ ด้านทั้งนี้โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญ หาสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 8 ชุมชน

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลทะเมนชัย ตามหลัก SWOT
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จุดแข็ง (Strength)
1. มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในองค์กรทีช่ ัดเจน
2. ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
3. การสนับสนุนบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนโรงเรียน, วัด, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
4. การดำเนินกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี
5. การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาของทศบาล
และเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาของเทศบาลฯ
7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง

จุดอ่อน (Weakness)
1. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง การจัด
โครงการ/ กิจกรรมไม่เป็นที่น่าสนใจ
2. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตัวเอง
3. ไม่มีตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์
4. สวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีไม่เพียงพอ
5. ไม่สามารถบังคับใช้เทศบัญญัติที่ตราขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunity)

ข้อจำกัด (Threat)

1. รัฐและจังหวัดมีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน

1. ด้านการเกษตร ไม่มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ไม่มี
แหล่งน้ำ ที่สามารถกักเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปี
2. ไม่มีการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ทำให้ดิน
เสื่อมสภาพ ต้นทุนการผลิตสูงและราคาไม่แน่นอน
3. ไม่มีการวางผังเมืองจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
4. รายได้น้อย ไม่มีการพัฒนาข้อมูลในการหารายได้ให้
เกิดแก่ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างสมดุลกับภารกิจ

การเกษตร, การท่องเที่ยว, เศรษฐกิจพอเพียง
2. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตของชุมชน OTOP
3. รัฐมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง
4. ความต้องการสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพยังมีมาก
5. การเมืองการบริหารที่ส่งเสริมพัฒนาและให้บริการ
แก่ประชาชน (ธรรมาภิบาล)
6. มีสาธารณูปโภคครบถ้วนในพื้นที่

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย พ.ศ. 2564–2566

36

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธาร ูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุ ภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง

1.
2.
3.
4.

แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ำ
ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมถึง
พัฒนาระบบจราจรให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ขุดลอกแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความจำเป็นสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธาร ูปโภค/
สาธาร ูปการ

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
2. พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุ ภาพ
ชีวิต

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
2. ให้คำแนะนำบริการต่างๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

1. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในทุกชุมชน
2. แก้ปัญหาแรงงานอพยพเข้าทำงานในเมืองหลวง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
3. การบริหารจัดการการเงินการคลังและงบประมาณทีส่ ามารถตรวจสอบได้
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการประชาชน
5. จัดให้มีสถานที่กลางของชุมชุนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
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การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลทะเมนชัยปรากฏดังนี้
1. สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารภายใน
คอมพิวเตอร์และผู้ใช้
เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีโครงสร้างส่วนราชการทั้งสิ้น 1 สำนัก 4 กอง และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี้
หน่วยงาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กระทรวงดิจิทัลฯ)
รวมทั้งหมด

ประเภทคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)
โน๊ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
1
12
1
6
4
1
3
3
3
30
3
สน.30+DE29

รวม
13
7
4
4
3
3
30
60

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ไม่รวม
ฝ่ า ยบริ ห ารและกิ จ การสภาและศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ฯ จำนวน 39 คน คำนวณได้ 0.7 คน/เครื่ อ ง หรื อ 1 คน/
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (เน้นผู้ปฏิบัติงาน) ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์กร เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง
จะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญและ
จำเป็นต่อการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทศบาลตำบลทะเมนมี อ อกแบบ วางเครือ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์เพื่ อ ใช้ ง านผ่ านระบบ internet กั บ
หน่วยงาน TOT บุรีรัมย์ และใช้ระบบ LAN ภายในสำนักงาน โดยมีระบบโปรแกรม Cloud SafeLog ในการ
ควบคุมดูแลการให้บริการสัญญานอินเตอร์เน็ตทั้งกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ามาติดต่อราชการ
ระบบเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)
เทศบาลตำบลทะเมนชัยได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในสำนักงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยเพื่อการค้นคว้าข้อมูล ผ่านสัญญาณไวไฟ Thamenchai_FreeWiFi
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย
"ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน" เป็ น สื่ อ กลางระหว่า งภาครั ฐและประชาชน เป็ น ช่ อ งทางการรับ บริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จะมีการปรับ
รู ป แบบให้ มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ เหมื อ นกั น ทุ ก แห่ ง และให้ มี ลั ก ษณะและบรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การพู ด คุ ย และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย นอกจากจะมาใช้บริการ
เครือข่ายไร้สายของสำนักงานแล้ว ยังสามารถมาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ให้บริการจำนวน 15 เครื่อง
(เดิมตั้ง แต่ปี2554) และเครื่องใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สัง คม)จำนวน 12 เครื่ อง (โครงการยกระดับศูนย์ไอซีทีชุมชนเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนปี 2563) ตลอดจนการ
บริการเครือข่ายไร้สายที่ห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ เพื่อทำงาน ค้นคว้าข้อมูล และติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังสามารถมาร่วมอบรมให้ความรู้ พัฒ นาทักษะ การใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ลผ่าน
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บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะฟรี ด้วยสัญญาณทั้งใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ความเร็ว 100/50 Mbps,
ไวไฟ (Wi-fi) ความเร็ว 100/50 Mbps ของ CAT ในชื่อ DE-AP087
ระบบสื่อสาร(โทรศัพท์) และระบบโทรสาร (FAX)
เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ ใช้หมายเลขหลักของสำนักงานคือ 044-187105
และระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้ห มายเลข 044-187105 เพื่ อ ติ ด ต่อ สื่ อ สารกั บ หน่ วยงาน
ภายนอกที่รวดเร็วและยังมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีนี้
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เทศบาลตำบลทะเมนชัยได้วางแนวทางการพัฒ นาระบบสารสนเทศไว้เป็ น 2 แนวทาง ซึ่ง จะต้อ ง
ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่
2.1.แนวทางการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับภารกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เช่น
-ระบบจัดการฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรท้องถิ่น ( PDMS)
-ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ( Electronic Plan )
-ระบบการพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( G-procurement)
-ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนที่ภาษี (LTAX)
-ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ( E-lass )
-ระบบงานสารบรรณ
-ระบบบัญชีเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือน
-ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)
-ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
-ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ระบบระบบฐานข้อมูลกลาง อปท. ( INFO )
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( disaster.go.th )
2.2.แนวทางการพัฒนาดิจิทัล โดยบุคลากรของหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยที่ผ่านการฝึกอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น
- ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
จัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง และลงวันที่ของเลขที่หนังสือ
อย่างเป็นปัจจุบัน
- ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒ นาระบบการลงทะเบียนอบรมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไปวางแผนใน
การจัดอบรมได้ทันท่วงที
2.3 แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ และให้บริการ โดยบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมน
ชัยส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะมีเครื่องมือสื่อสาร (มือถือ) ซึ่งมีการให้ข้อมูลทางประชาสัมพันธ์ หรือการร้องทุกข์
และการส่ง ข้อ มู ลเพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ว พร้อ มทั้ ง การให้ ค วามช่วยเหลือ แก่ ผู้ร้อ งทุ กข์ เช่น ระบบ
น้ำประปาชำรุด หรือน้ำไม่ไหล เป็นต้น โดยการสื่อสารทาง Facebook และทาง Line กลุ่มเทศบาลตำบลทะ
เมนชัยและทางเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยที่ www.thamenchai.go.th หรือช่องทาง E-mail.
thamenchai@hotmail.com
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การวิเคราะห์ SWOT ด้านดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
การวิเคราะห์ SWOT ด้านดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย ที่มี
ผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเมนชัยเปรียบเทียบในปี
ที่ ผ่ านมา พ.ศ.2561 - 2563 โดยจากการศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
(SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้
ปัจจัยภายในเทศบาลตำบลทะเมนชัย
จุดแข็ง 1. การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนด้านดิจิทัลทำได้ง่าย
2. มีการพัฒนาระบบดิจิทัลอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเสนอแนะ และสอนงานด้านระบบ
เทคโนโลยีในการประชุม การนำเสนองาน การประสานงาน ผ่านการใช้แอปพลิเคชั่น
3. มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับหน่วยงาน กำกับดูแล
อยู่เสมอ
4. มีการติดต่อ สื่อสารประสานงานผ่านระบบ Line หรือ Facebook ของเทศบาล เพื่ อ
ส่งเสริม ให้ค วามรู้และรับ เรื่องร้องทุกร้อ งเรีย น ผ่ านโทรศัพ ท์มื อถือของเจ้าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกให้บริการและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
5. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานโดยการส่งไปอบรมตามหลักสูตรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ถือเป็นรากฐาน
สำคัญ ในการนำความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว และถ่ายทอดสู่
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการนำเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
จุดอ่อน 1. ไม่มีบุคลากรที่ดูแลระบบดิจิทัลโดยตรง
2. งบประมาณในการพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรมีอย่างจำกัด
3. การดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบดิจิทัล ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกหรือเอกชน
4. สัญญานเครือข่ายในพื้นที่บางครั้งระบบล่ม เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ TOT เป็นต้น
5. กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตกอยู่เสมอๆ ทำให้เกิดปัญหากับวัสดุอุปกรณ์อยู่บ่อยๆ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อเทศบาล
โอกาส
1. หน่วยงานผู้กำกับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
2. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ
3. มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำอยู่เสมอ
ภัยคุกคาม 1. เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายระบบโทรศัพท์ไม่เสถียร
2. ระบบการดำเนินงานที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลแต่ละส่วนงานกำหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์ และ
มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
3. การคุกคามของ Virus ที่มาจากระบบอินเตอร์เน็ตด้วยความรู้เท่าไม่ถึงของผู้ใช้
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจำเป็นต้องใช้งบประมาณดำเนินการที่สูงกว่างบจัดสรร
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บทที่ 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาหมายและตัวชี้วดั ความสำเร็จของแผนงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ระบบดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัยใน
ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา พ.ศ.2561-2563 จึ ง สามารถนำมาสรุ ป และจั ด ทำเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัยดังนี้
วิสัยทัศน์ ( Vision)
“ภายในปี พ.ศ.2566 เทศบาลจะเป็นหน่วยงานที่นำระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ขององค์กรและชุมชนต่อไป”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรให้มีความทันสมัย
2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ
3. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
5. มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุด
3. ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการทำการค้า
ออนไลน์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลในท้องถิ่น เช่น ข้อมูลประชาชน เกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลท้องถิ่นทำให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และช่วยให้เกิดการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส
เปาประสงค์หลัก
1. เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
2. เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีระบบปฏิบัติการดิจิทัลที่เป็นระบบ
3. เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีระบบปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและชุมชน
4. เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประโยชน์แก่การ
ทำงานในองค์กรและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนชุมชนได้
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บทที่ 6
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ให้สามารถนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ขององค์กร ซึ่งเทศบาลตำบลทะเมนชัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหาร จัดการ และการให้บริการ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพขององค์กรให้เหมาะกับการใช้งาน
กลยุทธ์
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแม่ข่าย (Server) ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ปรับปรุง พัฒนาการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ทั้งองค์กร เพื่อให้ตรงกับ
งานและความต้องการของผู้ใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหาร จัดการ และการให้บริการ
พัฒนาการบริหาร การจัดการ โดยการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงาน
ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดบูรณาการในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน ลดความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวก
รวดเร็ว รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบดิจิทัลระดับผู้บริหาร
2.2 พัฒนาระบบดิจิทัลระดับผู้ให้บริการ
2.3 พัฒนาระบบดิจิทัลการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติง าน เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3.2 พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3.3 พัฒนาบุคลาการผู้ใช้งานให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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งานงบประมาณ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานสาธารณสุข

งานพัฒนาชุมชน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานตรวจสอบภายใน

งานจัดเก็บรายได้

งานการศึกษา

งานก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อการบริหาร
จัดการ และการ
ให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มคี วาม
พร้อมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์

งานการบริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับคุ ภาพชีวิตของประชาชน
พัฒนาการบริหารและการจัดการกระบวนงาน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐาน การวางขั้นตอนการ
รักษาความปลอดภัย การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีระบบ ฯลฯ และประชาชนสามารถตรวจสอบการ
พัฒนา บริหาร จัดการต่างๆ ของเทศบาลได้
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 พัฒนาช่องทางการสื่อสารการมีส่วนร่วม
4.3 พัฒนาการรู้ดิจิทัลสู่ประชาชน (Digital Literacy)
ซึ่งทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักของเทศบาลตำบลทะเมนชัยดังต่อไปนี้
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บทที่
แนวทางการขับเคลื่อนแผน
การบริหาร
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูง สุด คณะที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการ ดังรูป
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเมนชัย

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะทำงานแผนปฏิบัติการฯ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย

1. กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
2. ติดตามประเมินผลการทำงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3 ปี
3. พิจารณาแผนงาน โครงการ งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

1. จัดทำแผนปฏิ บัติก ารดิจิทั ลระยะ 3 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชั ย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒ นา
ดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่ง เสริม การปกครองท้ องถิ่ น พ.ศ. 2560 –
2563 และแผนพั ฒ นารัฐบาลดิจิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ .2563 2564
2. รายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของ
เทศบาลตำบลทะเมนชั ย (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่ อ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบล
ทะเมนชัย
3. เสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
(ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่ อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลทะเมนชัย เพื่อ
พิจารณา
4. เสนอแผนปฏิ บัติการดิจิ ทัล ระยะ 4 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชั ย
(ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อที่ ป ระชุม สภาเทศบาลเพื่ อ
ทราบ
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รูปแนวทางการบริหารจัดการ
โดยเทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของเทศบาลเทศบาลตำบลทะเมนชัย เพื่อ
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
2566) ให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารของกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2560 – 2563 รายงานผลการดำเนิ น งานจั ด ทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ระยะ 3 ปี ข องเทศบาลตำบลทะเมนชั ย (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)
ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
1.2 เสนอร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ระยะ 3 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชั ย (ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ดิจิทัลและการสื่อสารของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เพื่อพิจารณา
1.3 เสนอของเทศบาลตำบลทะเมนชัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเพื่อทราบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย เพื่อ
2.1 กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลทะเมนชัย
2.2 ติดตามประเมินผลการทำงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี
2.3 พิจารณาแผนงาน โครงการ งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
3. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ศูนย์ดิจทิ ัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีโครงสร้างการปฏิบัติงาน ดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายแผนงานและงบประมาณและศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีบุคลากรในงานดิจิทัล รับผิดชอบงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาล
โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้
1. ให้บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ดิจิทัลและระบบดิจิทัลขององค์กรในเบื้องต้น
2. พัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรในเบื้องต้น
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
แผนการดำเนินงาน
หน่วยงาน งบประมา
แผนงาน/โครงการ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2564
2565
2566
ผู้รับผิดชอบ (บาท/ปี)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
กลยุทธ์ 1.1
ปรับปรุงและพัฒนาระบบแม่ข่าย (Server) ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2
ปรับปรุง พัฒนาการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ทั้งองค์กร เพื่อให้ตรงกับงานและความต้องการของผู้ใช้
1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ดิจิทัลภายในสำนักงาน
2. โครงการปรับปรุงเช่า
ระบบ Could Server
สนง.
3. โครงการปรับปรุงระบบ
เชื่อมต่อเครือข่าย
ระหว่างอาคาร
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แลปท๊อป
เพื่อพัฒนา การประชุม
และอบรม
5. โครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบโทรศัพท์ VoIP

จ้างพัฒนาและปรับปรุง จำนวนระบบ
ระบบเครือข่าย 1 ระบบ เครือข่ายที่ได้รับ
การปรับปรุง
เช่าระบบ Could
จำนวนระบบ
Server 1 ระบบ
Could Server

/

จ้างเชื่อมต่อเครือข่าย
จำนวนอาคารที่มี
ระหว่างอาคาร 1 ระบบ การเชื่อมต่อ
เครือข่าย
จัดหาคอมพิวเตอร์
ร้อยละของ
แลปท๊อป จำนวนปีละ ทรัพยากรที่
2 เครื่อง
ลดลง

/

พัฒนาระบบโทรศัพท์
VoIP 1 ระบบ

จำนวนระบบ
VoIP
รวมเป็นเงิน

50,000
สำนักปลัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7,000
สำนักปลัด

/

50,000
สำนักปลัด
/

/

/

46,000
ทุกส่วน
ราชการ

/

ทุกส่วน
ราชการ
-

10,000
163,000

แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
แผนการดำเนินงาน
หน่วยงาน งบประมา
แผนงาน/โครงการ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2564
2565
2566
ผู้รับผิดชอบ (บาท/ปี)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหาร จัดการ และการให้บริการ
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบดิจิทัลระดับผู้บริหาร
2.2 พัฒนาระบบดิจิทัลระดับผู้ให้บริการ
2.3 พัฒนาระบบดิจิทัลการบริหารจัดการ
1. ระบบจัดการข้อมูลเทศบาล
(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
2. โครงการจัดทำระบบจองห้อง
ประชุมภายในสำนักงาน
3. โครงการจัดทำระบบจอง
รถยนต์ส่วนกลาง
4. โครงการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
5. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว(One stop service)

จัดทำระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ
จัดทำระบบจองห้อประชุม
ภายในสำนักงาน 1 ระบบ
จัดทำระบบจองรถยนต์ 1
ระบบ
จัดทำระบบฐานข้อมูล
พื้นฐานของเทศบาลตำบล
ทะเมนชัย 1ระบบ
จ้างพัฒนาระบบสาร
สนเทศเพื่อการบริการจุด
เดียว 1 ระบบ

จำนวนสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
จำนวนระบบ
จองห้องประชุม
จำนวนระบบ
จองรถยนต์
จำนวนระบบ
ฐานข้อมูล

/

จำนวนระบบ
One Stop
Service
รวมเป็นเงิน

/

สำนักปลัด
/

ทุกส่วน
ราชการ
ทุกส่วน
ราชการ

/
/

ทุกส่วน
ราชการ

6,500
-

ทุกส่วน
ราชการ

300,000

-

306,500

แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
แผนการดำเนินงาน
หน่วยงาน งบประมา
แผนงาน/โครงการ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2564
2565
2566
ผู้รับผิดชอบ (บาท/ปี)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3.2 พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3.3 พัฒนาบุคลาการผู้ใช้งานให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1. โครงการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3. สร้างองค์ความรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้
บุคลากร
4. ติดตามประเมินผล
บุคลาการด้านการ
ใช้งานดิจิทัล

จัดอบรมเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 1 วัน - 30 คน
จัดอบรมผู้บริหาร
ท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 1 วัน - 20 คน
สร้างองค์ความรู้
ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า5
องค์ความรู้/ปี
มีการติดตามประเมินผล
บุคลากร ด้านการใช้งาน
ระบบดิจิทัลปีละ 1 ครัง้

จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม
จำนวนผู้บริหาร
ที่เข้ารับการ
อบรม
จำนวน
องค์ความรู้
ด้านดิจิทัล
ผลการติดตาม
ประเมินผล
รวมเป็นเงิน

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

ศูนย์ดิจิทัลฯ

-

ศูนย์ดิจิทัลฯ

-

/
/

/

/

/

/
ศูนย์ดิจิทัลฯ

/

/

/

ศูนย์ดิจิทัลฯ
-

-

-

แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
แผนการดำเนินงาน
หน่วยงาน งบประมา
แผนงาน/โครงการ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
2564
2565
2566
ผู้รับผิดชอบ (บาท/ปี)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับคุ ภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.2 พัฒนาช่องทางการสื่อสารการมีส่วนร่วม 4.3 พัฒนาการรู้ดิจิทัลสู่ประชาชน (Digital Literacy)
1. โครงการติดตั้ง
ติดตั้งกล้อง
กล้องวงจรปิด
วงจรปิด จำนวน
ภายในเขตเทศบาล
ปีละ 10 ตัว
ตำบลทะเมนชัย
2. โครงการส่งเสริม
ส่งเสริมการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้
ดิจิทัลและการใช้
ดิจิทัลให้กับประชาชน อินเทอร์เน็ตเสริมสร้าง
(Digital Literacy)
การเรียนรู้สำหรับ
ประชาชนทุกวัน
3. โครงการพัฒนาเมือง
ศึกษา เตรียมการ
สู่เมืองอัจฉริยะ
พื้นที่เพื่อเข้าสู่
(Smart City)
เมืองอัจฉริยะ
(Smart City) เช่น
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน,
การติดตามงานของ
ผู้บริหาร ฯลฯ

จำนวนกล้อง
วงจรปิดที่ติดตั้ง
จำนวนสื่อที่
ส่งเสริมการรู้
ดิจิทัล

/

/

/
ทุกส่วนราชการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

220,000

/
ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนฯ

-

ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนฯ

-

-

220,000
689,500

ผลการศึกษา
พื้นที่

รวมเป็นเงิน
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผล
พิจารณาจากความมีประสิทธิภาพของการใช้ระบบดิจิทัล บุคลากรของเทศบาล ผู้บริหาร ผู้รับบริการ
มีทัศนคติที่ดีและมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติง านเพิ่มมากขึ้น ได้รับการยอมรับและนำ
เทคโนโลยีที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการขยายผลการพัฒนาทำให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ มีระบบ
รายงานความก้ าวหน้ าของผลลัพ ธ์ทั้ งด้ านปริ มาณและคุ ณ ภาพ โดยจั ดทำรายงานสรุป สถิติ ท างด้า นการ
ดำเนินงานของแผนงานหรือโครงการ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัยในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการ และการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
เพียงพอและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ใช้งาน ดิจิทัล
-

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

มีระบบการรักษาความปลอดภัย ให้ประชาชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลและการใช้ อินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนทุก
เพศทุกวัย
มีผลการศึกษาพื้นที่

-

มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
มีศูนย์รวมข้อมูลที่เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ลดปริมาณกระดาษลงได้ ร้อยละ10
บุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้
บุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานเบื้องต้นได้
จำนวนกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
จำนวนสื่อที่ส่งเสริมการรู้ดิจิทัล
ผลการศึกษาพื้นที่
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ภาคผนวก
แนวทางแผนงาน/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์/การประเมินระดับความพร้อม
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

ระดับความพร้อมเทศบาล
เริ่มต้น ปานกลาง สูง

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสาร

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายดิจิทัล
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทศบาล
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการ แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
บริหาร จัดการ และการ
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน
ให้บริการ
เทศบาลระยะที่ 1-2
2) โครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
แผนพัฒนาระบบดิจิทลั เพื่อการให้บริการ
1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริการจุดเดียว
(One stop service)
แผนพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศท้องถิ่น
1) โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน
(FGDS)
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน GIS เพื่อ
งานบริหารและบริการ
แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์งานเทศบาล
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาล
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่องานสุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันสาธารณภัย
แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล
(Local Learning Center)
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning เทศบาล
3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการ แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน
บริหาร จัดการ และการ 1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้นักเรียน
ให้บริการ
สังกัดโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลฯ
แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ระดับความพร้อมเทศบาล
เริ่มต้น ปานกลาง สูง

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการทำงาน
มีความพร้อมในการใช้
1) โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
2) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านบริหารและจัดการ
3) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
1) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบล
ประชาชน
ทะเมนชัย
2) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัลให้กับ
ประชาชน (Digital Literacy)
3) โครงการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
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การบริการและประโยชน์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย
1) เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ บทเรียนต่างๆ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
2) สร้างและขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชน ในการเผยแพร่ โฆษณาสินค้าชุมชน เกิด
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ค้าศึกษาแหล่งวัตถุดิบด้วยระบบดิจิทัล
3) เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) สร้างช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างชุมชนทั่ว
ประเทศ
5) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์วฒ
ั นาธรรมประเพณี
ผ่านสื่อดิจิทัล
6) เกิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชุมชนทำให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัล
7) ประชาชนสามารถใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ของชุมชน
8) เกิดสังคมดิจิทัล ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในชุมชน
9) เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ชุมชนทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ได้ก้าวทันโลก
พันธกิจของศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. Digital Service Center
เป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัล
2. Digital Training Center
เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. Government Service Center เป็นศูนย์การให้บริการภาครัฐ
4. Co-Working Space
เป็นพื้นที่เปิดสำหรับชุมชนเพื่อส่งเสริมงานด้านดิจิทัล
ภารกิจในแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1) สร้างองค์ความรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากร โดยสร้างองค์ความรู้
ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 5 องค์ความรู้ / ปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ดิจิทัลและการใช้อินเทอร์เน็ตเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับประชาชน
หลักสูตรระยะสั้น (3-20ชม.) ฟรี
ประชาชนทั่วไป
หัวหน้าส่วนราชการ
นักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร
ที่ต้องการเพิ่มทักษะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
ในเขตเทศบาลฯ
ด้านดิจิทัล
การอบรมมีหลากหลายมิติ
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและ
สร้างความระหนักรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบ
ทางราชการ นโยบายความ
เป็นส่วนตัว การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์ และการควบคุม
กำกับดูแลที่ดีทางด้านไอที
ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานระดับ
บริหารและนโยบายของ
หน่วยงานได้เปิด
ประสบการณ์ใหม่ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น เพื่อสามารถระดม
ความคิดในการพัฒนางาน
ด้านไอทีของเทศบาลฯ
การใช้งานโปรแกรม
ประชุมออนไลน์
LINE Meeting
Zoom Meeting
Google Meet
MS-TEAMS

3 – 6 ชั่วโมง

การใช้งานระบบเว็บไซต์
เทศบาลเพื่อเผยแพร่งานของ
กอง/ฝ่าย
การลงประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์/FACEBOOK
การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เช่น การใช้งานโปรแกรม
จัดการเอกสาร การนำเสนอ
งาน การเก็บข้อมูลไฟล์ด้วย
ระบบคลาวด์ ดังนี้
Microsoft Word Microsoft
PowerPoint
Microsoft Excel
โปรแกรมตัดต่อ vdo
การใช้งาน
Google Suite
Microsoft Suite
อีเมลล์ ไดรฟ์ เว็บไซต์
การใช้งานโปรแกรม
ประชุมออนไลน์
LINE Meeting
Zoom Meeting
Google Meet
MS-TEAMS

3 – 6 ชั่วโมง

การสนับสนุนการเรียนรู้
ดิจิทัลให้กับประชาชน
(Digital Literacy)

Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

การใช้งานมือถือ Android

โปรแกรมตัดต่อ vdo
โปรแกรมตัดต่อรูป
Photoshop
โปรแกรมออกแบบ 3D
Sketch Up

MicrosoftWord
MicrosoftPowerPoint
MicrosoftExcel
โปรแกรมตัดต่อ vdo
การใช้งานหน้าเว็บ
Google Suite
Microsoft Suite
อีเมลล์ ไดรฟ์ เว็บไซต์
การใช้งานโปรแกรม
ประชุมออนไลน์
LINE Meeting
Zoom Meeting
Google Meet
MS-TEAMS

3 – 20 ชั่วโมง

การใช้งาน
Google Suite
Microsoft Suiteอีเมลล์
ไดรฟ์ เว็บไซต์
การสร้าง QR CODE
การออกแบบกราฟฟิก โล
โก้ การ์ด เรซูเม่ พอร์ทงาน
ฯลฯ ผ่าน
www.Canva.com
การใช้งานโปรแกรม
ประชุมออนไลน์
LINE Meeting
Zoom Meeting
Google Meet
MS-TEAMS

3 – 20 ชั่วโมง
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คำอธิบายโปรแกรมต่างๆ ของหลักสูตรระยะสั้น
Microsoft Word – สำหรับการทำงานสิ่งพิมพ์พื้นฐาน
10 ชั่วโมง
โปรแกรมพื้นฐานที่ใครหลายคนใช้ได้ไม่คล่องแล้วไม่สามารถรีดประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม
มาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะเป็นปัญหาในการทำงานระดับมหาวิทยาลัยและการทำงานในบริษัทมาก
Microsoft PowerPoint - สำหรับการออกแบบ Presentation
10 ชั่วโมง
Presentation นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำเสนอผลงานตั้งแต่ในชั้นเรียน จนถึงการทำงานใน
บริษัทและการนำเสนอให้ลูกค้า เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ไม่ยากแต่ทุกคนควรใช้งานได้จนถึงระดับสูง
เพื่อการนำเสนองานอย่างมีคุณภาพ
Microsoft Excel – สำหรับการคำนวนถึงระดับสูง
10 ชั่วโมง
โปรแกรมที่ช่วยให้การคำนวนทุกสิ่งอย่างเป็นเรื่องง่ายดายถือเป็นเครื่องคิดเลขสำหรับคอมพิวเตอร์
เลยก็ว่าได้ แต่ Excel หากท่านเรียนลึกจะพบว่าสามารถทำได้หลายอย่างมากและจำเป็นต่อการเรียน
และทำงานในบริษัทเป็นอย่างยิ่ง
การใช้งานมือถือ Android : สำหรับผู้เริ่มใช้งานทุกวัย
3 - 5 ชั่วโมง
หากท่านต้องการเข้าใจวิธีการใช้งานSmart Phone และ Tablet อย่างจริงจังแล้วละก็มาเริ่มปู
พื้นฐานการใช้งานที่สำคัญกับเรากันก่อนกับคลาสนี้ที่ออกแบบมาสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะ
กลุ่มนักเรียนส่วนมากที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนและกระแสของSmartDevice
ทำให้ท่านต้องผันตัวเข้าสู่ยุค Digital ไม่ต้องกังวลเราออกแบบคลาสมาเพื่อคุณโดยเฉพาะแม้ไม่มี
พื้นฐานมาก่อน
Photoshop: โปรแกรมตัดต่อรูปยอดนิยม
20 ชั่วโมง
ปัจจุบัน Photoshop เป็นหนึ่งในโปรแกรมพื้นฐานที่น้องๆ รุ่นใหม่ควารใช้เป็นทุกคนเนื่องจากจะช่วย
ในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับรูปและภาพถ่ายได้ครบถ้วนในโปรแกรมเดียวและจะช่วยให้การทำงาน
ง่ายขึ้นมากทีเดียว
Sketch Up: โปรแกรมออกแบบ 3D สำหรับ Architect
20 ชั่วโมง
สำหรับน้องๆที่สนใจวาดภาพ 3D สำหรับเริ่มต้นทั้งการออกแบบสินค้าหรือการออกแบบอาคาร
สำหรับงาน Architect นี่เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ค่อนข้างง่ายและถือเป็นโปรแกรมพื้นฐานหากน้องๆ
ต้องการทำงานในสายงานนี้
โปรแกรมตัดต่อ vdo ยอดนิยม
20 ชั่วโมง
การตัดต่อ vdo มีความจำเป็นมากในปัจจุบัน สำหรับการทำงานนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ ไม่
ว่าจะการตัดต่อรายการ tv ทำหนังสั้น หรือ โฆษณา สามารถสร้างได้ทั้งจากแอปมือถือและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านสามารถใช้งานสะดวกและง่ายดาย เช่น
แอปมือถือ – KineMaster หรือการตัดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย MOVAVI VEDIO EDITOR
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การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ในการจัดการงาน เช่น
• การสร้าง QR CODE
• การออกแบบกราฟฟิก โลโก้ การ์ด เรซูเม่ ฯลฯ ผ่าน www.Canva.com
• การใช้การ Google Suite อีเมลล์ ไดรฟ์ เว็บไซต์ ฯลฯ
• การใช้งาน Microsoft Suite อีเมลล์ ไดรฟ์ เว็บไซต์ ฯลฯ

6 - 10 ชั่วโมง

หมายเหตุ
รูปแบบการลงเรียนตามหลักสูตร สามารถกำหนดวันเวลาตามความสะดวกของผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตรนั้นๆ
เมื่ออบรมจนครบชั่วโมงในแต่ละหลักสูตรจะได้รับใบประกาศจากผู้บริหารศูนย์(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
ทะเมนชัย) ยกตัวอย่างเช่น
ด.ญ.กุ๊กไก่
ป้าปุ๊

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมMS-Word 10 ชั่วโมง
โดยจะเข้าเรียนทุกเย็นวันศุกร์ เวลา 16.30-17.30 น.
ลงการใช้งานโทรศัพท์ วันพุธ 10.00 น
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