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แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย (พ.ศ.2564 – 2566) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินการด้านดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย ในระยะเวลา 3 ปี โดยจะระบุถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านดิจิทัล แผนงาน และแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทะเมนชัย ท่ีผู้จัดทำได้ทำการ
รวบรวมสถานภาพปัจจุบันของระบบดิจิทัล และการส่ือสารองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องผนวกกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และแผนพัฒนาดิจิทัลรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563- 2565 ท้ังนี้ เพื่อให้การพัฒนา
ดิจิทัลของเทศบาลตำบล  ทะเมนชัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทำงาน
ท่ีชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์วัดผล และประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  

เทศบาลตำบลทะเมนชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาลฯ  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงองค์กรให้เก็บองค์กรสมรรถนะสูงท่ี
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพด้านการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน
เทศบาลตำบลทะเมนชัยต่อไป  

 

 
        

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
สำนักปลัดเทศบาล 

สิงหาคม 2564 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย พ.ศ. 2564–2566 

 

บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
(Executive Summary) 

ปจจุบันนโยบายภาครัฐใหความสําคัญตอการประยุกตใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนํามาใชเป็น
เครื่องมือในการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ ซึ่งเทศบาลตำบลทะเมนชัยตระหนักถึงประโยชนและให
ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร มาสนับสนุนการบริหารการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้กลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เอื้อต่อการเสริมสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาเทศบาล 

 จากความก้าวหน้าดังกล่าวทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญหลายด้าน เช่น ปัจจุบันคอมพิวเตอร์
และระบบการส่ือสารท่ีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากยิ่งขึ้น มีการใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเช่ือมโยงการทำงานต่างๆ การใช้สารสนเทศในการขับเคล่ือนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขว้าง 
การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน อาทิ ห้องเรียนเสมือนจริง  การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศ การปรับเปล่ียนการผลิตจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพต่ำไปสู่การใช้ความรู้ และความชำนาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกัน ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชน 
เป็นช่องโหว่อันส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล้ำในการพัฒนาและการท่ีจะขับเคล่ือนประเทศให้มีความก้าวหน้า
พัฒนาอย่างมั่นคง พันธกิจในการแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ำของสังคม จึงมีหลากหลายมิติ ท้ังด้านการพัฒนา
คุณภาพคน ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านโอกาสทางสังคมและการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการ
ให้บริการของภาครัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงความเหล่ือมล้ำทางดิจิทัล (digital divide) หรือความแตกต่างของ
ช่องว่างระหว่างผู้ท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ท่ีเข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจ และไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากไอทีซี  

จึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเข้มแข็ง น่าเช่ือถือ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรนั้น จำเป็น
จะต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานให้มีขีดสมรรถนะสูง  และมีความ
ทันสมัย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศไทย เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยมีความชัดเจนจึงได้
กำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565  โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนผ่านประเทศไปสู่การเป็นประเทศท่ี
ขับเคล่ือน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนา
ประเทศให้ขับเคล่ือนการพัฒนาท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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บทที่ 1  
ที่มาและความสำคัญ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
(พ.ศ.2564 – 2566) 

 

หลักการและเหตุผล 
  

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทำงานเฉกเช่นท่ีผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปล่ียน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างส้ินเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายท่ีประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 

• การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางท่ีเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วย
การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้วในประเทศและอุตสาหกรรมกระแสใหม่ท่ีรวมถึง
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

• การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศท้ังภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

• การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ท่ีมีนัยสำคัญต่อการเคล่ือนย้ายสินค้าและกำลังคนจากไทยไปสู่โลก 

• การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ำของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้ การศึกษา การรักษาพยาบาล 
สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯให้เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสท่ีท่ัวถึงเท่าเทียม และ
เป็นธรรมยิ่งขึ้น 

• การบริหารจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัยท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรท่ีมีนัยต่อผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ 

• การแก้ปัญหาคอรัปช่ัน อันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วยการ
เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้ 

• การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศท้ังบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรท่ีทำงานในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงคนท่ัวไปท่ีจะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันส่ือ เท่าทันโลก 
 
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว เทศบาลตำบลทะเมนชัย  จึงเริ่มคิดหาแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีกำหนดไว้  
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพื่อให้องค์กรเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน 
3. เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้สามารถในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการทำงาน ชีวิตประจำวัน 

และการบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายให้ปฎิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ท่ีสามารถ

สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5. เพื่อพัฒนาและบริหารราชการให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป 
 

โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้ 
 

1. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านส่ือดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
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. ประชุมแบ่งการดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนด  
5. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีระบบงานการบริหารจัดการของเทศบาลฯ ท่ีเป็นมาตรฐานใช้พัฒนางานเพื่อให้บริการข้อมูลดิจิทัล
แก่ประชาชนได้ 

2. มีแผนการพัฒนาดิจิทัลท่ีสอดคล้องกันนโยบายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยและจังหวัดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ร่วมกนัต่อไป 

3. มีการให้บริการเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
เทศบาลฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

4. พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจะช่วย
สนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการให้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนท่ัวไปในชุมชน ครูและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้พื้นท่ีในการเรียนรู้เพื่อหาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถท่ีทันสมัยและก้าวทัน
เทคโนโลยี ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและการปฏิบัติงานได้ 
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บทที่ 2 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกบันโยบาย 

และแผนระดบัชาติที่เกีย่วข้อง 
 
การดําเนินการขับเคล่ือนโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรรัฐอื่นๆ จะต้อง

สอดคล้อง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในภาพรวมของประเทศ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
พื้นฐานสําคัญ ขณะเดียวกันประเทศจะต้องมียุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีก้าวทันกับประเทศเพื่อนบ้านและโลก 
การกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนดําเนินงานจึงต้องมีการสอดคล้องกัน เพื่อให้การพัฒนา

ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสัมฤทธิ์
ผล ในบทนี้จะกล่าวถึง กรอบนโยบาย กฎหมาย 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัล
ของเทศบาลตำบลทะเมน ชัยตามกรอบของ
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีวางไว้ รวมท้ังความเช่ือมโยง
ระหว่างแผนพัฒนาฯ อื่นของประเทศท่ีมีผลต่อการ
ปฏิรูปโครงสร้าง และการบริหารจัดการดิจิทัลของ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

2.1  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็น

ความท้าทายการพัฒนาในหลายมิ ติ ท้ังในมิ ติ
เศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติส่ิงแวดล้อม และมิติของ
การบริห าร จัดการภาครั ฐ นอกจากนี้  ยั งมี
สถานการณ์ท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ัง
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุ 
เพิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  ค ว าม ก้ าวห น้ าท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความ
ท้าทายใหม่ๆ ซึ่ งมาจากการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท้ัง
ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเส่ือมโทรม
ของระบบนิเวศ สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ท้ังในมิติความ
มั่นคง เศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วย
ตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว 
รฐับาลจึงได้มีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคส่วนในสังคม ท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึง่
ผลประโยชน์แห่งชาติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

 

 

โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 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 โดยให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
โดยกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 135 ตอนท่ี 82 ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน 
จัดทําแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติมีท้ังส้ิน 23 
แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยได้กําหนดแผน
แม่บทประเด็นต่างๆ ไว้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.3  แผนการปฏิรูปประเทศไทย  
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญั ติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การ
ปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ สาระสําคัญการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 13 ด้าน ดังนี้ 

 

 

 

ด้านวัฒนธรรม 

กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
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14 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย พ.ศ. 2564–2566 
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13.  ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชนออกกําลังกาย

และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการ
พัฒนากีฬาแห่งชาติ และกําลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทําขึ้นในช่วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดย
ได้น้อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ซึ่ ง เป็น แผนห ลักของการพัฒ นาประเทศ และ เป้ าหมายการพัฒ นาท่ียั่ งยื น  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมท้ัง การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ัง
ในระดับ กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต้องดําเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพื่อกํากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ท่ี  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มี ท้ังหมด 10 
ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน 
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
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2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)  
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดว่า “เพื่อให้การพัฒนา

ดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา” 
          นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ท่ีกำหนดทิศทาง การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

วิสัยทัศน์ 
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
          ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยท่ีสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อื่นใดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยื น โดย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านส่ือดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตละการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

            การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิ จิทัลมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดภูมิทัศน์
ดิจิทัล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์
ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกัน มี
การกําหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงานเพื่อ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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2.6 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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2.7 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 

   า มายแผนDG

สร้า      ามสามาร ใน าร
แ ่   น    ร  ทศ

    าม     ม   า   ร่ ใสตร  ส บ  ้ สร้า  ารม ส่ นร่ ม   
 ร ชาชน

         

ความเชือ่มโยงแผนงานภายใต้ ยกระดับคุ ภาพการให้บรการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่  1 
  แผนงาน 1  โครงการ

เป าหมาย

บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสรจ็
(End –to-End Digital Services)

เกิดการแลกเปลี่ยนศนูย์ข้อมูลกลาง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การใช้บริการของหนว่ยงานรฐั

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การบูรณาการร่วมกัน

2. พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล
ภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนรองรับวิ ชีวิตแนวใหม่ 
(New Normal)

3.เพ่ิมสมรถนะขีดความสามารถ
หน่วยงานรัฐ สู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล และบุคลากรมี Digital 
Mindset

4. เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ภาครัฐ พร้อมท้ังการป้องกัน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชน
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เป าหมาย

       

ความเชื่อมโยงแผนงานภายใต้ อํานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(

                            
               
            

                         

                       
                                

                       

                        
                       

                      

                      
                        

        

                              
                           
                         
       

ยุทธศาสตร์ที่  2
6 แผนงาน8 โครงการ

ภาคธรกิจได้รับความสะดวก 
(Ease of Business

การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันได้

เป าหมาย

มาตรการ

ความเชื่อมโยงแผนภายใต้ ผลักดันให้เกิดธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของรัฐ

การเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เกิดศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3
4 แผนงาน 11 โครงการ

การเป ดเผยแลกเปลี่ยน และจัดการ
ข้อมูลดิจิทัล  Digitization) ตามกรอบ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการ
เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ

2.พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับระบบดิจิทัลในการเชื่อมโยง การ
เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ในการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล

3 พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ให้โปร่งใส มี

มาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

เป าหมาย

มาตรการ

ความเช่ือมโยงแผนงานภายใต้ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วม
ขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลยุทธศาตรท์ี่  4

3 แผนงาน 5 โครงการ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อ
การขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิง
นโยบายในการพัฒนาประเทศผ่านระบบดิจิทัล
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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
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะท่ี 2 (5 ปี พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีข้อ
กําหนดการจัดทําแผนฯ ระยะดังกล่าวไว้ว่า "ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ"  

แต่ในปัจจุบันได้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
2561 - 2580 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2562 ได้กําหนดทิศ
ทางการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งหมายสําคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 
ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัลในการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพื่อกําหนดเป็นแนวทางระยะส้ันให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนงานตามภารกิจด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีเกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติ
การหรือแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับดังกล่าว  

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 
- 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือหมายถึง "การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบจนพัฒนาสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์" โดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒนา
ประเทศสู่ยุคดิจิทัลในมิติต่าง ๆ กล่าวคือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านส่ิงแวดล้อม 

โดยได้กําหนดจุดยืน (Positioning) เป้าหมายการพัฒนาพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-
2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์สถานการ ์การพัฒนารฐับาลดิจทิัล 

 

ในปัจจุบันกระแสของการเปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ต่อการให้บริการ
และการดำเนินธุรกรรมต่างๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการต่างๆ 
มากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีมากกว่า 47.5 
ล้านคน จากผลสำรวจในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 71.5 ของประชากรท้ังหมดในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการจัดทำดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การสหประชาชาติ (UN e-Government Index) ในปี 
2563 ท่ีได้มีการรายงานจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีอยู่ในระดับสูง ซึ่งทำ
ให้สัดส่วนของดำเนินการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ การชำระค่าสินค้าและบริการ การซื้อสินค้าและบริการ 
การส่ังอาหาร รวมถึงการรับบริการจากภาครัฐในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น 

การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดังท่ีกล่าวมานี้ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ จะต้องมีการ
ปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับบริการท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนการระบาดของโรคไวรัส Covid – 
19 ท่ีทำให้สังคมเข้าสู่ยุคของความปกติใหม่ (New Normal) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีจะต้องดำเนินการให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้คนจะต้องเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัส
ร่างกายระหว่างกัน ยิ่งทำให้ความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานสำหรับการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการภาครัฐ ซึ่งท่ีผ่านมาผู้รับบริการมักจะต้องไปรับบริการยังสถานท่ีให้บริการซึ่งมี
ความแออัด ดังจะเห็นได้จากบริการท่ีสำคัญอย่างบริการทางด้านสุขภาพในสถานบริการของภาครัฐท่ีมีผู้เข้ารับ
บริการจำนวนมาก และจะต้องใช้เวลานานในการรอเข้ารับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการเสียเวลาในการประกอบ
อาชีพ อีกท้ังยังมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายขึ้น นอกจากผลกระทบทางสังคมและ
สุขภาพแล้วนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็อยู่ในสภาวะวิกฤตท่ีภาครัฐมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการลงทุน และการสนับสนุนการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งหมายรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการอิสระ ท่ีมี
ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสูง โดยจากรายงานความยาก – ง่ายในการประกอบกิจการใน
ประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Businesses) ในปี 2020 ซึ่งพบว่าประเทศไทยยังต้องมีการ
ปรับปรุงในขั้นตอนและกระบวนการในการประกอบกิจการต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้าง การค้า
ชายแดน การจดทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสามารถเข้ามาช่วยอำนวยความ
สะดวกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ จะสามารถช่วยให้ภาพรวมของการค้าและการลงทุนของประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง 

จากบริบทของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกล่าวมานี้ ทำภาครัฐเล็งเห็นความจำเป็นท่ี
จะต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมทั้งการให้บริการและกระบวนการทำงานให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการท่ีจะทำให้การปรับเปล่ียนรูปแบบ
นี้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทาง
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อรองรับการ
ดำเนินการปรับเปล่ียนกระบวนการให้บริการและการทำงานของภาครัฐให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วย



 

 
30 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย พ.ศ. 2564–2566 

 

เหตุนี้  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย        
พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
2. เพื่อให้มีกรอบการขับเคล่ือนกิจกรรม/โครงการท่ีชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 
3. เพื่อกำหนดกรอบการขับเคล่ือนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลท่ีสำคัญ สำหรับกำหนดประเด็น

แผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 
4. เพื่อกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคล่ือนประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง พร้อม

กรอบงบประมาณในการดำเนินงาน 
5. เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้ประกอบไปด้วยการอธิบาย
ความสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และแผน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สาระสำคัญของ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และแนวทางการขับเคล่ือนของแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการปรับเปล่ียนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ 

 



 

 
31 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย พ.ศ. 2564–2566 

 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์สถานการ ข์ององค์กร 

2.1.สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 
  ขนาดที่ต้ัง  สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยต้ังอยู่ท่ีชุมชนตลาดทะเมนชัยหมู่ท่ี 2 ตำบลทะเมนชัย 
อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอำเภอลำปลายมาศโดยทางรถยนต์ 12  กิโลเมตร  โดยทาง
รถไฟ 8  กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 8.25  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของตำบลทะเมนชัยและ
ตำบลหนองบัวโคก 
 อา าเขต  เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  -  ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
  -  ทิศใต้         มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 
  -  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
  -  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
 ลักษ ะภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศของ เทศบาลตำบลทะเมนชัย  มีลักษณะ เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม ดิน
ร่วนปนทราย  
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม  ส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพทาง
การเกษตรถึงร้อยละ 93  โดย เฉพาะการทำนานอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างและอื่น ๆ การรวมตัว
กันของชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนใหญ่ บ้านเรือนแออัด การติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านเป็นลักษณะ
ปฐมภูมิ เครือญาติ ใกล้ชิด การร่วมมือในการปฏิบัติงานท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรักใคร่กลมเกลียวกัน 
ลักษ ะโครงสร้างพื้นฐาน 

 (1)  การคมนาคม   มีถนนสายหลักเข้าสู่เทศบาลตำบลทะเมนชัย จำนวน 4 สาย ได้แก่ 
1.  สายบ้านส่ีเหล่ียมประชามิตร – ชุมชนสวนครัว (เป็นถนนลาดยาง) 
2.  ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบัวโคก – ชุมชนสวนครัว  (เป็นถนนลาดยาง) 
3.  สายบ้านหนองม่วง อบต.ทะเมนชัย – ชุมชนหนองตาด  (เป็นถนนลาดยาง) 
4.  สายบ้านบริหารชนบท (เป็นถนนลาดยาง) 

ถนนติดต่อไปมาภายในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง 
ทางรถไฟ   มีขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานครท้ังเท่ียวขึ้น 

และเท่ียวล่อง โดยมีสถานีรถไฟทะเมนชัยเป็นที่ทำการรับ – ส่ง 
(2)  การประปา ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประปารับถ่ายโอนจำนวน 5 แห่ง และการ

ประปา ท่ีเทศบาลตำบลทะเมนชัยดำเนินกิจการประปาเป็นของตัวเอง ให้บริการน้ำประปา  จำนวน  599 
ครัวเรือน   

(3)  โทรคมนาคม   ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัยมีระบบการส่ือสารท่ีให้บริการ ดังนี้ 
  ไปรษ ีย์  มีท่ีทำการไปรษณีย์โทรเลขภายในเขตเทศบาลฯ  จำนวน  1  แห่ง 
 
 ลักษ ะทางเศรษฐกิจ 
 การเกษตร 
 (1)  การเพาะปลูก  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 93 
โดยเฉพาะ การทำนา ทำไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และอื่นๆ โดยมีแหล่งน้ำ
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สำหรับการเกษตรท่ีสำคัญ ได้แก่ คลองอีสานเขียว ลำห้วยทะเมนชัย สระก้านเหลือง  สระหนองตาด และสระ
นกเขา 
 (2)  การปศุสัตว์ ประกอบด้วย 
 -  ฟาร์มเล้ียงไก่เนื้อ   จำนวน             1     แห่ง 
 -  ฟาร์มเล้ียงหมู    จำนวน   1    แห่ง 
 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลฯ  มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2  แห่ง  ดังนี้ 

1.  โรงสีไฟทะเมนชัย  
2.  โรงเล่ือยจักรพนากิจรุ่งเรื่อง 

 การพา ิชย์  มีร้านประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
 1.  ร้านอาหาร      จำนวน         9             แห่ง 
 2.  ร้านค้า           จำนวน         49           แห่ง 
 3.  โรงสีข้าว   จำนวน         13           แห่ง 

การท่องเที่ยว  ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีแหล่งท่องเท่ียวสำคัญ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่   
ทะเมนชัย อยู่ท่ีวัดป่าหนองหญ้าปล้อง ต. ทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
 ลักษ ะทางสังคม 
 (1)  ประชากร  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประชากรท้ังส้ิน  4,447 คน เป็น
ชายจำนวน  2,154 คน หญิง จำนวน 2,196  คน จำนวนครัวเรือน 1,248 ครัวเรือน  ดังนี ้

 
หมู่ที่ 

 
ชุมชน 

จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  
รวม ชาย หญิง 

1 ทะเมนชัย 195 331 347 678 
2 ตลาดทะเมนชัย 162 117 135 252 
3 หนองตาด 169 343 365 677 
5 หนองหญ้าปล้อง 167 334 343 459 
7 บุแปบ 175 241 218 321 
8 สวนครัว 170 345 327 672 
13 บุลิ้นฟ้า 94 154 167 321 
14 ทะเมนชัยสอง 115 243 246 489 
0 ทะเบียนบ้านกลาง 1 46 48 94 

รวม 1,248 2,154 2,196 4,350 
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(2)  การศึกษา  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ  จะเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับข้ึนไป  จนถึง

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์  เขต 1  จำนวน  3 โรงเรียน และมีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  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 มีจำนวนเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้ังส้ิน  58  นาย  แบ่งเป็น 
 1.  นายตำรวจช้ันสัญญาบัตร                  จำนวน          26     นาย 
 2.  ตำรวจช้ันประทวน                          จำนวน         32     นาย 
 ลักษ ะทางด้านการเมืองการบริหาร  

1. ด้านการบริหาร  เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดย
ทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12  คน ท้ังนี้
นายกเทศมนตรีได้มีการแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี อีกจำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
1 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คนเพื่อเข้ามาทำหน้าท่ีช่วยในการบริหารงาน ในส่วนของ
สภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย  มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน 
 

 

แผนท  ส      ทศบา ตำบ ท  มนช ย 
 ำ ภ  ำ  ายมาศ        บุร ร มย ์
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การจัดองค์กรเทศบาลตำบลทะเมนชัย แบ่งโครงสร้างดังนี้ 
 

            สภาเทศบาล                                                         ค ะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล      1   คน            นายกเทศมนตรี                 1       คน 
รองประธานสภาเทศบาล     1   คน            รองนายกเทศมนตรี              2       คน 
สมาชิกสภาเทศบาล      10  คน           ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี           1       คน 
                        เลขานุการนายกเทศมนตรี        1       คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทะเมนชยั 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 

บุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมทั้งหมด 
ครู ครู ผช./ครู ผดด. จ้างทั่วไป จ้างตามภารกิจ ตามกรอบอัตรากำลัง มีคนครอง 

2 - - - 1 3 3 
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2.  การดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทะเมนชัย ดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไชเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา  50 * ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  
 (1)  )  รักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
 (2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
 (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (6)  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
 (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (9)  หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ท้ังนี้  ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 มาตรา  51 *ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  
          ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
 (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
 (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
 (6)  ให้มีและบำรุงสถานท่ีทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข ้
 (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
 (9)  เทศพาณิชย์ 
 3.  บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
 เทศบาลตำบลทะเมนชัย  มีนโยบายพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญท้ังทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคม รวมท้ังการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทุก ๆ  ด้านท้ังนี้โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน  8  ชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  ตามหลัก  SWOT 
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จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.  มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในองค์กรทีช่ัดเจน 
2.  ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
3.  การสนับสนุนบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น สนับสนุนโรงเรียน, วัด, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
4.  การดำเนินกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
เป็นประจำทุกปี 
5.  การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
เช่น การจัดซื้อ  จัดจ้าง ฯลฯ 
6.  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำ แผนพัฒนาของทศบาล 
และเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาของเทศบาลฯ 
7.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

1.  การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวไม่ทั่วถึง การจัด
โครงการ/ กิจกรรมไม่เป็นที่น่าสนใจ   
2.  ไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตัวเอง 
3.  ไม่มีตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์   
4.  สวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีไม่เพียงพอ 
5.  ไม่สามารถบังคับใช้เทศบัญญัติที่ตราข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

โอกาส  (Opportunity) ข้อจำกัด  (Threat) 
1.  รัฐและจังหวัดมีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การเกษตร, การท่องเท่ียว, เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  รัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตของชุมชน OTOP 
3.  รัฐมีการส่งเสริมให้ท้องถ่ินและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.  ความต้องการสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพยังมีมาก 
5.  การเมืองการบริหารที่ส่งเสริมพัฒนาและให้บริการ 
     แก่ประชาชน (ธรรมาภิบาล) 
6.  มีสาธารณูปโภคครบถ้วนในพ้ืนที่ 

1.  ด้านการเกษตร ไม่มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ไม่มี
แหล่งน้ำ ที่สามารถกักเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปี 
2.  ไม่มีการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจงั ทำให้ดิน
เสื่อมสภาพ ต้นทุนการผลิตสูงและราคาไม่แน่นอน 
3.  ไม่มีการวางผังเมืองจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
4.  รายได้น้อย ไม่มีการพัฒนาข้อมูลในการหารายได้ให้
เกิดแก่ท้องถ่ินที่เพ่ิมข้ึนอย่างสมดุลกับภารกิจ 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 

1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

 “สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธาร ูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก 
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุ ภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน 

บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
 

2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านคมนาคมขนส่ง 
 

1. ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน  
2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ำ 

ในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมถึง  
3. พัฒนาระบบจราจรให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4. ขุดลอกแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความจำเป็นสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     ด้านสาธาร ูปโภค/ 
     สาธาร ูปการ 
 

1. ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

2. พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลัก  
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2. ให้คำแนะนำบริการต่างๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุ ภาพ
ชีวิต 

 

1.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน 
3.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.  ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  บำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.  ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในทุกชุมชน  
2.  แก้ปัญหาแรงงานอพยพเข้าทำงานในเมืองหลวง 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2.  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
3.  การบริหารจัดการการเงินการคลังและงบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
4.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการประชาชน 
5.  จัดให้มีสถานที่กลางของชุมชุนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
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การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลทะเมนชัยปรากฏดังนี้ 
1. สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารภายใน 
คอมพิวเตอร์และผู้ใช ้
 เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีโครงสร้างส่วนราชการท้ังส้ิน 1 สำนัก 4 กอง และมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ในปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในหน่วยงานปรากฏดังนี้ 

หน่วยงาน ประเภทคอมพวิเตอร์  (เคร่ือง) 
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ รวม 

สำนักปลัด 1 12 13 
กองคลงั 1 6 7 
กองช่าง  - 4 4 
กองสาธารณสุขฯ 1 3 4 
กองการศึกษา - 3 3 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - 3 3 
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กระทรวงดิจิทัลฯ) - 30 30 
รวมทั้งหมด 3 สน.30+DE29 60 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคลากรและคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าท่ีไม่รวม
ฝ่ายบริหารและกิจการสภาและศูนย์ดิจิทัลฯ จำนวน 39 คน คำนวณได้ 0.7 คน/เครื่อง หรือ 1 คน/
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (เน้นผู้ปฏิบัติงาน) ซึ่งในการปฏิบัติงานภายในขององค์กร เจ้าหน้าท่ีแต่ละตำแหน่ง
จะต้องปฏิบัติงานในหลายด้าน จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นส่ิงสำคัญและ
จำเป็นต่อการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เทศบาลตำบลทะเมนมีออกแบบ วางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานผ่านระบบ internet กับ
หน่วยงาน TOT บุรีรัมย์ และใช้ระบบ LAN ภายในสำนักงาน โดยมีระบบโปรแกรม Cloud SafeLog ในการ
ควบคุมดูแลการให้บริการสัญญานอินเตอร์เน็ตท้ังกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ี และผู้เข้ามาติดต่อราชการ 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)  

เทศบาลตำบลทะเมนชัยได้ติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในสำนักงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยเพื่อการค้นคว้าข้อมูล ผ่านสัญญาณไวไฟ Thamenchai_FreeWiFi 
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

"ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" เป็นส่ือกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็ นช่องทางการรับบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จะมีการปรับ
รูปแบบให้มีภาพลักษณ์ท่ีเหมือนกันทุกแห่ง และให้มีลักษณะและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพูดคุยและ
แลกเปล่ียนความรู้ ประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย นอกจากจะมาใช้บริการ
เครือข่ายไร้สายของสำนักงานแล้ว ยังสามารถมาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีไว้ให้บริการจำนวน 15 เครื่อง
(เดิมต้ังแต่ปี2554) และเครื่องใหม่ท่ีได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)จำนวน 12 เครื่อง (โครงการยกระดับศูนย์ไอซีทีชุมชนเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนปี 2563) ตลอดจนการ
บริการเครือข่ายไร้สายท่ีห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ เพื่อทำงาน ค้นคว้าข้อมูล และติดต่อส่ือสารในโลกออนไลน์ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท้ังยังสามารถมาร่วมอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน
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บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะฟรี ด้วยสัญญาณท้ังใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ความเร็ว 100/50 Mbps, 
ไวไฟ (Wi-fi) ความเร็ว 100/50 Mbps ของ CAT ในช่ือ DE-AP087 
ระบบสื่อสาร(โทรศัพท์) และระบบโทรสาร (FAX) 

เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีระบบส่ือสารทางโทรศัพท์ ใช้หมายเลขหลักของสำนักงานคือ 044-187105  
และระบบโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข โดยใช้หมายเลข 044 -187105 เพื่อติดต่อส่ือสารกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีรวดเร็วและยังมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีนี้ 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เทศบาลตำบลทะเมนชัยได้วางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้เป็น 2 แนวทาง ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ 

2.1.แนวทางการจ้างบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ผ่านระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับภารกิจท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  เช่น    

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

 -ระบบการจัดเก็บภาษี/แผนท่ีภาษี  (LTAX) 
 -ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ( E-lass ) 
 -ระบบงานสารบรรณ 
 -ระบบบัญชีเงินเดือน/เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 -ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  
 -ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
 -ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          - ระบบระบบฐานข้อมูลกลาง อปท. ( INFO ) 
          - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( disaster.go.th ) 

2.2.แนวทางการพัฒนาดิจิทัล โดยบุคลากรของหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยท่ีผ่านการฝึกอบรม
ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ เช่น 
 - ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
จัดเก็บเอกสารทางราชการอย่างเป็นระบบ โดยการออกเลขท่ีหนังสือ เลขท่ีคำส่ัง และลงวันท่ีของเลขท่ีหนังสือ
อย่างเป็นปัจจุบัน 
 - ระบบบริหารข้อมูลการอบรม (IT- Training) เป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนอบรมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และการประหยัดเวลาในการดำเนินการ สามารถนำไปวางแผนใน
การจัดอบรมได้ทันท่วงที 
 2.3 แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ และให้บริการ โดยบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมน
ชัยส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะมีเครื่องมือส่ือสาร (มือถือ) ซึ่งมีการให้ข้อมูลทางประชาสัมพันธ์ หรือการร้องทุกข์ 
และการส่งข้อมูลเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว พร้อมท้ังการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องทุกข์ เช่น ระบบ
น้ำประปาชำรุด หรือน้ำไม่ไหล เป็นต้น โดยการส่ือสารทาง Facebook  และทาง Line กลุ่มเทศบาลตำบลทะ
เมนชัยและทางเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยท่ี www.thamenchai.go.th หรือช่องทาง E-mail. 
thamenchai@hotmail.com  
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การวิเคราะห์ SWOT ด้านดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

การวิเคราะห์ SWOT ด้านดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัยท่ีมี
ผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเมนชัยเปรียบเทียบในปี
ท่ีผ่านมา พ.ศ.2561 - 2563 โดยจากการศึกษาสภาพแวดล้อม      
(SWOT) ปรากฏดังต่อไปนี้   

ปัจจัยภายในเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 

จุดแข็ง 1. การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนด้านดิจิทัลทำได้ง่าย 
2. มีการพัฒนาระบบดิจิทัลอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเสนอแนะ และสอนงานด้านระบบ

เทคโนโลยีในการประชุม การนำเสนองาน การประสานงาน ผ่านการใช้แอปพลิเคช่ัน  
3. มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสร้างระบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับหน่วยงาน กำกับดูแล 

อยู่เสมอ 
4. มีการติดต่อส่ือสารประสานงานผ่านระบบ Line หรือ Facebook ของเทศบาล เพื่อ

ส่งเสริม ให้ความรู้และรับเรื่องร้องทุกร้องเรียน ผ่านโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกให้บริการและแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็ว 

5. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานโดยการส่งไปอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีถือเป็นรากฐาน
สำคัญ ในการนำความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว และถ่ายทอดสู่
ชุมชนได้อย่างท่ัวถึง ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการนำเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

จุดอ่อน 1. ไม่มีบุคลากรท่ีดูแลระบบดิจิทัลโดยตรง 
2. งบประมาณในการพัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรมีอย่างจำกัด 
3. การดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบดิจิทัล ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกหรือเอกชน 
4. สัญญานเครือข่ายในพื้นท่ีบางครั้งระบบล่ม เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ TOT เป็นต้น 
5. กระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีตกอยู่เสมอๆ ทำให้เกิดปัญหากับวัสดุอุปกรณ์อยู่บ่อยๆ 

 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อเทศบาล 
โอกาส 1. หน่วยงานผู้กำกับดูแล ให้การสนับสนุนด้านโปรแกรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

2. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
3. มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำอยู่เสมอ 

ภัยคุกคาม 1. เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายระบบโทรศัพท์ไม่เสถียร 
2. ระบบการดำเนินงานท่ีหน่วยงานผู้กำกับดูแลแต่ละส่วนงานกำหนดให้ใช้ไม่สมบูรณ์ และ

มีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 
3. การคุกคามของ Virus ท่ีมาจากระบบอินเตอร์เน็ตด้วยความรู้เท่าไม่ถึงของผู้ใช้ 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจำเป็นต้องใช้งบประมาณดำเนินการท่ีสูงกว่างบจัดสรร 
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บทที่ 5 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป าหมายและตัวชี้วดัความสำเร็จของแผนงาน 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ระบบดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัยใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา พ.ศ.2561 -2563 จึงสามารถนำมาสรุปและจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
ยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัยดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ ( Vision)  
 “ภายในปี พ.ศ.2566 เทศบาลจะเป็นหน่วยงานท่ีนำระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ขององค์กรและชุมชนต่อไป” 
 
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรให้มีความทันสมัย 
2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มรูปแบบ  
3. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
5. มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้บริการประชาชนอย่างดีท่ีสุด 
3. ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการทำการค้า

ออนไลน์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
4. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลในท้องถิ่น เช่น ข้อมูลประชาชน เกษตรและ

ส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลท้องถิ่นทำให้หน่วยงาน
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และช่วยให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส 

 
เป าประสงค์หลัก 

1. เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัยเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีระบบปฏิบัติการดิจิทัลท่ีเป็นระบบ 
3. เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีระบบปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและชุมชน 
4. เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประโยชน์แก่การ

ทำงานในองค์กรและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนชุมชนได้ 
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บทที่ 6 
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิการดิจิทัล 

   แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ให้สามารถนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ขององค์กร ซึ่งเทศบาลตำบลทะเมนชัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่ือสาร  
2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหาร จัดการ และการให้บริการ  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
4. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย ระบบส่ือสารข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพขององค์กรให้เหมาะกับการใช้งาน  
กลยุทธ์  

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแม่ข่าย (Server) ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1.2 ปรับปรุง พัฒนาการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ท้ังองค์กร เพื่อให้ตรงกับ

งานและความต้องการของผู้ใช้  

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหาร จัดการ และการให้บริการ 
พัฒนาการบริหาร  การจัดการ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงาน

ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ให้เกิดบูรณาการในระบบข้อมูล  การวางแผน  การประสานงาน  ลดความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน  อำนวยความสะดวก 
รวดเร็ว  รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

กลยุทธ์  
    2.1 พัฒนาระบบดิจิทัลระดับผู้บริหาร  
   2.2 พัฒนาระบบดิจิทัลระดับผู้ให้บริการ  
    2.3 พัฒนาระบบดิจิทัลการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร  ท้ังในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ี ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
กลยุทธ์  

3.1 พัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
3.2 พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3 พัฒนาบุคลาการผู้ใช้งานให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับคุ ภาพชีวิตของประชาชน  
พัฒนาการบริหารและการจัดการกระบวนงาน  ได้แก่  การกำหนดมาตรฐาน  การวางขั้นตอนการ

รักษาความปลอดภัย  การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีระบบ ฯลฯ  และประชาชนสามารถตรวจสอบการ
พัฒนา บริหาร จัดการต่างๆ ของเทศบาลได้  
  กลยุทธ์  

4.1 พัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.2 พัฒนาช่องทางการส่ือสารการมีส่วนร่วม  
4.3 พัฒนาการรู้ดิจิทัลสู่ประชาชน (Digital Literacy) 

ซึ่งท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับภารกิจหลักของเทศบาลตำบลทะเมนชัยดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบดิจิทัล
เพ่ือการบริหาร 
จัดการ และการ
ให้บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มคีวาม
พร้อมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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บทที่   
แนวทางการขบัเคลื่อนแผน 

การบริหาร   
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะท่ีปรึกษาฯ ได้นำเสนอแนว

ทางการบริหารจัดการ ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล 

คณะทำงานแผนปฏิบัติการฯ 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

  

1. กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
2. ติดตามประเมินผลการทำงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ระยะ 3 ปี  
3. พิจารณาแผนงาน โครงการ งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 
2563 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ .2563 - 
2564 

2. รายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบล
ทะเมนชัย  

3. เสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเทศบาลตำบลทะเมนชัย เพื่อ
พิจารณา  

4. เสนอแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อ
ทราบ 

ศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
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รูปแนวทางการบริหารจัดการ  
โดยเทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้  

1. แต่งต้ังคณะทำงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของเทศบาลเทศบาลตำบลทะเมนชัย  เพื่อ  
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2566)  ให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2563 รายงานผลการดำเนินงานจัดทำ
แผนปฏิบั ติการดิจิทัลระยะ 3 ปีของเทศบาลตำบลทะเมนชัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)             
ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

1.2 เสนอร่างแผนปฏิบั ติการดิจิทัลระยะ 3 ปี  ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย (ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลและการส่ือสารของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
เพื่อพิจารณา  

1.3 เสนอของเทศบาลตำบลทะเมนชัย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อท่ีประชุมสภา 
เทศบาลเพื่อทราบ  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยดิีจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัย เพื่อ  
2.1 กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
2.2 ติดตามประเมินผลการทำงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี  
2.3 พิจารณาแผนงาน โครงการ งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ  

3. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีโครงสร้างการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายแผนงานและงบประมาณและศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีบุคลากรในงานดิจิทัล รับผิดชอบงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาล 

โดยมีภาระหน้าท่ี ดังนี้  
1. ให้บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ดิจิทัลและระบบดิจิทัลขององค์กรในเบ้ืองต้น  
2. พัฒนาระบบดิจิทัลขององค์กรในเบ้ืองต้น  
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ศูนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย 



 

แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์  4  ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

แผนงาน/โครงการ เป าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมา 
(บาท/ปี) 

2564 2565 2566 
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 

จ้างพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเครือข่าย 1 ระบบ 

จำนวนระบบ 
เครือข่ายที่ได้รับ 
การปรับปรงุ 

/            
สำนักปลัด 

50,000 
 

2. โครงการปรับปรงุเช่า
ระบบ Could Server 
สนง. 

เช่าระบบ Could 
Server 1 ระบบ 

จำนวนระบบ  
Could Server 

/ / / / / / / / / / / / 
สำนักปลัด 

7,000 

3. โครงการปรับปรงุระบบ
เชื่อมต่อเครือข่าย
ระหว่างอาคาร 

จ้างเชื่อมต่อเครือข่าย
ระหว่างอาคาร 1 ระบบ 

จำนวนอาคารที่มี
การเชื่อมต่อ 
เครือข่าย 

/ /           
สำนักปลัด 

50,000 

4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แลปท๊อป
เพ่ือพัฒนา การประชุม
และอบรม 

จัดหาคอมพิวเตอร์  
แลปท๊อป จำนวนปีละ  
2 เครื่อง 

ร้อยละของ
ทรัพยากรที่ 
ลดลง 

   /    /    / 
ทุกส่วน
ราชการ 

46,000 

5. โครงการปรับปรงุพัฒนา 
    ระบบโทรศัพท์ VoIP 

พัฒนาระบบโทรศัพท์ 
VoIP 1 ระบบ 

จำนวนระบบ  
VoIP 

     /       ทุกส่วน
ราชการ 

10,000 

รวมเป็นเงิน    - 163,000 
 
 
 



 

 

แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์  4  ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

แผนงาน/โครงการ เป าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมา 
(บาท/ปี) 

2564 2565 2566 
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) 
จัดทำระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 

จำนวนสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  

     /       
สำนักปลัด 

6,500 

2. โครงการจัดทำระบบจองห้อง
ประชุมภายในสำนักงาน  

จัดทำระบบจองห้อประชุม
ภายในสำนักงาน 1 ระบบ 

จำนวนระบบ 
จองห้องประชุม 

      /      ทุกส่วน
ราชการ 

- 

3. โครงการจัดทำระบบจอง
รถยนต์ส่วนกลาง 

จัดทำระบบจองรถยนต์ 1 
ระบบ  

จำนวนระบบ 
จองรถยนต์ 

      /      ทุกส่วน
ราชการ 

- 

4. โครงการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลพ้ืนฐานของ
เทศบาลตำบลทะเมนชัย 

จัดทำระบบฐานข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาลตำบล
ทะเมนชัย 1ระบบ  

จำนวนระบบ 
ฐานข้อมูล 

       /     
ทุกส่วน
ราชการ 

- 

5. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการจุด
เดียว(One stop service) 

จ้างพัฒนาระบบสาร 
สนเทศเพ่ือการบริการจุด 
เดียว 1 ระบบ 

จำนวนระบบ  
One Stop  
Service 

     /       ทุกส่วน
ราชการ 

300,000 

รวมเป็นเงิน    - 306,500 
 



 

 

แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์  4  ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

แผนงาน/โครงการ เป าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมา 
(บาท/ปี) 

2564 2565 2566 
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 

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จัดอบรมเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ินด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 1 วัน - 30 คน 

จำนวนผู้เข้า 
รับการอบรม 

   /    /    / 
ศูนย์ดิจิทัลฯ 

 
- 

2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ท้องถ่ินด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

จัดอบรมผู้บริหาร 
ท้องถ่ินด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 1 วัน - 20 คน 

จำนวนผู้บริหาร 
ที่เข้ารับการ 

อบรม 

      /    /  
ศูนย์ดิจิทัลฯ 

 
- 

3. สร้างองค์ความรู้และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้
บุคลากร 

สร้างองค์ความรู ้
ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า5

องค์ความรู้/ป ี

จำนวน 
องค์ความรู ้
ด้านดิจิทัล 

/ / / / / / / / / / / / 
ศูนย์ดิจิทัลฯ 

 
- 

4. ติดตามประเมินผล 
บุคลาการด้านการ 
ใช้งานดิจิทัล 

มีการติดตามประเมินผล
บุคลากร ด้านการใช้งาน
ระบบดิจิทัลปีละ 1 ครัง้ 

ผลการติดตาม 
ประเมินผล 

   /    /    / 
ศูนย์ดิจิทัลฯ 

 
- 

รวมเป็นเงิน    - - 
 
 
 



 

 

แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์  4  ด้าน ของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
 

แผนงาน/โครงการ เป าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการดำเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมา 
(บาท/ปี) 

2564 2565 2566 
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. โครงการติดต้ัง 

กล้องวงจรปิด 
ภายในเขตเทศบาล 
ตำบลทะเมนชัย 

ติดต้ังกล้อง 
วงจรปิด จำนวน 

ปีละ 10 ตัว 

จำนวนกล้อง 
วงจรปิดที่ติดต้ัง 

   /    /    / 

ทุกส่วนราชการ 

 
220,000 

2. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้
ดิจิทัลให้กับประชาชน  
(Digital Literacy) 

ส่งเสริมการเรียนรู ้
ดิจิทัลและการใช ้

อินเทอร์เน็ตเสริมสร้าง
การเรียนรู้สำหรับ 
ประชาชนทุกวัน 

จำนวนสื่อที่ 
ส่งเสริมการรู ้

ดิจิทัล 

/ / / / / / / / / / / / 
ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนฯ 

 
- 

3. โครงการพัฒนาเมือง 
สู่เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) 

ศึกษา เตรียมการ 
พ้ืนที่เพ่ือเข้าสู่ 
เมืองอัจฉริยะ  

(Smart City) เช่น 
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน,
การติดตามงานของ

ผู้บริหาร ฯลฯ 

ผลการศึกษา 
พ้ืนที่ 

            

ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนฯ 

 
- 

รวมเป็นเงิน    - 220,000 
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์    - 689,500 



 
50 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลทะเมนชัย พ.ศ. 2564–2566 

 

การติดตามและประเมินผล  
   พิจารณาจากความมีประสิทธิภาพของการใช้ระบบดิจิทัล บุคลากรของเทศบาล ผู้บริหาร ผู้รับบริการ 
มีทัศนคติท่ีดีและมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ได้รับการยอมรับและนำ
เทคโนโลยีท่ีได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการขยายผลการพัฒนาทำให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ มีระบบ
รายงานความก้าวหน้าของผลลัพธ์ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ โดยจัดทำรายงานสรุปสถิติทางด้านการ
ดำเนินงานของแผนงานหรือโครงการ ได้ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
 
ตัวชี้วัด  
   ตัวชี้วัดท่ีใช้วัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตำบลทะเมนชัยในภาพรวม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป าหมาย ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร 

- มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เพียงพอและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

- มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหาร 
จัดการ และการให้บริการ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการ 

- มีศูนย์รวมข้อมูลที่เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ลดปริมาณกระดาษลงได้ ร้อยละ10 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ใชง้าน
ดิจิทัล 

- บุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ 

- บุคลากร สามารถแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานเบื้องต้นได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

- มีระบบการรักษาความปลอดภัย 
ให้ประชาชน 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลและการใช้
อินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนทุก
เพศทุกวัย 

- มีผลการศึกษาพ้ืนที่ 

- จำนวนกล้องวงจรปิดที่ติดต้ัง 
- จำนวนสื่อที่ส่งเสริมการรู้ดิจิทัล 
- ผลการศึกษาพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก 
แนวทางแผนงาน/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์/การประเมินระดับความพร้อม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 
ระดับความพร้อมเทศบาล 

เร่ิมต้น ปานกลาง สูง 
1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสาร 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายดิจิทัล 
1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทศบาล 
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

   

2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการ
บริหาร จัดการ และการ
ให้บริการ 

แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ 
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารงาน   
  เทศบาลระยะที่ 1-2 

2) โครงการระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
3) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 

   

แผนพัฒนาระบบดิจิทลัเพ่ือการให้บริการ 
1) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ 
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการบริการจุดเดียว  
   (One stop service) 

   

แผนพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศท้องถ่ิน 
1) โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน  
    (FGDS) 
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน GIS เพ่ือ 
    งานบริหารและบริการ 

   

แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์งานเทศบาล 
1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
    ข้อมูลข่าวสารและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ 

   

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านสังคม 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเทศบาล 
2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ืองานสุขาภิบาล อนามัย 
    สิ่งแวดล้อมและการป้องกันสาธารณภัย 

   

แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล  
    (Local Learning Center) 
2) โครงการพัฒนาระบบ e-Learning เทศบาล 
3) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
    ท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ระดับความพร้อมเทศบาล 
2. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการ 
    บริหาร จัดการ และการ 
    ให้บริการ 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงเรียนในชุมชน 
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้นักเรียน 
    สังกัดโรงเรียนในพ้ืนที่เทศบาลฯ 

เร่ิมต้น ปานกลาง สูง 
   

แผนพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและท่องเท่ียว 
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 

   

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทำงาน 
1) โครงการฝึกอบรมบคุลากรระดับผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2) โครงการฝึกอบรมบคุลากรด้านบริหารและจัดการ 
3) โครงการฝึกอบรมบคุลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

   

4. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1) โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบล 
    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

ช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ค้าศึกษาแหล่งวัตถุดิบด้วยระบบดิจิทัล 
3) เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4) สร้างช่องทางการส่ือสารแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างชุมชนท่ัว

ประเทศ 
5) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์วฒันาธรรมประเพณี

ผ่านส่ือดิจิทัล 
6) เกิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของชุมชนทำให้ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัล 
7) ประชาชนสามารถใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ของชุมชน 
8) เกิดสังคมดิจิทัล ท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางในการลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในชุมชน 
9) เป็นแหล่งข้อมูลท่ีทำให้ชุมชนทันต่อเหตุการณ์ เกิดการเรียนรู้ได้ก้าวทันโลก 

พันธกิจของศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
1. Digital Service Center   เป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัล 
2. Digital Training Center  เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
3. Government Service Center เป็นศูนย์การให้บริการภาครัฐ 
4. Co-Working Space  เป็นพื้นท่ีเปิดสำหรับชุมชนเพื่อส่งเสริมงานด้านดิจิทัล 

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 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 

ประชาชนทั่วไป 
ที่ต้องการเพิ่มทักษะ 

ด้านดิจิทัล 

นักเรียนนักศึกษา 
ในเขตเทศบาลฯ 

การอบรมมีหลากหลายมิติ 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและ
สร้างความระหนักรู้เก่ียวกับ 
เทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบ
ทางราชการ นโยบายความ
เป็นส่วนตัว การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์ และการควบคุม
กำกับดูแลที่ดีทางด้านไอที 

ซึ่งมุ่งหวังใหผู้้ปฏิบัติงานระดับ
บริหารและนโยบายของ

หน่วยงานได้เปิด
ประสบการณ์ใหม่ และ

แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น เพ่ือสามารถระดม
ความคิดในการพัฒนางาน
ด้านไอทีของเทศบาลฯ 

 
การใช้งานโปรแกรม 

ประชุมออนไลน์  
LINE Meeting  

Zoom Meeting 
Google Meet 
MS-TEAMS 

การใช้งานระบบเว็บไซต์ 
เทศบาลเพ่ือเผยแพร่งานของ
กอง/ฝ่าย 
การลงประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์/FACEBOOK 
การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
เช่น การใช้งานโปรแกรม
จัดการเอกสาร การนำเสนอ
งาน การเก็บข้อมูลไฟล์ด้วย
ระบบคลาวด์ ดังน้ี 
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 

การสนับสนุนการเรียนรู้
ดิจิทัลให้กับประชาชน 
(Digital Literacy) 

การใช้งานมือถือ Android 
 
MicrosoftWord 
MicrosoftPowerPoint 
MicrosoftExcel 
 
โปรแกรมตัดต่อ vdo 
 
การใช้งานหน้าเว็บ  
Google Suite 
Microsoft Suite 

อีเมลล์ ไดรฟ์ เว็บไซต์  
 

การใช้งานโปรแกรม 
ประชุมออนไลน์ 
LINE Meeting 

Zoom Meeting 
Google Meet 
MS-TEAMS 

Microsoft Word 
Microsoft PowerPoint 
Microsoft Excel 
 
โปรแกรมตัดต่อ vdo 
โปรแกรมตัดต่อรูป 
Photoshop 
โปรแกรมออกแบบ 3D 
Sketch Up 
 
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 – 6 ชั่วโมง 3 – 6 ชั่วโมง 3 – 20 ชั่วโมง 3 – 20 ชั่วโมง 

http://www.canva.com/
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คำอธิบายโปรแกรมต่างๆ ของหลักสูตรระยะสั้น 
Microsoft Word – สำหรับการทำงานสิ่งพิมพพ์ื้นฐาน    10 ชั่วโมง 

โปรแกรมพื้นฐานท่ีใครหลายคนใช้ได้ไม่คล่องแล้วไม่สามารถรีดประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม
มาใช้ได้อย่างเต็มท่ีซึ่งจะเป็นปัญหาในการทำงานระดับมหาวิทยาลัยและการทำงานในบริษัทมาก 

Microsoft PowerPoint - สำหรับการออกแบบ Presentation   10 ชั่วโมง 
Presentation นั้นเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากในการนำเสนอผลงานต้ังแต่ในช้ันเรียน จนถึงการทำงานใน
บริษัทและการนำเสนอให้ลูกค้า เป็นโปรแกรมพื้นฐานท่ีไม่ยากแต่ทุกคนควรใช้งานได้จนถึงระดับสูง
เพื่อการนำเสนองานอย่างมีคุณภาพ 

Microsoft Excel – สำหรับการคำนวนถึงระดับสูง    10 ชั่วโมง 
โปรแกรมท่ีช่วยให้การคำนวนทุกส่ิงอย่างเป็นเรื่องง่ายดายถือเป็นเครื่องคิดเลขสำหรับคอมพิวเตอร์
เลยก็ว่าได้ แต่ Excel หากท่านเรียนลึกจะพบว่าสามารถทำได้หลายอย่างมากและจำเป็นต่อการเรียน
และทำงานในบริษัทเป็นอย่างยิ่ง 

การใช้งานมือถือ Android : สำหรับผู้เร่ิมใช้งานทุกวัย    3 - 5 ชั่วโมง 
หากท่านต้องการเข้าใจวิธีการใช้งานSmart Phone และ Tablet อย่างจริงจังแล้วละก็มาเริ่มปู
พื้นฐานการใช้งานท่ีสำคัญกับเรากันก่อนกับคลาสนี้ท่ีออกแบบมาสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะ 
กลุ่มนักเรียนส่วนมากท่ีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนและกระแสของSmartDevice
ทำให้ท่านต้องผันตัวเข้าสู่ยุค Digital ไม่ต้องกังวลเราออกแบบคลาสมาเพื่อคุณโดยเฉพาะแม้ไม่มี
พื้นฐานมาก่อน 

Photoshop: โปรแกรมตัดต่อรูปยอดนิยม      20 ชั่วโมง 
ปัจจุบัน Photoshop เป็นหนึ่งในโปรแกรมพื้นฐานท่ีน้องๆ รุ่นใหม่ควารใช้เป็นทุกคนเนื่องจากจะช่วย
ในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับรูปและภาพถ่ายได้ครบถ้วนในโปรแกรมเดียวและจะช่วยให้การทำงาน
ง่ายข้ึนมากทีเดียว 

Sketch Up: โปรแกรมออกแบบ 3D สำหรับ Architect    20 ชั่วโมง 
สำหรับน้องๆท่ีสนใจวาดภาพ 3D สำหรับเริ่มต้นท้ังการออกแบบสินค้าหรือการออกแบบอาคาร
สำหรับงาน Architect นี่เป็นหนึ่งในโปรแกรมท่ีค่อนข้างง่ายและถือเป็นโปรแกรมพื้นฐานหากน้องๆ
ต้องการทำงานในสายงานนี ้

โปรแกรมตัดต่อ vdo ยอดนิยม       20 ชั่วโมง 
การตัดต่อ vdo มีความจำเป็นมากในปัจจุบัน สำหรับการทำงานนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ ไม่
ว่าจะการตัดต่อรายการ tv ทำหนังส้ัน หรือ โฆษณา สามารถสร้างได้ท้ังจากแอปมือถือและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีทำให้ท่านสามารถใช้งานสะดวกและง่ายดาย เช่น  
แอปมือถือ – KineMaster หรือการตัดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย MOVAVI VEDIO EDITOR 
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การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ในการจัดการงาน เช่น     6 - 10 ชั่วโมง 

• 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 
 
หมายเหตุ 
รูปแบบการลงเรียนตามหลักสูตร  สามารถกำหนดวันเวลาตามความสะดวกของผู้ท่ีลงทะเบียนหลักสูตรนั้นๆ 
เมื่ออบรมจนครบช่ัวโมงในแต่ละหลักสูตรจะได้รับใบประกาศจากผู้บริหารศูนย์(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล
ทะเมนชัย) ยกตัวอย่างเช่น 

ด.ญ.กุ๊กไก่   หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมMS-Word 10 ช่ัวโมง  
โดยจะเข้าเรียนทุกเย็นวันศุกร์ เวลา 16.30-17.30  น. 

ป้าปุ๊  ลงการใช้งานโทรศัพท์ วันพุธ 10.00 น 

http://www.canva.com/
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