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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการบริหารการปฏิบัติทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามภารกิจ เกิดการบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการ

ปฏิบัติงาน ประชาชนไดร้ับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ   

จึงก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติราชการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ

เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2557 เห็นชอบให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน    

ที่เก่ียวข้อง จัดท าและ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  คณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 -

2561) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและให้ทุกกระทรวง กรม 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 

ด้วยเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง จึงจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565 ) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ และยึดหลักการส าคัญตามอ านาจหน้าที่ที่ 

กฎหมายก าหนดกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน มาเป็นแนวทาง

หลักในการก าหนดทิศทางการพัฒนา เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
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 2. เพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณการจัดหา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์

จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

 3. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงให้ตอบสนอง

ต่อการด าเนินงานอันจะมีส่วนช่วยผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

1.3 เป้าหมาย 

 1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศร่วมกัน 

 3. สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย 

 4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4 ขอบเขต 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการการพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน มีระยะเวลาของแผน 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2565 

ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2565 

 ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในด้านดิจิทัล มีการศึกษา

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  ตลอดจน

การวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันที่เหมาะสมและรวบรวมเนื้อหา       

สาระต่างๆ รวมถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ/กรอบงบประมาณ/ตัวชี้วัด ที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาชุมแสง จะด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดต่อไป 

1.5 ขั้นตอน 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร แนวคิด

นโยบายในการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการสนับสนุนการด าเนินการ ดังนั้นการ

จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จึงมีวิธีการและ

ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ 
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 2. ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กร บุคลากร นโยบาย สถานภาพกชด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับรองรับภารกิจ 

 3. ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้วน าผลการวิเคราะห์ ก าหนด

กลยุทธ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4. ก าหนดจุดหมาย ทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 5. รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ กรอบงบประมาณ และวัดชี้วัดที่เก่ียวกับ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 6. จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงฉบับสมบูรณ์เสนอนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาชุมแสงพิจารณา 

 7. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 8. น าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

1.6 ประโยชน์ 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงส าหรับ

ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในระยะ 3 ปี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในระยะ 3 ปี เพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณ การจัดหา การพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับและการใช้

ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธิกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้น าแนวทางการด าเนินงานแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล               

ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2565 มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การฉบับนี้ โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการเสนอสรุปผลการศึกษาภาพรวมนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์     

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงนโยบาย 

แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาชุมแสงต่อไป 

2.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาชุมแสงเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จ านวน 3 คน มีฝ่ายข้าราชการประจ า 

ประกอบด้วย  ข้าราชการ  12 คน  ลูกจ้างประจ า  1 คน  พนักงานจ้างภารกิจ  10 คน  พนักจ้างทั่วไป  11 คน 

รวมทั้งสิ้น  38 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564) โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเป็น

หัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจ าและได้แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ส านัก 4 กอง ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองช่าง  กองสวัสดิการสังคม  มีฝ่ายสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงซึ่งมาจากการประชาชนต าบลนาชุมแสงเลือกตั้งมาท าหน้าที่เป็นตัวแทน

ประชาชน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           

นาชุมแสง เป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง          

รวมทั้งสิ้น 12 คน 
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โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

ฝ่ายบริหาร 

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

 

   

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

 
 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

 
 

 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
 

 

 

 
ส านักปลัด 

 
กองคลัง กองช่าง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสวัสดิการสังคม 
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ส านัก/กอง งาน 
ส านักปลัด 1. งานบริหารทั่วไป 

2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานงบประมาณ 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานกิจการสภา 

กองคลัง 1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง 1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
4. งานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ 
5. งานสภาเด็กและเยาวชน 

กองสวัสดิการสังคม 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์ 
3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4. งานส่งเสริมกิจการเกษตร 
    - งานส่งเสริมการเกษตร 
    - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - งานควบคุมโรค 
    - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    - งานรักษาความสะอาด  - งานควบคุมสิ่งแวดล้อม 
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ฝ่ายนิติบัญญัต ิ

 

ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 

 
 

สมาชิกสภา (1) 
 

  

สมาชิกสภา (2) 
 

 
 

สมาชิกสภา (3) 
 

  

สมาชิกสภา (4) 
 

 
 

สมาชิกสภา (5) 
 

  

สมาชิกสภา (6) 
 

 
 

สมาชิกสภา (7) 
 

 
สมาชิกสภา (8) 

 
 

สมาชิกสภา (9) 
 

 
สมาชิกสภา (10) 
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2.2 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล จัดตั้งตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 

 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 5. การสาธารณูปการ 

 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 9. การจัดการศึกษา 

 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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 11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

 13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหยอนใจ 

 14. การส่งเสริมกีฬา 

 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณ  

สถานอื่นๆ 

 24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 25. การผังเมือง 

 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

 28. การควบคุมอาคาร 

 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

 31. กิจการอื่นไดที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 วิสัยทัศน์ 

 “คุณภาพชีวิตดี มีความสงบเรียบร้อย เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สวยงาม แหล่งน้ าดี เส้นทางคมนาคม

สะดวก เกษตรกรรมยั่งยืน” 
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 เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน พออยู่พอใช้ สุขภาพดี สังคมมีสุข มีพ้ืนที่ที่สวยงาม มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย มีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ 

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2. พัฒนา อปพร.และบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ในการรักษาความสงบ 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษา ถนนและสะพาน 

 5. จัดให้มีสวนสาธารณะและสนามกีฬาประจ าแต่ละหมู่บ้าน 

 6. มีการจัดระบบการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

 7. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับประชาชน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทางถนน ทางระบายน้ า 

  2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 

  3. จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 

  4. การวางผังเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ 

  2. การเสริมสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ 

  3. การพัฒนาด้านการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุน 

  4. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

  5. การส่งเสริมสินค้า OTOP 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

  2. การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 

  3. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  4. การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก คนชรา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 

  2. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

  3. การจัดสุขาภิบาลบ้านเรือน ชุมชน สถานที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 

  2. การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 

  3. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การจัดการระบบระบายน้ าทิ้งจากชุมชนและระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

  2. การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  3. การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

  4. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

  2. การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและบริการประชาชน 
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  3. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

  4. การพัฒนารายได้ 

  5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้จัดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน 

  2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้และสนับสนุนแนวทางการด าเนินชีวิตตาม

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. การช่วยเหลือปัญหาที่ดินท ากิน 

  4. การพัฒนารายได้ 

2.4 กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)   

ฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และมีความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกันทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน 

 1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ 

  4. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

  เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง  

มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้

คนไทยมีความสุขและสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้
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ระดับสูง  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมคีวามมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่ง

เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินงานได้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนา สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาภาค

การผลิตและบริการ ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับ

การศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประเด็นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนว

ทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการสร้างความมั่นคงและการลดความ

เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ประเด็นการมี

สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกรอบการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ

เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ประเด็น

การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบ ประเด็นการปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

ภาครัฐและประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ รายจ่ายของรัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดระยะเวลาของแผนไว้ 5 ปี ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ มีเป้าหมายหลักเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในแง่การศึกษา ทักษะการด ารงชีวิต สุขภาพ การสาธารณสุขและการบ่มเพาะให้

เป็นพลเมืองที่ดี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มีเป้าหมายหลักเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าของรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายหลัก

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังและภาคการเงิน พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันภาค

การเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคง มีเป้าหมายหลักเพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทั้งในและนอก

ประเทศ รวมไปถึงปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายหลักใน

การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การจัดท านโยบายการบริหารจัดการน้ า การพัฒนา

สิ่งแวดล้อมท่ีดี การลดมลภาวะ การจัดการขยะ มูลฝอยและของอันตรายและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย

มีเป้าหมายหลักเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ และปับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การพัฒนาด้าน

พลังงาน การพัฒนาระบบการประปาและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” มีเป้าหมายหลักเพ่ือการเพิ่ม

จ านวนบุคลากรที่มีความสามารถในการศึกษาพัฒนาวิจัย และคิดค้นนวัตกรรมในเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ และให้

ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุน ผลักดันความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติจริง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 “การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ” มีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาแหล่ง

รายได้หลักของพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศโดยเฉพาะในภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 10 “การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค” มีเป้าหมายหลักเพ่ือก าหนด

กรอบในการด าเนินงานการต่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสร้าง
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ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในภูมิภาคโดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นประเทศศูนย์กลางการ

กระจายความเจริญ มีบทบาทน าทั้งในด้านโลจิสติกส์ การค้าการบริการและการลงทุน 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

เป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย 

(Digital Landscape) ในระยะ 20 ปี ก าหนด 4 ระยะ และตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 : Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนา เศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล ให้บรรลุเป้าหมายายในระยะ 1 ปี 6 เดือน 

  ระยะที่ 2 : Digital Thailand I : Inclusion – ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะ 5 ปี 

  ระยะที่ 3 : Digital Thailand II : Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะ 10 ปี 

  ระยะที่ 4 : Global Digital Leadership – ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 

20 ปี 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) 

  วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

  2. เพ่ือให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 

  3. เพ่ือก าหนดกรอบขันเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญ ส าหรับก าหนดประเด็นแผน

บูรณาการประจ าปีงบประมาณ 

  4. เพ่ือก าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอบ

งบประมาณในการด าเนินงาน 

  5. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
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  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 มีวิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย 

เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” และได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  มุ่งเน้นการ

พัฒนาบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพส าหรับประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีทัศนคติด้าน

ดิจิทัล (Digital Mindset) มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการเพ่ิม

ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการดิจิทัลของประชาชนด้วยการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน 

ความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลส าหรับท าธุรกรรมทางดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการ

ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านระยะเวลาที่สะดวก รวมเร็ว ลดภาระการ

เดินทาง และความพึงพอใจสูงสุดจากการรับบริการจากภาครัฐในสังคมดิจิทัล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้ความส าคัญกับ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยตลอดขบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การรับค าขอ

อนุญาตผ่านระบบดิจิทัลเพ่ือลดระยะเวลาและลดเอกสารและใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างโอกาสใน

การท าธุรกิจ โดยส่งเสริมให้เกิดการน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศในด้าน

ต่างๆ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างานของรัฐ   

ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการท างานของภาครัฐ เพื่อให้สามารถพัฒนาบริการประชาชนหรือบริหาร

จัดการภายในภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ โดยเป็นการส่งเสริมและผลักดันตั้งแต่ต้น

กระบวนการ คือ การจัดท าข้อมูลภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ในการ

ให้บริการประชาชน การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สามารถเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างภูกต้อง

เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจนถึงกระบวนการการส่งเสริมให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลาง

ข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างาน โดยเฉพาะข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้

เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 



แผนปฏิบัติการดจิิทัลขององค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 17 | 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอ

แนวทาง หรือนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านทางดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยครอบคลุมการเสนอ

ความคิดเห็นและการติดตามผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การมีส่วนร่วมในบริการภาครัฐ การมีส่วนร่วมใน

โครงการและการใช้งบประมาณและการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายสาธารณะ เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุง 

หรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่ประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัลขององค์การบริหารสวนต าบลนาชุมแสง  หน้า 18 | 

ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาชุมแสง 
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Inyernal Environment) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาชุมแสง ได้ก าหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของหน่วยงาน ด้วย 4M (Management, Machine, Money, และ 

Man) สรุปได้ ดังนี้ 

ปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
การบริหารจัดการ (Management) 1. ผู้บริหารมีนโยบายและแนวคิดใน

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารข้อมูลท้องถิ่นและเห็น
ความส าคัญของ IT พร้อมให้การ
สนับสนุน 
2. มีโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน 

1. ขาดกระบวนการท างานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐาน 
2. ขาดความต่อเนื่องของการ
ด าเนินงานตามนโยบายเนื่องจาก
ผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยน 

อุปกรณ์และระบบ (Machine) 1. มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย 
2. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
ระบบสื่อสารที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

1. ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล 
2. ขาดระบบสั่งการและระบบการ
ตัดสินใจ 
3. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
ของประชาชนมีข้อจ ากัด 

งบประมาณ (Money) 1. มีการจัดสรรงบประมาณด้าน IT 
ทุกปีงบประมาณ 

1. สัดส่วนงบประมาณด้าน IT น้อย 

บุคลากร (Man) 1. มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม
โครงสร้างภารกิจงานชัดเจน 

1. บุคลากรด้าน IT ไม่เพียงพอ 
2. ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 
3. ไม่มีการจัดฝึกอบรมด้าน IT 
ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
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3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบล      

นาชุมแสง ได้ก าหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเพ่ือแสดงถึง โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้วย PEST (Policy, Economic, Social, และ Technology) 

ปัจจัย โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
นโยบาย กฎ ระเบียบ (Policy) 1. รัฐบาลเน้นการพัฒนา e-

Government และการให้บริการ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน 
2. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
ภาครัฐ 

1. ความไม่แน่นอนจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
2. กฎระเบียบไม่สอดคล้องในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
3. ปัญหาในขั้นตอนการตั้ง
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า 

เศรษฐกิจ (Economic) 1. ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลมากข้ึน 
ต้นทุนต่ าลง 
 

1. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างระบบ
กับอุปกรณ์ 

สังคม วัฒนธรรม (Social) 1. คนรุ่นใหม่มีการใช้สื่อดิจิทัลมาก
ขึ้น 

1. ความไม่เข้าใจในการใช้
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology) 

1. นวัตกรรมท าให้ประชาชนสะดวก
ขึ้น 
2. มีการย าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้งานมากขึ้น 
3. อุปกรณืหาซื้อง่ายและราคาถูก 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
ปรับตัวไม่ทัน 
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ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง พ.ศ. 2563-2565 
4.1 จุดยืน (Positioning) 

 1. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบงาน และฐานข้อมูล) : มีฐานข้อมูลและระบบ

โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ

ตัดสินได้ 

 2. ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ครอบคลุม เข้าถึงได้ง่าย 

และรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 3. ด้านกระบวนการด าเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการจัดการองค์กร

อย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 

 4. ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรมีความรู้และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “มุ่งสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0” 

4.3 พันธกิจ (Mission) 

 1. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการบริการประชาชน 

 3. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนสู่ยุคดิจิทัลหรือไทยแลนด์ 4.0 

4.4 เป้าหมาย (Goals) 

 ภายในปี 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 1. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน : ปี 2565 ร้อยละ 90 มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่

สอดคล้องตามข้อบังคับและกฎหมายดิจิทัล 

 2. ด้านการบริการประชาชน : ปี 2565 ร้อยละ 80 ของการบริหารภาครัฐ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3. ด้านบุคลากร : ปี 2565 ร้อยละ 50 ของบุคลากรมีความรู้และเท่าทันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic issue) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

  เป้าประสงค์  :  เพ่ือพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและบูรณาการให้ 

                                         ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แผนงาน      :  ติดตั้งหรือพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและบูรณาการให้ 

             ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ตัวช้ีวัด        :  จ านวนระบบงานและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ติดตั้งหรือบูรณาการให้ 

             ท างานร่วมกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Servive) 

  เป้าประสงค์  :  มีการบริการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมดิจิทัลให้สามารถ 

             เข้าถึงหรือรับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว 

  แผนงาน 3.1 :  ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 

  ตัวช้ีวัด        :  1. จ านวนงานบริการประชาชนที่บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม 

             2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  แผนงาน 3.2 :  การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 

  ตัวช้ีวัด        :  1. จ านวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่การบริการแบบดิจิทัล 

             2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 

  เป้าประสงค์   :  ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพ่ือการจัดการ 

              องค์กรอย่างครอบคลุม 

  แผนงาน       :  พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการและ 

              บริหารความต่อเนื่อง 

  ตัวช้ีวัด         :  1. จ านวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่การบริการแบบดิจิทัล 

              2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล 

  เป้าประสงค์  :  พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้  รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

  แผนงาน      :  พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  ตัวช้ีวัด        :  1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรภาครัฐและประชาชน 

             เข้ารับการฝึกอบรม 

             2. จ านวนบุคลากรและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 
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ส่วนที่ 5 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

พ.ศ. 2563-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบูรณาการให้ท างานร่วมกันได้ 

                  อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน : ติดตั้งหรือพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและบูรณาการให้ท างานร่วมกันได้ 

              อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบงานและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ติดตั้งหรือบูรณาการให้ท างานร่วมกัน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาชุมแสง 
100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

2 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต็
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บรายได ้

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองคลัง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Servive) 

เป้าประสงค์ : มีการบริการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงหรือรับบริการ 

                  ได้สะดวกและรวดเร็ว 

แผนงาน 3.1 : ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนงานบริการประชาชนที่บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม 

   2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาชุมแสง 
100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Servive) 

เป้าประสงค์ : มีการบริการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงหรือรับบริการ 

                  ได้สะดวกและรวดเร็ว 

แผนงาน 3.2 :  การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่การบริการแบบดิจิทัล 

   2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1 โครงการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ส านักปลดั 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 

เป้าประสงค์  : ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพ่ือการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม 

แผนงาน : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการและบริหารความต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด: 1. จ านวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่การบริการแบบดิจิทัล 

           2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบยีน      

ทรัพย์สิน 
100,000 100,000 100,000 กองคลัง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้  รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรภาครัฐและประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม 

  2. จ านวนบุคลากรและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
300,000 300,000 300,000 กองคลัง 
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ส่วนที่ 6 

การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาชุมแสงไปสู่การปฏิบัติและ

การติดตามประเมินผล 
 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

6.1 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงไปสู่การปฏิบัติ 

 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่มี

ความส าคัญเนื่องจากเป็นขบวนการผลัดดันขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้สมารถบรรลุ

ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด 

ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่

บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดการยอบรับและมีส่วนร่วม  พร้อมที่จะน าแผนงานหรือโครงการต่างๆ ด าเนินการตาม

แนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทาง

ปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้ง จะต้องมีการระดมสรรพก าลัง แสวงหาการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนา พันธกิจ และประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้ 

 1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการ 

  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าในแผนปฏิบัติการ โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใน

ขบวนการจัดท าแผน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบ และเข้าใจทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 

  1.1 ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกับระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหน่วยงานได้ทราบ

เกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน  เป้าหมายการพัฒนา  เป้าประสงค์  และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือ

ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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  1.3 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลักส าคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้

มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ 

  1.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน เว็บไซต์ และสื่อโซเซียลมีเดีย เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตาม

ยุทธศาสตร์ 

 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 

  พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงไป

ในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพ่ือให้เป็น

เครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 

  2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและการประสานระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

   2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันใน

ระดับหน่วยงาน 

  2.3 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน โดยจัดล าดับ

ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 

  2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างสม่ าเสมอว่าสามารถ

ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

6.2 การติดตามประเมินผล 

 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/

โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 

และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 

 1. มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือสิ้นปีงบประมาณ 

เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุปเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเพ่ือพิจารณา 
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 2. น าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ (ทบทวน) ในปีถัดไป 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และสอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป 

 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร ประชาชน และผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ 
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