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 ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา กําหนดใหหนวยงานทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 3 ป เปนอยางนอย ของหนวยงานแทนการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเดิม พรอมท้ังภาครัฐไดมีนโยบายท่ีตองการใหประเทศไทยเปนไทยแลนด 4.0 ดังน้ันแผน
ดังกลาวตองใหเปนไปตามกรอบและทิศทางท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของประเทศระดับกลางท่ี
แปลงแผนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว 20 ป ไปสูการปฏิบัติในระยะ 5 ป  โดย
ท่ีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังตองสอดคลองกับ แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
รายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564), 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564, แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2563 - 2564 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 4 ป พ.ศ. 2561 - 
2564 เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนใหการปฏิบัติเปนรูปธรรม ซ่ึงประเด็นสําคัญของแผนปฏิบัติ
การฯ ดังกลาว เพ่ือใชเปนแผนอางอิงสําหรับการจัดทําคําของบประมาณประจําปของหนวยงานตอไป
เห็นชอบ และปรับปรังแผนปฏิบัติการดิจิทัลทุกป ตามความเหมาะสม และใหเสนอแผนของหนวยงาน
ควบคูไปกับการของงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจายทุกป น้ัน 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ ในฐานเปนหนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล เทศบาลตําบลไชยปราการ 4 ป พ.ศ.2563-2566 เพ่ือเปนกลไล
การขับเคล่ือนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลไชยปราการ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1 เหตุผลและความจําเปน 
  
 เทศบาลตําบลไชยปราการ ในฐานเปนหนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) 
ทําหนาท่ีในการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหบรรลุตามอํานาจหนาท่ี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  มาตรา 50 (9) หนาที่อ่ืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และรัฐบาลมีนโยบายใหประเทศไทยเปนไทยแลนด 4.0 จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 
เมษายน 2559 เวลา 09.00 น ณ หองประชุม 501  ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล เร่ือง ขอ
ความเห็นชอบตอ (ราง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ทก) เสนอ ดังนี้ 
 “ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ป ของหนวยงานแทนการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม และใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
ท่ีใหทุกกระทรวง ทบวง และหนวยงานอิสระจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ
โดยจัดทําแผน ๓ ป และปรับทุกปตามความเหมาะสม และใหเสนอแผนของหนวยงานควบคูไปกับการ
ของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจายประจําปทุกป” น้ัน 
 ดวยเหตุดังกลาว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล  ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป  (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการเพ่ือเปนกรอบ
แนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในหนวยงานและสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีการศึกษาวิเคราะห
สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงานภายในเทศบาลตําบลไชยปราการ  
ในปจจุบัน  ความตองการของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในหนวยงานมากข้ึน รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ ใหสอดคลอง กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกรอบนโยบายการพัฒนา
ในระดับ กระทรวง กรม จังหวัด และระดับหนวยงาน และระดับหนวยงาน มาเปนแนวทางหลักในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

1.2 วัตถุประสงค 
  
 1.2.1 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ  และนําองคกรเขาสูไทยแลนด 4.0 
 1.2.2 เพ่ือใหมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริการประชาชน 
 1.2.3 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีระบบท่ีทันสมัย เช่ือมตอกับระบบภายนอกได
อยางรวดเร็ว 
 1.2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากร/เครือขาย/แกนนํา ใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเชี่ยวชาญ 
 1.2.5 เพ่ือจัดสรรและการวางแผนงบประมาณมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องคกร ไดอยางเต็มศักยภาพในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2563 - 2566)  
 
1.3 เปาหมาย 
  
 1.3.1 สนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลไชยปราการ  
 1.3.2 สนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและสารสนเทศรวมกัน  
 1.3.3 สนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยาง
แพรหลาย 
 1.3.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 
1.4 ขอบเขต 
  
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตําบลไชยปราการ ฉบับน้ี เปนแผนปฏิบัติการการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงาน มีระยะเวลาของแผน 4 ป ต้ังแต พ.ศ. 
2563 - 2566 ท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
รายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564), 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564, แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2563 - 2564 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 4 ป พ.ศ. 2561-
2564 ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรผูมีหนาท่ีรับผิดชอบภายในองคกรใชเปนแนวปฏิบัติในดานดิจิทัล ซ่ึงไดมี
การทบทวนแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติดิจิทัลฉบับเดิม มีการศึกษานโยบายและยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของ การวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการวิเคราะห
แนวโนม ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปจจุบันที่เหมาะสม และรวบรวมเน้ือหาสาระตาง ๆ 
รวมถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ/กรอบงบประมาณ/ตัวช้ีวัด ท่ีเทศบาลตําบล
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3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ไชยปราการ จะดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัดตอไป 
 
1.5 ข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตําบลไชยปราการ  ถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสาร 
แนวคิด นโยบายในการพัฒนาองคกรเขาสูไทยแลนด 4.0  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไก
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน ดังน้ันการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตําบลไชยปราการ  
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2563 - 2566) จึงมีวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้  
  1.5.1 ทบทวนแผนปฏิบัติดิจิทัลฉบับเดิม  
  1.5.2 ศึกษาวิเคราะหกฎหมาย นโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกระดับ  
  1.5.3 ศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ โครงสรางองคกร บุคลากร นโยบาย สถานภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับรองรับ
ภารกิจ  
  1.5.4 ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค แลวนําผล
การวิเคราะหกําหนดกลยุทธการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  1.5.5 กําหนดจุดหมาย ทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดในการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
  1.5.6 รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงศึกษาสถานการณและสภาพปญหา ท้ังสถานภาพดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลท้ังดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร ดานขอมูลระบบเครือขาย รวมถึงแนวโนมของ
เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  1.5.7 ประชุมคณะทํางานแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) และ
จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตําบลไชยปราการ  
  1.5.8 นําแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตําบลไชยปราการ ไปสูการปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผล 
  1.5.9 เผยแพรแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อใชเปนกรอบแนวทางไปสูการปฏิบัติ 
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4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

1.6 ประโยชน 
 1.6.1 เทศบาลตําบลไชยปราการ มีแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตําบลไชยปราการ  
สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
หนวยงานในระยะ 4 ป ต้ังแต พ.ศ. 2563 - 2566  
 1.6.2 เทศบาลตําบลไชยปราการ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในระยะ 4 ป เพ่ือใชในการวางแผนงบประมาณ การจัดหา การพัฒนาบุคลากรให
สามารถรองรับและใชประโยชนจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยางเต็ม
ศักยภาพ  
 1.6.3  เทศบาลตําบลไชยปราการ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
การพัฒนาที่กําหนด 
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5 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

บทท่ี 2 
ขอมูลพื้นฐาน ของเทศบาลตําบลไชยปราการ 

 
 
2.1 ขอมูลท่ัวไป 
 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดรับการจัดต้ังโดยเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลไชย
ปราการ ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2542 และเทศบาลตําบลไชยปราการไดรับการปรับช้ันเทศบาล ช้ัน 6 เม่ือวันท่ี 22 
กันยายน 2543 และ ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ มีพื้นที่รวม 49.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางสวน
ของ 3 ตําบล 20 หมูบาน ของอําเภอไชยปราการ คือ 
  1.  ตําบลปงตํา  มี 8 หมูบาน  ไดแก 
   1.1  บานปงตํา   หมู 1 
   1.2  บานทา   หมู 2  
   1.3  บานปางควาย  หมู 3 
   1.4  บานมิตรอรัญ  หมู 4 
   1.5  บานปารวก   หมู 5 
   1.6  บานหวยมวง  หมู 6 
   1.7  บานหวยบง   หมู 7 
   1.8  บานทุงยาว   หมู 8 
  2.  ตําบลศรีดงเย็น  มี 9 หมูบาน ไดแก 
   2.1  บานแมข ิ   หมู 1 
   2.2  บานแมขิหลายฝาง  หมู 2 
   2.3   บานศรีดงเย็น  หมู 3 
   2.4  บานอินทาราม  หมู 4 
   2.5  บานอาย   หมู 5 
   2.6  บานทรายขาว  หมู 7 
   2.7  บานดงปาสัก  หมู 9 
   2.8 บานเชียงหมั้น  หมู 15 
   2.9  บานดง   หมู 1 
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6 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

  3.  ตําบลหนองบัว มี 3 หมูบาน ไดแก 
   3.1  บานเดน   หมู 1 
   3.2  บานหวยไผ   หมู 2 
   3.3  บานหนองบัว  หมู 3 

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนที่รับผิดชอบท้ังหมดของเทศบาลตําบลไชยปราการ 

(ท่ีมา : http://www.chaiprakarn.go.th/DataPeople/DpPlan.php, 2560.) 
 ขอมูลจํานวนประชากรในเขตเทศบาล ณ เดือน กรกฎาคม 2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 16,026
คน แยกเปนชาย 7,672 คน หญิง 8,354 คน รวม 6,509 ครัวเรือน (แหลงท่ีมา : สํานักทะเบียน
ทองถ่ินเทศบาลตําบลไชยปราการ) 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตําบลแมขา   อําเภอฝาง      จังหวัดเชียงใหม 
  ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลแมทะลบ  อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนองบัว  อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ ต้ังอยูในเขตอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม อยูทางดานทิศ
เหนือ ของจังหวัดเชียงใหม ระยะทางหางจากตัวจังหวัดประมาณ 127 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 850 กิโลเมตร ทางดานทิศเหนือของอําเภอไชยปราการมีเสนทางคมนาคมติดกับอําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทางดานทิศใตมีเสนทางคมนาคมติดตอกับ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร  
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7 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 ดานการศึกษา 
 1.  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3        จํานวน 8 แหง 
 2.  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม         จํานวน 1 แหง 
  แมฮองสอนเขต 34             
 3.  ศูนยบริการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  จํานวน 1 แหง 
 4.  สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน  จํานวน 4 แหง 
 5.  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 2 แหง 
 6.  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ      จํานวน 1 แหง 
 7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง ไดแก 
  7.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปารวก 
  7.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงปาสัก 
  7.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสันตนเปา (บานอาย) 
  7.4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยบง 
 8.  มีที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน                 จํานวน 20 แหง 
  
 ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน) 
 1.  คมนาคมและขนสง เสนทางถนนสายหลัก คือ ถนนโซตนา (ถนนเชียงใหม - ฝาง) 
ทางหลวงหมายเลข 107 เปนถนนเชื่อมตอไปยัง อําเภอฝาง และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 2.  การไฟฟา ใชบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สวนไฟฟา
สาธารณะ (ไฟถนน) ครอบคลุมพ้ืนที่รอยละ 90 ของพ้ืนที่ 
 3.  การประปา สวนภูมิภาคอําเภอไชยปราการ จํานวน 1 แหง สวนประปาของหมูบาน  
จํานวน 9 แหง 
 4.  การส่ือสารการคมนาคม มีไปรษณียโทรเลขอําเภอไชยปราการ ต้ังทําการอยูในเขตเทศบาล
ตําบลไชยปราการและมีชุมสายโทรศัพท  
  
 ดานศาสนา 
 1.  วัดในเขตเทศบาลฯ   จํานวน  15  แหง 
 2.  โบสถคาทอลิก   จํานวน    1  แหง 
  
 ดานสาธารณสุขมูลฐาน 
 1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 3 แหง ไดแก 
  1.1  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงตํา 
  1.2  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงปาสัก 
  1.3  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไผ 
 2.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพรองธาร ถึงแมวาอยูนอกเขตเทศบาลฯ แตประชาชนบางสวนใน
เขตเทศบาลฯ สามารถเขารักการรักษาได 
 3.  โรงพยาบาลไชยปราการ เปนโรงพยาบาลประจําอําเภอไชยปราการ  
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8 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรน้ํา 
  แหลงนํ้าท่ีสําคัญ ถือเปนสายเลือดสําคัญของอําเภอไชยปราการ และอําเภอใกลเคียงท่ี
ใชในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม คือ แมนํ้าฝางท่ีไหลผานในเขตเทศบาลตลอดป ซ่ึงประชาชนได
นํามาใชประโยชนในการทําไร ทําสวน นอกจากน้ียังมีลําหวยตางๆ เชน ลําหวยปงตํา ลําหวยแมวะ ลํา
หวยขาน ลําหวยทรายขาว ลําหวยเตย เปนตน 
 
  ทรัพยากรปาไม 
  เน่ืองจากในเขตเทศบาลเปนเขตชุมชนเมือง  สภาพโดยท่ัวไปจะเปนปาโปรงตนไมขึ้นอยู
กระจัดกระจาย  โดยชุมชนจะเปนผูรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมจึงไดปลูกปาชุมชนข้ึน  ไดแก ฝาย
ปงตํา  ฝายหวยบง  ฝายเชียงหม้ัน  เปนตน  เพราะพ้ืนท่ีของเทศบาลจะไมมีสภาพปาไมหลงเหลืออยู  
เน่ืองจากพ้ืนที่เหลานี้ทั้งหลายเปนพื้นที่พักอาศัยกระจายอยูท่ัวไปในเขตเทศบาล 
 
  สภาพส่ิงแวดลอม 
  สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปขณะน้ีของเทศบาลตําบลไชยปราการ  ไมมีปญหาในเร่ืองการ
ท้ิงขยะเพราะไดมีสถานที่ในการท้ิงรวมกับเทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 
  ดานเศรษฐกิจ 
  ทองถ่ินไชยปราการ เปนชุมชนท่ีกอต้ังข้ึนจากการท่ีมีภูมิประเทศเปนท่ีราบมีลํานํ้าฝาง
ไหลผานมีความอุดมสมบูรณของนํ้า  และพ้ืนท่ีเหมาะแกการเกษตร  ประชากรสวนใหญนับถือ 
ศาสนาพุทธ มีอาชีพหลักเกษตรกร อาชีพรอง รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
ไดแก ขาว ขาวโพด ล้ินจี่ ลําไย สม กระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง และมีการเล้ียงสัตว 
  การพาณิชย ภายในเขตเทศบาลตําบลไชยปราการมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
หนวยงาน และสถานบริการ  ดังนี้ 
  1.  อาคารพาณิชย   ประมาณ   168  แหง 
  2. อาคารท่ีพักอาศัย  ประมาณ         5,927 แหง 
  3.  โรงงานอุตสาหกรรม  ประมาณ     1 แหง 
  4.  ตลาดสด(ขนาดใหญ)  ประมาณ      1 แหง 
  5.  ธนาคาร   จํานวน             6  แหง 
  6.  สวนราชการ   จํานวน        27   แหง 
  7.  สถานศึกษา   จํานวน         9   แหง 
  8.  สหกรณการเกษตร จํากัด จํานวน             3   แหง 
  9.  ตลาดนัด   จํานวน             2   แหง   
  10. โรงแรม(หองพัก)  จํานวน         12   แหง 
  11. โรงฆาสัตว   จํานวน             1   แหง 
  12. โรงแวกซ   จํานวน             1     แหง 
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9 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 การทองเท่ียว 
 แหลงทองเท่ียว  - ฝายปงตํา, อางเก็บน้ําหวยบง, ฝายเชียงหมั้น 
     - การทอผาปกาเกอะญอ บานหวยบง 
     - วัด (วัดพระเจาพรมมหาราช) ซ่ึงอยูนอกเขตเทศบาล 
 
2.2 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 
 
 เทศบาลตําบลไชยปราการมีบทบาทภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนใน
ทองถ่ินของตน โดยมีฝายบริหารท่ีบริหารงานดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบล, ฝายนิติบัญญัติ 

บริหารงานภายใตสภาเทศบาลตําบล และฝายปฏิบัติงานภายใตการบริหารงานของปลัดเทศบาล 

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 มี
บทบาทหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในจังหวัด โดยจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ไชยปราการ  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด สนับสนุน ประสานและใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบล ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลนั้นตองใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีและ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยประกอบดวยสวนราชการ 
 ตามอํานาจหนาท่ี ไดกําหนดใหแบงสวนราชการของเทศบาลตําบลไชยปราการ เปนเทศบาล
ขนาดกลางมีโครงสรางสวนการบริหารงานของเทศบาลตําบลไชยปราการเปน  1 สํานัก  4 กอง  
ไดแก 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กองการศึกษา 

 เทศบาลตําบลไชยปราการ  มีรูปแบบการบริหารการปกครองแบบสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี  ซ่ึงมีคณะผูบริหาร  จํานวน  5  คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ 
จํานวน  12  คน 
 เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดมีการแบงงานภายในใหมีหนวยงานในการสงเสริมและพัฒนา
ทองถ่ิน โครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายในเทศบาลตําบลไชยปราการ มีรายละเอียดตาม
รูปภาพท่ี 2 
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10 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหาร 

ฝายนิติบัญญัติ 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

กองชาง กองคลัง กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา 

ฝายอํานวยการ 
- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายปกครอง 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียนราษฎร 

ฝายปองกันและบรรเทาฯ 
- งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ 

 

ฝายการโยธา 
- งานธุรการ 
- งานสาธารณูปโภค 
ฝายแบบแผนและกอสราง 

- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปตยกรรม 

 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดลอม 

ฝายบริการสาธารณสุข 
- งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 
- งานสัตวแพทย 

 

ฝายบริหารการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมและกิจการ
ศาสนา 
- งานการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนเทศบาล 1  
ไชยปราการ 

 

ฝายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 
- งานผลประโยชน 
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

 

ตรวจสอบภายภายใน 

รูปภาพท่ี 2 โครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
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11 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 ปจจุบันเทศบาลตําบลไชยปราการ  มีพนักงานเทศบาล และลูกจางรวมท้ังหมด  212  คน 
แยกเปนพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  34  คน ลูกจางประจํา  7  
คน พนักงานจางตามภารกิจ  40  คน  พนักงานจางท่ัวไป  83  คน  และลูกจางตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพตาง ๆ ของเทศบาล  48  คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 
 
2.3 อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
 
 2.3.1  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี ้
  (1)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  (2)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 
  (2/1)  รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และสงเสริม สนับสนุน
หนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
  (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 
  (4)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
  (5)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
  (6)  จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝกอบรมใหแก
ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
  (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (8)  บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  (9)  หนาที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่เทศบาล 
 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดการทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน และหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 2.3.2  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 
พ.ศ. 2562 มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี ้
  (1)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (2)  ใหมีโรงฆาสัตว 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

12 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

  (3)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (4)  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (5)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากิน 
  (6)  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
  (7)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  (8)  ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 
  (9)  เทศพาณิชย 
 นอกจากน้ัน เทศบาลตําบลไชยปราการ เปนองคการปกครองทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีประสานงาน
และปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนของกรมในราชการสวนภูมิภาค เพ่ือใหการดําเนินการกํากับดูแล และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังหนวยงานภายในองคกรเองและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนอําเภอ
, สถานีตํารวจ, โรงพยาบาล, กํานัน/ผูใหญบาน และชุมชม เปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ และ
จัดต้ังกลุมตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานภายใน
หนวยงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาลเอง  
 
2.4 กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของกับเทศบาลตําบลไชยปราการ  
 
 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 –2579) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและ
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสราง
ประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ันไดใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุก
ข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ืองเพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ภายใต
กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณไดยากและซับซอน
มากย่ิงข้ึน โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเส่ียง และเสริมรากฐานประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยความรู และความคิด
สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ 

ดังนี้ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

13 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ความม่ันคง  หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง เชน 
ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเน่ืองและโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับ
การดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า มีท่ีอยูอาศัย และ

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทย

มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองและมี
ความย่ังยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายได สูง 
ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากร
มีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการ
พัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมี
ประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ

ในประเทศมีความเขมแข็งขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนน
แฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การ
ผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากน้ี ยังมีความสมบูรณใน
ทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ืองไปได ไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและ
การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
มากข้ึนและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

14 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน และใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและย่ังยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ประกอบดวย 

 ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕ )  ความหลากหลายทาง ชี วภาพ คุณภาพ ส่ิ งแวดล อม  และความ ย่ั ง ยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไดนอมนําหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยาง

ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9-11  โดยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 คร้ังน้ี สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ได
จัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการ
ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ันไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ังคง ม่ังค่ัง และ
ย่ังยืน” 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร 
โดยมียุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
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15 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความย่ังยืน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ       

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรที่ 10  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 รูปภาพท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
 
2.5 ขอมูลแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  
 ปจจุบันโลกเร่ิมเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียง
เคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานเฉกเชนท่ีผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางแทจริง
และจะเปล่ียนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การคา การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางส้ินเชิง ประเทศไทยจึงตองเรง
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของ
ประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายท่ีประเทศกําลังเผชิญอยูหรือเพ่ิมโอกาสใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาสดังกลาว รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร จึงไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับน้ีข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการ
ผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซ่ึงรวมถึงการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การคา 
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16 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อันจะนําไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในทายที่สุด 
  
 วิสัยทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

“ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” 
 
ไทยแลนด 4.0 หรือดิจิทัลไทยแลนด (DIGITAL THAILAND) 
 หมายถึงประเทศไทยท่ีสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคล่ือน   
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมจะมีเปาหมายในภาพรวม 4 ประการดังตอไปน้ี 
 เปาหมายในระยะ 10 ป 
  เปาหมายท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 
  เปาหมายท่ี 2 สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ 
ผานสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เปาหมายท่ี 3 พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมี
ความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
  เปาหมายท่ี 4 ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยาง
ย่ังยืนสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ปแตเน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดังน้ัน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัล เพ่ือกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 
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17 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
รูปภาพท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป 

 
รูปภาพท่ี 7 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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18 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคือ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ จะมุง
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดแบบ
ทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดใหเทคโนโลยีท่ีใชมีความเร็วพอเพียงกับความตองการและใหมีราคาคาบริการท่ี
ไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการของประชาชนอีกตอไป นอกจากน้ี ในระยะยาวโครงสรางพ้ืนฐาน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง จะกลายเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชนเดียวกับ ถนนไฟฟา นํ้าประปา ท่ี
สามารถรองรับการเช่ือมตอของทุกคนและทุกสรรพส่ิง โดยยุทธศาสตรน้ีประกอบดวยแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 
  1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ มีความ
ทันสมัย มีเสถียรภาพตอบสนองความตองการใชงานของทุกภาคสวนในราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
  2. ผลักดันใหประเทศไทยเปนหน่ึงในศูนยกลางการเช่ือมตอและแลกเปล่ียนขอมูลของ
อาเซียน โดยเปนเสนทางผานการจราจรของขอมูลในภูมิภาค และเปนท่ีต้ังของผูประกอบการเน้ือหาราย
ใหญของโลก 
  3. จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน คล่ืนความถ่ี และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนาของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัลจะกระตุนเศรษฐกิจของประเทศโดย
ผลักดันใหภาคธุรกิจไทยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว นอกจากน้ี
ยุทธศาสตรยังมุงเนนการสรางระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแขงขันของ
ภาคธุรกิจไทยท่ีจะสงผลตอการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของไทยอยางย่ังยืนในอนาคต 
โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา โดยผลักดันธุรกิจ
ใหเขาสูระบบการคาดิจิทัลสูสากล และใหเกิดการใชเทคโนโลยีและขอมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินคาและ
บริการ 
  2. เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ใหเปนฟนเฟองสําคัญใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 
  3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันเชิง
นวัตกรรมไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
  4. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
ดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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19 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลจะมุงสรางประเทศ
ไทยท่ีประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเกษตรกร ผูท่ีอยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 
และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล มีขอมูล องค
ความรูท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใช
ประโยชนไดโดยงายและสะดวก และมีประชาชนท่ีรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยยุทธศาสตรน้ีประกอบดวยแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 ดาน คือ 
  1. สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูสูงอายุกลุมผูพิการ กลุมผูที่อยูอาศัยในพื้นที่หางไกล 
  2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห และแยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลที่เปดกวางและเสรี 
  3. สรางส่ือ คลังส่ือและแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงได
อยางสะดวก ผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง และส่ือหลอมรวม 
  4. เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ 
ทุกเวลาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  5. เพ่ิมโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพท่ีทันสมัยท่ัวถึง และเทาเทียม สู
สังคมสูงวัย ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจะมุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และ
ภาษานําไปสูการหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว นอกจากน้ี รัฐบาลดิจิทัลใน
อนาคตจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การ
บริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตรน้ีประกอบดวย
แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 
  1. จัดใหมีบริการอัจฉริยะท่ีขับเคล่ือนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการท่ีอํานวยความสะดวกตอประชาชนนักธุรกิจ และนักทองเท่ียว 
  2. ปรับเปล่ียนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิ
บาลโดยเนนบูรณาการ การลงทุนในทรัพยากรการเช่ือมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขา
ดวยกัน 
  3. สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตามมาตรฐาน Open Data และสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทํางานของรัฐ 
  4. พัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือ
รองรับการพัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะใหความสําคัญ
กับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ใหมีความสามารถใน
การสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ใหมีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ในระดับ
มาตรฐานสากลเพ่ือนําไปสูการสรางและจางงานท่ีมีคุณคาสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือน โดยยุทธศาสตรน้ีประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
3 ดาน คือ 
  1. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึงบุคลากร
ภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย 
  2. สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสาย
วิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต 
  3. พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร 
 ยุทธศาสตร ท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลจะมุงเนนการมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลองกับหลักเกณฑสากล เพ่ืออํานวย
ความสะดวก ลดอุปสรรคเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทําธุรกรรมออนไลนตางๆ รวมถึง
สรางความม่ันคงปลอดภัย และความเช่ือม่ัน ตลอดจนคุมครองสิทธ์ิใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก
ภาคสวนเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยยุทธศาสตรน้ี
ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน คือ 
  1. กําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาดานดิ จิทัลให มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคาและการใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจ
และสังคม 
  2. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหมีความทันสมัย สอดคลอง
ตอพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
  3. สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน ดวยการสราง
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการส่ือสารการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครอง
ผูบริโภค   
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บทท่ี 3  
สถานภาพดานเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการ 

และการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 

 
3.1 สถานภาพดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
  
 สถานภาพดานเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการในปจจุบัน สามารถแบง
ผลการวิเคราะหออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานระบบสารสนเทศ ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย ดาน
ขอมูลสารสนเทศ สถานภาพดานการรักษาความปลอดภัย รวมท้ังดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 

สรุปไดดังนี ้
 3.1.1 สถานภาพดานระบบสารสนเทศ 
 (1) เทศบาลตําบลไชยปราการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ โดยมีระบบสารสนเทศดังนี้ 
  - เว็บไซตเทศบาลตําบลไชยปราการ (http://chaiprakarn.go.th) 
  - เว็บไซตระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบรรเทาดานวาตภัย 
(http://164.115.44.192) เปนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาเพ่ือนํามาบริหารจัดการชวยบรรเทาความ
เดือนรอนของผูประสบภัยและเจาหนาท่ีในการเกิดวาตภัย และเปนโมเดลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการชวยบรรเทาดานภัยอื่นๆ  
  - เว็บไซตเมืองเกาไชยปราการดอทไทย (http://เมืองเกาไชยปราการ.ไทย) เปนเว็บไซต
สําหรับประชาสัมพันธประวัติศาสตรของเมืองไชยปราการ, แหลงทองเท่ียวของอําเภอไชยปราการ และ
สินคา OTOP ของอําเภอไชยปราการ 
  - ระบบงานสารบรรณ (e - Office) เปนระบบโปรแกรมในลักษณะ JOB BASE ทํางานบน 

INTERNET บุคลากรสามารถใชปฏิบัติงานประจําวันได รวมเอา DOCUMENTS และการทํางานตางๆ เขาไวใน
งานแตละงาน เม่ือเรียกงานน้ันมาทําหรือแสดง จะพบเอกสารและการดําเนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวกับงานน้ัน 

ๆ ตลอดจนบันทึกวางานน้ันไดผานบุคลากรทานใด ใหความคิดเห็นอยางไร ใครรับทราบ หรือใครอนุมัติ 

โดยมีการบันทึกวันเวลาท่ีไดดําเนินการตางๆ ไวทุกข้ันตอน 
 (2) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีระบบสารสนเทศท่ีสําคัญไดแก 
  สํานักปลัดเทศบาล 
   1. ระบบศูนยขอมูลการเลือกต้ัง http://ele.thailocaladmin.go.th 

2. โครงการลดการใชพลังงานในภาคราชการ  http://e-report.energy.go.th 
3. ระบบโปรแกรมประกันสังคม SSO Media 
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4. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
5. ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการ http://www.dla.go.th 
6. ระบบขอมูลบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   7. ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) http://itas.nacc.go.th/account/login   
   8 .  ระบบสารสน เทศ เ พ่ือการวางแผนและประ เ มินผล  (e-PLAN ) http://e-
plan.dla.go.th 
   9. ระบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 
   10.โปรแกรม welfare ใชบันทึกและคนหาขอมูลผูสูงอายุและผูพิการ 
   11.โปรแกรม Tranfrom เปนโปรแกรมการจายเงินผูสูงอายุและผูพิการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
   12.โปรแกรม ExcelGR เปนโปรแกรมการจายเงินผูสูงอายุและผูพิการธนาคารกรุงไทย 
   13.ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ  
   1 4 . ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ มู ล ก ล า ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  ( INFO) 
http://info.dla.go.th 
  กองการศึกษา  
   1. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน (sis) 
   2. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ccis) 
   3. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
   4. การรายงานการใชจายงบประมาณและปรับปรุงฐานขอมูลของ อปท. ท่ีมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (e-Report) 
  กองคลัง 
   1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (e-PLAN) 
   2. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
   3. ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
   4. โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000) 
  กองชาง 
   1. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
   2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
   3. ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 
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23 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

   2. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
   3. ฐานขอมูลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม 
   4. ฐานขอมูลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

 
 3.1.2  ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 
  ดานอุปกรณคอมพิวเตอร 
  จากการพิจารณาอุปกรณคอมพิวเตอรภายในเทศบาลตําบลไชยปราการ พบกวา เคร่ือง
คอมพิวเตอรลูกขายท่ีใชงานภายในเทศบาลตําบลไชยปราการ มีความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
หลากหลาย ต้ังแตระดับ Single Core, Dual Core และ Quad Coreโดยสวนใหญจะอยูในระดับ Dual 
Core คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการใชงานอยูในระดับปานกลาง สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และใชงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร ในปจจุบันได  สําหรับ
อุปกรณตอพวงท่ีใชงานภายในเทศบาลตําบลไชยปราการ ประกอบดวย เคร่ืองเลเซอรขาวดํา เคร่ืองพิมพ
เลเซอร สี  เคร่ืองพิมพ Ink Jet เคร่ืองพิมพ Multifunctionแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ  
เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอรขาวดํา เคร่ืองแสกนเนอร อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) เคร่ืองสํารองไฟฟา 
   ดานเครือขาย 
   เทศบาลตําบลไชยปราการ มีการเช่ือมระบบเครือขายภายในของอาคารดวยระบบ
เครือขายไรสาย หรือ ระบบเครือขายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN ทําใหบุคลากรของเทศบาล
ตําบลไชยปราการ และประชาชนผูใชบริการสามารถใชประโยชนจากระบบเครือขายไดอยางท่ัวถึง 
เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และวัสดุ
อุปกรณตางๆ เชน สมารทโฟน มาเช่ือมโยงและประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางคุมคา  
   วงจรอินเตอรเน็ตของหนวยงานมีการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตผานโครงขาย
สัญญาณของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใชสองคูสาย  คูสายวงจรเชาหลัก (Leased Line) และ
อีกคูสายจะเปน FTTx ความเร็ว 10/7 Mbps. เปน Link Back up เขา Load balance โดยใชงาน
ระบบเครือขายส่ือสารเช่ือมโยงกับการสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐผานสัญญาณอินเทอรเน็ต     สวน
การตอสัญญาณ Internet กับระบบ CCTV  ไดใชการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตผานโครงขาย
สัญญาณของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยใชคูสายวงจรหลัก Fiber Optic (Hi-net) ท่ี
มีคา IP Fix 4 IP เพ่ือตอกับ ระบบ CCTV โดยเฉพาะ   เพ่ือไมใหมีการชนกันระหวาง IP และ ระบบ 
CCTV มีการดึงสัญญาณ Internet ใชมากกวาการใชงานในสํานักงาน   
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

24 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
รูปภาพท่ี 8 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อาคารสํานักงาน ช้ัน 1 

 

 
รูปภาพท่ี 9 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อาคารสํานักงาน ช้ัน 2 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

25 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
รูปภาพท่ี 10 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อาคารสํานักงาน ชั้น 3 

 

 
รูปภาพท่ี 11 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 1 และช้ัน 2 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

26 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
รูปภาพท่ี 12 การเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระหวางอาคาร โดยการฝงในพ้ืน 

 
   ดานขอมูลสารสนเทศ 
   1) กลุมขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ อํานาจหนาท่ี สถานท่ีต้ัง รายละเอียดการ
ติดตอ ขอมูลโครงสรางการบริหารองคกร ขอมูลคณะผูบริหาร ขอมูลสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชย
ปราการ 
   2) กลุมขอมูลดานการเงินการคลัง ไดแก งบการเงิน ขอมูลสถานประกอบการยาสูบ 

ขอมูลโรงแรม ขอมูลปมนํามันที่ชําระภาษีกับเทศบาลตําบลไชยปราการ 
   3) กลุมขอมูลบุคลากร ไดแก ขอมูลกรอบอัตรากําลัง ขอมูลบุคลากร ขอมูลการโยกยาย
บุคลากร ขอมูลการลา ขาด สาย ขอมูลเงินเดือนและการเล่ือนข้ัน รวมท้ังขอมูลประวัติการฝกอบรม
สัมมนา 
   4) กลุมขอมูลดานการจัดทําแผนพัฒนา ขอบัญญัติ และประเมินผล ไดแก กรอบ
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลไชยปราการ แผนพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบล ขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลไชยปราการ รายงานการติดตาม
และประเมินผลเทศบาลตําบลไชยปราการ 
   5) กลุมขอมูลเมืองเกาไชยปราการ ไดแก ประวัติความเปนมาของเมืองเกาไชยปราการ, 
กลุมสินคา OTOP, แหลงทองเท่ียว เปนตน 

สาย Lan ท่ีฝงในพ้ืน เพ่ือ
เช่ือมตอสัญญาณระหวาง

สองตึกอาคาร 
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27 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

   6) กลุมขอมูลการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของ
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ไดแก ขอมูลกลุมคนพิการ ผู สูงอายุท่ีมีความจําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพ ผูปวยท่ีพนระยะเฉียบพลัน (Acute phase) ท่ีอยูในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพ (Sub-acute phase) ขอมูลประวัติการใหความชวยเหลือ ขอมูลการลงพ้ืนท่ีสํารวจ ขอมูลการ
เบิก-จาย เงินโครงการท่ีใหความชวยเหลือ 
   7) กลุมขอมูลโรงเรียนท่ีเทศบาลจัดต้ังข้ึนและศูนยเด็กเล็ก ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 

เทศบาลตําบลไชยปราการ, ศูนยเด็กเล็กบานอาย, ศูนยเด็กเล็กปารวก, ศูนยเด็กเล็กดงปาสัก และศูนย
เด็กเล็กหวยบง เปนตน 
   8) ขอมูลประชาสัมพันธ ขาวสาร กิจกรรม ไดแก ขอมูลประชาสัมพันธขาวสารและ
กิจกรรมของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไชยปราการ ขอมูลขาวประชาสัมพันธเทศบาล
ตําบลไชยปราการ แผนการจัดซื้อจัดจาง ขาวจัดซื้อจัดจาง และผลการจัดซื้อจัดจาง 
 
   สถานภาพดานการรักษาความปลอดภัย 
   1) มีการปองกันทางดานกายภาพของศูนยขอมูลสารสนเทศ (Data center) มีการติดตั้ง
เคร่ืองสํารองไฟฟา (UPS) ซ่ึงเปนอุปกรณสํารองระบบไฟฟาใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณใน
ระบบเครือขายใหสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองขณะไฟดับ และเปนอุปกรณรักษาความปลอดภัยใหกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบเครือขายเพราะสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับกระแสไฟฟาเพ่ือ
ปองกันขอมูลเกิดการเสียหาย 
   2) มีการปองกันโดยใชอุปกรณทางดานฮารดแวร (Hardware Appliance) มีฮารดแวร 
(Hardware Appliance) ซ่ึงเปนอุปกรณสําหรับทํางานเปน Controller โดยเฉพาะเพ่ือใหใชงานเปน 
Wireless Controller สามารถทํางานรวมกับอุปกรณ Access Point ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3) มีการปองกันทางดานขอมูล (Backup Data) มีการปองกันความเสียหายเก่ียวกับ
ขอมูลเคร่ือง Server ทุกเคร่ืองของเทศบาลตําบลไชยปราการไดทําการ Backup Data เปนการปองกัน
ความเสียหาย 
   4) มีการกําหนดสิทธิการใชขอมูลระบบคอมพิวเตอร  เชน สิทธิการเขาใชงาน
คอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบโดยใหสิทธิเฉพาะผูใชงานท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
   5) มีระบบการพิสูจนตัวตนและสิทธิการเขาใชงานของผูใชงานกอนเขาสูระบบงาน
คอมพิวเตอรท่ีรัดกุมเพียงพอ คือ มีการกําหนดรหัสผานใหยากแกการคาดเดา และมีการกําหนดให
ผูใชงานแตละคนมี User Account เปนของตัวเอง 

 
  ดานบุคลากรและการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
  เม่ือพิจารณาดานบุคลากรของเทศบาลตําบลไชยปราการ  พบวาบุคลากร ผูใชงานระบบ
สารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, กรมบัญชีกลาง ฯลฯ เปนตน สวนใหญมีความสามารถใช
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28 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีทางหนวยงานภาครัฐจัดทําข้ึน  โดยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝายอํานวย สํานักปลัดเทศบาล จะเปนผูควบคุม  กํากับและดูแล ระบบระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโยกยายบุคลากร ทําใหเจาหนาท่ีท่ีเขามาบรรจุใหมไม
คอยมีความรูดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการใชงานระบบตางๆ ทําใหการบันทึกขอมูลในระบบขาด
ความตอเน่ือง ท้ังน้ี ตามกรอบ แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนารายยุทธศาสตรของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564), แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2560-2564, แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563 - 2564 และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564  มีการกําหนดนโยบายสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีทักษะ ความรูในการใช ICT อยางมีวิจารณญาณ มีทักษะความรูเฉพาะท่ีสอด
คลองกับความตองการของตําแหนงงาน จึงเปนปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญในการสงเสริมใหมีการพัฒนาดาน
บุคลากรในทุกระดับใหมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตองอาศัยงบประมาณสนับสนุนท่ี
เพียงพอในการจัดอบรมบุคลากรดวย  

 ในดานการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากระบบสารสนเทศ
หลักของเทศบาลตําบลไชยปราการ  จะใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและกรมบัญชีกลางเปนหลัก   หลายคร้ังท่ีระบบเครือขายไมเอ้ืออํานวยตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานภาครัฐท่ีจัดทําข้ึน  ทําใหเทศบาตําบลไชยปราการตองพัฒนาระบบเครือขาย
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐท่ีจัดทําข้ึน 
และบางคร้ังปญหาของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดเกิดจากระบบเครือขายของหนวยงาน  แต
อาจเกิดจากการจารจรขอมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐเต็ม   นอกจากน้ันยัง
ตองพัฒนาดานอ่ืนๆ อีก เชน การเตรียมความพรอมดาน  ทรัพยากร และงบประมาณ ในการดูแลเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย แตการดูแลควบคุม ท้ังงบประมาณเก่ียวกับการซอมบํารุงของเคร่ืองคอมพิวเตอร ไม
สามารถควบคุมเพียงหนวยงานเดียวได  เพราะนโยบายในการบริหารงานไดมีการมอบอํานาจสิทธ์ิใหกอง 
ฝาย งาน เปนผูรับผิดชอบ เพ่ือใหการบริหารและการเบิกจายงบประมาณ เปนดวยความสะดวกและ
รวดเร็ว  สวนการบริหารจัดการเครือขาย  รวมท้ังบุคลากรในการดูแลระบบสารสนเทศหรือเจาหนาท่ีใน
การตอบขอซักถามในการใชงานระบบ และทรัพยากรท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ เหมาะสม และคุมคามาก
ท่ีสุด 

 
3.2 ผลการวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดวย SWOT 
 
 ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลไชยปราการ จะมีการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลไชยปราการ โดย
อาศัยการวิเคราะหสถานภาพหรือสภาพแวดลอมขององคกรตามรูปแบบการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหแบบ SWOT หรือ SWOT Analysis จะเปนการประเมินสถานการณขององคกรและพิจารณา
สถานภาพปจจุบันและสภาวะแวดลอมหรือตัวแปรภายในองค กรท้ังจุดแข็งและจุดออน และสภาวะ



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

29 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

แวดลอมหรือตัวแปรภายนอกองคกรท่ีเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาลตําบลไชยปราการ สามารถสรุปปจจัยภายในและภายนอกได 4 ดาน ดังนี้ 

 
รูปภาพท่ี 15 การวิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตําบลไชยปราการ 

ดวย SWOT Analysis 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
  S1 นโยบายระดับชาติใหความสําคัญตอการพัฒนา และการใช ICT  
  S2 ผูบริหารมีนโยบายและแนวคิดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารขอมูล
ทองถ่ิน พรอมใหการสนับสนุน 
  S3 มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความอิสระในการดําเนินงาน 
  S4 มีอุปกรณเทคโนโลยีและระบบสื่อสารที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  S5 มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
  S6 มีการปรับปรุงระบบใหทันสมัย 
  S7 มีการจัดสรรงบประมาณดาน IT ประจําทุกป 
  S8 ผูบริหารไดใหความสําคัญและความจําเปนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองคกร 
  S9 มีบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางภารกิจงานที่ชัดเจน 
  S10 มีการจัดฝกอบรมดาน IT และจรรยาบรรณ ใหกับบุคลากรภายในองคกร อยาง
ตอเน่ือง รวมถึงสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการฝกอบรมใหกับประชาชนท่ัวไปและ
บุคลากรภายนอกองคกรได 
  S11 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและต้ังใจในการทํางานตามภาระกิจ 

S (Strengths)  จุดแข็งหรือจุดเดน
มาจากปจจัยภายในเปนขอดีที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดาน
บุคลากร ระบบงานเคร่ืองมืออุปกรณ โครงสราง

องคกร เปนตน

W (Weaknesses)จุดดอยหรือจุดออน 
มาจากปจจัยภายในเปนปญหาหรือขอบกพรอง

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของ
องคกร

O (Opportunities) โอกาส
มาจากปจจัยภายนอก เปนผลจาก

สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอ้ือ
ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร

T (Threats)  อุปสรรค
มาจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีหนวยงานไมอาจ

ควบคุมได

SWOT Analysis 
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30 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 จุดออน (Weaknesses) 
  W1 ระบบสารสนเทศมีความเปนเอกเทศ ขอมูลสารสนเทศมีความซํ้าซอน และขาดการบูร
ณาการฐานขอมูล ทําใหการใชทรัพยากรส้ินเปลือง และบางขอมูลยังเปนเอกสารอยูจึงยากตอการจัดเก็บ
และคนหา 
  W2 ระบบสารสนเทศรองรับยังไมสามารถใชงานพรอมกันของบุคลากรภายในองคกรได 
  W3 ขาดความตอเน่ืองของการดําเนินงานตามนโยบาย เน่ืองจากผูบริหารเปล่ียน นโยบาย
เปล่ียน 
  W4 งบประมาณดานไอทีไมไดรับตามแผนและไดนอยมากกับสัดสวนภาระงาน 
  W5 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเจาหนาท่ีเทคนิค/ดูแลระบบ ไมเพียงพอในการ
ใหบริการกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึนและแกไขปญหาทางเทคนิคใหแกการใชงานระบบของบุคลากรภายใน  
  W6 ขาดการบูรณาการองคความรูในหนวยงาน ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น 
  W7 ขาดมาตรฐานขอมูลและการออกแบบระบบเชิง SOA1  
  W9 การซอมแซมบํารุงรักษาสายสัญญาณอินเตอรเน็ตและระบบเครือขายสัญญาณเปนไป
ดวยความยากและลําบาก เพราะฝงไวในตึกอาคาร  ทําใหตรวจสอบไดยากและซอมบํารุงยาก ทําใหไม
สามารถรูไดเลยวาสายสัญญาณน้ันเสียตรงจุดไหน ตองจัดจางเพียงอยางเดียวไมสามารถซอมแซมไดดวย
ตัวเอง 
  W10 เคร่ืองคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขายยังมีประสิทธิภาพและมีปริมาณไม
เพียงพอท่ัวถึง ในการจัดซ้ือในแตละหนวยงานแยกจัดซ้ือ และไมมีการวางแผนท่ีดีในการจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ทําใหระหวางปงบประมาณเกิดปญหาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรไมรองรับระบบสารสนเทศของ
หนวยงานสวนกลาง ท่ีหนวยงานสวนกลางมีการพัฒนาอยูเสมอ 
  W11 อุปกรณเคร่ืองขายสารสนเทศมีไมเพียงพอและเปนเทคโนโลยีท่ีลาสมัยไมรอรับ
เทคโนโลยีในปจจุบัน 
 
 โอกาส (Opportunities) 
  O1 ทําใหเทศบาลตําบลไชยปราการตองจัดหางบประมาณ เพ่ือพัฒนาระบบ IT อยาง
ตอเนื่อง 
  O2 นโยบายระดับประเทศ เนนการพัฒนา e-Government และการใหบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสแกประชาชน 
  O3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของชาติ สนับสนุนเครือขาย GIN และการ
พัฒนาดาน Infrastructure ทําใหมีการเขาถึงแหลงขอมูลและการประยุกตใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 

  O4 นโยบายระดับประเทศ สนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร
ภาครัฐ ท้ังกลุมเจาหนาที ่IT และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
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31 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

  O5 ความกาวหนาของเทคโนโลยี Cloud Computing และBig Data ท่ีจะสนับสนุนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตได เปนการลดตนทุนในการลงทุนดานฮารดแวร 
  O6 ประชาชนมีชองทางการเขาถึง IT ไดงายโดยเฉพาะการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ 
Tablet และประชาชนมีความตื่นตัวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มข้ึน 
  O7 การพัฒนาประเทศมีทิศทางไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
 
 อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) 
  T1 ความเส่ียงจากการเกิด Cyber Attack 

  T2 เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ความไมสัมพันธกันระหวางระบบท่ีพัฒนากับอุปกรณ
ฮารดแวร/ซอฟตแวรรุนใหม 
  T3 นโยบายการจํากัดอัตรากําลังของภาครัฐ 
     T4 ประชาชนขาดความตระหนักในความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและ
จริยธรรมในการใชระบบอินเตอรเน็ตในการติดตอกับเทศบาลตําบลไชยปราการโดยผานระบบสารสนเทศ 
  T5 การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  T6 การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายและระบบสารสนเทศจากภายนอกองคกรและการกอ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
  T7 ความไมแนนอนจากการเปล่ียนแปลงทางเมือง รวมถึงนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา 
  T8 ความไมเขาใจในการใชเทคโนโลยี 
  T9 ระเบียบในการของบประมาณดานไอทีเพ่ิมเติมท่ีอยูนอกเหนือเทศบัญญัติหรือแผน ตอง
ผานขั้นตอนในการขออนุมัติหลายข้ันตอน ทําใหการพัฒนาระบบไอทีเปนไปดวยความลาชา และพอไดรับ
อนุมัติทําใหอุปกรณบางชนิดไมสามารถจัดหาไดตามท่ีตั้งเปาหมายไว  ทําใหเสียเวลาในการขอจัดหาใหม 
กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการเบิกจายไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาว
กระโดดไปไกล 
  T10 ปญหาในขั้นตอนการต้ังงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางที่ลาชา 
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บทท่ี 4  
วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

 
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาดานดิจิทัศของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

“มุงมั่� ริการและลดความเหล่ือมล้ําระหวางห�วยงา�ภาครัฐและประชาช� 
สงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒ�าทองถ่ิ� ดวยเทคโ�โลยีสารส�เทศและการส่ือสาร” 

 
4.2 พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
 
     (1) สงเสริมการใช ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ 
  (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องคกรใหเปนไทยแลนด 4.0 
  (3) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานใหมีความม่ันคง ปลอดภัยสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4) พัฒนาศักยภาพการเรียนรูและทักษะทางดาน ICT แกบุคลากรของเทศบาลตําบล     
ไชยปราการ ใหสามารถนําองคความรูมาใช เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย 
  (5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและทักษะทางดาน ICT แกประชาชน ใหสามารถ
นําองคความรูท่ีไดมาปรับใชชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนและมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  
4.3 จุดมุงหมาย (Goals) 
  4.3.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มีการจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยท่ี
สอดคลองตามขอบังคับและกฎหมายดิจิทัลรอยละ 80  
  4.3.2 ดานบริการประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 ของการ
ใหบริการ 
  4.3.3 ดานบูรณาการระบบงานและฐานขอมูล รอยละ 80 ของระบบงานและฐานขอมูลท่ี
เช่ือมโยง สามารถทํางานรวมกันไดอยางบูรณาการ 
  4.3.4 ดานบุคลากร รอยละ 70 บุคลากรตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
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4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
อยางเปนรูปธรรมภายใตเง่ือนไขท่ีเปนจุดแข็ง  จุดออน โอกาส  และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัล เทศบาลตําบลไชยปราการ ไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
ดําเนินการ 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที ่1 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการและใหบริการประชาชน  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเพียงพอและ
ทันสมัย 
  ยุทธศาสตรที ่3 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนท่ัวไป 
  ยุทธศาสตรที ่4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

 
ยุทธศาสตรที ่1 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการและใหบริการประชาชน   
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือนํา IT มาทดแทน ปรับปรุงระบบงานปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใหเกิดบูรณาการ
และเอกภาพในระบบขอมูล การวางแผนการประสานงาน และการจัดสรรงบประมาณ 
 2. เพ่ือนํา IT มาใชในการใหบริการแกประชาชนใหไดรับความสะดวกและรวดเร็วข้ึนโปรงใส 
ตรวจสอบได 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 1. พัฒนาระบบศูนยขอมูลกลาง  
 2. พัฒนาระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เชน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบรรเทาดาน
วาตภัย 
 4. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตใหมีขอมูลสารสนเทศเปนปจจุบันรวมท้ังรองรับการใชงานท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธและแนะนําสถานที่ทองเท่ียวในอําเภอไชยปราการ 
 6. ระบบสารสนเทศ E-Service 
 7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 8. โครงการการชําระภาษีทองถ่ินผานธนาคาร 
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34 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ยุทธศาสตรที ่2 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเพียงพอและทันสมัย 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบการ
ส่ือสารขอมูลใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภารกิจ 
 2. เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันของหนวยงาน ใหสามารถตอเช่ือมกับหนวยงานภายนอก
เกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบใหมีความม่ังคงปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน แกประชาชนและบุคคลากร
หนวยงานราชการในพ้ืนที่ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2. โครงการพัฒนาระบบเครือขายเพ่ือเชื่อมโยงหนวยงานภายใน เพ่ือรองรับภารกิจงาน 
 3. พัฒนาระบบเครือขายและการส่ือสารขอมูลใหครอบคลุมทั่วถึง 
 4. โครงการ Smart City เมืองแหงความปลอดภัย เชน กิจกรรมติดต้ังระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด CCTV ท้ังในสํานักงาน โรงเรียน ถนน 107 หรือหมูบานกลุมเสี่ยง เปนตน 
 5. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 
 
ยุทธศาสตรที ่3 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนท่ัวไป 
วัตถุประสงค 
 1. กําหนดแนวทางการฝกอบรมใหเหมาะสมกับบุคลากรในแตละระดับและสายงาน 
 2. สนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ตอบสนองภารกิจ 
 3. สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการบริการระบบสารสนเทศท่ีจําเปนและ
สามารถนําไปตอยอดกับธุรกิจของประชาชน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากร  
 2. จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 3. จัดโครงการกิจกรรมฝกอบและใหความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ผานศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไชยปราการ 

 
ยุทธศาสตรที ่4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 
วัตถุประสงค 
 1. มีการใชประโยชนจาก IT ในการพัฒนาดานสังคม เชน สาธารณสุข คมนาคมขนสงความ
ปลอดภัย การศึกษา การเรียนรูของประชาชน 
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35 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 2. มีชองทางการบริการเผยแพรขอมูล และรับเร่ืองราวรองทุกขขาวจัดซ้ือจัดจาง ผานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน 
 3. มีการสงเสริมการเรียนรูใหกับประชาชน 
 4. มีศูนยบริการขอมูลขาวสาร 
 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน 
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บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตําบลไชยปราการ 

 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการและใหบริการประชาชน   

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบล
ไชยปราการ 

- เพ่ือใหการจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
เปนระบบมาตรฐาน และมีความ
พรอมในการท่ีจะเชื่อมโยง
แลกเปล่ียนและใชงานรวมกันโดย
ใหมีความสามารถเช่ือมโยงเปน
สารสนเทศในภาพรวมสามารถ
สนับสนุนการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหารไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 

-เพ่ือเก็บรวบรวมเอกสารทาง
ราชาการ/กฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ
ไวที่จุดเดียว 
-เพ่ือเปนการปองกันและเปนการ
เก็บรักษาเอกสารของทาง
ราชการ 
-เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถคนหา
เอกสารทางราชการไดอยาง
รวดเร็วและแมนยํา 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการการชําระภาษีทองถ่ินผาน
ธนาคาร 
 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน 
-เพ่ือความปลอดภัยและปองกัน
ความผิดพลาดของการชําระภาษี
ของประชาชน 
 

    กองคลัง 

4 โครงการ พัฒนาระบบทะเ บียน
ทรัพยสิน เทศบาลตําบลไชยปราการ 

-เพ่ือใชประโยชนในการรองรับ
การเปล่ียนแปลงการจัดทําบัญชี
และรายงานการเงินภาครัฐตา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ของ

    สํานัก
ปลัดเทศบาล, 

กองชาง 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

38 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลด
ปญหาการซ้ําซอนของขอมูล  
-เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ขอมูลทรัพยสิน 
 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ E-
Service 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปน
การใหบริการแกประชาชน
สามารถเขาถึงการบริการของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ 
-เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
-เพ่ือใหผูบริหารสามารถดู
รายงานการเขาใชบริการของ
ประชาชนไดงายและรวดเร็ว 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

6  โครงการระบบสารสนเทศรับบริการ
แบบคํารอง 

-เพ่ือใหบริการและอํานวยความ
แกประชาชนผูมาย่ืนคํารองของ
กอสราง/รื้อถอน/ยกเลิกส่ิงปลูก
สราง 

    กองชาง 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

39 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

-เพ่ือลดความซํ้าซอนของงานการ
ใหบริการ 
-เพ่ือลดภาระการทํางานของ
เจาหนาที่ 
 

7 โครงการพัฒนาเว็บไซตเมืองเกาไชย
ปราการ 

- เพ่ือสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียว
และแหลงสินคา OTOP ของ
อําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม 
-เพ่ืออนุรักษและฟนฟูประวัติ-
ศาสตรของเมืองเกาไชยปราการ 
ใหเปนที่รูจัก 
 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันแหลง
ทองเท่ียวอําเภอไชยปราการ 

- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
หาเสนทางการทองเท่ียว 
- เพ่ือสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียว
ของอําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหมใหเปนที่รูจัก 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

40 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการบรรเทาดานวาตภัย 

-เพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกประชาชนท่ีประสบภัย 
-เพ่ือเปนโมเดลในการพัฒนา
ระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) 
ท่ีเก่ียวกับภัย 
-เพ่ือชวยใหการทํางานของ
เจาหนาที่เปนไปไดอยางรวดเร็ว 
และไมซ้ําซอน 
-เพ่ือชวยลดความซํ้าซอนของงาน
และประหยัดเวลาในการทํา
เอกสาร 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10 โครงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันการ
จัดการบรรเทาดานวาตภัย 

-เพ่ือชวยบอกตําแหนงของ
ผูประสบภัยไดถูกตอง 
-เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเขาไป
ใหความชวยเหลือใหแก
ผูประสบภัยไดรวดเร็วและ
แมนยํา 
-เพ่ือชวยลดความซํ้าซอนของการ
ใหการบรรเทาความชวยเหลือ 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

41 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 

-เพ่ือพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานและจําเปน
ของโรงเรียน ใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ และเปนปจจุบัน  
-เพ่ือเปนแหลงบริการและ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศ
โรงเรียนแกผูใชงาน 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลไชยปราการ 

- เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลไชยปราการใหเปน
ปจจุบัน 
- เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลไชยปราการให
ทันสมัย มีการใหบริการที่นาสนใจ 
- เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตให
ร อ ง รั บ อุ ป ก ร ณ ก า ร ส่ื อ ส า ร
รูปแบบอื่น 
 
 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

42 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

13 การรายงานผลการดําเนินงานดวย
ระบบคอมพิวเตอร (e-Plan) 

เพ่ือรายงานโครงการการใชจาย
งบประมาณของโครงการตางๆ 
ของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
ใหกรมสงเสริมฯ 

    - สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชาง 

- กองการศึกษา 
- กอง

สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

14 การบันทึกบัญชีดวยระบบ 
คอมพิวเตอร (e-Lass) 

- เพ่ือใหทราบถึงขอมูลรายรับ – 
รายจาย 
- ผูบริหารสามารถเขาตรวจสอบ
ขอมูลไดตลอดเวลา 
 

    ทุกสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

43 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเพียงพอและทันสมัย 
 

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ด าน เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล  (ค รุ ภัณฑ
คอมพิวเตอร) 

1.เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ด านเทคโนโลยีดิ จิ ทัล  ในการ
ปฏิบัติงานอยางพอเพียง 
2. เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบั ติงานและการใหบริการ
ประชาชน 

    ทุกสวนราชการ 
 

2 โครงการ Smart City เมืองแหง
ความปลอดภัย เชน กิจกรรมติดตั้ง
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 
ท้ังในสํานักงาน โรงเรียน ถนน 107 
หรือหมูบานกลุมเส่ียง เปนตน 

-เพ่ือชวยรักษาชีวิตและทรัพยสิน
ของทางราชการและประชาชน 
-เพ่ือสามารถนําขอมูลภาพ 
ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ในทาง
กฎหมายได 
 

    สํานักปลัดฯ 

3 ปรับปรุงประสิทธิภาพหอง
คอมพิวเตอรแมขายเทศบาลตําบล
ไชยปราการ 

ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขาย
ใหไดตามมาตรฐานสากล  

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธ์ิบน
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เคร่ืองลูก

-เพ่ือใหเคร่ืองคอมพิวเตอรใชงาน
ไดอยางตอเน่ือง ขอมูลในระบบ
ไมถูกทําลาย 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

44 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

ขายและอุปกรณภายในเทศบาล
ตําบลไชยปราการ 
 

 

5 การบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 
 

เพ่ือบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

    ทุกสวนราชการ 

6 การใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ต เพ่ือใหบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7 ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลไชย
ปราการ 

พัฒนาและปรับปรุงซอมแซม
ระบบเครือข ายคอมพิว เตอร
ภายในสํานักงานท่ีเกิดการชํารุด
บกพรอง 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

45 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนท่ัวไป 
 

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร
ดานสารสนเทศของเทศบาลตําบล
ไชยปราการ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษาและ
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
ใหกับบุคลากรดานสารสนเทศ 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศสําหรับการทํางาน 

- เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตําบลไชยปราการ ให
สามารถใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในปจจุบัน 
- เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษาและ
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
 

    สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการ กิจกรรมฝ กอบและให
ความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการส ง เส ริมคุณภาพชี วิตของ
ประชาชน 
 

-เพ่ือใหกลุมสินคา OTOP ไดมี
ชองทางในการจัดจําหนายสินคา 
-เพ่ือใหกลุมสินคา OTOP มี
ศักยภาพในการพัฒนาสินคา 

    ศูนยการเรียนรู 
ICT ชุมชน 

เทศบาลตําบล
ไชยปราการ 

 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

46 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ยุทธศาสตรที่ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น 
 

 
ลําดับ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

ปที่ดําเนินการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1 โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูดวย
ตนเองดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน ผาน
อินเตอรเน็ต 

- เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
- เพ่ือสงเสริมการศึกษาหาความรู
ดวยตนเอง และการศึกษาตลอด
ชีพ 

    กองการศึกษา ,
โรงเรียน

เทศบาล 1 ไชย
ปราการ 

2 โครงการพัฒนาองคความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตา
มาตรฐานสากล สําหรับนักเรียนท่ี
กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 

- เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถ
นําความรู ประสบการณทักษะท่ี
ไดรับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปพัฒนาตนเองได 
- เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

    กองการศึกษา ,
โรงเรียน

เทศบาล 1 ไชย
ปราการ 

3 โครงการพัฒนาองคความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล สําหรับนักเรียนท่ี
กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

- เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถ
นําความรู ประสบการณทักษะท่ี
ไดรับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปพัฒนาตนเองได 
- เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

    กองการศึกษา ,
โรงเรียน

เทศบาล 1 ไชย
ปราการ 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

47 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลไชยปราการ 
 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

48 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

สวนที่ 6 
การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลนําไปสูการปฏิบติั 

และการติดตามประเมนิผล 
 

 
6.1 การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตําบลไชยปราการไปสูการปฏิบัติ 

 
 การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตําบลไชยปราการไปสูการปฏิบัตินับเปนข้ันตอนท่ี
มีความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการผลักดันขับเคล่ือนการดําเนินงาน หรือกลไกท่ีสําคัญทั้งหมดให
สามารถบรรลุผลลัพธตามท่ีต้ังไว การดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพตองผลักดันใหมีการปรับเปล่ียน
ทัศนคติ แนวคิด คานิยมเปาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ันการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
จําเปนตองสรางความเขาใจใหแกบุคลากรทุกระดับ เพ่ือใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวม พรอมท่ีจะ
นําแผนงานโครงการตาง ๆ ไป ดําเนินการตามแนวทางไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
สามารถประยุกตการดําเนินงานใหเหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกท้ังจะตองมีการ
ระดมสรรพกําลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวน
เก่ียวของ ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรท่ีวางไว จึงได
กําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้ 
 การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตําบลไชยปราการไปสูการปฏิบัตินับเปนข้ันตอนท่ี
มีความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการผลักดันขับเคล่ือนการดําเนินงาน หรือกลไกท่ีสําคัญทั้งหมดให
สามารถบรรลุผลลัพธตามท่ีต้ังไว การดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพตองผลักดันใหมีการปรับเปล่ียน
ทัศนคติ แนวคิด คานิยมเปาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ันการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
จําเปนตองสรางความเขาใจใหแกบุคลากรทุกระดับ เพ่ือใหเกิดการยอมรับและมีสวนรวม พรอมท่ีจะ
นําแผนงานโครงการตาง ๆ ไป ดําเนินการตามแนวทางไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
สามารถประยุกตการดําเนินงานใหเหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกท้ังจะตองมีการ
ระดมสรรพกําลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวน
เก่ียวของ ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรท่ีวางไว จึงได
กําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้ 
  6.1.1 การเสริมสรางความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมช้ีแจงทําความ
เขาใจในกระบวนการจัดทําแผน เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลไชยปราการไดรับทราบ 
และเขาใจทิศทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือใหการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการให
บรรลุเปาประสงค ตลอดจนเปนการสรางองคความรูใหกับผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหรูสึกมีสวนรวมและ
พรอมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย 



 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 – 2566) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายอํานวยการ สํานักปลัด 
เทศบาลตาํบลไชยปราการ 

 

49 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

   1) ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญ มีความเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) สรางความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวของไดทราบ
เก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนงาน วิสัยทัศน เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือ
กอใหเกิดการมีสวนรวมและใหการสนับสนุน เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
   3) สงเสริมใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลไชยปราการ จัดทําแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลตําบลไชยปราการ ระยะ 4ป (พ.ศ. 2563 - 2566) 
และดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว โดยมีการกํากับดูแล การติดตามผล รวมท้ังสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวได 
   4) จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณใหสอดคลองกับแผนงาน
โครงการแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลักสําคัญ รวมถึงการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการหรือผูท่ีเก่ียวของใหมีความรูความชํานาญในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
   5) มีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเน่ืองผานชองทางหรือ
กิจกรรมตาง ๆ เชน การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพ่ือกระตุนการขับเคล่ือนงานตาม
ยุทธศาสตร 
  6.1.2 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานในลักษณะบูรณาการ
ใหเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกัน และสงเสริมใหมีประสานการดําเนินงานใหมากข้ึนเพ่ือเปนเคร่ืองมือ
ในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย 
   1) สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการ ในลักษณะบูรณาการและประสานงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร 
   2) สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ใหมีความเช่ือมโยง
สอดคลองกัน ในระดับหนวยงาน 
   3) กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผน/โครงการใหชัดเจน โดย
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 
   4) ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดําเนินงานตามแผน/โครงการ อยางสมํ่าเสมอวา
สามารถตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรหรือไม เพียงใด โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิด
ประโยชน 
  6.1.3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมท้ังกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร ระยะเวลาในการประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังน้ีเพ่ือใหการติดตาม
และประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและเปนเครือขายท่ีเช่ือมโยงกัน โดยมุงเนนการประเมินผลตาม
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50 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนนํามาใชเปนขอมูลในการประสาน
แผนงาน แผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพโดย 
   1) สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการ โดยใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่เนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก 
   2) นําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   3) สรางมาตรการเรงรัด หากมีแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการชากวากําหนด และ 
ตรวจสอบคุณภาพและการดําเนินงานอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 
   4) พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเร่ืองการติดตามและประเมินผล 
รวมท้ังการกําหนดตัวช้ีวัดแกบุคลากรทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตาม
ประเมินผล และสามารถ นํามาใชประโยชนรวมกัน 
   5) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรอยางตอเน่ืองและเช่ือมโยงเปนเครือขายเพ่ือใชประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะการพัฒนา
ฐานขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ใหมีความแมนยําและ
เปนปจจุบันตรงกับ ความตองการ และทันตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังเช่ือมโยงกับการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 
   6) กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามประเด็นยุทธศาสตร เปนรายเดือน หรือ
รายไตรมาส พรอมท้ังใหแตละหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการวิเคราะหผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 
   7) ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหผูบริหาร 
บุคลากร สังกัดกระทรวงมหาดไทย หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางตอเนื่อง 
 
6.2 การติดตามประเมินผล 
 
 การติดตามและประเมินผล เปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึง
ความกาวหนาความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนําไปสู
การทบทวนปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณจนสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนด ท้ังน้ีอาศัยหลักการ PDCA 
กลาวคือ มีการกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนงาน/โครงการ (Plan) แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) ผา
นกระบวนการถายทอด การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ มีการติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวหรือไม(Check) เปนรายโครงการ/กิจกรรม และหากพบวาผลการดําเนินงานไม
เปนไปตามท่ีกําหนด จําเปนตองมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏตามรูปตอไปน้ี 
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51 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
รูปภาพท่ี 16 การบริหารงานอยางมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 
 โดยมีกลไกสําคัญท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ 
 6.2.1 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมใน
รูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน รายไตรมาส และรายป เสนอตอผูบริหารทราบ 
 6.2.2 การติดตามผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดของหนวยงานดําเนินงาน (Outcome) โดยใช
กลไกของระบบการตรวจราชการ เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เพ่ือสรุปเสนอไปยังผูบริหารสําหรับใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ การทบทวน ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน 
 6.2.3 การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการท่ีไดดําเนินการท้ังหมดเม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 
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52 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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53 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563 - 2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ  

 

 

คําส่ังเทศบาลตําบลไชยปราการ 
ท่ี 503 /2563 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2566) 
---------------------------------------------------- 

  เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565)  ของเทศบาลตําบล            
ไชยปราการ  เปนไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอเทศบาลตําบลไชยปราการ สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563-2565   จึงขอยกเลิกคําส่ังเทศบาลตําบลไชยปราการ ท่ี 
1370/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทศบาลตําบลไชยปราการ 
แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป (พ.ศ.2563-2566) ของเทศบาลตําบลไชยปราการ 
ดังตอไปน้ี  

1. นายสุชาต ิ บัวคํา นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ       ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพงศกร   จันทรคํา รองนายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวฐิตารยี โอฬา ปลัดเทศบาล คณะกรรมการ 
4. นางศศิพร ขุนเงิน รองปลัดเทศบาล  คณะกรรมการ 
5. นายศักดิ์ดา ชูเลขา ผูอํานวยการกองชาง คณะกรรมการ 
6. นางทิพพาพร พุทธวงศ ผูอํานวยการกองคลัง คณะกรรมการ 
7. นายหฤษฎ ไชยสิทธ์ิ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ คณะกรรมการ 
8. นายเอกนรินทร รัตนะ หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 

รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
คณะกรรมการ 

9. นายธีระยุทธ อมรรัตนพิบลูย หัวหนาฝายปกครอง  
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด 

คณะกรรมการ 

10. นางจันทรจิรา วงคจันเสือ หัวหนาฝายอํานวยการ คณะกรรมการ 
11. นางสาวนิธิรัตน บัวคํา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ผูชวยเลขาฯ/

คณะกรรมการ 
โดยมีหนาที่ ดังนี้ 

          1.จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ป ของเทศบาลตําบลไชยปราการ (พ.ศ.2563 - 
2566) ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2563-2565    
            2. พิจารณาแผนงาน โครงการงบประมาณในแตละปงบประมาณ   

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ส่ัง ณ วันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุชาติ บัวคํา) 
นายกเทศมนตรีตําบลไชยปราการ 
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