




 

 

คำนำ 

  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำข้ึนตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ได้มีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับประเทศ

ไทยไปสู่การเป็น “Thailand 4.0” และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 

2565) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่      

สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินการ        

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองลำพูนที่ผ่านมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 โดยแผนนี้ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ         

ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม โดยมุ่งที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

มูลค่าการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพื่อปรับปรุง

องค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารให้แก่หน่วยงานภายในและ

ภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งเพิ่ม

ศักยภาพการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของจังหลัดลำพูนภายใต้กรอบระยะเวลา

ตามแผนฉบับนี้ 

 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลเมอืงลำพูน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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บทนำ 
• วัตถุประสงค์  
• กรอบการจัดทำแผนปฏบิัติการดิจิทัลของ       
เทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565 
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บทนำ  
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ และมี
อิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และการดำเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองลำพูนมีเทคโนโลยีที ่เหมาะสม สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจในการให้บริการ
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ที่กำหนดให้
ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -
2565) ที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี ้
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว เทศบาลเมืองลำพูน  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 
2563 – 2565 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ 

 
➢ วัตถุประสงค ์
1) เพื ่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน แนวนโยบายด้านดิจิทัลของจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ             

ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565 

 2) เพื่อให้มีกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภารกิจ  

3) เพื่อกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ที่สามารถติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานได้ และสอดสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด  

4) เพื่อให้หน่วยงานของเทศบาลเมืองลำพูน ได้ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม  

 
➢กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565 
การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 

ดังต่อไปนี้  
บทท่ี 1  บทนำ  
บทท่ี 2  ข้อมูลพื้นฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
บทท่ี 3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองลำพูน 
บทท่ี 4  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 - 2565  
บทท่ี 5  รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 - 2565  
บทท่ี 6  การนำแผนปฏิบัตกิารดจิิทลัของเทศบาลเมอืงลำพนู ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและ   
           ประเมินผล 
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล 
ของเทศบาลเมืองลำพูน 
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2.1 โครงสรา้งองค์กร และอำนาจหน้าท่ี 
 เทศบาลเมอืงลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีบทบาท
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนในท้องถ่ินของตนเอง โดยประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี ้

❖ สำนักปลัดเทศบาล 
❖ กองคลัง 
❖ กองช่าง 
❖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
❖ กองวิชาการและแผนงาน 
❖ กองการศึกษา 
❖ กองสวัสดิการสังคม 
❖ กองการแพทย์ 
❖ หน่วยตรวจสอบภายใน 
❖ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลำพูน 

 

 

ขอ้มลูพื้นฐาน และนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแผนปฏิบติัการดิจิทลั 

ของเทศบาลเมืองล าพนู 
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อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เทศบาลเมือง          
มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ตามมาตรา 53 ดังต่อไปนี้ 

1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 
7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเช่ือท้องถ่ิน 
9) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
3) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
4) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
5) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 
6) ให้มีการสาธารณูปการ 
7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
8) จัดต้ังและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 
10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
12) เทศพาณิชย ์
นอกจากหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ด้วยเช่นกัน       
ในมาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน    
ในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565  6 
 

12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14) การส่งเสริมกีฬา 
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23) การร ักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเร ียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25) การผังเมือง 
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

2.2 กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 - 2565 ได้ใช้แนว

ทางการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการมาจัดทำ แผนปฏิบัติการฉบับนี้ โดยเนื้อหา
ในบทนี้เป็นการเสนอภาพรวมนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์ในด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเปน็การช้ีให้เหน็ถึงความเช่ือมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ SWOT และการกำหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้นของเทศบาลเมืองลำพูน 
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แผนภาพ : กรอบความเช่ือมโยงนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2561 – 

2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561 – 
2580) เพื่อเป็นแนวทางในการขับคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  โดยแปลง
วิสัยทัศน์เป้หมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในะยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประทศ   
ที่ขับคลื่อน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพหรือ "Digital Transformation" อันเป็น
การสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ย
นวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนปฏิรูปประเทศ  
(พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจลังคม(พ.ศ.2561-2580) 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย  
 (พ.ศ.2563-2565) 

แผนปฏิบัติราชการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย  
 (พ.ศ.2563-2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน  
 (พ.ศ.2561-2565) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาล 
เมืองลำพูน  

 (พ.ศ.2563-2565) 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 
ปี 

(พ.ศ. 2561 - 

แผนปฏิบติัการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญตัิการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นกรอบนำแนวความคิดในการวางแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้ 

พระราชบัญญตัิการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมาย และแนวทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

1) การดำเนินการและการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวิธีการอยา่ง
หนึ่งอย่างใดที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาตแิละ
เกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

2) การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ำ ในอากาศ
หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถ่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
ประโยชน์ของประชาชน 

3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชัน  สำหรับประยุกต์ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกันเพื่อให้การ
ทำงานระหว่างระบบสามารถทำงานเช่ือมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมตลอด
ทั้งทำให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัล    
ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ  

5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจ ิทัล         
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพรเ่นื้อหาผ่านทางสือ่ที่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ  

6) การส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อม
ล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มีระบบ
ที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่ทัน สมัยซึ ่งเอื ้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์           
ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย  

เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดไว้ ดังนี้  

1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายได้และความมั่นคั่งทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

2) สร้างสังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ  และโอกาสในการ
เข้าถึงความรู้ด้านทักษะอาชีพให้กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการ และกลุ่มคนขายของ ตลอดจนเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพื้นที่  
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3) พัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประหยัดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนการทำงาน ลดเวลาในการติดต่อ/รับ
บริการภาครัฐ และเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจสำหรับประชาชน และภาคธุรกิจ  

4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยตันทุนที่ไม่ต่างกับประชาชนในเมือง  

5) สร้างความเชื่อมั่นเพื่อขจัดภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ เนื้อหาไม่เหมาะสม
ทางอินเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและ
ประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์  

6) พัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างธุรกิจ
รูปแบบใหม่ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้
ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

ประเด็นขับเคลื ่อนหลักเพื ่อการเปลี ่ยนผ่านรายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ๑๕ ประเด็นการ        
ขับเคลื่อนท่ีสำคัญ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ขับคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ประเด็น  
1) การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)  
2) การเพิ ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจ ิทัล (Digital Manufacturing) สู่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  
3) การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture)  
4) การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)  
5) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์ 
ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ประเด็น  
6) การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community)  
7) การพ ัฒนาการศึกษาและการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิตด ้วยเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล ( Digital Learning & 

Knowledge)  
8) การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health)  
ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น  
9) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government Services)  
10) ปฏ ิร ูปการบร ิหารจ ัดการของภาคร ัฐ  ( Government Transformation For Government 

Management)  
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบด้วย  2 

ประเด็น  
11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)  
12) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น  
13) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)  
14) ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital law & Regulation)  
ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย 1 ประเด็น  
15) การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And Digital Literacy) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดทำ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้ึนเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะที่ 2 (5 ปี พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมีข้อ
กำหนดการจัดทำแผนฯ ระยะดังกล่าวไว้ว่า "ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ"  

แต่ในปัจจ ุบันได้ม ีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม            
พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้กำหนด    
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทย  
ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัลในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามนโบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อกำหนดเป็น
แนวทางระยะสั้นให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจทิลั
เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีเกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน  
ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับดังกล่าว  

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2560 - 2564 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ 5 ปี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติรชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือ
หมายถึง "การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ  ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์" โดยการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัลในมิติต่าง ๆ  กล่าวคือ มิติด้าน
เศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยได้กำหนดจุดยืน (Positioning) เป้าหมายการพัฒนา พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-
2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบติัการดิจิทลัของกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ. 2563 – 2565) 
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• ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบงาน : มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้

สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ  
• ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ง่ายต่อการเข้าถึง และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่  
• ด้านกระบวนการการดำเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการ  

องค์กรอย่างครอบคลุม และก้าวไปสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง  
• ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ  
 

  
“เป็นกระทรวงช้ันนำที่มีศักยภาพในการประยุกต์ และบริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”  
 

  

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน  
2. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
3. บูรณาการระบบงาน และฐานข้อมูลเพื่อคุณภาพข้อมูลหลัก  
4. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

  
ปี 2565 เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการ และการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
• ด้านบริการภาคประชาชน : ปี 2564 ร้อยละ 80 ของบริการภาคประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล  
• ด้านบ ูรณาการข ้อม ูลและระบบงาน  :  ป ี  2563 ร ้อยละ 80 ของระบบงานและฐานข้อมูล                   

มีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ  
• ด้านบุคลากร : ปี 2563 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถทาง  

เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล  
• ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน : ปี 2564 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามข้อบังคับและกฎหมายดิจิทัล 
 
 

จดุยืน (Positioning) 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

พนัธกิจ (Mission) 

เป้าหมาย (Goal) 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565  12 
 

  
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การบูรณาการระบบงาน และโครงสร้างพื ้นฐานกระทรวงมหาดไทย 

(Integration)  
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services)  
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Smart 

Operations)  
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic Issue) 
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บทที่ 3 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ของเทศบาลเมืองลำพูน 
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 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทลัของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จาก
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) กำหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองคก์รด้วย 
4M (Management , Machine , Money  และ Man) และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงโอกาสและ
อ ุปสรรคด้วย PESTEL (Policy , Economics , Social , Technology , Environment และ Legal)  ซ ึ ่ งการ
วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกนำไปกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาล
เมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  

 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลเมืองลำพูน โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังต่อไปนี้  

4M จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
การบริหารจัดการ 
(Management) 

 ผูบ้รหิารเห็นความสำคัญของ IT และ
พร้อมให้การสนบัสนุน 

 ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินงาน
ตามนโยบาย 
 ขาดการบังคับใช้ระเบียบในด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ได้ประกาศใช้อย่าง
จริงจัง 

อุปกรณ์และระบบ 
(Machine) 

 มีระบบ IT ใช้ทุกหน่วยงานภายใน
องค์กร 
 มีข้อมูลสำคัญต่องานราชการ เช่น 
ฐานข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และ
ฐานข้อมูลที่ดิน 
 มีระบบเครือข่ายภายในที่ปลอดภัย 
 มีระบบวิดีทัศน์ทางไกล ที่สามารถ
ประชุมทางไกลกับหน่วยงานอื่นใน
จังหวัดได ้

 ขาดการบูรณาการฐานข้อมลู 
 ขาดความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล 
 ช่องทางการเข้าถึงข้อมลูภาครัฐของ
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยัง 
ไม่รองรับการปฏิบัติงานทุกกระบวนงาน
ขององค์กร 
 มีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครอืข่าย
หลายระบบ หลายรุ่น บางส่วนใน
ปัจจุบันใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
การบำรุงรักษาไม่ครบถ้วน 

งบประมาณ 
(Money) 

 มีการจัดสรรงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัประจำทุกป ี

 สัดส่วนด้านงบประมาณมีน้อยไม่
เพียงพอตอ่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัล 

บุคลากร 
(Man) 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะด้าน IT  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั (บุคลากรบางส่วนยัง
ปรับตัวไมท่ันกับเทคโนโลยีดิจทิัล) 
 บุคลากรด้าน IT มีจำนวนน้อย ขาด
แรงจงูใจ ความก้าวหน้าไม่ชัดเจน เมื่อ
เทียบกับสายงานอื่น 

การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของเทศบาลเมืองล าพนู 

3.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) 
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 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลเมืองลำพูน โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกตามหลัก PESTEL Analysis สามารถสรุปแยกเป็นโอกาสและอุปสรรคได้ดังต่อไปนี้ 

PESTEL โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
นโยบาย กฎระเบยีบ 

(Political) 
 นโยบายในระดับรัฐบาลให้ความสำคัญ
ต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดจิิทลั 
หรือไทยแลนด์ 4.0 
 นโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานในจังหวัด
พัฒนาสูเ่มืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 พระราชบญัญัติการบริหารและการ
ให้บรกิารภาครัฐ ผ่านระบบดจิิทลั พ.ศ. 
2562 

 มีความไม่แน่นอนจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 กฎหมายระเบียบไม่สอดคล้องในการ
นำไปสู่การปฏิบัต ิ
 ปัญหาในข้ันตอนการตั้งงบประมาณ 
และการจัดซือ้จัดจ้างล่าช้า 
 ระเบียบราชการไม่เอื้ออำนวยในการ
นำอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน 

เศรษฐกิจ 
(Economics) 

 ทิศทางเศรษฐกิจดจิิทลัมากขึ้นแต่
ต้นทุนต่ำลง 

 เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ขบัเคลือ่น
แผนงานโครงการต่าง ๆ ยากลำบาก 

สังคม วัฒนธรรม 
(Social) 

 คนรุ่นใหม่มีการใช้สื่อดจิิทลัมากขึ้น 
 หน่วยงานมีการใช้สื่อโซเชียลมเีดียใน
การประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารให้ประชาชน 

 ความไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 
และพรบ.คอมพิวเตอร ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(Technology) 

 นวัตกรรมทำให้ประชาชนสะดวกขึ้น 
 ความก้าวหน้าและแนวโน้มของ
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการนำมาใช้ใน
หน่วยงาน 
 มีการนำเทคโนโลยมีาประยุกต์กบังาน
ของหน่วยงานได้หลากหลายมากขึ้น 
 อุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก 
 การให้บริการเน็ตประชารฐั โดยมีจุด
ให้บรกิารอินเทอร์เน็ตแบบไรส้าย     
(Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการสร้าง
โอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน 

 มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยทีี่รวดเร็ว
ทำให้ปรับตัวไม่ทัน 
 มีภัยคุกคามด้าน Cyber 
 ไฟกระชาก ไฟตก ทำให้อุปกรณ์
คอมพิวเตอรเ์กิดความเสียหาย 
 การใช้ซอฟท์แวรท์ี่ไม่มลีิขสิทธ์ิอาจทำ
ให้เกิดการฟ้องร้องเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

 หน่วยงานส่วนใหญม่ีสภาพแวดล้อมใน
การทำงานที่เหมาะสมและมีอปุกรณ์
ด้านดิจิทัลที่ใช้ในการปฏิบัตงิานอย่าง
เพียงพอ 

 บางหน่วยงานยังไม่มีจุดบรกิาร
ประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมลู 

กฎหมาย 
(Law) 

 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

 ความไม่เข้าใจในความผิดตาม พรบ.
คอมพิวเตอร ์

3.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) 
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บทที่ 4 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทลั 
ของเทศบาลเมืองลำพูน 
พ.ศ. 2563 – 2565 
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 จุดยืน (Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา (Strategic issue) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565 
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 
 
 

➢ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบงาน และฐานข้อมูล) : มีฐานข้อมูลและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเช่ือมโยงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินได้ 

➢ ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ครอบคลุม เข้าถึงได้
ง่าย และรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

➢ ด้านกระบวนการดำเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการ
องค์กรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 

➢ ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรมีความรู้และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

“มุ่งสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีดิจิทลั ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0” 
 

 
 

 
 

  1. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัและความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ 
  2. พัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนสู่การเป็นเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) 
  3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรมเพื่อการบริการประชาชน 
  4. พัฒนากระบวนการทำงานใหม้ีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรม 
  5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนสู่ยุคดิจิทลัหรือไทยแลนด์ 4.0 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบติัการดิจิทลัของเทศบาลเมืองล าพนู พ.ศ. 2563 - 2565 

4.1 จดุยนื (Positioning) 

4.2 วิสยัทศัน ์(Vision) 

4.3 พนัธกิจ (Mission) 
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 ภายในปี 2565 เทศบาลเมืองลำพูนเป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัทีท่ันสมัย 
 1. เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) : พัฒนาเมืองไปสู ่เมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย 2 ด้าน คือด้าน
เทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
 2. ด้านการบริการประชาชน : ปี 2565 ร้อยละ 80 ของการบริหารภาครัฐ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. ด้านบุคลากร : ปี 2565 ร้อยละ 50 ของบุคลากรมีความรู้ และเท่าทันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 4. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื ้นฐาน : ปี 2565 ร้อยละ 100 มีการจัดการด้านความมั ่นคง
ปลอดภัยที่สอดคล้องตามข้อบังคับและกฎหมายดิจิทัล 
 

 
 
 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

 เป้าประสงค์   เพื่อพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และบูรณาการให้ 
    ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนงาน  ติดตั้งหรือพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และบูรณาการ 
    ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด   จำนวนระบบงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ติดตั้งหรือบูรณาการให้ 
    ทำงานร่วมกัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว 

 เป้าประสงค์   เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสู่ 
    การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 แผนงาน  ส่งเสริมการนำนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 
    พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 
 ตัวชี้วัด   จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้าน 
    การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เป้าหมาย (Goals) 

4.5 ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา (Strategic issue) 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Service) 

 เป้าประสงค์   มีการบริการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมดิจิทัลให้ 
    สามารถเข้าถึงหรือรับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว 
 แผนงาน 3.1  ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
 ตัวชี้วัด   1. จำนวนงานบริการประชาชนที่บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม 
    2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 แผนงาน 3.2  การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
 ตัวชี้วัด   1. จำนวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่การบริการแบบดิจิทัล 
    2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 

 เป้าประสงค์   ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงาน และถูกใช้เพื่อการจัดการ 
    องค์กรอย่างครอบคลุม 
 แผนงาน   พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการ 
    และบริหารความต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด   1. จำนวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 
    2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 

 เป้าประสงค์   พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมี 
    องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
 แผนงาน 5.1   ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
 ตัวชี้วัด   จำนวนกิจกรรมหรือช่องทางที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรรม 
    ดิจิทัล 
 แผนงาน 5.2   พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ตัวชี้วัด   1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรภาครัฐและประชาชน 
    เข้ารับการฝึกอบรม 
    2. จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 
 แผนงาน 5.3   พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี 
    ดิจิทัล 
 ตัวชี้วัด   จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2563 – 2565  20 
 

บทที่ 5 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของเทศบาลเมืองลำพูน 
พ.ศ. 2563 – 2565 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และบูรณาการให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน : ติดตั้งหรือพัฒนาระบบงานหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และบูรณาการให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ติดตั้งหรือบูรณาการให้ทำงานร่วมกัน 
ตารางท่ี 1 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการปรับปรงุเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 
150,000 - - 150,000 กองการแพทย ์

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ Application 
Smart Queue 

100,000 100,000 - 200,000 กองการแพทย ์

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ชุมชน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 กองวิชาการและ
แผนงาน 

4 โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบรหิารจัดการ
เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ (E-office) เทศบาลเมือง
ลำพูน 

50,000 50,000 50,000 150,000 กองวิชาการและ
แผนงาน 

รวมงบประมาณ 1,300,000 1,150,000 1,050,000 3,500,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัหรือนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
แผนงาน : ส่งเสริมการนำนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 
ตัวชี้วัด : จำนวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ตารางท่ี 2 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(Smart Tourism City) 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 สำนักปลัดฯ 

2 โครงการจัดทำโปรแกรมเพือ่ใช้สำหรับ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวเมืองลำพูน 
(Application on mobile for travel in 
Lamphun) 

50,000 50,000 50,000 150,000 สำนักปลัดฯ 

3 โครงการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ ่นสู ่เมือง
อัจฉริยะที่ยั่งยืน (Lamphun Smart City/Smart 
Tourism/Smart Living) 

340,000 340,000 340,000 1,020,000 กองวิชาการฯ 
กองการแทพย ์

รวมงบประมาณ 1,390,000 1,390,000 1,390,000 4,170,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Service) 
เป้าประสงค์ : มีการบริการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงหรือรับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว 
แผนงาน 3.1 : ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
ตัวชี้วัด : 1. จำนวนงานบริการประชาชนที่บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม 
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตารางท่ี 3.1 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงเว็บไซต์ศูนย์บรกิาร

สาธารณสุขเทศบาลเมอืงลำพูน 
www.lmwcc.com 

40,000 - - 40,000 กองการแพทย ์

2 โครงการพัฒนา website เทศบาลเมอืงลำพูน 100,000 100,000 100,000 300,000 กองวิชาการฯ 
รวมงบประมาณ 140,000 100,000 100,000 340,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Service) 
เป้าประสงค์ : มีการบริการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงหรือรับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว 
แผนงาน 3.2 : การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
ตัวชี้วัด : 1. จำนวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตารางท่ี 3.2 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการ Smart Living คลินิกชุมชนอบอุ่น

เทศบาลเมอืงลำพูน 
300,000 300,000 300,000 900,000 กองการแพทย ์

2 โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 

20,000 20,000 20,000 60,000 กองคลงั 

รวมงบประมาณ 320,000 320,000 320,000 960,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 
เป้าประสงค์ : ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงาน และถูกใช้เพื่อการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม 
แผนงาน : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการ และบริหารความต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด : 1. จำนวนงานบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตารางท่ี 4 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยส์ิน 
20,000 20,000 20,000 60,000 กองคลงั 

รวมงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 60,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล เพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and 
Innovation) 
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน 5.1 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมหรือช่องทางที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
ตารางท่ี 5.1 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยคุณภาพ

การศึกษา 
50,000 50,000 50,000 150,000 กองการศึกษา 

2 โครงการหนึง่โรงเรียนหนึง่นวัตกรรม 50,000 50,000 50,000 150,000 กองการศึกษา 
รวมงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 300,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล เพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and 
Innovation) 
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน 5.2 : พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรภาครัฐและประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม 
   2. จำนวนบุคลากรและประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 
ตารางท่ี 5.2 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการระบบสารสนเทศเพือ่การพัฒนา

เทศบาล 
10,000 10,000 10,000 30,000 กองสวัสดิการสังคม 

รวมงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 30,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล เพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and 
Innovation) 
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน 5.3 : พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 
ตารางท่ี 5.3 : โครงการรองรับแผนงาน 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ หน่วยงาน 

2563 2564 2565  (บาท) ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการอินเตอรเ์น็ตเพื่อการศึกษา School 

online 
150,000 150,000 150,000 450,000 กองการศึกษา 

รวมงบประมาณ 150,000 150,000 150,000 450,000  
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บทที่ 6 
 

การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของเทศบาลเมืองลำพูน 

ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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การนำแผนปฏิบัติการดจิิทลัของเทศบาลเมืองลำพูนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 

 
 
 

 การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของเทศบาลเมืองลำพูนไปสู ่การปฏิบัติ นับเป็นขั ้นตอนที่มีความสำคัญ
เนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือกลไกที่สำคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม 
เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บคุลากร   
ทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนำแผนงานโครงการต่าง ๆ  ไปดำเนินการตามแนวทาง   
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของ
ตนเอง อีกทั้ง จะต้องมีการระดมสรรพกำลัง แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนา พันธกิจ และประ เด็นยุทธศาสตร์    
ที่วางไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการนำไปแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้ 

   การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการ 
  การเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจในแผนปฏิบ ัติ โดยการประชุมชี ้แจงทำความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทำแผน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ และเข้าใจทิศทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
  ➢ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ มีความเข้าใจ และผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ➢ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานได้ทราบ
เกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนงาน เป้าหมายการพัฒนา เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  ➢ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเปน็หลกัสำคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้
มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
  ➢ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

การน าแผนปฏิบติัการดิจิทลัของเทศบาลเมอืงล าพนู  

ไปส ู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผล  

6.1 การน าแผนปฏิบติัการดิจิทลัของเทศบาลเมืองล าพนูไปส ู่การปฏิบติั 
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   พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 
  พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงไป
ในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อให้เป็น
เครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
  ➢ สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ➢ สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ  ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันใน
ระดับหน่วยงาน 
  ➢ กำหนดขั ้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดยจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 
  ➢ ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดำเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ำเสมอว่าสามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
 

 
 
 

  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกำหนดตัวชี ้วัดความสำเร็จของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กำหนดระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 
  ➢ มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือสิ้นปี  
งบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อพิจารณา 
  ➢ นำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทำแผนงาน/โครงการ (ทบทวน) 
ในปีถัดไป เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ➢ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร ประชาชน และผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

 

6.2 การติดตามประเมินผล 
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