
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

  แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จัดท า
ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพื่อยกระดับไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ น าพาประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้
เป็นไปอย่างมีระบบในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภารกิจงานต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดในอนาคตได้ สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ 
 
 

สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 เร่ือง หน้า 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล  ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์  ๒ 
 ๑.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน   ๒ 

บทที่ ๒  นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เก่ียวข้อง ๓ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)                                    ๓ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๕ 
 ๒.๓ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๑๔ 
 ๒.๔ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)                        ๑๕ 
 ๒.๕ แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ              

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๑๗ 

บทที่ ๓  โครงสร้างและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ๒๐ 
 ๓.๑ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ๒๑ 
 ๓.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร 
๒๒ 

 ๓.๓ นโยบายการด าเนินงานด้านเทคโนโลยดิีจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 

๒๔ 

บทที่ ๔ การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ๒๕ 
 ๔.๑ สถานภาพด้านเทคโนโลยดิีจิทัล ๒๕ 
 ๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ๒๙ 
 ๔.๓ การวิเคราะห์ TOWS Matrix                                            ๓๑ 
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๓๕ 

 ๕.๑ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร       

๓๕ 

 ๕.๒ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๓๕ 

 ๕.๓ แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๓๖ 

 ๕.๔ สรุปแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ๓๖ 
บทที่ ๖  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล ๓๙ 
 ๖.๑ การบริหารจัดการ ๓๙ 
 ๖.๒ การติดตามประเมินผล ๓๙ 
 ๖.๓ สรุปตัวชี้วัด ๓๙ 

  



บทที่ ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 
       ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ท่ีให้ก าหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงาน
อิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ เมษายน 
๒๕๕๙ ให้การยกเลิกการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและให้เปล่ียนเป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลแทน ภายหลังได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๖ ก ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๒ โดยมาตรา ๔ ก าหนดให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๖        
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง” และมาตรา ๙ ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปี 
โดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต้องปรับปรุงห้วง
ระยะเวลาให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากแผนแม่บทฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครฉบับเดิม มีระยะเวลาครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนั้นจึงปรับห้วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและการให้บริการสาธารณแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความทันสมัยอันจะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการให้บริการประชาชน เป็นเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร สามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
สมุทรสาคร จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครขึ้น เพื่อร่วมก าหนดทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครพัฒนาดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 



๒ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
        ๑.๒.๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
        ๑.๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรองรับภารกิจการ
บริหารจัดการขององค์กร มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

๑.๓ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

      ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล 
ได้แก่ 

   - ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
   - แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
   - แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
   - แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 ๒) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ท่ีผ่านมา 
 ๓) ส ารวจสถานภาพในปัจจุบันของการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 
 ๔.) ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เปา้หมายของแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๕). การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยดิีจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 

นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เก่ียวข้อง 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบบันี้จัดท าขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และแนวทางการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้ 

๒.๑ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร  ์ชาติ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย มาตรา ๖๕ ท่ีก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง
ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ี กฎหมายก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีแนวทางและประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญดังนี้ 

 - การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 - การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรบัมือกับภัยคุกคามท้ังทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 
 - บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีเอื้อให้เกิดความมั่นคง ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
 - การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
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 - การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ 
ร่วมพัฒนาประเทศ 

 ๒) ยุทธศำสตร์ที่  ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีแนวทางและประเด็น 
การพัฒนาท่ีส าคัญดังนี้ 

 - การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
 - การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
 - การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 - การวางรากฐานท่ีแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีแนวทางและประเด็น
การพัฒนาท่ีส าคัญดังนี้ 

- การปรับเป ล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพื่อสร้างคนไทย  
ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
- การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
- การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีแนวทางและประเด็นการ

พัฒนาท่ีส าคัญดังนี้ 
- การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของ  

คนทุกกลุ่มในสังคม 
- การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างท่ัวถึง 
- การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
- การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง

และประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญดังนี้ 
- จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- วางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน ๒๕ ลุ่มน้ า ท้ังด้านอุปสงค์ และอุปทาน 
- พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
- พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
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๖) ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
มีแนวทางและประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญดังนี้ 
- การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
- การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐ สู่ความเป็นเลิศ 
- การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการ  

และมีความเป็นมืออาชีพ 
- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรมและ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๒.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ความผันผวนจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก (Global Magatrends) ร่วมกับผลกระทบและ

ปัจจัยเร่งจากแพร่ระบาดของโรคโควิค -19 น ามาซึ่งโอกาสและความเส่ียงหลากหลายประการส าหรับประเทศไทย             
การสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสและลดทอนความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ประเทศไทย
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการเร่งรัดแก้ไขข้อจ ากัดและความเปราะบางของประเทศไทยท่ีมีอยู่เดิม           
พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในหลากหลายมิติเพื่อให้สามารถขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทยระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จึงมีจุดประสงค์ท่ีจะ
พลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ซึ่งครอบคุลมต้ังแต่การเปล่ียนแปลงในระดับโครงสร้าง 
นโยบาย และกลไก เพื่อปรับเปล่ียนองคาพยพในมิติต่างๆ ของประเทศไทยให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัต
และบริบทของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเพื่อสร้างสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จาก การพัฒนา  
แก่ทุกส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และรักษา
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ท้ังนี้ การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลลัพธ์ในการพลิกโฉมประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๓ มีเป้าหมายหลักเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีมี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดย 
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบส าคัญท่ีต้องด าเนินการ ๔ ด้าน ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบได้ก าหนด “หมุดหมาย” ท่ีประเทศไทยควรบรรลุในช่วงระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี้ 

๑ เศรษฐ กิจ มูลค่ ำสู งที่ เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  (High Value-Added Economy)            
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  พร้อมกับการลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมท่ีมีความส าคัญ แต่มีความเส่ียงท่ีจะสูญเสีย
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ความสามารถในการแข่งขันในอนาคตหากไม่มีการปรับตัว และส่งเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอดรับกับ
ทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลก ประกอบด้วย ๖ หมุดหมาย 

 หมุดหมำยที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพื่อ
มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดด้านผลิตภาพ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต รวมถึงลดการ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 ขอบเขต 
๑) ภาคการเกษตรของไทยได้รับการปรับโครงสร้างให้เป็นภาคการผลิตท่ีมีผลตอบแทนสูง           

ผ่านการยกระดับผลิตภาพ การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และการปรับเปล่ียนประเภทของการผลิต         
จากการผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มต่ า ไปสู่การผลิตท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการ    
ของตลาด โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการผลิต และการพัฒนาศักยภาพของเกษตร 
ด้วยการสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร 

๒) เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรท่ีหลากหลาย อาทิ การขายตรง
ให้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้ส่งออก การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท าเกษตร
พันธสัญญากับผู้แปรรูป 

๓) โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนาให้
เพียงพอต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพ อาทิ แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร 

๔) เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้            
ทางการเกษตรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

 หมุดหมำยที ๒ ไทยเป็นจุดหมำยของกำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน เพื่อพลิกฟื้น
รูปแบบการท่องเท่ียวไทยจากกิจกรรมการท่องเท่ียวมูลค่าต่ าท่ีเน้นปริมาณนักท่องเท่ียวจ านวนมากและส่งผล
ให้เกิดความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมอย่างรวดเร็ว สู่การท่องเท่ียวที่ใช้จุดเด่นและความสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่า บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีได้รับการฟื้นฟู อันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ขอบเขต 
๑) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณค่าและ

ใส่ใจในความยั่งยืน 
๒) การท่องเท่ียวไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเท่ียวรูปแบบเฉพาะ เช่น การท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ เชิงอาหารและวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ และเชิงกีฬา 
๓) แหล่งท่องเท่ียวได้รับการดูแลรักษาให้มีความยั่งยืนและเน้นคุณค่าอย่างเหมาะสมกับ

พื้นท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



๗ 
 

๔) รายได้จากการท่องเท่ียวมีสัดส่วนการกระจายตัวสู่เมืองรองในทุกภูมิภาค และกระจาย
ตัวสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นท่ีมากขึ้น ผ่านการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นท่ีอย่าง
เต็มศักยภาพ 

 หมุดหมำยที่  ๓ ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำของอำเซียน เพื่ อปรับนิ เวศ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดสามารถในการแข่งขัน        
ของประเทศและเพิ่มการจ้างงานในอนาคต รวมท้ังสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศและ          
ก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

ขอบเขต 
๑) อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยปรับตัวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
๒) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์สูง มีการ

สนับสนุนการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง 

๓) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีมาตรการลดผลกระทบท่ีจะมีผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ด้ังเดิมและภาคการผลิตอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงาน 

๔) ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป รถโดยสารสาธารณะในเมืองหลักปรับสู่ระบบการขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าท้ังหมด 

๕) ประเทศไทยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างเพียงพอครอบคลุมเส้นทางคมนาคมส าคัญท่ัว
ประเทศ 

 หมุดหมำยที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง โดยพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการด้านสุขภาพท่ีประเทศไทยมีฐานเดิมท่ีแข็งแรงและ  
มีห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงต่อเนื่องภาคการผลิตท่ีหลากหลาย ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต 

ขอบเขต 
๑) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ท่ีมีพื้นฐานอยู่บน

ศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเป็นเครื่องยนต์ส าคัญท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีข้ันสูงอย่างต่อเนื่อง 

๒) ประเทศไทยมีช่ือเสียงด้านการรักษาโรคเฉพาะทางและบริการทางการแพทย์ขั้นสูง เช่น  
การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดหัวใจ และการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางของบริการ 
ทางการแพทย์ บริการด้านความสวยความงามและบริการส่งเสริมสุขภาวะ 

๓) ระบบสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณภาพและขยายศักยภาพ มีการปรับสู่ Smart Medical/         
Smart Healthcare โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับกับการด ารงชีวิตสมัยใหม่และเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วย
สนับสนุนความต้องการใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

๔) บุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ผู้บริการจากท้ังในและต่างประเทศ 



๘ 
 

 หมุดหมำยที่ ๕ ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและจุดยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญ
ของภูมิภำค โดยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยให้สามารถสนับสนุนการเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อภายในอาเซียน รวมท้ังพัฒนาความพร้อม      
ด้านส่ิงอ านวยทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก 
(Global Value Chains; GVCs) ของไทย แนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน 

ขอบเขต 
๑) ประเทศไทยเป็นประตูการค้า บริการ และการลงทุนท่ีส าคัญของอาเซียน โดยมี

กฎระเบียบและกระบวนการน าเข้าส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
และเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน 

๒) ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง
สินค้าและการค้าผ่านแดน ยกระดับระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการเช่ือมโยงโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมขนส่งในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ 

๓) ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการจูงใจสนับสนุนให้เกิดขยายตัวด้านการค้าและการ
ลงทุน การจัดท าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเช่ือมโยงผู้ประกอบการใน
ประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค้าการลงทุนโลก (Global Value Chains) 

๔) ผู้ประกอบการและแรงงานด้านโลจิสติกส์ของไทยมีองค์ความรู้และทักษะท่ีเหมาะสม
ส าหรับการให้บริการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับ
รูปแบบธุรกิจท่ีสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลง และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากล 

 หมุดหมำยที่ ๖ ไทยเป็นฐำนกำรผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัลของอำเซียน 
โดยพัฒนาต่อยอดจากการเป็นฐานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบด้ังเดิมสู่การเป็นฐานการผลิ ตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการด้านดิจิทัล อาทิ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
เพื่อยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเกื้อหนุนการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  
ในทุกภาคส่วน 

ขอบเขต 
๑) ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ดิจิทัลคอนเทนต์ และเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลท่ีส าคัญของอาเซียน 
๒) เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะและบริการด้านดิจิทัล ท้ังด้านซอฟแวร์และการสร้างสรรค์ดิ จิทัลคอนเทนต์ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ พร้อมท้ังมีกลไกสนับสนุนให้
เกิดการน าเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๓) ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจด้านดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แรงงานท่ีมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ และกฎระเบียบท่ี          
เท่าทันการเปล่ียนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง 



๙ 
 

๔) ภาครัฐมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยทุกภาคส่วนมีความ
ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประชาชนและผู้ประกอบการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์และปลอดภัย 

๒ สังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) เพื่อให้ทุกกลุ่มคนใน
ประเทศมีโอกาสเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนได้รับความคุ้มครองทาง
สังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหล่ือมล้ าลดลงในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ            
และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการแข่งขันท่ีเปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อลด         
ความเหล่ือมล้ าในเชิงธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพในเมือง
หลักและท้องถิ่นต่างจังหวัด เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในเชิงพื้นท่ี ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างตรงกับ
และความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้และการจัดความคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพลวัตการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic 
Mobility) ประกอบด้วย ๓ หมุดหมาย ได้แก ่

หมุดหมำยที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ โดยเพิ่ม
โอกาสและเร่งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจ และสร้างเสริมสมรรถนะในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว อันจะช่วยลดทอนความเส่ียงและข้อจ ากัด     
ของ SMEs ท้ังในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังส่งเสริม
ศักยภาพและบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ขอบเขต 
๑) ประเทศไทยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของ SMEs โดยมีการ

แข่งขันทางการค้าท่ีเปิดกว้างและเป็นธรรม ความเหล่ือมล้ าระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและนวัตกรรมการเงินทางเลือกท่ีเหมาะสม องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็น รวมถึงตลาด
ภาครัฐและช่องทางตลาดใหม่ๆ ลดลง โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีตรงกับความต้องการเฉพาะของ
ผู้ประกอบการ 

๒) SMEs ไทยมีศักยภาพสูง ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมโดยเฉพาะ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนารูปแบบธุรกิจ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ตลอดจน
สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต อาทิ ผลิตภัณฑ์ ท่ีเป็ นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมหรือสินค้าและบริการทางสุขภาพ 

๓) SMEs ไทยมีบทบาทในภาคการส่งออกมากขึ้น สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ 
โดยเหมาะสมในภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

๔) วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ ผลิตได้และขายเป็น สามารถน าอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและ        
ภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 



๑๐ 
 

๕) วิสาหกิจเพื่อสังคมขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อาทิ การสร้างการมีส่วนร่วมและกระจายผลประโยชน์จากการด าเนิน
ธุรกิจไปสู่ชุมชน การสร้างงานในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมำยที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภำคที่มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจทันสมัย 
และน่ำอยู่ โดยผลักดันการพัฒนาพื้นท่ีท้ังในมิติการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพของพื้นท่ี
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นท่ีให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนสถาบันการศึกษา  
และภาคเอกชน ในการออกแบบและขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีเหมาะสมและตอบโจทย์ ความต้องการของคนใน
พื้นท่ี 

ขอบเขต 
๑) พื้นท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนา

เมืองหลักและการเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท้ัง            
ในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างเมืองและชนบทโดยรอบ 

๒) บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข มีคุณภาพ
มาตรฐานใกล้เคียงกันระหว่างพื้นท่ี รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณบุคลากร และทรัพยากรท่ีส าคัญอื่นๆ       
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

๓) พื้นท่ีเศรษฐกิจและเมืองหลักท่ัวประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่ัวถึง             
มีประสิทธิภาพ และด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งในเมือง และ         
ระบบสารสนเทศดิจิทัลท่ีมีความครอบคลุม สามารถเข้าถึงไ ด้เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค       
และพัฒนาปัจจัยดึงดูดการพัฒนาสู่ภูมิภาค (Pull Factors) อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังมีส่ิงอ านวยความสะดวก
และโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและยั่งยืน (Eco-living) 

๔) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณะ ขณะท่ีชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องท่ีอย่างแท้จริง 

หมุดหมำยที่ ๙ ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำง
สังคมที่ เพียงพอ เหมำะสม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยระบุ
กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา และความจ าเป็น ไปสู่การออกแบบนโยบายตัดวงจรการส่งผ่านความยากจนข้ามรุ่นได้อย่าง
เจาะจง รวมถึงออกแบบระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการท างานท่ี
เปล่ียนไป เพื่อแก้ไขปัญหา ลดความเส่ียง และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุด 

ขอบเขต 
๑) ความยากจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแบบมุ่งเป้า 

และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถระบุตัวบุคคล ปัญหา และความต้องการได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
๒) นโยบายการเงินการคลัง และกฎหมายสามารถสนับสนุนการกระจายรายได้ และสร้าง          

ความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๑ 
 

๓) ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม ท่ั วถึง และมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะในชนบทและพื้นท่ีห่างไกล เพื่อลดความเหล่ือมล้ าของโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและระหว่างพื้นท่ี 
(Digital divide)  

๔) เด็กจากครอบครัวยากจนได้รับการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับได้อย่างเสมอภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเล่ือนขั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมอันจะน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าในประชากรรุ่นถัดไป 

๕) คนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท          
ความจ าเป็นบนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง 

๖) ระบบประกันสังคมได้รับการพัฒนาท้ังในด้านรูปแบบ เงินสมทบ และสิทธิประโยชน์        
ให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะการท างานท่ีหลากหลายสามารถจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบและสร้างหลักประกันให้แก่แรงงานในภาวะวิกฤตได้ 

๗) ระบบความคุ้มครองทางสังคมของไทยมีความบูรณาการ เช่ือมโยงกันต้ังแต่ระดับ
นโยบาย ฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประมวลผล โดยมีระบบท่ีสามารถระบุชุดสิทธิของ  
ความคุ้มครองทางสังคมท่ีแต่ละบุคคล/ครัวเรือนพึงได้รับ 

๓ วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (High Sustainability) เพื่อส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีเอื้อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศพร้อมท้ังสามารถ
รับมือและมีภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมุ่ง
จัดการกับปัญหาท่ีเป็นภัยคุกคามส าคัญท้ังในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่          ปัญหาขยะ มลพิษ
ทางน้ า มลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจกและความเส่ียงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่  

หมุดหมำยที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ โดยการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการเพื่อให้ขยะและน้ าเสียได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนท่ีสูงขึ้นการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนให้เป็นแหล่งพลังงานหลักส าหรับการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศรวมท้ั ง
ส่งเสริมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ          
การผลิตสินค้าท่ีมาจากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ า เป็นต้น 

ขอบเขต 
๑) ขยะได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น ผ่านการปรับปรุงระบบ

การจัดการ รวมท้ังการแก้ไขหรือก าหนดกฎระเบียบท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม อาทิ การก าหนดมาตรการเชิงบังคับ
ส าหรับการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง การมีข้อก าหนดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เอื้อต่อ 
การรีไซเคิล การพัฒนากลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตสินค้าจากวัสดุเหลือใช้ 



๑๒ 
 

๒) ประเทศไทยมีศักยภาพในการรีไซเคิลน้ าท้ิง โดยเริ่มจัดระบบในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม อาทิ 
นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนขนาดใหญ่ 

๓) พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานส าหรับการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของ
ประเทศ โดยการปรับเปล่ียนตลาดการซื้อไฟฟ้าสู่รูปแบบตลาดเสรีเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของผู้ผลิตรายย่อยและภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าและการจัดการให้สามารถ
รองรับไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น 

๔) การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนท่ีสูงขึ้นท้ังในระบบขนส่งมวลชนและยานพาหนะส่วนบุคคล 
๕) ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ าตลอดวงจรชีวิต

ได้รับการสนับสนุน ท้ังในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการผลิต และมาตรการทางการเงิน
การคลังเพื่อจูงใจผู้บริโภค 

หมุดหมำยที่  ๑๑  ไทยสำมำรถลดควำมเสี่ ยงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ  
และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยมุ่งจัดการพื้นท่ีท่ีประสบภัยธรรมชาติซ้ าซาก และพื้นท่ีท่ีมีแนวโน้ม          
จะเผชิญกับผลกระทบท่ีรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้มีความเส่ียงท่ีลดลงผ่านการใช้
มาตรการป้องกันภัยท่ียั่งยืนและมาตรการการปรับตัวท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและการด าเนินชีวิต          
ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อการป้องกันความเส่ียง         
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการภัยและขีดความสามารถในการรับมือกับภัยของทุกภาคส่วน 

ขอบเขต 
๑) พื้นท่ีประสบภัยธรรมชาติซ้ าซากและพื้นท่ีท่ีมีแนวโน้มจะเผชิญกับผลกระทบท่ีรุนแรง

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการจัดการให้มีความเส่ียงท่ีลดลง ผ่านการใช้มาตรการป้องกันภัย 
ท่ียั่งยืนและมาตรการการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

๒) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อการป้องกันความเส่ียงและผลกระทบจาก          
ภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ป่าต้นน้ า ป่าชายเลนและพื้นท่ีชุ่มน้ าได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพดี 

๓) เป้าหมายด้านการลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการลดกระทบจากก าร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการบูรณาการเข้ากับการวางแผนการพัฒนาพื้นท่ี ท้ังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงก่อสร้าง 

๔) ระบบการจัดการภัย ท้ังการคาดการณ์ การเตือน การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิด
ภัย ในทุกระดับได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

๕) ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติและ
การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคน
เปราะบาง อาทิ คนยากจน และเกษตรท่ีมีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น 

 



๑๓ 
 

๔ ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) เพื่อ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนท่ีมีความส าคัญต่อการเปล่ียนผ่านประเทศไปสู่การเป็น “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการท่ีมี
ผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการประชาชน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย ๒ หมุดหมาย ได้แก่ 

หมุดหมำยที่  ๑๒ ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์         
กำรพัฒนำแห่งอนำคต โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและให้ความส าคัญกับ 
การเสริมสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในยุคใหม่อย่างรอบด้าน รวมถึงการปรับปรุงการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/New skill) ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการ
อย่างตรงจุด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการบริหารจัดการก าลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยเพื่อลดทอน
ความเส่ียงในการขาดแคลนก าลังแรงงาน 

ขอบเขต 
๑) ระบบการศึกษาไทยต้ังแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันภายในประเทศ

และเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะ      
ด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม   
(Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับ  
ความแตกต่าง และการส่ือสารและการท างานร่วมกับผู้อื่นพร้อมท้ังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒) ระบบการศึกษาและกลไกท่ีเกี่ยวกับเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพของ
เด็กแต่ละกลุ่ม ต้ังแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กละเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – 
๒๔ ปี ท่ีไม่ได้ท างานหรือไม่ได้อยู่ในระบบฝึกอบรมใดๆ) 

๓) สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีปริมาณและ
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) 

๔) ระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/Upskill/         
New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจ
มูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และส าหรับผู้มีความเส่ียงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมั ติ           
กลุ่มวัยแรงงานตอนปลายและผู้สูงอายุ 

๕) นโยบายการบริหารจัดการก าลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และสามารถ
ลดทอนความเส่ียงในการขาดแคลนก าลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณ การยกระดับผลิตภาพ          
แรงงานไทย และการดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ 



๑๔ 
 

๖) ระบบการบริหารจัดการก าลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านก าลังคนของประเทศ             
มีความบูรณาการ น าไปสู่การออกแบบนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่การส่งเสริมการเล้ียงดูบุตร  
การปฏิรูปส่ือและอุตสาหกรรมบันเทิง และมีจิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม 

หมุดหมำยที่ ๑๓ ไทยมีภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง โดยปรับปรุงการท างานของภาครัฐให้มีความ
บูรณาการและเป็นเอกภาพ ต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะการแก้ไข
กฎหมายกฎระเบียบภาครัฐให้ทันสมัย และการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐให้มีความ ยืดหยุ่น
และเอื้อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง 

ขอบเขต 
๑) การท างานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ 

จนถึงการติดตามประเมินผล ท้ังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการด าเนินงานร่วมกับภาคี
การพัฒนาอื่นๆ 

๒) โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียน ควบรวมหรือยกเลิก
ภารกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓) ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น และมี        
การบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

๔) การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปล่ียนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
เต็มรูปแบบ 

๕) กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน มีการบังคับใช้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไป สู่การเป็น  
Hi-Value and Sustainable Thailand  

๖) ทุกภาคส่วน ท้ังภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการ
ออกแบบ จัดท า และขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึง 
มีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการท างานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๒.๓ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน 
๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยยึดถือความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์ สูงสุดจากพลวัตของ 
เทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อม ของประเทศ และ 
การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนแผนฯ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูป อย่างแท้จริงใน 
ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาครัฐ โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการ พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้ 



๑๕ 
 

วิสัยทัศน์ : ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
           ดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึง ประเทศไทยท่ีสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อื่นใด เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล หรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย
ออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 

๑) Digital Foundation (๑ ปี ๖ เดือน) เป็นระยะท่ีประเทศไทยมุ่งลงทุนและสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๒) Digital Thailand I : Inclusion (๕ ปี) เป็นระยะท่ีประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
ท่ีท าให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย สามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 

๓) Digital Thailand II : Full Transformation (๑๐ ปี) เป็นระยะท่ีประเทศไทยเข้าสู่การเป็นดิจิทัล
ไทยแลนด์ท่ีขับเคล่ือนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายของแผน 

๔) Global Digital Leadership (๑๐ - ๒๐ ปี) เป็นระยะท่ีประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

 
๒.๔ แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานและ 
การให้บริการภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ังสอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติต่าง ๆ โดย 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เช่ือมโยง และร่วมกันสร้างบริการท่ีมีคุณค่าให้ประชาชน  
โดยให้ความส าคัญใน ๖ ประเด็น ได้แก่ การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ การเกษตร ความเหล่ือมล้ า 

ทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน และการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) งบประมาณรวมท้ังส้ิน ๖,๕๐๔.๖๙ ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
- เพื่อให้มีกรอบการขับเคล่ือนกิจกรรม/โครงการท่ีชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 
- เพื่อก าหนดกรอบการขับเคล่ือนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลท่ีส าคัญ ส าหรับก าหนดประเด็น

แผนบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 
- เพื่อก าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคล่ือนประเด็นท่ีเกี่ยวข้องพร้อมกรอบ

งบประมาณในการด าเนินงาน 



๑๖ 
 

- เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป้ำหมำย  
- ลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน 
- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ของไทย 
- การท างานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและก าหนดนโยบายส าคัญของประเทศ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

 ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ๗ แผนงาน ๑๗ โครงการ 
   ตัวอย่างกลไก/มาตรการ 

- เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีประชาชนเข้าถึงได้ 
- พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐในการให้บริการประชาชน 

 ตัวอย่างโครงการ 
- การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
- การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐ 
- การพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับจัดเก็บข้อมูลสิทธิสวัสดิการประชาชนในพื้นท่ี 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร 

หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(งบประมาณ ๔,๘๗๙.๘๗ ล้านบาท)  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ อ ำนวยควำมสะดวกภำคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประกอบด้วย ๕ มาตรการ ๖ แผนงาน ๘ โครงการ 
ตัวอย่างกลไก/มาตรการ 

- จัดให้มีระบบดิจิทัลอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการ 
- ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ ท่ีเอื้อต่อผู้ประกอบการในการด าเนิน

ธุรกิจ 
ตัวอย่างโครงการ 

- ระบบรับค าขออนุญาตเพื่ออ านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ 
- ศูนย์พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริการดิจิทัลส าหรับภาคธุรกิจ 

หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. สพร. และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(งบประมาณ ๕๑๘.๔๖ ล้านบาท) 
 
 
 



๑๗ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ผลักดันให้เกิดธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐในทุกกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ  
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ๔ แผนงาน ๑๑ โครงการ 
ตัวอย่างกลไก/มาตรการ 

- จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย แลกเปล่ียน เช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ 
- พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ตัวอย่างโครงการ 
- การพัฒนาศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
- การพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สพร. (งบประมาณ ๙๔๖.๓๖ ล้านบาท) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล 
ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ๓ แผนงาน ๕ โครงการ 
ตัวอย่างกลไก/มาตรการ 

- จัดให้มีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศ 
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐในรูปแบบดิจิทัล 

ตัวอย่างโครงการ 
- การพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล 
- การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจนโยบาย

ของรัฐ 
    หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน 

ก.พ.ร. และ สพร. (งบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท) 

แนวทำงกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล 
- กลไกเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
- กลไกการด าเนินงานและการพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ ผ่านการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

ภายใต้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
- กลไกการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีและภาคเอกชน 
- กลไกการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการด้านบุคลากรภาครัฐ 

 
๒.๕ แนวทำงกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในระยะ ๕ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนาตนเอง
และสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 



๑๘ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้ภาครัฐมีก าลังคนท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลท่ีเหมาะสม ท่ีจะเป็นกลไกขับเคล่ือนท่ีส าคัญในการ

ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท้ังนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๒) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี      
มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้ำหมำย 
ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการ เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการเพื่อความเท่าเทียมและลดความเหล่ือมล้ า โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัว มีทักษะและศักยภาพท่ีเหมาะสมต่อการปรับเปล่ียนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) เป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐท่ีสามารถก าหนดนโยบายและทิศทาง 
ขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน  
การปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน หรือการให้บริการองค์กรให้มีความทันสมัย 

๒) ผู้อ านวยการกอง (Management) เป็นผู้บริหารการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร  
ท่ีสามารถส่ือสารนโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมส่ังการ ก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ ติดตาม
ดูแลให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

๓) ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย  
ท่ีสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๔) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐท่ีสามารถให้บริการ 
ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก หรือให้ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัลแก่ประชาชนและผู้รับบริการ 

๕) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เป็นผู้ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี 
ขององค์กรท่ีสามารถบริหารโครงการหรือเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบบให้แก่หนว่ยงาน 

๖) ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Other) เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐท่ีรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  
และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย 

ทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ 
๑) ในการสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียนภาครัฐ เป็นรัฐบาล

ดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะท่ีควรให้การส่งเสริมและพัฒนา ๕ มิติการเรียนรู้ ๗ กลุ่มทักษะ ดังนี้ 
มิติที่ ๑ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) 
มิ ติที่  ๒ เข้ าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่  กลุ่มทักษะ  

ด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบั ติตาม กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital 
Governance, Standard and Compliance Skill Set) 



๑๙ 
 

มิ ติที่  ๓ ใช้ดิ จิ ทัลเพื่ อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย ๒ กลุ่มทักษะ ได้แก่  กลุ่มทักษะ 
ด้ าน เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อยกระดั บ ศั กยภาพ องค์ กร (Digital Technology Skill Set) และก ลุ่ มทั กษะ  
ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการ ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process 
and Service Design Skill Set) 

มิติที่ ๔ ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มทักษะ ได้แก่       
กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic Management Skill Set) และ  
กลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 

มิติที่ ๕ ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่       
กลุ่มทักษะด้านการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set) 

๒) ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะใด และข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใด ควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิ จิ ทัลใดบ้าง  
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด 

แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนภำครัฐให้มีทักษะด้ำนดิจิทัล 
๑) ก าหนดให้ “การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” และ “การสร้าง 

และพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบั ติงานได้อย่างรอบรู้ ” เป็นประเด็นหลัก 
ในการพัฒนา 

๒) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

๓) ก าหนดให้ เป็นหน้าท่ีของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการน ารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา  
๗๐ : ๒๐ : ๑๐ (๗๐% เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ส่วน ๒๐% เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน และ 
๑๐% เรียนรู้จากการฝึกอบรม) มาปรับใช้ในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนเองและผู้อื่น 

๔) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรวมถึง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมท้ังจัดด าเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ    
แต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามท่ี ก.พ. ก าหนด 



บทที่ ๓ 

โครงสร้ำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
 
๓.๑ โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
       อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
ข้อ ๒๓๙ ข้อ ๒๓๑  ข้อ ๒๓๖ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
จังหวัดสมุทรสาคร ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
จังหวัดสมุทรสาคร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แบ่งส่วนราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดังนี้ 

๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒) ส านักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๓)  กองคลัง 
๔)  กองช่าง 
๕)  กองสาธารณสุข 
๖)  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๗)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘)  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
๙)  กองการเจ้าหน้าท่ี 
๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน  

 



มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังนี ้
๒๑ 



๒๒ 
 

๓.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
 วิสัยทัศน์ : เมืองน่าท างาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เมืองน่าท างาน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนและ     
การประกอบอาชีพ ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเท่ียว เกิดการกระจายรายได้และการจ้างแรงงาน 

บ้านน่าอยู่อาศัย หมายถึง มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ปราศจากมลพิษท้ังอากาศ ขยะ น้ าเสีย มีทรัพยากรธรรมชาติ         
ท่ีสมบูรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนมีความเป็นอยู่ ท่ีดี ได้รับความ
ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง   

ก้าวไกลด้วยการศึกษา หมายถึง การพัฒนาใน ๓ ส่วน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และเด็ก เยาวชนและประชาชน 

➢ สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาท้ังในสังกัดและนอกสังกัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความ 
 พร้อมในด้านอาคารสถานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร  
 รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนต่างๆท่ีทันสมัย 
 สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
➢ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการเพิ่ม 

 ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการเรียน 
 การสอนอย่างต่อเนื่อง 

➢ เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการ 
 เรียนรู้ และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเอง 

 ให้ทันโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 สร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปสู่คน
รุ่นหลัง  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมประชาชนยึดหลักการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ 

พันธกิจ 
           ๑) ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย 
         ๒) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม ประเพณี
และวัฒนธรรมท่ียั่งยืน 
         ๓) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
          ๔) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
               ๕) พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรอุตสาหกรรมให้มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานสากล 

    ๖) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
    ๗) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ

วางแผน การท างาน และกระบวนการตรวจสอบ 



๒๓ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. การพัฒนาการศึกษา (๑) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 

(๒) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต (๑) ส่งเสริมงานสาธารณสุข 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
(๓) การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๔) ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม 
(๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
     ท้ังด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด 
(๒) พัฒนาระบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงรุก 
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน (๑) การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(๒) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
(๓) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 

๕. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อม ท้ังทางธรรมชาติ  
     และประวัติศาสตร์ 
(๒) การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ 

๖. การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

(๑) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
(๒) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

 
จุดเน้นของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะเป็นในลักษณะ 
เสริมการพัฒนานอกเหนือจากท่ีหน่วยงานอื่นๆ ได้มีการวางแผนไว้  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์จะให้ความส าคัญ 
ใน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ 
       ๑) พัฒนำคุณภำพชีวิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) จังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบอย่างมาก การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เพื่อขับเคล่ือนนโยบายด้านสุขภาพในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการป้องกัน การควบคุม โรคระบาด โรคติดต่อ 
รวมถึงส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านการศึกษาก็ยังมุ่งเป้าให้เกิดการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานท้ังในเรื่อง
ครูผู้สอน ส่ือการเรียนการสอน และอาคารท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 



๒๔ 
 

            ๒) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมถึง
ภัยธรรมชาติ  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดถูกท าลายและส่ิงแวดล้อมอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญอันดับต้นของจังหวัด  จากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครจึงถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุม
มลพิษตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๓๘)  
               ๓) กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต
ของประชาชน  ท้ังเรื่องของน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค  เส้นทางการคมนาคมท่ีได้มาตรฐานเช่ือมการคมนาคม
ภายในจังหวัด  บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อภาคเกษตรและการป้องกันปัญหาอุทกภัย 
 
๓.๓ นโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อจัดท าบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยดิีจิทัล ดังนี้  

ด้ำนที่ ๑ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
ข้อ ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลก    
ข้อ ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมถึงศิลปะและดนตรี  
ด้ำนที่ ๒ นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต  

ข้อ ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี ประสานงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ด้ำนที่ ๓ นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ และส่งเสริมอำชีพ  
ข้อ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ  

เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ  
ด้ำนที่ ๖ นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  

ข้อ ๖.๑ ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
เพื่อพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

ข้อ ๖.๕ สนับสนุนโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  

 
 
 



 

บทที่ ๔ 

กำรวิเครำะห์สถำนภำพและสภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดย
อาศัยการวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาพแวดล้อมขององค์กรตามรูปแบบการวิเคราะห์ และเทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาวิเคราะห์ 

๔.๑ สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
สถานภาพด้านเทคโนโลยดิีจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แบ่งออกได้เป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้านระบบสารสนเทศ  ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

๔.๑.๑ ด้ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แม่ข่ำย  
         พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีใช้งานอยู่มีความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ี

หลากหลายระดับ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ Dual Core มีประสิทธิภาพการใช้งานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในปัจจุบันได้ในระดับปานกลางส าหรับอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงอื่น เช่น เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี เครื่องพิมพ์  Ink Jet หรือ
เครื่องพิมพ์ชนิดอื่น ๆ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีจ านวน ๓ เครื่อง และอุปกรณ์จัดเก็บ Log 
File ส าหรับ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบจัดเก็บภาษีออนไลน์ งานระบบเว็บไซต์ งานจัดเก็บระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อบริการบุคลากรและประชาชนท่ัวไป สรุปจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ  ท่ีช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อด าเนินงานภายใต้ภารกิจของ   
แต่ละส่วนราชการได้ ดังนี้ 

ล ำดับที่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(เคร่ือง) 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ๑๑๙ 
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ ๑๗ 
๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ ๑๕ 
๔ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน ๗ 
๕ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ๒ 
๖ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ๑๖ 
๗ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๓ 
๘ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ๑ 
๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๑๖ 

๑๐ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ๑๒ 



๒๖ 
 

ล ำดับที่ รำยกำร 
จ ำนวน 
(เคร่ือง) 

๑๑ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ๔๙ 
๑๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า Network ๔๓ 
๑๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ๐ 
๑๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี Network ๙ 
๑๕ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับกระดาษขนาด A3 ๒ 
๑๖ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ๑ 
๑๗ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์หรือ LED สี ๒ 

 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์หรือ LED ขาวด า ๓ 
๑๘ เครื่องสแกนเนอร์ ๑๐ 
๑๙ เครื่องส ารองไฟฟ้า ๑๒๐ 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ไม่รวมอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร, รพ.สต. และโรงเรียนในสังกัด) 
 
 แยกประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอำยเุคร่ืองที่มีอำยุต้ังแต่ ๗ ปีขึ้นไป ได้ดังนี้  

ล ำดับที่ รำยกำร 
อำยุต้ังแต่ ๗ ปี
ขึ้นไป (เคร่ือง) 

จ ำนวน
ช ำรุดจำก
ทั้งหมด 
(เคร่ือง) 

จ ำนวน 
ทั้งหมด 
(เคร่ือง) 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ๒๕ ๗ ๑๑๙ 
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี ๑ 
๑๕ ๑ ๑๗ 

๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๒ 

๑๓ ๐ ๑๕ 

๔ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน ๕ ๐ ๗ 
๕ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล ๑ ๐ ๒ 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ไม่รวมอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร, รพ.สต. และโรงเรียนในสังกัด) 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

แยกประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอำยุเคร่ืองที่มีอำยุต้ังแต่ ๗ ปีขึ้นไปของแต่ละส่วนรำชกำร ได้ดังนี้ 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ไม่รวมอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร, รพ.สต. และโรงเรียนในสังกัด) 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้างต้นพบว่า เป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปีหรือ ๑๐ ปี บางเครื่องไม่สามารถรองรับซอฟท์แวร์รุ่นล่าสุดท่ี
ทันสมัยกว่าได้ 

- ระบบเครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ านวน ๒ คู่สาย  ดังนี้ 
  ๑) คู่สายท่ี ๑ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) อัตราความเร็วใน
การรับ - ส่งข้อมูล ๖๐/๖๐/๖ Mbps ความเร็วดาวน์โหลด ๖๐ Mbps ความเร็วอัปโหลด ๖๐ Mbps ส าหรับ
ภายในประเทศ ส่วนต่างประเทศใช้ได้ ๖ Mbps  คู่สายนี้รองรับการใช้งานเฉพาะระบบเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการ
อื่นๆ เช่น E-Lass, ฐานข้อมูลบุคลากร , E-GP เป็นต้น 
  ๒) คู่สายท่ี ๒ Backup ๑,๐๐๐/๕๐๐ Mbps ความเร็วดาวน์โหลด ๑,๐๐๐ Mbps ความเร็ว
อัปโหลด ๕๐๐ Mbps จะเป็นอินเทอร์เน็ตท่ัวไป รองรับการท างานท่ัวไป ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท างานของแต่ละ
ส่วนราชการ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันมีการใช้งานประมาณ ๕๐% ถึง ๖๐% จึงถือว่ายังเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามก็ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการรองรับผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร 

เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผล 
แบบที่ ๑ 

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผล 
แบบที่ ๒ 

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน 

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

๑ ส านักปลัด ๑๒ ๐ ๐ ๒ ๐ 

๒ ส านักงานเลขานุการฯ ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ 

๓ กองคลัง ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 

๔ กองช่าง ๓ ๒ ๖ ๐ ๐ 

๕ กองสาธารณสุขฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๖ กองยุทธศาสตร์ฯ ๒ ๘ ๑ ๑ ๑ 

๗ กองการศึกษาฯ ๗ ๐ ๑ ๐ ๐ 

๘ กองพัสดุและทรัพย์สิน ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ 

๙ กองการเจ้าหน้าท่ี ๐ ๐ ๕ ๑ ๐ 

๑๐ หน่วยตรวจสอบภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมทั้งหมด ๒๕ ๑๕ ๑๓ ๕ ๑ 



๒๘ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีความจ าเป็นต้องทบทวนและพิจารณาหาอุปกรณ์ใหม่    
เพื่อทดแทนของเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมปรับปรุงระบบ
เครือข่ายและสารสนเทศต่าง ๆ ให้สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกันและสามารถควบคุมดูแลได้ 
เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความคล่องตัวมากขึ้น และรองรับภารกิจท่ีกฎหมายหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

๔.๑.๒ ด้ำนระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติการ ท่ีให้บริการ 

โดยแบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ 
๑. ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
 - ระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 - ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต 
 - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 
 - ระบบจัดเก็บภาษีออนไลน์ (กองคลัง) 
 - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร http://www.samutsakhonpao.go.th 
 - ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
๒. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ 
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) 
 - ระบบบนัทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) 
 - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) 
 - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
 - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ELE) 
 - ระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (SOLA) 
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท างบประมาณ อปท. (BBL) 
    - ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) 
 - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) 
 - ระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ 
 
 
 

http://www.samutsakhonpao.go.th/


๒๙ 
 

๔.๑.๓ ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนใน 
การบริหารราชการและการบริการประชาชน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง  Facebook องค์การบริหาร 
ส่วน จังหวัดสมุทรสาคร http://www.facebook.com/samutsakhonpao1 และการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานให้แก่ประชาชน และการติดต่อส่ือสารรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์หลัก
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดสมุทรสาคร http://www.samutsakhonpao.go.th  โดยมีข้อมูลท่ีเผยแพร่ ดังนี้ 

๑) กลุ่มข้อมูลพื้นฐานขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ อานาจหน้าท่ี สถานท่ีต้ัง รายละเอียด
การติดต่อข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร ข้อมูลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
ข้อมูลคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

๒) กลุ่มข้อมูลด้านการเงินการคลัง เช่น รายงานการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน 
๓) กลุ่มข้อมูลด้านการจัดทาแผน ข้อบัญญัติ การรายงานและการประเมินผล เช่น แผนพัฒนา

ท้องถิ่น กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา แผนการด าเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 ๔) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

๔.๑.๔ ด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร 
         เมื่อพิจารณาด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าบุคลากรผู้ใช้

ระบบงานสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะ  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ส่วนความรู้เบื้องต้น 
ในการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยังต้องพึ่ งพาเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ท าให้การพัฒนา 
ระบบสารสนเทศมีความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง         

ในด้านการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากระบบสารสนเทศหลักของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครหลายระบบจะเป็นระบบสารสนเทศตามภารกิจของส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
ระบบงานนั้น ๆ โดยแต่ละส านัก/กองจะเสนอโครงการ จัดท าข้อก าหนด (TOR) และต้ังงบประมาณด้วยตนเอง  
ท าให้การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลขาดการบูรณาการและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การป้องกัน
ไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อการโจมตีของไวรัสท าลายข้อมูล ตลอดจน 
บุคลากรในการดูแลระบบสารสนเทศหรือเจ้าหน้าท่ีในการตอบข้อซักถามในการใช้งานระบบด้วย  

๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)   
       SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์     
เพื่อช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนขากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถ
ควบคุมได้ และ มีผลท าให้การด าเนินงานภายในหน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ประกอบด้วย  

http://www.facebook.com/samutsakhonpao
http://www.samutsakhonpao.go.th/


๓๐ 
 

 จุดแข็ง (Strength : S) หมายถึง ลักษณะเด่นของการด าเนินงาน หน้าท่ีต่างๆ ภายใน
หน่วยงานท่ีมีผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 

 จุดอ่อน (Weakness : W) หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรท่ีท าได้ไม่ดี เป็นอุปสรรค
ความส าเร็จขององค์กร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ปัจจัยท่ีหน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถ
หลีกเล่ียงหรือน ามาใช้ประโยชน์ได้) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับบริการของ
ผู้ใช้บริการ เป็นต้นประกอบด้วย โอกาส (Opportunity : O) และอุปสรรค (Threat : T) 

 โอกาส (Opportunity : O) หมายถึง โอกาสเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงาน ซึ่งก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 อุปสรรค (Threat : T) หมายถึง ความเส่ียง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ซึ่งคือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานท่ีส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ระดมความคิดร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
S-จุดแข็ง (Strength) W-จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ผู้บริหารมีนโยบายน าเทคโนโลยดิีจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

๑. บุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบสารสนเทศมีจ านวน
น้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน 

๒. มีงบประมาณเพียงพอ และสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณเองได้ 

๒. แต่ละส่วนราชการด าเนินการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยไม่มีการก าหนดแนวทางด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันท่ีชัดเจน 

๓. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

๓. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีการเส่ือม
ประสิทธิภาพตามอายุการใช้งาน 

๔. มีเว็บไซต์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและให้บริการเผยแพร่ข่าวสารติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการภายนอก 

๔. ขาดการจัดท าฐานข้อมูลกลางให้เป็นระบบ ท าให้
ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน ส้ินเปลืองทรัพยากรในการจัดเก็บ 
เช่น การจัดเก็บข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีมีการเก็บข้อมูล
แต่ละส่วนราชการ บางครั้งมีการเพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูล 
ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกัน  

๕. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
โดยเฉพาะ  

๕. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพฒันาองค์
ความรู้ด้านสารสนเทศ 

 
 
 
 



๓๑ 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
O-โอกำส (Opportunity) T-อุปสรรค (Threat) 

๑. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการน าสารสนเทศ
และดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการ 

๑. ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีได้ทันท่วงที ในกรณีท่ี
ต้องใช้งานโดยด่วน 

๒. มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศและดิจิทัลท่ี
หลากหลาย ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้หลายช่องทาง 

๒. มีการเปล่ียนแปลงด้านสารสนเทศและดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบัน ใน
การน าระบบสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้  

๓. บุคลากรและประชาชนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน ใช้ค้นหาข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น  

๓. การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายและไวรัส
คอมพิวเตอร์ท าให้สูญเสียข้อมูลและเกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน 

๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานมีราคาถูกลง 
และมีทางเลือกหลายช่องทางในการเลือกใช้บริการ 
เช่น การเช่าอุปกรณ์ การใช้ระบบท างานบนweb 
base เป็นต้น 

๔. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เอื้อต่อการจัดหา
ครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ 
 

๕. มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานของ
หน่วยงานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบ  
E-sarabun, เว็บจัดเก็บภาษี , Social Media 

๕. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ในเรื่องของการ
ป้องกัน และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกข้างต้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ากลยุทธ์
หรือยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป ด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix                                            

๔.๓ กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix                                            
TOWS Matrix เป็นเครื่องมือท่ีได้จากการต่อยอดจากกระบวนการวิเคราะห์  SWOT โดยน าปัจจัยท่ี

เป็นจุดแข็ง- จุดอ่อน มาจับคู่กับ โอกาส-อุปสรรค เพื่อใช้หาความสัมพันธ์กัน และสร้างเป็นกลยุทธ์ ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาส 

มาพิจารณาร่วมกัน แล้วใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบของเราผสมกับโอกาสท่ีดีเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
๒) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 

มาพิจารณาร่วมกัน แล้วใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือท าให้จุดอ่อนนั้นลดลง 
๓) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและอุปสรรค 

มาพิจารณาร่วมกัน แล้วน าจุดแข็งข้อได้เปรียบขององค์กรมาใช้ป้องกันอุปสรรค หรือหลีกเล่ียงอุปสรรค 
๔) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 

น ามาพิจารณาร่วมกัน แล้วท าการลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงภัยคุกคาม โดยมีเป้าหมายหลักคือการรองรับหรือ
หลีกเล่ียงให้สถานการณ์ขององค์กรไม่แย่ไปกว่าเดิม 



๓๒ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ระดมความคิดร่วมกันวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อจัดท า
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  มีรายละเอียดดังนี้ 

กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงรุก : SO 
จุดแข็ง (S) โอกำส (O) กลยุทธ์ 

s๑. ผู้บริหารมีนโยบายน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่
ประชาชน  
s๒. มีงบประมาณเพียงพอ และ
สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณเองได้ 
s๔. มีเว็บไซต์และระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
ให้บริการเผยแพร่ข่าวสารติดต่อ
กับผู้ใช้บริการภายนอก 
s๕. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ 

o๑. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มี
การน าสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้
ในหน่วยงานราชการ 
o๒. มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
และดิจิทัลท่ีหลากหลาย 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้หลายช่องทาง 
o๓. บุคลากรและประชาชนส่วน
ใหญ่มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/
สมาร์ทโฟน ใช้ค้นหาข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบดิจิทัลมาก
ขึ้น  
o๕. มีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับงานของหน่วยงาน
ได้หลากหลายมากขึ้น 

๑. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน เพื่อให้
การประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม
ต่าง ๆ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้
ประชาชนได้รับทราบและมีช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานได้ตลอดเวลา 
๒. ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เช่น การจัดเก็บภาษี ให้มี
ความทันสมัยปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานท่ี
มากขึ้น 
๓. จัดท าระบบการให้บริการออนไลน์ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน 
และลดขั้นตอนต่าง ๆ ลง เช่น ระบบ
จองห้องประชุมออนไลน์   

 
กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข : WO 

จุดอ่อน (W) โอกำส (O) กลยุทธ์ 
w๒. แต่ละส่วนราชการ
ด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยไม่มีการก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมกันท่ีชัดเจน 
w๓. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่
มีประสิทธิภาพในการประมวลต่ า 
 

o๑. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มี
การน าสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้
ในหน่วยงานราชการ 
o๒. มีนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
และดิจิทัลท่ีหลากหลาย 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้หลายช่องทาง 
 

๑. มีการก าหนดแนวทางด าเนินงาน
ด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน เพื่อผลักดัน
งานด้านสารสนเทศขององค์กรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 
- ก าหนดระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- ใช้ Software ท่ีมีสิทธิ์อนุญาตการใช้งาน 
 



๓๓ 
 

กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข : WO (ต่อ) 
จุดอ่อน (W) โอกำส (O) กลยุทธ์ 

w๔. ขาดการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ให้เป็นระบบ ท าให้ข้อมูลมีความ
ซ้ าซ้อน ส้ินเปลืองทรัพยากรในการ
จัดเก็บ 

o๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐานมีราคาถูกลง และมี
ทางเลือกหลายช่องทางในการ
เลือกใช้บริการ เช่น การเช่า
อุปกรณ์ การใช้ระบบท างานบน
web base เป็นต้น 
o๕. มีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับงานของหน่วยงาน
ได้หลากหลายมากขึ้น 

๒. จัดซื้อ/เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนเครื่องหมดอายุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
จัดท าฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน : ST 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 
s๑. ผู้บริหารมีนโยบายน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่
ประชาชน 
s๒. มีงบประมาณเพียงพอ และ
สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณเองได้ 
s๕. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ 

T๒. มีการเปล่ียนแปลงด้าน
สารสนเทศและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 
ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมปัจจุบัน 
ในการน าระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัลมาใช้ สารสนเทศร่วมกัน  
T๓. การโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
และไวรัสคอมพิวเตอร์ท าให้สูญเสีย
ข้อมูลและงบประมาณเพื่อป้องกัน 
T๕. บุคลากรขาดความตระหนักรู้
ในเรื่องของการป้องกัน และรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผล
กระทบต่อการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

๑. พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน
องค์กรให้ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. จัดหาโปรแกรมป้องกันและก าจัด
ไวรัส 
๓. จัดให้มีการบูรณาการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน 
๔. จัดอบรมการป้องกันและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 

 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

กำรก ำหนดกลยุทธ์เชิงรับ : WT 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 

W๑. บุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศมีจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อภารกิจงาน 
W๔. ขาดการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ให้เป็นระบบ ท าให้ข้อมูลมีความ
ซ้ าซ้อน ส้ินเปลืองทรัพยากรในการ
จัดเก็บ 
W๕. บุคลากรขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสารสนเทศ 
 

T๑. ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยี
ได้ทันท่วงที ในกรณีท่ีต้องใช้งาน
โดยด่วน 
T๒. มีการเปล่ียนแปลงด้าน
สารสนเทศและดิจิทัลอย่าง
รวดเร็ว ต้องปรับตัวให้ทันกับ
สังคมปัจจุบัน ในการน าระบบ
สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 
T๓. การโจมตีผ่านระบบ
เครือข่ายและไวรัสคอมพิวเตอร์
ท าให้สูญเสียข้อมูลและ
งบประมาณเพื่อป้องกัน 
T๔. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เอื้อต่อการจัดหาครุภัณฑ์ทาง
คอมพิวเตอร์ 
T๕. บุคลากรขาดความตระหนักรู้
ในเรื่องของการป้องกนั และ
รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผล
กระทบต่อการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

๑. เพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. สร้างองค์ความรู้ท่ีทันสมัยให้แก่
บุคลากร เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
๓. จัดหาระบบส ารองข้อมูลและ
ด าเนินการค้นหาและจัดการกับ 
การบุกรุกโจมตีบนระบบเครือข่ายให้
เร็วที่สุด 
 

 
 
 

 

 

 



 

บทที่ ๕ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  
พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 
 ในบทนี้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล รวมถึงภาพรวมของ แนวทาง  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนั้น เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีกล่าวมาในบทท่ี ๔ 

๕.๑ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
 จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และภารกิจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร รวมถึงสถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร จึงสามารถก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ดังนี้ 
         วิสัยทัศน์ : องค์กรท่ีทันสมัย รู้จักใช้เทคโนโลยี บริการดิจิทัลเป็นเลิศ 

พันธกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
 ๑. พัฒนาระบบเทคโน โลยี ดิ จิทัล เพื่ อ เพิ่ มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร  
ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บริการประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการ
ประชาชน 

๕.๒ ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคล่ือนองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาโครงสร้าง และองค์ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถรองรับ
ระบบงานได้อย่างทันสมัย และมั่นคงปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยดิีจิทัล 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๕.๓ แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบกำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลมำขับเคลื่อนองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 
 ๑.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ๑.๒ จัดท าระบบการให้บริการออนไลน์ ให้มีความทันสมัย  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำโครงสร้ำง และองค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สำมำรถรองรับ
ระบบงำนได้อย่ำงทันสมัย และม่ันคงปลอดภัย 
 ๒.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในองค์กรให้ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๒ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยให้เพียงพอต่อบุคลากร  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพ และทักษะบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓.๑ สรรหา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.๒ ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

๕.๔ สรุปแผนงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ มีแผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ตำม
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

อบจ.สมุทรสำคร 

แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำร ควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนาระบบการ
จัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาขับเคล่ือน
องค์กรอย่างมี
คุณภาพ 

๑.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

๑. พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. จัดท าระบบอ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน (เช่น จองห้อง
ประชุม การใช้รถยนต์
ส่วนกลางออนไลน์) 
๓. จัดท าฐานข้อมูลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
๔. จัดท าฐานข้อมูลการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
๕. จัดท าระบบแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ออนไลน ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 



๓๗ 
 

ยุทธศำสตร์ตำม
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

อบจ.สมุทรสำคร 

แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำร ควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
๑.๒ จัดท าระบบการให้บริการ
ออนไลน์ ให้มีความทันสมัย 

๑. พัฒนาเว็บไซต์ อบจ.
สมุทรสาคร เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
๒. เพิ่มช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
๓. ปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษี
ออนไลน ์
๔. จัดท าระบบอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ีขอรับ
บริการ (เช่น จองห้องประชุม 
สนามกีฬา รถสุขา เป็นต้น) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ผลักดัน
ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐในทุกกระบวนการ
ท างานของภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนา 
กลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนร่วมขับเคล่ือน
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
พัฒนาโครงสร้าง และ
องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้สามารถรองรับ
ระบบงานได้อย่าง
ทันสมัย และมั่นคง
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ พัฒนาระบบเครือข่าย
ภายในองค์กรให้ทันสมัยและใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑. ปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตและระบบ
เครือข่ายภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้
สายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร 
๓. ปรับปรุงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึ้น 
๔. จัดหาระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ และระบบ
ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 

๒.๒ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยให้
เพียงพอต่อบุคลากร 

๑. จัดซื้อ/เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย และเพียงพอต่อ
บุคลากร  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  



๓๘ 
 

ยุทธศำสตร์ตำม
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

อบจ.สมุทรสำคร 

แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำร ควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๓.๑ สรรหา และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ในการน า
เทคโนโลยดิีจิทัล มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. สรรหาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันข้อมูลจาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๓.๒ ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๑. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 



 

บทที่ ๖ 

กำรบริหำรจัดกำร และกำรติดตำมประเมินผล 
 

๖.๑ กำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เกิดผลท้ังในทางปฏิบัติและ

สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ จะต้องผลัดดันให้มีการปรับเปล่ียนทัศนคติ 
แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน จึงต้องด าเนินการดังนี้ 

๑. สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
๒. ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

โดยคณะกรรมการฯ รายงานผลความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง หรือเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
๖.๒ กำรติดตำมประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกท่ีส าคัญ ท่ีจะท าให้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบั ติงานทราบถึง 
ความก้าวหน้า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่การ  
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผล 
ให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนด โดยมีแนวทางท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

๑. การติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ ให้ครอบคลุม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีก าหนดในแผนฯ นี้  

๒. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอไปยังผู้บริหารส าหรับใช้เป็นข้อมูลการทบทวนปรับปรุง
แผนการด าเนินงาน 

๓. การติดตาม ประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการท่ีได้ด าเนินการท้ังหมดเมื่อส้ินสุด 
ระยะเวลาการด าเนินงานตามแผน 
 

๖.๓ สรุปตัวชี้วัด 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มีการน าระบบ
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ขับเคล่ือนองค์กร เพื่อให้การ
บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
คุณภาพ 

๑. พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. จัดท าระบบอ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน (เช่น การจองห้อง
ประชุม ,การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผ่านระบบออนไลน ์

๑. มี License ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์รองรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานภายในองค์กร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐  
๒. บุคลากรภายในองค์กรสามารถใช้
บริการต่าง ๆ  (เช่น การจองห้อง
ประชุม, การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)  



๔๐ 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
๓. จัดท าฐานข้อมูลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
๔. จัดท าฐานข้อมูลการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
๕. จัดท าระบบแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ออนไลน ์
๖. พัฒนาเว็บไซต์ อบจ.สมุทรสาคร 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. เพิ่มช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
๘. ปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษี
ออนไลน ์
๙. จัดท าระบบอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ีขอรับ
บริการ (เช่น จองห้องประชุม  
,สนามกีฬา ,รถสุขา เป็นต้น) 
 
 

ผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. มีฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กรท่ีปรับปรุงอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
๔. มีฐานข้อมูลการใช้งาน
ซอฟต์แวร์โปรแกรมส าเร็จรูป
ภายในองค์กรท่ีปรับปรุง อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
๕. บุคลากรภายในองค์กรสามารถ
แจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ได้ 
๖. มีเว็บไซต์หน่วยงานท่ีทันสมัย 
พร้อมให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร
ในองค์กรและประชาชน 
๗. ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้บนระบบออนไลน ์
๘. ระบบจัดเก็บภาษีมีผู้ดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๙. ประชาชนสามารถขอรับบริการ
ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ (เช่น 
จองห้องประชุม ,สนามกีฬา  
,รถสุขา เป็นต้น) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาโครงสร้าง 
และองค์ความรู้พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถ
รองรับระบบงานได้อย่างทันสมัย 
และมั่นคงปลอดภัย 
 

๑. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
และระบบเครือข่ายภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 
๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร 
๓. ปรับปรุงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับ
การใช้งานระบบสารสนเทศท่ีเพิ่ม
มากขึ้น 

๑. มีอินเทอร์เน็ตท่ีเสถียรและมี
ความเร็วดาวน์โหลดใกล้เคียงกันทุก
จุดเช่ือมต่อภายในองค์กรไม่ต่ ากว่า 
๕๐ Mbps 
๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สายมีมาตรฐาน IEEE 802.11ac 
หรือ WiFi 5 เป็นอย่างน้อย 
๓. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมี
ประสิทธิภาพในการประมวลสูงขึ้น 
รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ในอนาคต 



๔๑ 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด 
๔. จัดหาระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ และระบบป้องกัน
การบุกรุกเครือข่าย 
๕. จัดซื้อ/เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพทันสมัย และเพียงพอ
ต่อบุคลากร 

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน
ส านักงานมีโปรแกรมป้องกันไวรัส
ติดต้ังครบทุกเครื่อง 
๕. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย
และเพียงพอต่อบุคลากร  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพ
และทักษะบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๑. สรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
๒. จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการปฏิบัติงาน 
๓. จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันข้อมูลจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ 
๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๑. มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ครบตามกรอบอัตราก าลังเพื่อ
รองรับภารกิจขององค์กร 
๒. มีบุคลากรท่ีผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
ปฏิบัติงานต่อส่วนราชการ อย่าง
น้อยส่วนละ ๒ คน 
๓. มีบุคลากรท่ีผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันข้อมูลจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ต่อส่วนราชการ อย่าง
น้อยส่วนละ ๒ คน 
๔. มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีศึกษาได้ด้วย
ตนเองและเข้าใจง่าย 

 


