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คำนำ
ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ
สำคั ญ ในการปฏิ ร ู ป ประเทศไทยไปสู ่ค วามมั่ นคง มั ่ ง คั ่ ง และยั ่ ง ยืน โดยเมื ่ อ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2558
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งมติ ม อบหมายให้ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร (กระทรวงดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และ
หลากหลายมาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิ จ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานของ ภาครัฐ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทางสังคมของ ประเทศไทย
แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 จัดทำขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ได้มีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และยก
ระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และเมื่อ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนา โดยมีแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งประเด็นสำคัญของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศระดับกลางที่แปลงแผนการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว ๒๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติในระยะ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นแผนอ้างอิงสำหรับ
การจัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงานต่อไป
แผนปฏิ บ ัต ิก ารดิ จ ิ ท ัล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวั ด แพร่ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 ได้ ม ี ก าร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน นำไปสู่
การกำหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ระดับเป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 จัดทำเพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการทำงาน
ที่ชัดเจนและเห็นภาพการขับเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตาม
เกณฑ์วัดผลและประเมินผลการดำเนินงานและบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
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บทที่ 1 บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีฐานะ
เป็ น นิ ต ิบ ุ คคลที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั ่ว ทั ้ งเขตจัง หวัด โดยหน้ า ที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)
โดยมีวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักในถิ่นกำเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตระหนักถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่ อ สาร เพื ่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพตามอำนาจหน้ า ที ่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แพร่ ดั ง นั้ น
เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดำเนินการได้อย่างมีทิศทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) โดยเริ่มจากการศึกษา
วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการภายใน สถานภาพด้านการใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารในปั จ จุ บ ัน รวมถึงการศึ กษาความต้ องการใช้งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อการกำหนดกรอบและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
รวมถึงเป็นการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
มีในปัจจุบันอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) เพื่อนำเสนอสถานภาพการบริหารจัดการภายใน สถานภาพด้านการใช้งานและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน การศึกษาความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่ อสารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แพร่ และผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย เกื ้ อ หนุ น
สู่ความสำเร็จ (SWOT Analysis) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
รวมไปถึงการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร
จัดการและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
2. นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมทั้งการทำงานของภาครัฐมากขึ้น
ทั้งในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการกำหนดนโยบาย จนส่งผลให้รัฐบาล
ต้องกำหนดนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าวรัฐบาลได้มี
การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุ ก ภาคส่ ว นให้ ข ั บ เคลื ่ อ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จึ ง จำเป็ น จะต้ อ งกำหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นระยะยาว
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อ ง มีการบูรณาการและสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
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ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่ว มกัน ในชาติอย่างสันติส ุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังวิสัยทัศน์ทกี่ ำหนดไว้ ดังนี้

เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
คนไทย มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อ
การดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด
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2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่ อ ยอดอดี ต ” โดยมองกลั บ ไปที ่ ร ากเหง้า ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกิน ดีอ ยู่ดี รวมถึง การเพิ่มขึ้นของคนชั้ นกลางและลดความเหลื่ อ มล้ำ ของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒ นาที่ส ำคัญเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่ว งวัยให้เป็นคนดี เก่ง
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ส ำคั ญ ที ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การดึ ง เอาพลั ง ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน
ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้ อ ม
ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
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6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒ นาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ ที่ยึดหลัก “ภาครัฐ ของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จ ะปรับ ตัว ให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัต กรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ย อมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลั กดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำยุท ธศาสตร์ ช าติ แ ละต่ อ มาได้ ม ี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ต ิก ารจั ดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135
ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นช อบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคนภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้กำหนด แผนแม่บทประเด็นต่าง ๆ ไว้ตามรายละเอียด ดังนี้
1) แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง ถือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการหลักที่จะนำไปสู่
จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ” โดยมีเป้าหมายสำคัญประกอบด้ว ย
ประชาชนอยู่ดีกินดีและ มีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับกองทัพ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาความมั่นคง
ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศและ
การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
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(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐ และมิใช่ภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2) แผนแม่บทประเด็น การต่า งประเทศ ได้ก ำหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย
เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและ
เป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “การต่างประเทศของไทยมีเอกภาพทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบด้วยเป้าหมายและประเด็นสำคัญ
ได้ แ ก่ มี ค วามมั ่ ง คั ่ ง ยั ่ ง ยื น มี ม าตรฐานสากล มี ส ถานะและเกี ย รติ ภ ู ม ิ แ ละมี พ ลั ง ซึ ่ ง สื ่ อ เจตนารมณ์ ว่ า
การต่างประเทศ ที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ดังนี้
(1) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน)
(2) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (มีมาตรฐานสากล)
(3) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ)
(4) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง)
(5) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง)
3) แผนแม่บทประเด็น การเกษตร เป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญกับการปรับตัวจากการ
ทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม/การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคู่ไปกับการสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัย อาหาร เพื่อเป็นภาคการผลิต ที่สร้างรายได้และพัฒ นาคุณภาพชีว ิตให้ กับ
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมี ๖ แผนย่อย ดังนี้
(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(2) เกษตรปลอดภัย
(3) เกษตรชีวภาพ
(4) เกษตรแปรรูป
(5) เกษตรอัจฉริยะ
(6) ระบบนิเวศของภาคเกษตร
4) แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยเน้นการ
สร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริการทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่มีความเข้มแข็งและสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ในระยะต่อไปจะเป็นการ
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศและเป็นผู้น ำของ
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
(4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
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(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
(6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5) แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับ
โลกที่เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของ
ประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติไว้ได้ โดยมี 6 แผนย่อย ดังนี้
(1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย
(4) การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
(5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
(6) การระบบนิเวศการท่องเที่ยว
6) การพื้นที่และเมืองน่าอยู่ ให้ความสำคัญกับการพัฒ นาเมืองให้เป็นเมืองน่ าอยู่อัจฉริ ยะ
ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย สรุปได้ดงั นี้
(1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(2) การพัฒนาพื้นที่เมืองพิเศษ
7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดย
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการให้แข่ง ขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บท
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่
(1) ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
(2) ด้านพลังงาน
(3) ด้านดิจิทัล
(4) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
8) การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีความสามารถในการแข่ งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบ
ธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจน มี
ทักษะในการใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและดิจิทัล และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชนหรือ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566

หน้า 7



วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง เกษตรกรซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
(5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ
9) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุน
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับ
การลงทุนและการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(2) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(5) พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่มหานครการบินภาคตะวันออกและศูนย์กลางการเงิน
(6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
10) การปรับเปลี่ยนบนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน”
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะที่เป็น “วิถี” การดำเนินชีวิตโดยต้องวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้งชุมชน
ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้
(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี
(2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
(3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะความรู้ เป็นคนดีมีวินัยเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่
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(1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
(2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น
(3) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
(4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
12) การพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาทครู
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมทั้ง
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการสร้างและพัฒนาเด็ กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่
(1) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและ
มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
(2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
(4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
(5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
14) แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬา
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัย
รักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬา
เพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่
(1) การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ
(2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
15) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะ
ในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็งเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในทุกมิติ
โดยระดมกำลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
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ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ พัฒนาผู้นำและอาสาสมัคร ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่
(1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
(2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการ ตนเอง
16) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากหรือเกษตรกร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากรและบริบท
ของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีปรับระบบ
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเชื่อ มโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ำกระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบ
ภาษีพัฒนาระบบข้อมูลเขตป่าและที่ดินให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่
ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินในขนาด
ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่
(1) การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) ช่องทางการตลาดเครือข่ายและกติกาที่ลดความเสียเปรียบ
(3) การเข้าถึงทุน
(4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ำ
(5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ
17) แผนแม่ บทประเด็ น การสร้ า งหลั กประกั น ทางสั งคม สร้ างหลั กประกั นทางสั ง คม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุ กเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบข้อมูล
ประชากรที่ทันสมัยและเที่ยงตรงเพื่อสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยหรือประชากรที่มีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกั บ
ความต้องการปราศจากความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่
(1) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน
(2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
(3) กลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาในระดับพื้นที่
(4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
(5) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
18) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบก
และในทะเล ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่
(1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
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(4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
(5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
19) แผนแม่บทประเด็น การบริหารจัดการน้ำ ทั้ง ระบบ เป็นเรื่องที่มีความสำคั ญ และ
สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี
ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ
(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
(2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
(3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
20) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
มุ่งพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจเสริมสร้างบทบาท
ของภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและเป็นคนเก่ง
มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้
(1) การพัฒนาบริการประชาชน
(2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความสำคัญในการ
พัฒนา กลไกและกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปราม
โดยการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) การปราบปรามการทุจริต
22) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมาย
ให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน
และเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย
ดังนี้
(1) การพัฒนากฎหมาย
(2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม
23) แผนแม่บทประเด็น วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการ
ดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีจุดแข็ง
อาทิ ความหลากหลายทางชี ว ภาพและสิ ่ ง แวดล้ อ ม สภาพแวดล้ อ มและกฎหมายที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การลงทุ น
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมที่สำคัญ เช่น การกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหา
ของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย
โดยแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่
(1) ด้านเศรษฐกิจ
(2) ด้านสังคม
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม
(4) ด้านองค์ความรู้พนื้ ฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565)
1) ด้านการเมือง : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างพรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยสันติวิธี
2) ด้า นการบริหารราชการ : องค์กรภาครัฐ เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูล กัน กะทัดรัด
แต่แข็งแรงทำงานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบ
บุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
3) ด้านกฎหมาย : ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่ อ งมื อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
4) ด้านยุติธรรม : ให้ทุกขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
โดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ
5) ด้า นเศรษฐกิจ : มีผ ลิตภาพและความสามารถในการแข่งขั นในระดับประเทศสู ง ขึ้ น
มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจสมรรถนะสูงขึ้น
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา
ฟื้นฟูและยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม
7) ด้านสาธารณสุข : ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ
มีเอกภาพ กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นหลักการสร้างนำซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น
8) ด้านสื่อสารมวลชน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่
ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ การรับรู้ของประชาชนและสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชาติและปลูกฝังทัศนคติที่ดี
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9) ด้านสังคม : คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การที่จิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
10) ด้านพลังงาน : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ
ของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้ านพลังงาน
มีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : มีมาตรการควบคุม กำกับ
ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทย
ปลอดทุจริต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ถูกจัดทำขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้นโดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุล และยั่งยืน
โดยแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 นี้ ได้ จ ั ด ทำบนพื ้ น ฐานของกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้ง การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคมและ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดีย วกัน ยังได้ก ำหนดแนวคิด และกลไกการขับเคลื่ อนและติ ดตามประเมินผลที ่ช ัด เจน เพื่อ กำกั บ
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์ สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยได้กำหนดเป้าหมายรวมไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
❖ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ทีด่ ีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน สถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
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❖ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มทีม่ ีรายได้ตำ่ สุด ร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 15
❖ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลาง และขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ
ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว ของภาคการผลิต และบริการ
❖ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจั ดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นและรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
❖ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่สำคัญในอนุภ ูมิภ าค ภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูล ค่าการลงทุนและการส่งออกของไทย
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น
❖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษีกว้างขึ้นและดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มีทั้งหมด 6
ยุทธศาสตร์ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมีอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน รวมทั้งหมด
10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย
ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ ำ การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่ส ามารถคัด กรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต
การพัฒนา ในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทย
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
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รวมทั้ง สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วง
ที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ ำและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริ การภาครัฐ รวมทั้งข้อ จำกั ด ในการเข้า ถึ ง กระบวนการยุต ิธ รรมและเทคโนโลยี ข องกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้น ที่ห ่างไกล ดังนั้น การพัฒ นาในระยะต่อไปจึงจำเป็น ต้องมุ่งลดปั ญ หา
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่ มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจำกัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า ซึ่งการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและ
มีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ สู ง ขึ ้ น นอกจากนี้ ยั ง เน้ น ให้ เ ศรษฐกิ จ รายสาขามี ก ารเติ บ โตอย่ า งเข้ ม แข็ง
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมนิเวศน์
การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
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1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้น การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การดำรงชีว ิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้น ที่ป่ าไม้ ทรัพยากรดินเสื่ อมโทรม
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบั ติ
ทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุน แรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒ นา
ในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน
ทีด่ ินและทรัพยากรภายในชุมชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรั บตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7) การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
กระแสโลกาภิว ัตน์และความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีในปัจจุ บัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั ่ น คง
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
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บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและ
ภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิว เตอร์ ดังนั้น การพัฒ นา
ในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่น คง ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เ พิ่มขึ้น
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่ว มมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุ ก คาม
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ควบคู ่ ไ ปกั บ การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การรั บ มื อ ภั ย คุ ก คาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย คุกคามอื่ น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้ อ งกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ สำคัญ
ประกอบด้วย
1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้ านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล
5) การบริห ารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒ นาเพื่อให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่ า ง
แผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภ าพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง การทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
โดยมุ ่ ง เน้ น ในเรื ่ อ งการลดสั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรและเพิ ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
และการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับ
ที่ดีขึ้นและการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี ความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
3) เพิ่มประสิทธิภ าพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
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5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีว ินัย โปร่งใสและ
ยุติธรรม
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้อ งกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้า งพื้ น ฐานและระบบโลจิสติกส์ ผ่านมาการพัฒ นา
โครงสร้างพื ้น ฐานและระบบโลจิ ส ติ กส์ ข องประเทศประสบปั ญหาด้ านความต่ อเนื ่ อ งในการดำเนิ น การ
และปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มี
ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
และทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของ ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้ า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่ วน
การใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส ำคัญ
ประกอบด้วย
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบขนส่งน้ำ
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า
4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
6) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและการบริหาร
จัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่ มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้ง การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ส ังคม
นวัตกรรมได้ ซึ่งการพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส ำคัญ
ประกอบด้วย
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
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3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมด้าน
บุคลากรวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ง ลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีก ด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่ วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการจัดการสิ่ง แวดล้ อมเมื องอย่ างมีบูร ณาการภายใต้ การมีส ่ว นร่ว มของส่ว นกลาง ส่ว นท้องถิ่ น
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอื่น ๆ กับมิตรประเทศและเป็น
การขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้างและเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศใน
อนุภ ูมิภ าคและภูมิภ าครวมทั้งประเทศนอกภูมิภ าค ดั งนั้น การพัฒ นาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือ ข่ า ย
การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่า
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค
อาเซียนและเอเชีย รวมทั้ง มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ทั้งในทุกระดับโดยมีแนวทาง
การพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สำหรับ
สินค้าและบริการของไทย
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2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ ร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
5) เปิ ด ประตู ก ารค้ า และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บประเทศเพื ่ อ นบ้า นในลัก ษณะหุ ้นส่ว น
ทาง ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งได้ใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามร่วมกัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นความมั่นคง รวมถึง การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มบริบทความมั่นคง
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติแ ละแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2565) รวมทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรร เพื่อสนับสนุนและประสาน
การบูรณาการการดำเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความ
สมานฉันท์ ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๔) เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน
ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๖) เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร มีความมั่นคง
ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์
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7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม
และสามารถผนึกกำลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มประเทศ อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดำรงเกียรติภูมิของชาติ
วิสัยทัศน์
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์
ในภูมิภาค และประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต
ประเทศมีการพัฒ นา อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญ
วิกฤตการณ์ มีบทบาท ที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความ
มั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ โดยมีแผนงาน ดังนี้
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๒) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล
14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ที่กำหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศมีโ ครงสร้างพื้นฐานด้านไอซี ที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความรอบรู้
เข้าถึงสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพิ่มขึ้น
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ
โดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศการใช้ประโยชน์ สูงสุดจากพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศและ
การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่ อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่
ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังนี้
แผนภาพ : ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ กำหนดกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา 6 ด้าน คือ
แผนภาพ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
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(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้
(2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัล : ขับเคลื่อน New S - Curve เพิ่มศักยภาพ
สร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า
(3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วม การใช้
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
(4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียว
(5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน สร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน
(6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน
มีความมั่นคงปลอดภัย
โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒ นาหรืออาศัยเทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้าและการบริการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เหล่านั้น ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อ ย่างเต็มศักยภาพ
หรือ “Digital Transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 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 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นกรอบนำแนวความคิดในการวางแผน
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) การดำเนินการและการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากร
ของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(2) การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งต้องครอบคุลมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสีย ง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ ำ
ในอากาศ หรืออวกาศและเป้าหมายในการใช้ เคลื่อนความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมและประโยชน์ของประชาชน
(3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันสำหรับประยุกต์ใช้งาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้การทำงานระหว่างระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภั ย อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานรวมตลอดทั้งทำให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือและมีแนวทางการส่งเสริมให้ เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมี หลักประกันการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
(5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
(6) การส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
2) เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดไว้ ดังนี้
(1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายได้และความมั่นคั่ง
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(2) สร้างสังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการด้ านสุขภาพและ
โอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มคนชายขอบ
ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพื้นที่
(3) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อประหยัดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนการทำงาน ลดเวลาในการ
ติดต่อ/รับบริการภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ
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(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ไม่ต่างกับประชาชน
ในเมือง
(5) สร้างความเชื่อมั่น เพื่อขจัดภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ เนื้อหา
ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ภาคธุรกิจและประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์
(6) พัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานและการสร้างธุร กิจรูป แบบใหม่และพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
3) ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่ยนผ่านรายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 15 ประเด็นการ
ขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ประเด็น
(1) การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manufacturing)
สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
(3) การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture)
(4) การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
(5) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนด์
3.2 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ประเด็น
(1) การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community)
(2) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning &
Knowledge)
(3) การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health)
3.3 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น
(1) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government Services)
(2) ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For Government
Management)
3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ประกอบด้วย 2 ประเด็น
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)
2) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
3.5 ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น
1) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
2) ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital law & Regulation)
3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย 1 ประเด็น
1) การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And Digital Literacy)
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ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
1) ความเป็นมา
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศ ได้ดำเนินการ
ปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ทำการรื้อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดำรงชีวิต การทำงาน
และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้น
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
6. การมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดล
ประเทศไทย 1.0” ที่เน้น การขั บ เคลื่ อนด้ว ยเกษตรกรรม พั ฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่ เน้ น
อุตสาหกรรมเบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่
21 จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้กา้ วสู่
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม”
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine)
3 กลไกสำคัญ คือ
1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine)
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ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย
5 กลุ่มหลักๆ คือ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง
“วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยีมีเพียงเท่านั้น
ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กำลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่าน
จากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้น การยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น
ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยขาดการพัฒนา
ในมิติอื่นให้มีความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึ งเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล ” ใน 4 มิติ กล่าวคือ
มีความสมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิ
ปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสำคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน”
ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน ” จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันในด้าน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เ กิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม
และการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน ”
จะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่”
ที่จะสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด
แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2561 - 2564
วิสัยทัศน์จังหวัดแพร่
“เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์”
จังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพื้นที่
(Area Based) ให้มีความมั่งคั่ง รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน โครงการป้อ งกัน
เชิงสังคมเพื่อให้ชุมชน/ประชาชนมีความเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี และการป้องกัน ปราบปราม เพื่อรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ฟื้นคืนและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคม
ที่สะดวกเพื่อสร้างมูลค่า
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
4. ส่งเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เศรษฐกิจมีความมั่นคง สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น
3. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟู
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม

2.การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและยั่งยืน

3. การยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ
ปรับปรุง ซ่อมแซมรวมทั้งบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประชาชน
ตลอดจนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3. ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความคล่องตัวในการ
ขนส่งสินค้าและบริการ เพื่อลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาจังหวัดแพร่

ตัวชี้วดั
1. ร้อยละจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำที่
เพิ่มขึ้น เทียบกับแหล่งน้ำที่กรม
ชลประทานสร้างไว้
2. ร้อยละของพื้นที่เพื่อการเกษตรได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น เทียบกับพื้นที่
การเกษตรของจังหวัดแพร่ (เป็นผลจาก
การเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ)
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขาเกษตรกรรม
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครั้งการ
เกิดอุบัติเหตุบนถนนช่วงที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน
6. ร้อยละของการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง
สายหลัก/สายรอง
เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
1. ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว
ตอนบน 2 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้าน
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่เพิ่ม
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติ โดยการ
มากขึ้น
พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว
พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับได้รับ
ขึ้น โดยทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีการ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาวะที่ดี มีความ
เพิ่มขึ้น
มั่นคงในอาชีพ และมีรายได้พอเพียงมี
2. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพที่ดี
ภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้ สามารถ
และเข้าถึงระบบบริการ
เข้าถึงสวัสดิการและได้รับการคุ้มครองทาง 3. ระดับความสำเร็จของแรงงานทั้ง
สังคมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมรวมถึงทำให้
ระบบที่ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพ
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นที่
ชีวิตที่ดีขึ้น
พึ่งพิงของประชาชน

กลยุทธ์
1. ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำพร้อม
ระบบกระจายน้ำ ในลุ่มน้ำ
สาขาย่อยให้เต็มศักยภาพ
2. ขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
3. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง

1. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว
2. ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดย
จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วให้มี
ประสิทธิภาพ
1. พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
2. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและ
การป้องกันโรคให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
และได้รับบริการอย่างเสมอ
ภาคและทัว่ ถึง
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ประเด็นยุทธศาสตร์

4. การเสริมสร้างความ
มั่นคงภายในและความสงบ
เรียบร้อย การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
4. ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิต
และคุณธรรมจริยธรรมให้มีภูมิคุ้มกัน
ช่วยเหลือตนเองได้
5. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงและ
ได้รับสวัสดิการ

กลยุทธ์
3. พัฒนาผลิตภาพแรงงาน
และสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรง
ชีพ
4. เพิ่มศักยภาพแก่คนทุกช่วง
วัยเพื่อเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน และสังคมผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพ
5. สร้างโอกาสการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม เพื่อสร้าง
หลักประกันและการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพให้แก่
ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส
6. พัฒนาสถาบันทางสังคมให้
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
ดูแลป้องกันคนทุกกลุ่มใน
สังคม
1. บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ 1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยึดคืนได้ จำนวน 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
1,500 ไร่ต่อปี
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
2. ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน 2. จำนวนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้ทำการ และสิ่งแวดล้อม
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ฟื้นฟู จำนวน 1,500 ไร่ต่อปี
2. รักษาความมั่นคงและความ
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 3. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
สงบเรียบร้อย
ทรัพย์สิน
การจัดการอย่างถูกต้อง
3. การพัฒนาประสิทธิภาพ
4. ประชาชนมีความสมัครสมาน สามัคคี 4. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
การป้องกันและบรรเทาสา
สังคมมีความสงบเรียบร้อย มีความเสมอ
จากสาธารณภัยลดลง
ธารณภัย
ภาคและเป็นธรรม
5. ร้อยละของเสียอันตรายชุมชนได้รับ
การรวบรวมและส่งกำจัด
6. ร้อยละของ อปท. มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนต้น
ทาง
7. ร้อยละของจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
8. จำนวนแหล่งชะลอการไหลของน้ำดัก
ตะกอน และแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น
9. ร้อยละการจับกุมขอคดีอาชญากรรม
10. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
เป้าหมายมีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน
11. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อพิพาทที่ได้รับการแก้ไข
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) สนับสนุนให้มีการปรองดองสมานฉันท์และการฟื้นฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
7) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแต่ละด้าน
ยุทธศาสตร์จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพานประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3) พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอ
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการ
ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
5) ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรบ.
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ ติด
ยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์
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1) จัดสวัส ดิการและการสงเคราะห์ ให้ แ ก่ เด็ ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้ อยโอกาสและ
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2) จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริ มและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไป
เผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและ
กีฬาอาชีพ
2) จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย
และการกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อการ
บริการประชาชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
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3) จั ด ให้ ม ี แ ละพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื ่ อ การบริ ห าร (MIS) และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจั ดทำแผนชุมชนแก่ผู้นำทุกภาคส่วนและ
ประชาชนทั่วไป
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน
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บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทางภูมิศาสตร์
พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบตัวยภูเขาทั้ ง4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา
มีพื้นที่ราบเพียง ร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยมคล้ายกันกระทะ พื้นที่ราบของ
จังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขามี 2 แปลงใหญ่ คือที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง อำภอหนองม่วงไข่
อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลง คือบริเวณที่ตั้งอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น
ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร
สถานที่ตั้งอาณาเขต
จังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 14.70
ถึง 18.44 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สู งกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 551 กิโลมตร และทางรถไฟ
550 กิ โ ลเมตร (ถึ ง สถานี ร ถไฟเด่ น ชั ย ) มี เ นื ้ อ ที ่ ป ระมาณ 6,538.59 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
4,086,625 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่
ทิศเหนือ
เขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา
ทิศตะวันออก เขตอำเภอเมืองแพร่และอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์
ทิศใต้
เขตอำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย
ทิศตะวันตก เขตอำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอวังขึ้น ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง
แผนที่จังหวัดแพร่
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สภาพภูมิอากาศ
1. ฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู
หรือแบบทุ่ง หญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical
Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก
ประเทศจีนมาปกคลุม ทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ลักษณะพื้นที่ของ จังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่ง
คล้ายกับกระทะและ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศ
ของจังหวัดแพร่แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล
ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
จำนวนประชากร
จังหวัดแพร่
อำเภอเมืองแพร่
อำเภอร้องกวาง
อำเภอลอง
อำเภอสูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
อำเภอสอง
อำเภอวังชิ้น
อำเภอหนองม่วงไข่

ชาย
213,494
29,794
17,203
15,459
33,581
10,246
20,931
21,436
6,085

หญิง
228,232
33,049
18,438
15,629
36,469
9,760
21,714
21,517
6,882

รวม
441,726
62,843
35,641
31,088
70,050
20,006
42,645
42,953
12,967

ที่มา : เว็บไซต์กรมการปกครอง ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 1 แห่ง
เทศบาลเมือง
จำนวน 1 แห่ง
เทศบาลตำบล
จำนวน 25 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 57 แห่ง
ที่มา : เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

บ้าน
177,308
26,853
12,411
11,259
27,612
8,315
15,919
15,038
5,026
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะ
เป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ ม ี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั ่ ว ทั ้ ง เขตจั ง หวั ด โดยหน้ า ที ่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) และฉบับที่ 2
(พ.ศ.2541) ดังนี้
1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
2. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทำแผนพัฒนาส่วนจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
3. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ประสานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และราชการส่วนท้องถิ่น
5. จัดสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่น
6. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะในเขต
สภาตำบล
7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542)
8. จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรื อให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทำ คือ
8.1 จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
8.2 กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8.3 บำบัดน้ำเสีย
8.4 บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.5 วางผังเมือง
8.6 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่ างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่า
ด้วยทางหลวง
8.7 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ
8.8 จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้ามที่จอดรถ และตลาด
8.9 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.10 รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
8.11 จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น
8.12 จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่อบรมสำหรับราษฎร
8.13 จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ
8.14 ป้องกันและการบำบัดรักษาโรค
8.15 จัดตั้งและการบำรุงรักษาสถานพยาบาล
8.16 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
8.17 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
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8.18 กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
9. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากนี้ยังมีอำนาจรวมถึงหน้าที่เป็นของราชการส่วนกลางหรือ
อำนาจที่ส่วนภูมิภาคมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
วิสยั ทัศน์
“เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักในถิ่นกำเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา”
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
2. จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกายและการสาธารณสุข
3. ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างการบริหารจั ดการที่ดี และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
7. ส่งเสริมกิจกรรมของศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
8. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ค่าเป้าหมาย
1. มีความพร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ร่วมจัดการศึกษาในโครงการนำร่องและ
จัดการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอน
2. ประชาชนมี จ ิ ตสำนึ ก ถึง คุณ ค่ าและสื บสานศาสนา ศิ ล ปะ ประเพณี วั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี
4. ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี
5. มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
6. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และมีการป้องกันภัยพิบัติที่ดี
7. ชุมชนมีความปรองดองสมานฉั นท์ มีการบริห ารจั ด การที่ ดี และมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ ันสมัย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
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1) สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ ข องคนในชาติ แ ละฟื ้ น ฟู ป ระชาธิ ป ไตยโดยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
2) สนับสนุนให้มีการปรองดองสมานฉันท์และการฟื้นฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ
2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
7) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแต่ละด้าน
3. ยุทธศาสตร์จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพานประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3) พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอ
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานใน
การขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
5) ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรบ.
5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิ ต ควบคู ่ ก ั บ การอนุ ร ั ก ษ์ ฟ ื ้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์
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1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2) จั ด หาอาชี พ เพื ่ อ สร้ า งรายได้ ห รื อ เสริ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก เยาวชน สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่สำหรับการศึกษา
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและ
นำไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่น
และกีฬาอาชีพ
2) จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์สำหรับการออกกำลัง
กายและการกีฬา
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ประกอบด้วย 3
กลยุทธ์
1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
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3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชนแก่ผู้ นำทุกภาคส่วน
และประชาชนทั่วไป
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ งานธุรการ งานสารบรรณกลาง
งานรัฐ พิธีต่าง ๆ งานข้อมูล ข่าวสารทั่วไป งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลต่าง ๆ งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหาร
งานจัดระบบงานในหน่วยงาน งานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยกิจกรรมฯ งานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
นโยบายจังหวัด งานการขอใช้อาคารสถานที่ห้องประชุมในความรับผิดชอบ งานตรวจรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเลขานุการคณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะผู้บริหาร งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนที่ร้องขอ
งานจัดการประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร งานขออนุมัติเดินทางไปราชการคณะผู้บริหาร งานสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการคณะผู้บริหาร งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คณะผู้บริหาร งานปฏิทินตารางนัดหมายผู้บริหาร งานตรวจสอบกลั่นกรองแฟ้มเสนองานก่อนนำเสนอผู้บริหาร
งานการบริ การขอใช้ ร ถยนต์โ ดยสารปรับ อากาศ งานขอใช้แ ละบำรุ งรั ก ษารถยนต์ส ่ว นกลาง งานคำสั่ ง
แต่งตั้ง/มอบหมายงานคณะผู้บริหาร งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ า ยส่ ง เสริม การท่อ งเที่ ยวและการพาณิ ช ย์ อำนาจหน้ า ที ่ค วามรั บผิด ชอบดังนี้
งานกิจ การพาณิช ย์ งานบริการและดูแลสถานที่ท่ องเที่ยวขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด งานส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวในเขตจังหวัด งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประสานการพัฒนา
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์ งานจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
งานฎีกาจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุสำนักปลัด งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด งานข้อบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจำปี งานฎีกาเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ งานรายงานเงินสำรองจ่ายจาก
งบกลาง งานลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการ งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการงานนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานศึกษาวิเคราะห์ วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ งานวางแผนแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ งานพิจารณาวางแผนหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไข
ระเบีย บวิธ ีการปฏิบ ัติ งานประชาสัม พั นธ์ งานออกแบบ จัดทำสื่อสิ่งพิม พ์ เกี่ยวกับการประชาสัม พั น ธ์
งานประสานเพื่อการประชาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนต่าง ๆ งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานพัฒ นาปรับ ปรุงเว็บ ไซต์องค์การบริห ารส่วนจังหวัด งานบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด แพร่ งานรายงานผลกิ จ กรรมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และงานอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งและ
ได้รับมอบหมาย
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีภารกิจ อํานาจหน้าที่ โครงสร้างบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ผ่านมา
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีผู้อํานวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ๓ ปี
(ปีงบประมาณ 2562) ออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
2.1 ฝ่ายกิจ การสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดั ง นี้
งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดทําบั ตรประจําตัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานสิทธิ
สวัสดิการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุในส่วนราชการ งานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ งานค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติภายในส่วนราชการ งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น งานจัดทํ า
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบันทึกฐานข้อมูลงบประมาณ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานรายงาน
แผนการใช้จ่ายเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส งานการลงระบบบั ญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พบประชาชน งานเข้าร่วมโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ และโครงการอําเภอยิ้ม งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต งานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่ว ยงานภาครัฐ งานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดแพร่ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น งานบริการประชาชนและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น งานธุรการ งานสารบรรณของ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานควบคุม ตรวจสอบทะเบียนวันลาของข้าราชการ พนักงานจ้าง
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประเมินกิจกรรม ๕ ส. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
งานการจัดทำรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน งานการจัดเจ้าหน้ าที่เข้าร่วมงานรัฐ พิธี
งานราชพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ งานขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย
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2.2 ฝ่ายการประชุม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ งานการประชุมคณะกรรมการสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ชุดต่าง ๆ งานระเบียบ
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานระเบียบวาระการประชุม
และรายงานการประชุม งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่
งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด งานประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดแพร่
งานประสานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
งานมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติข องสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานการใช้รถยนต์ของ
ส่วนราชการ งานหนังสือรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
หนี้สินของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งานธุรการ งานสารบรรณของ
สํานักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานการทําลาย
เอกสาร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3. กองการเจ้าหน้าที่ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ดังนี้
3.1 ฝ่ า ยสรรหาและบรรจุแ ต่ ง ตั ้ ง อำนาจหน้ า ที ่ ค วามรั บผิ ดชอบ งานสรรหาบุคคล
ดำรงตำแหน่งในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการย้าย/โอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
งานรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น งานตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ อปท. งานการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
งานกรณี ก ารออกจากราชการ/การกลั บ รั บ ราชการของข้ า ราชการ งานรั บ รองเวลาทวี ค ู ณ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจำ งานการตรวจรับรองบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ งานปรับปรุงโครงสร้างและ
แผนอัตรากำลังบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานกำกับ ดูแลระบบฐานข้อมูลประวัติบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ งานระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการ
งานการหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์หาปริมาณงานบุคคลากร ของแผน
อัตรากำลัง งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.จ. งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานธุรการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การงานประวัติผู้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (สปสช.)
งานจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานแผนพัฒ นา
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานข้อมูล
ประวัติบุคลากร (ก.พ.7) งานเลื่อนระดับสายงานผู้ปฏิบัติ งานบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
งานจัดทำบัตรประจำตั วเจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ งานฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน งานการขอศึกษาต่อ และทุนการศึกษาของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานติดตามภารกิจถ่ายโอนบุคลากรมาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกงาน งานบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ข้ า ราชการครู และลู ก จ้ า งประจำ งานควบคุ ม ตรวจสอบ เพิ ่ ม เติ ม แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานปรับ อัตราเงินเดือนตามวุฒิ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา งานผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3.3 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานตรวจสอบ จัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณของส่วนราชการ งานควบคุมและตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีของส่วนราชการ งานควบคุม และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ งานควบคุมทะเบียนประวัติ
พัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และมูลเหตุแห่งการร้องเรียน ร้องเรียน
ร้ อ งขอ งานรั บ ผิ ด ชอบการดำเนิ น การทางวิน ัย ข้า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานจ้า ง งานการพิ จ ารณา
และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานการศึกษาวิเคราะห์วางแผน เสริมสร้างวินัย และระบบ
คุณธรรมในกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง งานหามาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง
งานให้ความเห็นและคำปรึกษาแนะนำหรือเสนอแนะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานประมวลจริยธรรม
งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม งานส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีวินัย
คุณธรรม และจริย ธรรม งานธุร การ สารบรรณของส่ว นราชการ งานตรวจสอบภายในของส่ว นราชการ
งานรวบรวม และจัดทำข้อมูลเพื่อบรรจุแผนพัฒนา และข้อบั ญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และรายจ่าย
เพิ่มเติม งานพิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็นเพื่อบรรจุแผนพัฒนา และข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม งานพิจารณาวินิจฉัยและให้ ความเห็น เรื่อ งอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรีย น
และร้องขอความเป็นธรรมของข้ าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย
4. กองพัสดุและทรัพย์สิน มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
2 ฝ่าย คือ
4.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานงบประมาณ
จัดซื้อ จัดจ้าง งานข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุตามโครงการ
ที่อนุมัติจัดทำ งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อพัสดุ งานร่างสัญญาซื้อ จ้าง ใบสั่งซื้อสั่ งจ้าง
ทุกประเภท งานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุตามโครงการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติฯ ในลักษณะพัสดุกลาง งานจัดทำ
ทะเบียนคุมเลขสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง งานปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานจัดหา และบริหารพัสดุ งานเงินทุนสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประชาสัมพันธ์ ตอบปัญหาด้านงานพัสดุ งานบริการให้เช่า ใช้ทรัพย์สิน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด งานปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ าทรั พ ย์ส ิ น งานบริ ก ารด้ า นสั ญ ญาต่ า ง ๆ งานมาตรการ
การบริหารงานพัสดุ งานบริหารทั่วไปภายใน งานเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา/ประกวดราคาและการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติ งานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ การตรวจสอบ การเก็บรักษา
หลักฐาน ใบสำคัญการจัดซื้อ จัดจ้างทุกประเภท งานจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและสรรพากรจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
4.2 ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน งานมาตรการการบริหารงานพัสดุ งานจัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน งานข้อมูล สถิติ
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ จ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน งานการจำหน่ายพัสดุ
และทรัพย์สิน งานการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ ตามระเบียบงานพัสดุ งานการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นให้ทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ทุกชนิด งานกำหนดรหัสพัสดุของ องค์การ
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บริห ารส่ว นจังหวัด งานด้านงบประมาณและการเงินของหน่ว ยงาน งานเอกสารการโอนมอบทรั พ ย์ สิ น
ให้ห น่ว ยงานอื่น ตามที่ ข้ อ บัญ ญัต ิก ำหนด งานเอกสารการยืม ใช้ ทรั พย์ส ิน แก่ห น่ว ยงานตามที่ กำหนดไว้
ในข้อบัญญัติ งานมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลเกี่ยวกับพัสดุ งานบันทึก
ทะเบียนกลางเพื่อควบคุมการปรับปรุง/บำรุงรักษาทรัพย์สินทุกรายการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทบ้านพัก อาคารและทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานกำกับภายใน ด้านบุคคลในหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ตอบปัญหาด้านงานพัสดุ งานปรับปรุงมูลค่า
ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามทะเบียนคุมทุกรายการให้เป็นปัจจุบันด้วยวิธีคิด ค่าเสื่อมราคา
งานตรวจสอบภายใน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
5. กองคลัง ภารกิจของส่วนราชการมี ดังนี้
5.1 ฝ่ า ยการเงิ น อำนาจหน้ า ที ่ค วามรั บผิด ชอบ งานเบิ ก จ่ า ยเงิ น รั บ เงิ น นำส่ ง เงิน
เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ งานจัดทำ
เช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรองการหักภาษี งานขออนุมัติและเปลี่ยนแปลง
ลายมือผู้มีสิทธิถอนเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง งานขออนุมัติเบิกตัดปี เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ
และเงินอุดหนุนทุกประเภท งานเงินสะสมกองทุกประกันสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
5.2 ฝ่ายการบัญชี อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำงบฐานะทางการเงิน และ
จัดทำบัญชีทุกประเภท งานเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่ายทุกประเภท งานวิชาการด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ งานตรวจสอบงบการเงินต่าง ๆ ตามข้อทักท้วงและเสนอแนะของสำนักงาน
ตรวจเงิน แผ่น ดิน งานรวบรวมสถิติร ายได้ รายจ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัด ทำงบประมาณ
งานการตรวจสอบบัญชี งานตรวจสอบและนำส่งเงินกู้ กสอ. งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภท
งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานใบผ่านรายการบัญชีและ
ปรับปรุงบัญชี งานสำรวจข้อมูลจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) งานควบคุม ตรวจสอบและติดตามประเมินผล
การนำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผน 3 ปี) ลงระบบ e-plan (ครั้ง) งานควบคุมการจัดทำ
บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ตามฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุม
ตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิและ
ครอบครัว จากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
5.3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานเร่งรัด และจัดเก็บ
รายได้ทุกประเภทของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานกำหนดหลักเกณฑ์และข้อบัญญัติในการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานแจ้งเตือน
และดำเนินคดีผู้ค้างภาษี และค่าธรรมประเภทต่ าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานโครงการถ่ายโอน
บริการสาธารณะ งานธุรการ งานสารบรรณหน่วยงาน งานทะเบียนคุมรายได้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกประเภท งานแผนเบิกจ่ายเงินบุคลากรถ่ายโอน งานค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน และจัดหารายได้ที่
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ต้องจัดเก็บตามข้อบัญญัติ ของ องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
6. กองแผนและงบประมาณ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ
6.1 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด งานแผนพัฒนาประจำปี
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งานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา งานคณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น งานสัมมนา
ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำปี งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น งานส่งเสริมการลงทุนระดับจังหวัด งานโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ งานธุรการของฝ่ายนโยบายและแผน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
6.2 ฝ่ า ยงบประมาณและพั ฒ นา มี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบเกี ่ ย วกั บ งานจั ด ทํ า ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งานการโอนเงินงบประมาณ งานงบประมาณเพิ่มเติม งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุน งานการขออนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติฯ งานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจํากอง งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดวางระบบควบคุมภายใน งานธุรการของแผน
และงบประมาณ (งานทำลายเอกสาร) งานธุรการของฝ่ายงบประมาณและพัฒนา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย
6.3 ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีห น้าที่รับผิ ดชอบเกี ่ยวกับ งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่า ยประจำปี
งานรวบรวมสถิติข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการประจำปี งานกรอกข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. E-plan งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ งานจัดทำแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานตรวจติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น งานธุรการของฝ่ายติดตามและประเมินผล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
7. กองช่าง ภารกิจของส่วนราชการมี ดังนี้
7.1 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจออกแบบโครงการ
งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานรวบรวม
จัดเก็บประวัติโครงการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการผังเมืองรวม งานแผนการปฏิบัติงาน
สำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง งานช่วยเหลือ
สนับ สนุนทางด้ านวิช าการและเทคนิ ค ในการสำรวจและออกแบบเกี ่ยวกับ งานทางด้ านวิศ วกรรมและ
สถาปัตยกรรม แก่หน่วยงานอื่ น ๆ ที่ร้องขอ งานสำรวจและออกแบบประมาณการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ก่อสร้าง บูร ณะบำรุงซ่อมแซม งานทดสอบและวิเคราะห์ในห้องทดลอง งานเจาะสำรวจและทดสอบใน
ภาคสนาม ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน บันทึก
ข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย
7.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
งานควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานรวบรวมจัดทำทะเบียนโครงการ/รายงานผล
การปฏิบัติงาน งานปรับปรุงและบำรุงรักษา อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
งานฟื้น ฟู บูร ณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ งานการถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐาน
งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานรวบรวมข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายงานซ่อม
บำรุงผิวจราจร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
7.3 ฝ่ า ยเครื ่ อ งจั ก รกล อำนาจหน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ งานแผนงานด้ า นวิ ศ วกรรม
เครื่องจักรกลประจำปี งานบริหารจัดการเครื่องจักรกลต่าง ๆ งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื ่ อ งจั ก รกล และยานพาหนะ งานแผนงานและบำรุ ง รั ก ษาซ่ อ มแซมเครื ่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ
งานแผนงานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง งานสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิค
และเครื่องจักรกล แก่หน่วยงานท้องถิ่น งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลภาคสนาม งานสนับสนุนการดำเนิน
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กิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุง และสาธารณภัยและสิ่ งแวดล้อม งานปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ยานยนต์ งานช่างกลประจำโครงการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมาย
7.4 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อม งานปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูปการ งานบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูล ฝอย
และสิ ่ ง ปฏิ ก ู ล รวม งานอนุ ร ั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม งานจั ด การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเสริมสร้างการป้องกัน
เพื่อบรรเทาสาธารณภัย งานจัดทำงบประมาณอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง งานฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย งานบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ
งานฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ งานจัดทำข้อมูลลุ่มน้ำหลักของจังหวัด
งานจัดทำข้อมูล แหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ และแหล่างน้ำใหม่เพิ่มเติมในแผนแม่บท งานจัดทำข้อมูลสภาพปัญหา
ด้านอุทกภัย ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำและแนวทางการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเกษตรกรรม งานข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลฝายทำนบดิน รายละเอียดโครงการในอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานจัดทำ
แผนที่ลุ่มน้ำ 17 สาขาหลักของลุ่มน้ำยม งานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด งานสำรวจพื้นที่
เสี่ยงภัยพิบัติ ภัย แล้ง อุทกภัย โคลนถล่ม งานรายงานความคืบหน้าของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่
งานติดตามสถานการณ์ภัยพิบ ัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น งานจัดทำข้อมูล เตือนภัย กรณีฝ นตกหลัก ภัยแล้ง
งานจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ บูรณาการน้ำจังหวัด งานจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ แผนที่แหล่งน้ำ
งานรวบรวมเอกสาร และบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ งานการจัดเตรียมสถานที่ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีต่าง ๆ
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
8. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้
8.1 ฝ่ า ยบริ ห ารการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม อำนาจหน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
งานควบคุมดูแลและสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบเลิ ก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานสำรวจเด็กที่อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา งานจัดทำรายการศึกษาและสถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดระบบ
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้ อ มูล สารสนเทศด้ านการศึ ก ษาของ องค์ การบริห ารส่ว นจั งหวัด งานพัฒ นา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
งานนิเทศศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด งานประสานการประเมิน ตามระบบประกัน คุณภาพการศึ กษา งานวิเคราะห์และพัฒ นาเกณฑ์
มาตรฐานทางการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานสนับสนุน
การคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด งานสนับสนุนโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอน
จากกระทรวงศึกษาธิการ งานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา
และสร้างความสัมพันธ์กับ ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดสถานศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย
8.2 ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม อำนาจหน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
งานจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งด้านการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริม
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน งานส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่
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ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน งานการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เ ยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่ม
รายได้แก่ครอบครัว งานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น งานส่งเสริมเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่ อประโยชน์ของประชาชน
งานประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม ศีลธรรม งานกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย งานรวบรวม
ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า งานบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน
ซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ งานส่งเสริมการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึ ก ษา
งานบริ ห ารงานธุร การ งานงบประมาณรายจ่า ยประจำปี งานส่ ง เสริ ม การออกกำลั ง กาย งานกี ฬ าแล ะ
นันทนาการ งานจัดการแข่งขันกีฬา งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬา งานส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬา งานจัดกิจกรรมนันทนาการ เด็กและเยาวชน งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ลูกเสือชาวบ้าน งานดูแล รักษาความสะอาดสถานที่ และสวนสาธารณะในสังกัด องค์ การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ งานปรั บ ปรุ ง ภู ม ิ ท ั ศ น์ สถานที ่ แ ละสวนสาธารณะ ในสนามกี ฬ าองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แพร่
งานควบคุมและบริการขอใช้สถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานบริการสระว่ายน้ำ ซ่อมแซม
บำรุงสระว่ายน้ำ งานเพาะกล้าไม้ และขยายพันธุ์กล้าไม้ งานควบคุมและบริการขอใช้อุปกรณ์ เครื่ องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง และฟิตเนส งานบำรุง รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์การออกกำลังกายทุกประเภท และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
9. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้
9.1 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกำกับดูแลสถาบันพัฒนา
ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานกำกับดูแลการใช้ห้องประชุม , อาคารอเนกประสงค์ และ
หอพักสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพัฒนาและบำรุงอาคารสถานที่ของ
สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น งานติดต่อประสานงานวิ ทยากรในการจัดฝึกอบรม งานกำกับดูแลฝึกอบรมด้าน
วิชาการ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
และ ๔ จังหวัดภาคอีสาน งานกำกับดูแลจัดทำหลั กสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งานกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรี งานกำกับดูแลการสังคมสงเคราะห์และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส งานกำกับดูแลการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ แก่กลุ่ม และชุมชน
งานกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดยชุมชน งานกำกับดูแลการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน
ผู้นำท้องถิ่น ด้านการประกอบอาชีพ งานกำกับดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมงบประมาณของฝ่ าย
งานตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน และงานอื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9.2 ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพชุมชน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกำกับดูแลห้องสมุด
ของเล่นเด็ก รายงานแผนการจัดหาพัส ดุประจำปี (ผด.๑) งานจัดทำแผนและข้อบัญญัติของกองส่ง เสริ ม
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต งานดู แ ลด้ า นการเงิ น , งบประมาณของกองส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต งานการแพทย์ ฉ ุ ก เฉิ น
และงาน สป.สช. งานส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน งานด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน งานกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายและของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานจัดหาครุภัณฑ์และ
ควบคุมครุภ ั ณฑ์ข องกองส่ง เสริม คุ ณภาพชีว ิ ต งานการเบิกจ่ ายพัส ดุ ครุภ ัณฑ์ และวัส ดุอุป กรณ์ ต่ าง ๆ
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดื อนของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
งานจัดทำคำสั่งเวรของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานจัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์ งานจัดทำฎีกาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ งานรวบรวม
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สำเนาโครงการต่าง ๆ ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานด้านธุรการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานโครงการ
เงิน อุดหนุน หน่ว ยงานอื่น/กลุ่มองค์กร งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่า ยงบประมาณกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
งานประชาสัมพันธ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานการใช้รถยนต์ และการเบิกน้ำมันของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
งานจัดทำฎีกา เงินยืมทดรองราชการ ส่งใช้เงินยืม ของฝ่ายส่งเสริมศักยภาพชุมชน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย
ค่าน้ำมัน รถยนต์ ค่าน้ำดื่ม งานแผนการจัดหาพัส ดุ ของกองส่ง เสริม คุ ณภา พชีว ิ ต งานรายงานเกี่ ย วกั บ
งบประมาณของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานรวบรวมผลงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานโอน
งบประมาณและแก้ ไ ขเปลี ่ ย นแปลงคำชี ้ แ จงงบประมาณ งานตามนโยบายผู ้ บ ริ ห าร และงานอื ่ น ๆ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9.3 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานพัฒนาศักยภาพ
องค์กรประชาชน เช่น ตำรวจบ้าน, อปพร., ผู้นำท้องถิ่น, กรรมการหมู่บ้าน, เด็ก, เยาวชน, ผู้สูงอายุ งานอนุรักษ์
ศิล ปวัฒ นธรรม ลานวัฒ นธรรม ถนนสายวัฒนธรรม งานกำกับดูแลพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง”
งานกำกับดูแลหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและ OTOP
งานกำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้ประตูชั ย งานติดตามและประเมินผลโครงการ งานตรวจสอบภายใน งานตรวจ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยกิจกรรม ๕ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. หน่วยตรวจสอบภายใน ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้ งานตรวจสอบเอกสารการจ่าย
ทุกประเภทหลังการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบ
ภาษีทั้งภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด งานตรวจสอบพัส ดุ การเก็บรักษาพัส ดุ ครุภ ัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดงานตรวจสอบ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมสะสม
การส่งใช้เงินยืม งานตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ งานการเงิน การพัสดุ งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด องค์การบริหารส่ว นจังหวัด งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ทางบัญชี การลงบัญชีสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
งานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา และการถอนหลักประกันสัญญา งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน คือ
11.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ 54140
11.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา 259 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ 54110
11.3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 368 หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
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จำนวนบุคลากรในสังกัด
บุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างภารกิจ
พนักงานจ้างเหมา
รวม

จำนวน (คน)
246
21
151
196
614

ระบบเครือข่ายสำหรับรองรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
Leased Line SBN-AWN
Leased Line Tuiple T Broadband
CAT ON NET
TOT Fiber
TOT Fiber
TOT Fiber
TOT Fiber
TOT Fiber

สถานที่ติดตั้ง
สำนักงาน อบจ
สำนักงาน อบจ.
กองช่าง กอเปา
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.แพร่
กองพัสดุ
คุ้มเจ้าหลวง
สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น
OTOP บ้านตุ๊กตา เด่นชัย

ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
16
2
กองการเจ้าหน้าที่
10
1
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5
1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12
0
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
11
0
กองแผนและงบประมาณ
12
2
กองคลัง
10
0
กองพัสดุและทรัพย์สิน
14
1
กองช่าง
26
3
หน่วยตรวจสอบภายใน
3
1
โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
39
14
โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา
91
14
โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย
61
5

เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ
15
8
9
3
4
1
3
8
10
11
12
8
9
13
14
13
22
18
1
1
3
2
2
6
3
0
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ระบบสารสนเทศที่ใช้งานปัจจุบัน
ลำดับที่
1

ชื่อระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
แห่งชาติ

2

ระบบบันทึกบัญชี อปท.
E-Laas
ระบบ E-Plan

3
4
5
6

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลกลาง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Info)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และทะเบียน อปท.

รายละเอียดของระบบ
ระบบจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ระบบ ก.พ. 7 ขรก.สามัญ
2. ระบบ ก.พ. 7 ขรก.ครู
3. ระบบ PA
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ระบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
6. ระบบตรวจสอบและรับรองข้อมูล
7. รายงานค่าใช้จ่าย ม. 35
8. ระบบประมวลผลและรายงานข้อมูล
9. ระบบลงทะเบียนสิทธิผู้ใช้งาน
10. รายงานข้อมูลโบนัสและทุนการศึกษา
11. ระบบเส้นทางความก้าวหน้า
12. ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
13. ระบบการลา
14. ระบบคำนวณค่างาน
15. ระบบการขอเครื่องราช
16. ระบบสลิปเงินเดือน
17. ระบบสืบค้นกฎหมาย
18. ระบบหนังสือรับรองเงินเดือนและบุคคล
19. ระบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
20. ระบบแชทบอท
21. ระบบข้อมูลพื้นฐาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บันทึกข้อมูลในแบบพัฒนาแบบดำเนินงาน
การเบิกจ่ายตามโครงการ

ระบบของหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

บันทึก แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ลำดับที่
7

ชื่อระบบสารสนเทศ
ระบบทะเบียนบุคลากร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(สปสช.)

รายละเอียดของระบบ
ระบบเบิกจ่ายรักษาค่าพยาบาล
เครือข่าย สปสช. สถานบริการ, การจ่าย
ค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และ
รายงานสรุปข้อมูล การให้บริการประจำปี
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบประกันสังคม (Social Security)
หนึ่งในบริการด้านสวัสดิการสังคมของไทย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

8

ระบบประกันสังคม

9

ระบบการเงิน กบข.

10

ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
สำหรับใช้งาน
ระบบ GFMIS
ระบบ GFMIS คือ เพื่อออกแบบและ
จัดสร้างระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ
การเข้าระบบจีโร่ (KCS)
การนำเงินผ่านระบบบัญชีของธนาคาร
ระบบทะเบียนฐานันดรบน
สืบค้นบุคคลที่ได้รับพระราชทาน
อินเตอร์เน็ต (ระดับผู้ใช้งาน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึก ตรวจสอบ สถานการณ์ประเมิน
รองรับการประเมินคุณธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ระบบ E-PLAN NACC
ติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.
ระบบ E-GP
ระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
เพื่อขอรับงบประมาณตรงจากสำนัก
จัดทำงบประมาณ
งบประมาณ
ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ
และสภาพอากาศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ - การรับ – ส่ง หนังสือราชการ
E-OFFICE
- การจองห้องประชุม
- การจองรถยนต์ส่วนกลาง
ระบบติดตามและประเมินผล - ติดตามการดำเนินงานโครงการของ
โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ระบบงานทะเบียนวัดผลฝ่าย งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาการ

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

ระบบของหน่วยงาน
สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

สำนักงาน
ประกันสังคม
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
กรมสรรพากร
สำนักปลัด
กระทรวงการคลัง
ธนาคารกรุงไทย
สำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณฯ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่
กระทรวงศึกษาธิการ
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การวิเคราะห์ swot analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายและแนวคิดที่ชัดเจนในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อพัฒนาเมืองและการบริการประชาชน
2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ได้
อย่างเหมาะสม
3. มีคณะกรรมการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่ 4.0) กำกับดูแลด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
4. มีระบบสารสนเทศหลักทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
5. มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใน
เบื้องต้น
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
7. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
นำมาพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน

1. มีงบประมาณแต่ขาดการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
งบประมาณการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
2. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน
ไม่ชัดเจนและการปฏิบตั ิงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน
3. บุคลากรไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจึงทำให้ขาดโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน
4. ขาดการประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยรวม
5. ขาดซอฟแวร์ทสี่ นับสนุนด้านการศึกษา
6. ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั มีความล้าสมัย ไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน
7. โครงข่ายสื่อสารมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
8. ขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก
9. ขาดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ ้านการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. ประชาชนมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะมากขึ้น (Smart Device)
2. มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการและบริการประชาชนมากขึน้
3. นโยบายและแผนระดับประเทศมีการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบายรัฐบาลดิจิทัล
4. นโยบายการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian
Economic Community) พ.ศ.2558
5. ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีทเี่ อื้อต่อการ
นำมาใช้ในหน่วยงาน
6. การเข้ามาของเครือข่าย Gin ระบบ Cloud และ Big
Data ทำให้มีนวัตกรรมและช่องทางใช้งานเพิ่มขึ้น

1. การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ก้าวกระโดดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
2. กฎหมาย ระเบียบทางราชการไม่เอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามภารกิจขอหน่วยงาน ซึ่งบางกรณีจำเป็นต้องใช้
ข้อมูลอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือนำเสนอข้อมูลสู่
สาธารณะ
3. ภัยคุกคามจากการโจรกรรมข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
เพิ่มมากขึ้น
4. ความต้องการทีห่ ลากหลายทางด้านการใช้เทคโนโลยีของ
ประชาชน
5. การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายส่งผลต่อการดำเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ ต้องปรับปรุงบ่อยครั้งขาดความ
ต่อเนื่อง
7. การใช้ Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์อาจทำให้เกิดการ
ฟ้องร้องเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
8. ภาวะผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้การขับเคลื่อน
แผนงาน โครงการต่าง ๆ ทางด้านดิจิทัลช้าลง
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บทที่ 3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พ.ศ.2564 – 2566
วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการและ
การบริการประชาชนอย่างมีป ระสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน"
พันธกิจด้านดิจิทัล
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในช่วง 5 ปี เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มีดังนี้
1. พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามสภาพแห่งท้องที่
2. พัฒนาการบริหารงาน การจัดการ และการบริการประชาชน โดยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการเสริมสร้างความรู้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจ
แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายใต้วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6. พัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในทุกระดับให้สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
มียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์
1. ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การพั ฒ นาการเข้า ใจด้ า นดิ จิ ท ั ล (Digital Literacy) ของบุ ค ลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
2. มีการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้
มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น ด้วยทักษะระดับมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการพัฒนาการเข้าใจดิจิทัลผ่านสื่อการเรียนรู้
ตามนโยบายของรัฐบาล
2. บุคลากรและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีทักษะและสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการวางแผน กำหนดนโยบาย และสนับสนุนการตัดสินใจได้ และสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัย
2. พัฒนาโครงข่ายให้มีความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายและการบริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ
2. บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการมีอัตราการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการภายในองค์การและพัฒนานวัตกรรม การให้บริการกับประชาชน
เป้าประสงค์
1. พัฒนานวัตกรรม กระบวนการ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชนและสังคม
2. นำนวัตกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าในการบริหารราชการ ที่พึงมีกับประชาชนจังหวัดแพร่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. ประชาชนจังหวัดแพร่ สามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยไม่เกิดความสับสนและซ้ำซ้อน
2. การนำนวัตกรรมมาใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
1. มีมาตรฐานการพัฒนากลุ่มข้อมูล มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล และมาตรฐานการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจ ิทัล และเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการบูรณาการภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานสังกัด
และหน่วยงานภายนอก
2. มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของทุกหน่ วยงานสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีกลุ่มข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้งานร่วมกันตาม
กลุ่มภารกิจด้านการบริการประชาชน และการบริหารจัดการภายใน
2. มีการบูรณาการการทำงานจนเกิดอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐบาลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (E-Government)
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บทที่ 4 แผนงาน โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรในองค์กร
ลำดับที่

โครงการ

รายละเอียด

1

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ สายงาน
ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ได้เพิ่มพูนความรู้ และความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ นำความรู้ แนวทางการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
เป้าหมาย
1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
คณะกรรมการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่ 4.0)
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
จำนวน 100 คน
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 40 คน
(จาก 100 คนที่อบรม) ไปศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตัวชี้วัด
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาแนวคิดในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากการฝึกอบรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นำความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นำความรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การบริการประชาชน เพื่อพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณ
2564
2565
2566
250,000 250,000 250,000
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ลำดับที่
2

โครงการ
โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ แก่ข้าราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สายงานผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน
โปรแกรมชุด Office 2010 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่
ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ ข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ที่สนใจ จำนวน 70 คน
ด้านคุณภาพ ข้าราชการและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ และผู้ที่สนใจ สามารถใช้งาน
โปรแกรมชุด Office 2010 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานโปรแกรม
ชุด Office 2010 ได้จำนวน 70 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สามารถใช้งานโปรแกรมชุด Office 2010 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณ
2564
2565
65,000
-

2566
-
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ลำดับที่

โครงการ

3

พัฒนาบุคลากรศูนย์บริหาร
จัดการน้ำจังหวัดแพร่
(การพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำ
เพื่อการปฏิบัติงานในรูปแบบ
สารสนเทศ)

4

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการ
สร้างสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต

รายละเอียด

งบประมาณ
2564
2565
2566
80,000 80,000 80,000

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการน้ำจังหวัดแพร่ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2.เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ
จังหวัดแพร่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ
แผนที่และจัดทำระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
เป้าหมาย
บุคลากรศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ จำนวน
40 คน
ตัวชี้วัด
จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ฯมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การติดตามสถานการณ์น้ำ
2. เจ้าหน้าที่ฯ สามารถใช้งานระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
วางแผนพัฒนาในพื้นที่และสามารถรายงานข้อมูล
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองแผนงานและงบประมาณ
วัตถุประสงค์
10,000
- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนสำหรับ e-Learning
- เพื่ออบรมทักษะการออกแบบและพัฒนา
บทเรียนที่เหมาะสมกับระบบ e-Learning
เป้าหมาย
- ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยสามารถสร้างสื่อการสอน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
ตัวชี้วัด
จำนวนครูที่มีทักษะการออกแบบสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการพัฒนาบทเรียน
e–Learning ได้เป็นอย่างดี
- ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อที่หลากหลายได้มากขึ้น
- ผู้เข้าอบรมได้เห็นคุณค่าและนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการนำบทเรียนไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย)

10,000

10,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่

2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV

รายละเอียด

งบประมาณ
2564
2565
2566
100,000 100,000 100,000

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เป้าหมาย
1. เพื่อรองรับความต้องการใช้งานระบบเครือข่าย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยการใช้งานระบบ
เครือข่าย
ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้
ร้อยละ 80
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ทั่วถึง
เพื่อการทำงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
และสามารถรับ-เข้าถึงและมีส่วนร่วมในข่าวสาร
ข้อมูล
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัตถุประสงค์
2,000,000 2,000,000 2,000,000
1. เพื่อรักษาความปลอดภัยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งใช้บริการในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในด้านการรักษาความปลอดภัย
เป้าหมาย
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในบริเวณองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 32 ตัว
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จำนวนการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลดลง
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ลำดับ
3

4

โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

รายละเอียด

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ
ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด
เป้าหมาย
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟ เป็นต้น
เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอสำหรับ
การปฏิบัติงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
กองกิจการสภาองค์การบริหาร เพื่อใช้ปฏิบัติงานทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
ส่วนจังหวัด
และชำรุด และมีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน
เป้าหมาย
เพื่อมีครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงานที่มีมาตรฐาน,
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA
5) กล้อง Webcam สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สำหรับกระดาษขนาด A3
7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
8) จอรับภาพชนิดขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว
ตัวชี้วัด
บุคลากรมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 80
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย
2) มีโปรแกรมฯ ใช้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

งบประมาณ
2564
2565
2566
300,000 300,000 300,000

76,400

40,600

40,600
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ลำดับ

โครงการ

5

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หน่วยตรวจสอบภายใน

6

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียด
3) สามารถใช้ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ประชุมออนไลน์ได้
4) มีจอรับภาพสำหรับเครื่องฉายข้ามศีรษะ
ที่สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อมูล
นอกสถานที่ได้
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ
ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด
เป้าหมาย
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่อง
สำรองไฟ เป็นต้น เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอสำหรับการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย
-เพื่อให้การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ตัวชีวัด
- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับประโยชน์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
สำหรับการปฏิบัติงานได้เหมาะสมเพียงพอ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
2564
2565
2566

50,000

50,000

50,000

300,000 300,000 300,000
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ลำดับ

โครงการ

7

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองคลัง

8

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองช่าง

รายละเอียด

งบประมาณ
2564
2565
2566
89,000 89,000 89,000

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งาน 5-7 ปี
พร้อมทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทํางาน
2.เพื่อจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มี
ลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
3.เพื่อจัดหาชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
4.เพื่อให้การทํางานในระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกับประชาชนได้
อย่าง รวดเร็ว และสามารถรองรับกับภารกิจเรื่อง
การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารในอนาคต
เป้าหมาย
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับระบบสารสนเทศใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ
โปรแกรมใหม่ ระบบภายใน CPU เวอร์ชั่นใหม่
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบที่มี ความทันสมัย ตาม
มาตรฐาน
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ กองคลัง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐาน บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ
500,000 500,000 500,000
ปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตามโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานมี
คอมพิวเตอร์ใช้อย่างทั่วถึง และมีการอัพเดท
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ตัวชี้วัด ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ
ปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตามโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
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ลำดับ
9

โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองพัสดุและทรัพย์สิน

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ปัญหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
3. เพื่อจัดซื้อโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายและโปรแกรมป้องกันไวรัส
4. เพื่อให้มีโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายและโปรแกรมป้องกันไวรัส
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน
1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน
1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
4. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
5. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 700 บาท
6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน
1 ชุด ๆละ 3,800 บาท
ตัวชี้วัด
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
4. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
5. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
2. ปัญหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการแก้ไข
3. มีชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย และโปรแกรมป้องกันไวรัส
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน

งบประมาณ
2564
2565
2566
57,900 57,900 57,900

หน้า 62

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองแผนและ
งบประมาณ

11

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองการ
เจ้าหน้าที่

รายละเอียด

งบประมาณ
2564
2565
2566
50,000 50,000 50,000

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยำ
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และ
เพียงพอสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของทางราชการ
เป้าหมาย
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ
วัตถุประสงค์
50,000
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานประจำ
กองการเจ้าหน้าที่จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000.-บาท
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2
เครื่องๆละ 8,900.-บาท เป็นเงิน 17,800
ตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในองค์กรมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

50,000

50,000

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566
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โครงการ
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จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13

พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการเรียนรู้ใน
ยุคอนาคต

รายละเอียด

งบประมาณ
2564
2565
2566
100,000 100,000 100,000

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด
เป้าหมาย
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่อง
สำรองไฟ เป็นต้น เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอสำหรับการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
500,000 500,000 500,000
- เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้มีความเร็วที่สูงขึ้นเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อเพิม่ จุดใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในบริเวณ
โรงเรียนให้สามารถเข้าใช้งานได้อย่างทั่วถึง
- ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีที่
ชำรุดระหว่างปีการศึกษา
เป้าหมาย
- ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ ได้จาก
ทุกอาคารเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เรียนรู้ ทักษะการ
เทคโนโลยีได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้ ในทุกระดับชั้น
- ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง มีทักษะการทำวิจัย และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
- โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน และพร้อม
ใช้งาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย)

หน้า 64

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566
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โครงการ
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ปรับปรุงห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ และ วิทยาการ
คำนวณ แบบอัจฉริยะ

15

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนา
ประชาอุปถัมภ์)

รายละเอียด

งบประมาณ
2564
2565
2566
500,000 500,000 500,000

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและ
ติดตัง้ ระบบอุปกรณ์พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- เพื่อให้ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ให้บริการสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้เรียน ครู และชุมชนสามารถใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
- ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการของระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจำวัน
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวชี้วัด
1.นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
2.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีระบบ
อินเตอร์เน็ตใช้ในการให้บริการทุกห้องมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
- ผู้เรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการของระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจำวัน
- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย)
วัตถุประสงค์
๙๙๙,๘๐๐
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
เป้าหมาย
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ

-

-

หน้า 65

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำ
ห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพ
สู่สากล โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

17

โครงการจัดหาสื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ประจำ
ห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่
สากล โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

รายละเอียด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะวิทยาศาสตร์
ในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์
เป้าหมาย
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะคณิตศาสตร์
ในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาสือ่ ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล
เป้าหมาย
จัดซื้อสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ห้อง
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนา
ความสามารถได้ตามศักยภาพของตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))

งบประมาณ
2564
2565
2566

๕๓๖,๒๐๐

-

-

๔๕๙,๒๐๐

-

-

หน้า 66

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566



ลำดับ

โครงการ

18

โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อการจัดการ
การศึกษา

19

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกีฬา
อบจ.แพร่ (พัฒนาประชา
อุปถัมภ์)

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
โรงเรียน
เป้าหมาย
จัดหาอุปกรณ์ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายภายใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบ
เครือข่ายในการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนา
ความสามารถได้ตามศักยภาพของตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและสืบค้น
เป้าหมาย
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและสืบค้น
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนและศึกษา
ค้นคว้า เพื่อพัฒนาความสามารถได้ตามศักยภาพ
ของตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))

งบประมาณ
2564

2565

2566

-

200,000

-

-

500,000 500,000

หน้า 67

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566



ลำดับ

โครงการ

รายละเอียด

20

โครงการพัฒนาห้องเรียน
วิทยาการคำนวณและ
เทคโนโลยี โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาการ
คำนวณ(Coding) และเทคโนโลยี
เป้าหมาย
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนวิทยาการ
คำนวณและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีห้องเรียนวิทยาการคำนวณและ
เทคโนโลยี
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
2564

2565

2566

-

850,0๐๐

-

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))

21

โครงการปรับปรุงห้องเรียน
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้าน
คอมพิวเตอร์และการใช้งาน
เป้าหมาย
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))

600,000

หน้า 68

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการภายในองค์การและพัฒนานวัตกรรม การให้บริการกับประชาชน
ลำดับ

โครงการ

รายละเอียด

1

โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS
Map Service) เพื่อให้บริการ
ประชาชน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
2. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตใน
จังหวัดแพร่ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเชิงตำแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
3. เพือ่ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และส่วนราชการใน
การวิเคราะห์ใช้สารสนเทศเพื่อการวางแผน
เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สนับสนุนการวางแผนและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และบุคลากร ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2564
-

งบประมาณ
2565
2566
1,500,000 1,500,000

หน้า 69

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแนวทางมาตรฐานสากล
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการปรับปรุงระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office)

2

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
สำหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ศูนย์บริหาร
จัดการน้ำจังหวัดแพร่

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รองรับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
สำนักงาน
เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สนับสนุนการวางแผน
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ที่มีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สามารถบริหารจัดการ
ระบบสำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการ
ทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศสำหรั บ
การบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด แบบออนไลน์
เพื่อการบริหารจัดการน้ำและรับมือกับภัยพิบัติ
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรให้สามารถใช้ข้อมูล
เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และ
สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด
เป้าหมาย
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ตัวชี้วัด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2564
-

500,000

งบประมาณ
2565
2566
500,000 500,000

-

-

หน้า 70

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 – 2566



ลำดับ

3

โครงการ

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
กองแผนและงบประมาณ

รายละเอียด

2564

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
ตามที่ผู้บังคับบัญชา ได้มอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ
วัตถุประสงค์
300,000
1. เพื่อจัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และพัฒนาการบริหารงาน
ของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน
และในอนาคตผ่านระบบสารสนเทศ
2. เพื่อใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
กำหนดรูปแบบการติดตาม ประมวลผล การ
ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำไปสู่การสรุปผลการ
ติดตามประเมินผลและนำเสนอผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใช้ระบบสารสนเทศ เป็นข้อมูลข่าวสาร
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อนำไปเชื่อมโยง
กับการปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา, โปรแกรมระบบสารสนเทศแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, โปรแกรมระบบบ
แบบสอบถามออนไลน์ และโปรแกรมระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
2565

2566

-

-

หน้า 71
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ลำดับ

4

โครงการ

โครงการระบบควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณและการเงิน

รายละเอียด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีโปรแกรมระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ
บริหารงาน กองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
2. มีโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
และสรุปผลการติดตามและประเมินผล เสนอ
ผู้บริหารเพื่อใช้ในการพิจารณา
3. มีโปรแกรมระบบสารสนเทศ ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล ตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาชนทั่วไปทราบและนำไปใช้
ประโยชน์ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองแผนและงบประมาณ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
และการเงิน
2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยต่อเทคโนโลยีปัจจุบันและตรวจสอบได้
3.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณและการเงิน
4.เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เป้าหมาย
1.การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
2.เพื่อริเริ่มการพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณและการเงินของกองคลัง
3.สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและ
การเงินได้
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน
2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่หาข้อมูล
ผ่านระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและ
การเงิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.การพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
และการเงินให้ทันต่อเหตุการณ์
2.เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการเงินได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
3.สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน
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4.ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และเข้าถึง
ฐานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและการเงินได้
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองคลัง
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบ วัตถุประสงค์
ทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับการ ๑. เพื่อให้มีโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สินใช้
ใช้งานด้านการบริหารงานพัสดุ ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ
จังหวัดแพร่ พร้อมติดตั้งและ ลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถปฏิบัติงาน
ปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สามารถค้นข้อมูล
ทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย
จัดหาโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สินสำหรับ
การใช้งานด้านการบริหารงานพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่พร้อมติดตั้งและปรับปรุง
ระบบให้พร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัด
๑. มีโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับ
การใช้งานด้านการบริหารงานพัสดุ
๒. จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีความพึ่งพอใจ
ในการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพที่ดี
๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุ
โดยใช้โปรมแกรมช่วยจัดเก็บข้อมูลและค้นหา
ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทำให้ได้ปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น ทันเวลาในการปฏิบัติงาน
๓. ช่วยลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้
ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
พัฒนาแอพลิเคชันระบบงาน วัตถุประสงค์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
- เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการจัดการทางด้าน
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย
ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การสืบค้น และการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย
- เพื่อให้มี Application ในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศภายในโรงเรียนและการประมวลผล
สารสนเทศ
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
2.ความพึงพอใจ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีแอพพลิเคชั่นที่ คณะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยได้อย่างเป็นปัจจุบัน
- ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศรวมถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่
สามารถเผยแพร่ได้อย่างเป็นปัจจุบัน
- ตอบสนองการใช้งานสารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย)
โครงการจัดหาระบบ
วัตถุประสงค์
สารสนเทศระบบดูแล
เพื่อจัดหาแอพพิเคชั่นในการจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน
กีฬาองค์การบริหารส่วน
เป้าหมาย
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา
จัดหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดูแลใส่ใจ
อุปถัมภ์)
นักเรียนอย่างมีคุณภาพในยุค 4.0
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีข้อมูลเพื่อดูแลและพัฒนานักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))
โครงการจัดหาระบบห้องสมุด วัตถุประสงค์
ออนไลน์ โรงเรียนกีฬาองค์การ เพื่อจัดหาแอปพลิเคชั่นในการจัดการระบบ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่
ห้องสมุด
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
เป้าหมาย
จัดหาระบบห้องสมุดออนไลน์ที่มีคุณภาพในยุค
4.0
ตัวชี้วัด
1.จำนวนผู้ได้รับประโยชน์
2.จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพบริการ
ผู้ใช้บริการ
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์))
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บทที่ 5 การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
1. การนำแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไปสู่การปฏิบัติ
การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอน
ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือกลไกที่สำคัญทั้งหมดให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันใหมีการปรั บเปลี่ยนทัศนคติ
แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องสร้างความ
เข้าใจ ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนำแผนงานโครงการต่าง ๆ
ไปดำเนิ น การตามแนวทางได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม และสามารถประยุ ก ต์ ก ารดำเนิ น งาน
ให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้ง จะต้องมีการระดมสรรพกำลัง แสวงหาการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม วิสัยทัศน์
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้
1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทำแผน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อม
รับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ทาแผนงาน/โครงการของหน่ว ยงานในลัก ษณะบู ร ณาการให้
เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ตลอดจนนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากำลัง และแผนงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
2. การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความก้าวหน้า ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผลให้
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนด ทั้งนี้ อาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือ มีการกำหนดยุทธศาสตร์
หรือแผนงาน/โครงการ (Plan) แล้วนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอด การแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติ มีการติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่ (Check) และหากพบว่าผล
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) ปรากฏตามรูปต่อไปนี้
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โดยมีกลไกสำคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
1. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญใน
รูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานดำเนินงาน (Outcome) โดยใช้กลไกของ
ระบบการตรวจราชการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอไป
ยังผู้บริหารสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ดาเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน
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