แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2564 – 2567

ฝ่ ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2564 – 2567)
แผนระยะ 4 ปี ฉบับนี้จัดทาขึ้นตามนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดาเนินการด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในหน่วยงาน เพื่อนามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านต่างๆ
และเป็นนโยบายส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาใช้เพื่อพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม และยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยมีการบูรณาการร่วมกันภายใน
หน่วยงาน และในภาพรวมของจังหวัด
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2564 – 2567)
ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการทางานให้เกิดผลในภาพรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารเล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก รและสามารถให้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
ฝ่ายสถิติขอ้ มูลและสารสนเทศ
มิถุนายน 2564
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บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการบริหารการปฏิบัติ ทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ ประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานตามภารกิจ เกิด การบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล ลดความ ซ้าซ้อนใน
การปฏิบั ติ ง าน ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ส ะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ อั น จะสนั บสนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ จึ ง ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ร าชการ
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อมิถุนายน พ.ศ.2557 เห็นชอบให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาและปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2557-2561) เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุก
กระทรวง กรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานของรัฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งจั ด ท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานแทนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเดิม ประกอบกับคา
แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้
ทันสมัย โปร่งใส และเข้าถึงได้สาหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด “อบจ.ดิจิทัล เข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง” พร้อมผลักดัน
ให้เกิด E-service ในบริการด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งให้
การส่งเสริม/สนับสนุน “ดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Digital platform)” ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน และการค้าขายระหว่างกันในพื้นที่อีกด้วย
ด้วยเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
อานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและ คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตามกฏหมายจัดตั้ง จึงจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดนครศรี ธ รรมราช ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) แทนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชฉบับเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ และยึดหลักการสาคัญตาม
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาาหนดกรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน
มาเป็ น แนวทางหลั ก ในการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อกาหนดทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2.2 เพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณการจัดหา การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับและใช้
ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพในระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2564- 2567)
1.2.3 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชให้ตอบสนองต่อการดาเนินงานอันจะมีส่วนช่วยผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ได้กาหนดไว้

1.3 ขอบเขต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน มีระยะเวลาของแผน 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2564 -2567
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2561-2564 และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบภายในองค์กรใช้เป็นแนวปฏิบัติในด้านดิจิทัล ซึ่งได้มีการ ทบทวนแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม มีการศึกษานโยบายและ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การวิเครา ะห์
สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคตลอดจนการวิเคราะห์ ต่างๆ รวมถึงแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ/กรอบงบประมาณ/ตัว ชี้วัด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งใน
ระดับชาติและระดับจังหวัดต่อไป

๑.4 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธ รรมราช ถือเป็นเครื่องมือ สาคัญใน
การสื่ อ สารแนวคิด นโยบายในการพั ฒ นาองค์กร โดยอาศั ยเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็น กลไกในการสนับ สนุ น
การดาเนินงานดังนั้น การจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2564 - 2567) จึงมีวิธีการและขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1.4.1 ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม
1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ
1.4.3 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างองค์กร บุคลากร นโยบาย สถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับรองรับภารกิจ
1.4.4 ศึกษาวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้ ว นาผลการวิเคราะห์
กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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1.4.5 ก าหนดจุ ด หมาย ทิ ศ ทางการพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4.6 รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4.7 จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.4.8 น าแผนปฏิบั ติการดิจิ ทัลองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครศรีธรรมราชไปสู่ การปฏิบั ติและติดตาม
ประเมินผล

1.5 ประโยชน์
1.5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธ รรมราช ส าหรับใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินงานการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงานใน ระยะ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2564 – 2567
1.5.2 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระยะ 4 ปี เพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณ การจัดหา การพัฒนา
บุคลากรให้สามารถรองรับ และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
1.5.3 องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดนครศรีธ รรมราชมี การพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาทีก่ าหนด
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บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐำน/สภำพทัว่ ไปขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
เนื้อหาในบทนี้เป็นการเสนอ อานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อมูลทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และกฏหมายและนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการชี้ ถึงความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ใน การวิเคราะห์ SWOT และการกาหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

2.1 อำนำจและหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
2.1.1. อานาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
(2) จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(3) สนับสนุนสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(5) แบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(6) อานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
เฉพาะภายในเขตสภาตาบล
(6/๑) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7 ทวิ) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(7 ตรี) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก
(8) จัดทากิจการใด ๆ อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็น การสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดาเนินการ ทั้งนี้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(9) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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บรรดาอานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2.1.2 อานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกาหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(6) การจัดการศึกษา
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(11) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
(14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทากิจการไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับ บุคคล
อื่นหรือจากสหการ
(16) การสร้างและบารุงรักษาทางบก และทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(24) จัดทากิจ การใดอันเป็น อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(28) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
2.1.3 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ กาหนดให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร่วมดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
(1) จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) บาบัดน้าเสีย
(4) บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) วางผังเมือง
(6) จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
(7) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
(8) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
(9) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(11) จั ดการศึกษา ทานุบารุ งศาสนา และบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) จัดให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว์
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสาหรับราษฎร
(13) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
(14) ป้องกันและบาบัดรักษาโรค
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(15) จัดตั้งและการบารุงสถานพยาบาล
(16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
(18) กิจการที่ได้มีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.1.๔. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2,๓,๔ และ ๕ (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดอานาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักในกำรพัฒนำ ยึดหลักธรรมำภิบำล และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์
๑. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
๑. พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning organization) และส่งเสริมการจัดการความรู้
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
๓. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
๒. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
กลยุทธ์
๑. ส่ งเสริ มการท่องเที่ย ว ปรั บปรุง พัฒ นาสถานที่ท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวให้ ไ ด้
มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
๒. จั ดให้ มี และบ ารุ งรั กษา สนามกีฬ าประจาอาเภอ ลานกี ฬา ศู นย์ ออกก าลั งกายสวนสุ ขภาพ
สวนสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกอาเภอ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
๔. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการกีฬาให้มีทักษะด้านกีฬา
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน
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๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. ทานุ บารุง และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กลยุทธ์
๑. สร้างจิตสานึก อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
๕. จัดหาบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค และป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๒. ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา/ไฟฟ้าในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
๑. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถให้บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีมาตรฐาน
๒. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
๓. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสถานที่ออกกาลังกายครอบคลุมทุกอาเภอ
๔. การศึกษามีคุณภาพ เตรียมพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน
๕. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ทานุบารุงให้คงอยู่ และเจริญรุ่งเรือง
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลย์และยั่งยืน
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๘. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานได้รับความ
สะดวกสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
ตามภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดภารกิจหลัก และ
ภารกิจรองที่องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องดาเนิ นการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอานาจหน้าที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
ภำรกิจหลัก
๑. จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. จัดทาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
6. การกาจัดขยะพิษต่างๆ
7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
8. ส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ดูแล และบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ภำรกิจรอง
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. จัดให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๓. สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมการเกษตร
๔. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๖. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
7. ส่งเสริมและการจัดการศึกษา
8. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
9. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายชุมชน
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2.3 โครงสร้ำงองค์กรและอัตรำกำลัง
จากภารกิจ อานาจหน้ าที่ ที่องค์การบริหารส่ วนจังหวัดจะต้องดาเนินการจัดบริ การสาธารณะเพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนในจังหวัด ภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดโครงสร้ างส่ วนราชการและกรอบอัตรากาลั ง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดังนี้
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66
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2.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
 สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครื่องสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ
6 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
Smart Card Reader
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
4 โปรแกรมจัดการสานักงาน
5 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
6 เครื่องสแกนเนอร์
7 เครื่องสารองไฟ
8 Web Server
9 Log Server
10 Radius server
11 Fire wall
12 Switch L3
13 Switch L2
14 Load Balance
15 Wireless LAN Controller
16 เครื่องสารองไฟ สาหรับserver

จำนวน (เครื่อง)
49
3
34
2
19
3

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
51
2
200
2
25
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมำยเหตุ

ห้อง server IT
ห้อง server IT
ห้อง server IT
ห้อง server IT
ห้อง server IT
ห้อง server IT
ห้อง server IT
ห้อง server IT
ห้อง server IT
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 กองคลัง
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครื่องสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ
6 Switch L2
7 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
Smart Card Reader
 สานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 โปรแกรมจัดการสานักงาน
4 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
5 เครื่องสแกนเนอร์
6 เครื่องสารองไฟ
 กองช่าง
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครื่องสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครื่องสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ

จำนวน (เครื่อง)
26
2
31
1
6
6
3

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
20
3
5
13
1
7

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
45
3
38
1
22

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
26
4
27
2
8

หมำยเหตุ
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 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครื่องสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ
 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครือ่ งสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ
 กองการท่องเที่ยวและกีฬา
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครื่องสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ
 กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา
4 เครื่องสแกนเนอร์
5 เครื่องสารองไฟ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับ
รำยกำรครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องโนตบุ๊ค
3 เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี+ขาว-ดา

จำนวน (เครื่อง)
66
23
62
1
50

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
23
1
10
1
4

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
27
1
17
1
12

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
13
1
13
1
13

หมำยเหตุ

จำนวน (เครื่อง)
หมำยเหตุ
4
1
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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2.5 กฎหมำยและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
2.5.1 นโยบำยไทยแลนด์ 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒ นา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรกเริ่มกันที่
– ประเทศไทย 1.0 ยุคของเกษตรกรรมคนไทยปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปลูกพืชสวน พืชไร่
แล้วนาผลผลิตเพื่อส่งไปขายสร้างรายได้ในการดารงชีวิต
– ประเทศไทย 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้ใช้แรงงานที่มีราคาถูก แต่เริ่มจะมีเครื่องไม้เครื่องมือ
เข้ามาช่วยผลิต เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครือ่ งดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ อาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น ซึ่งในยุคนี้
ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
– ประเทศไทย 3.0 ยุคที่เราอยู่ในขณะนี้ เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์
ก๊าชธรรมชาติ และปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออกเป็นหลัก
- ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น
2.5.2 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ ไทยสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ ภาคี
การพั ฒ นาทุ กภาคส่ ว นทั้ งในระดั บ กลุ่ ม อาชีพ ระดั บภาค และระดั บประเทศในทุ กขั้ นตอนของแผนฯ อย่ า ง
กว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ ยง
และเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
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ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
2.5.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ประกอบด้วยเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 4 เป้าหมาย รวมทั้งแนวทางการพัฒนา6 แนวทาง โดยมี
เป้าหมายและแนวทางที่สอดคล้องกับการดาเนินงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและปฎิรูป
ระบบบริหาร จัดการกาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาย่อย ได้แก่
(1) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกาลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการ
จ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ
(2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการประเมินความ
คุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ โดยมีแนวทางการพัฒนาย่อย ได้แก่
(1) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยการวางระบบสารสนเทศ
การจัดการแบบเครือข่ายในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ รวมทั้ง
รณรงค์ เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง
(2) ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต และความต้องการของ
ผู้รับบริการแต่ละบุคคล
(3) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทางานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติหรือ
ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นาไปใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
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2.5.4 แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการทางานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทางานและขั้นตอนการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริก าร สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาลและ
สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของ
ภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมี
มาตรฐาน ให้ความสาคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการ
ให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนาข้อมูลและบริการของรัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจ มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคือ
(1) เป้าหมายที่ 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และแม่นยา โดยลดการใช้สาเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ และมีระบบอานวยความสะดวกผู้ประกอบการใน
การดาเนินธุรกิจ (doing business platform)
(2) เป้าหมายที่ 2 ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.5.5 คำแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ทันสมัย โปร่งใส และเข้าถึงได้สาหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด
“อบจ.ดิจิทัล เข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง” พร้อมผลักดันให้เกิด E-service ในบริการด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งให้การส่งเสริม/สนับสนุน “ดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Digital platform)”
ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน และการค้าขายระหว่างกันใน
พื้นที่อีกด้วย
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บทที่ 3
บทวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
จากการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบจ.นศ.
ในปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลจากการสารวจด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านข้อมูลสารสนเทศ
รวมทั้งด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้

3.๑ สถำนภำพด้ำนระบบสำรสนเทศ
3.1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องโดยมีระบบสารสนเทศ ดังนี้
(1) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) หน้าเว็บไซต์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
(4) เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
(5) ระบบจองรถสุขาเคลื่อนที่
3.1.2 กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีระบบสารสนเทศที่สาคัญ ได้แก่
(๑) ระบบสารสนเทศข้ อ มู ล กลางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (INFO) เป็ น ระบบ
Web-based Application ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่นพัฒนาขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ
อปท. ทั่วประเทศ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) เป็นระบบ Web-based Application ที่รับผิดชอบโดยสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
ท้องถิ่น (สน.พส.) สาหรับบันทึกข้อมูลการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น เพื่อการวางแผน และติดตามประเมินผลด้าน
แผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารงานของ อปท.
(๓) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เ ป็น ร ะ บ บ Web-based
Application ที่รับผิดชอบโดยสานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) สาหรับการบริหารจัดการระบบบัญชีข้อมูล
การเงินการคลัง การจัดทารายงานด้านการบัญชีการเงินของ อปท.
(4) ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ele) เป็นระบบ Web-based Application ที่รับผิดชอบโดย
สานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.) สาหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ อปท. ๗,๘๕๑
แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้อมูลผล
คะแนนการเลือกตั้ง และข้อมูลการแต่งตั้งผู้บริหารของ อปท.
(5) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นระบบ Web-based Application
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รับผิดชอบโดยสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สน.กศ.) สาหรับจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดใน
สังกัดของ อปท. ทั้งส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.นศ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
(6) ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
(7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการเงินการคลังท้องถิ่น E-GP
(8) ระบบข้อมูลประถมวัย
(9) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS
(10) ระบบยื่นชาระภาษีออนไลน์
(11) ระบบรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
(12) ระบบยื่นแบบภาษีออนไลน์ (สรรพากร)
จะเห็นได้ว่า อบจ.นศ. มีการใช้งานระบบสารสนเทศหลายระบบ เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานภายใน อบจ.นศ. แต่เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาตามภารกิจของตน ทาให้ระบบ
สารสนเทศมีความเป็นเอกเทศ มีระบบฐานข้อมูลที่แตกต่าง ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลซ้าซ้อน และเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่อบจ.นศ.ซึ่งเป็นผู้บันทึกข้อมูลในทุกระบบงาน

3.๒ สถำนภำพด้ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
จากการพิจารณาปัจจัยด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ อบจ.นศ. พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้งาน
ภายใน อบจ.นศ. และ โรงเรียนในสังกัด มีความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับ Single
Core, Dual Core, Core i3 และ Quad Core โดยส่วนใหญ่มีหน่วยประมวลผลระดับ Core i3 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการใช้ งานระดับดีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันได้ ทั้งยังมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (windows license)
สาหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานภายใน อบจ.นศ. ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
เครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet และเครื่องสแกนเนอร์
เมื่อพิจารณาด้านเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พบว่า อบจ.นศ. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในความ
รับผิ ดชอบ ประกอบด้ว ยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อให้บริการเว็บไซต์ของ อบจ.นศ.
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Antivirus สาหรับการบริหารจัดการไวรัสและความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจัดการการเข้าใช้ทรัพยากรเครือข่ายส่วนกลาง รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่ให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสาหรับ อบจ.นศ. ทางด้านระบบเครือข่ายของหน่วยงานส่วนกลาง
มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายสัญญาณของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) โดยใช้ คู่สายวงจรเช่า (Leased Line) สาย fiber optic ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 25๐ Mbps
นอกจากนี้ มีวงจร MPLS เชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่าง อบจ.นศ.นครศรีฯ กับ กองช่าง อบจ.นศ. ความเร็วใน
การรับส่งข้อมูล 50 Mbps และอบจ.นศ.นครศรีฯ กับศาลาประชาคม โรงละคร อบจ.นศ. ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 25 Mbps
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3.๓ สถำนภำพด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบจ.นศ.. การบริหารจัดการข้อมูลส่วน
ท้องถิ่น และภายในขององค์กร ประกอบด้วย
กลุ่มข้อมูลของ อบจ.นศ.
๑) กลุ่มข้อมูลพื้นฐำนของ อบจ.นศ. ได้แก่ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อบจ.นศ. เช่น ชื่อ อบจ.นศ. สถานที่ตั้ง
ประเภท พื้นที่ ค่าพิกัด รายละเอียดการติดต่อ อบจ.นศ. ข้อมูลโครงสร้างการบริหารองค์กร และ
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒) กลุ่มข้อมูลด้ำนกำรเงินกำรคลัง ของ อบจ.นศ. ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณ รายรับ รายจ่ายของ
อบจ.นศ. ข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษีให้กับ อบจ.นศ. ข้อมูลด้านบัญชี เป็นต้น
๓) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนกำรพิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อบจ.นศ. ได้แก่ ข้อมูลสถานบริการ
สาธารณสุข สถานีอนามัย ข้อมูลด้านกีฬา นันทนาการ ข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๔) กลุ่มข้อมูลผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลการแต่งตั้ง
และการพ้นจากตาแหน่งของผู้บริหาร อบจ.นศ. เป็นต้น
๕) กลุ่มข้อมูลด้ำนแผนพัฒนำท้องถิ่น โครงกำรของ อบจ.นศ. และกำรประเมินผล ได้แก่ ข้อมูลวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการตามแผน ๓ ปี ข้อมูลสถานการณ์ดาเนินงาน ข้อมูลการเบิกจ่ายและประเมินผลโครงการ
๖) กลุ่มข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่น (ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น ) ได้แก่ ข้อมูลกรอบอัตรากาลัง
ข้อมูลประวัติบุคลากรทั้งในส่วนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การโยกย้ายบุคลากร ข้อมูลประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ข้อมูลการลา ขาด สาย ข้อมูลเงินเดือนและการเลื่อนขั้น รวมทั้งข้อมูลประวัติการฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น
กลุ่มข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนท้องถิ่นและกำรบริหำรงำนภำยในของ อบจ.นศ.
๗) กลุ่มข้อมูลกฎหมำย ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบจ.นศ. เช่น พระราชบัญญัติ
พระราชกาหนด กฎกระทรวง ระเบียบฯ เป็นต้น
๘) กลุ่มข้อมูลงบประมำณ แผนงำน โครงกำรของ สถ. ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนงานและงบประมาณของ อบจ.นศ. เช่น คาของบประมาณ ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ข้อมูลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งผลการดาเนินงาน
๙) กลุ่มข้อมูลประชำสัมพันธ์ ข่ำวสำร กิจกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
กรมในด้านต่างๆ และเผยแพร่ให้สาธารณะได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ อานาจ
หน้าที่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ) ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา เป็นต้น
๑๐) กลุ่มข้อมูลสำรบรรณ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารบรรณ การรับส่งเอกสาร
หนังสือเวียน สาเนาหนังสือราชการ
๑๑) กลุ่มข้อมูลพัสดุสถำนที่และยำนพำหนะของ อบจ.นศ. ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง งานด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
๑๒) กลุ่มข้อมูลกำรเงินและบัญชีของ อบจ.นศ. ประกอบด้วยข้อมูลในการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย
ข้อมูลรายงานงบการเงิน และสรุปบัญชีประจาปีงบประมาณ
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๑๓) กลุ่มข้อมูลบริหำรงำนบุคคลของ อบจ.นศ. ประกอบด้วยข้อมูลของบุคลากรในสังกัดของ อบจ.นศ.
และ โรงเรียนในสังกัด โครงสร้างตาแหน่งบุคลากร ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการโยกย้าย ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลส่วนใหญ่มีการนาเสนอบนหน้าเว็บไซต์ของ อบจ.นศ. ไม่ว่าจะเป็น ระบบ INFO, ระบบ e-Plan,
ระบบ e-LAAS และระบบ ele ซึ่งผู้ใช้ยังมีอุปสรรคในการใช้งานด้านข้อมูล คือ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล บางข้อมูล
มีความซ้าซ้อนในหลายระบบ จึงจาเป็นต้องมีการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อให้การบริหารข้อมูลมี
ประสิทธิภาพและมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสูงสุด

3.๔ สถำนภำพด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร
เมื่อพิจารณาด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าบุคลากรผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ส่วนความรู้
เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยังต้องพึ่งพาผู้ช่วยนัก วิชาการคอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตาแหน่งบ่อยครั้ง และ
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานระบบต่างๆ ทาให้การบันทึกข้อมูลในระบบขาด
ความต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านนโยบายจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะพบว่า มีการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล จึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่สาคัญในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านบุคลากรในทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการจัดอบรมบุคลากรด้วย

3.๕ ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้วย SWOT
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment)
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช โดยอาศั ย การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ ดังต่อไปนี้
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จุดแข็ง (Strengths)
กำรบริหำรจัดกำร (Management)
- ผู้บริหารเห็นความสาคัญของ IT และพร้อมให้การ
สนับสนุน
- มี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การใช้ ดิ จิ ทั ล ขององค์ ก าร
บริหารส่ว นจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติการใช้ดิจิทัลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุปกรณ์และระบบ (Machin)
- มีระบบ IT ใช้ในทุกหน่วยงาน
มี ฮ าร์ ด แวร์ แ ละระบบสื่ อ สารที่ ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน
- ส่วนราชการต่างๆมีการจัดหาคอมพิว เตอร์ไว้ใช้งาน
อย่างเพียงพอ
- มีฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- มีการปรับปรุงให้ระบบมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- มีระบบเครือข่ายภายในที่ปลอดภัย
- แต่ ล ะหน่ ว ยงานเริ่ ม มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ร่ ว มกั น เช่ น
printer แบบ network
งบประมำณ (Money)
- มีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกปี
- เป็ น หน่ ว ยงานที่มีงบประมาณในการบริ ห ารจัดการ
เป็นของตัวเอง
บุคลำกร (Man)
- มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะด้ า น IT (ต าแหน่ ง
นั ก วิ ช า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ , ผู้ ช่ ว ย นั ก วิ ช า ก า ร
คอมพิวเตอร์)

จุดอ่อน (Weaknesses)
- ยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการทางาน
ทั้งหมด
- ขาดการบังคับใช้ระเบียบในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ ได้
ประกาศใช้อย่างจริงจัง

- ระบบสารสนเทศมีความเป็นเอกเทศ ข้อมูลสาระ
สนเทศมีความซ้าซ้อน ทาให้การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
- ขาดการบูรณาการของฐานข้อมูล
- ระบบอินเตอร์เนตช้า เนื่องจากเปิดฟรีไวไฟ

- สั ด ส่ ว นด้ า นงบประมาณมี น้ อ ยไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- เจ้าหน้าที่เทคนิค/ดูแลระบบ ไม่เพียงพอในการ
ให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
- บุคลากรมีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะงานที่รับผิดชอบ
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
ในการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศภายนอกขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยอาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเป็น
โอกาสและอุปสรรค ได้ดังต่อไปนี้
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
- นโยบายในระดั บ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การ - ความเสี่ยงจากการเกิด Cyber Attack
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0
- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความไม่ สัมพันธ์กัน
- พระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐ ระหว่างระบบที่พัฒนากับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
รุ่นใหม่
- มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกใช้กับงานของหน่วยงาน - ขาดความตระหนั ก ในความปลอดภั ย ในการท า
ได้หลากหลายมากขึ้น
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- นโยบายระดั บ ประเทศ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา ด้ า น - มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทาให้ปรับตัว
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ กั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ทั้ ง กลุ่ ม ไม่ทัน
เจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
- ความไม่ เ ข้ า ใจในการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละพรบ.
- มีบุคลากรภาครัฐ และเอกชนพร้ อมให้การสนับสนุน คอมพิวเตอร์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้และบุคลากรอบจ.นศ.
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Cloud Computing
- ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึง IT ได้ง่าย โดยเฉพาะ
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet
- อุปกรณ์ด้านดิจิทัลหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก

33 | P a g e

บทที่ 4
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
พ.ศ. 2564-2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ.2558-2563 ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ในปัจจุบันได้มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งหมายสาคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อกาหนดเป็นแนวทางระยะสั้นให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการให้มเี กิดความรวดเร็ว โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
ตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2563 ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3 ปี ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อการ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล กล่าวคือ หมายถึง “การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของ
หน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดย
สมบูรณ์” โดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒนาประเทศ สู่ยุคดิจิทัลในมิติ
ต่างๆ กล่าวคือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ กาหนดจุดยืน (Positioning)
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564-2567 ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 จุดยืน (Positioning)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบงาน : มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างทางดิจิทัล
พร้อมรองรับการบริหารและการบริการประชาชนที่รวดเร็วและปลอดภัย

4.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย”
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4.3 พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้พร้อมสาหรับรองรับข้อมูล/ฐานข้อมูล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงาน

4.4 เป้ำหมำย (Goal)
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. บุคลากรเกิดกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทางาน
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน

4.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒567 สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการดาเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล
จากยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบจ.นศ. ข้างต้น
มีการกาหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และแผนงานรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน
เป้ำประสงค์ : เพื่อการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
แผนงำน 1.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหลัก
ตัวชี้วัด : จานวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและทางานร่วมกันได้
ล˚ำดับ
โครงกำร
1 ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2

พัฒนาระบบทะเบียนโครงสร้างพื้นฐาน พัสดุ/ครุภัณฑ์อบจ.นศ

3

ระบบจัดการวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์ E-stock

4

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

2564

2565 2566

2567

✓

✓

หน่วยงำน
กองยุทธฯ

✓

✓

✓

✓

ทุกส่วน
ราชการ
กองยุทธฯ

✓

✓

กองยุทธฯ
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แผนงำน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัด : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ล˚ำดับ
โครงกำร
1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่อง
สารองไฟ
2 จัดหาระบบ/อุปกรณ์ สาหรับสารองข้อมูล
3

2564

2565 2566
✓
✓

สัญญาณอินเทอร์เน็ต

✓
✓

2567
✓
✓

✓

หน่วยงำน
กองยุทธฯ
ทุกส่วน
ราชการ
กองยุทธฯ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการดาเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้ำประสงค์ : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงาน
แผนงำน 2.1 พัฒนาระบบดิจิทัล
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในใช้งานระบบสารสนเทศ
ล˚ำดับ
โครงกำร
1 พัฒนาระบบจัดการขยะอันตรายชุมชน

2564

2565 2566

2567

✓

หน่วยงำน
กองยุทธฯ

2

พัฒนาระบบติดตามเอกสาร

✓

กองยุทธฯ

3

พัฒนาระบบติดตามโครงการ

✓

กองยุทธฯ

4

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ

✓

5

ระบบสมาชิกสภาอบจ.

✓
✓

✓

สานักปลัดฯ/กอง
ยุทธฯ
กองยุทธฯ

แผนงำน 2.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด : 1. ความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
2. จานวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ
ล˚ำดับ
โครงกำร
1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในองค์กร

2564

2565 2566
✓

2567

หน่วยงำน
กองยุทธฯ
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ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ สร้ า งสรรค์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี ค่านิยมในการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล
แผนงำน 3.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
ล˚ำดับ
โครงกำร
1 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์
2

2564

2565 2566

2567

✓

โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ KM: ELearning

✓

✓

หน่วยงำน
กองยุทธฯ
ทุกส่วน
ราชการ

แผนงำน 3.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
2. จานวนบุคลากรที่สอบผ่านหรือได้ประกาศนียบัตร
ล˚ำดับ
โครงกำร
1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฎิบัติงาน
2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกัน
ข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์
3 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานโปรแกรมสานักงาน
เช่น Microsoft Office
4 โครงการอบรมการใช้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัล (App)
ของอบจ.นศ.

2564

2565 2566

2567

✓

✓

หน่วยงำน
กองยุทธฯ

✓

✓

กองยุทธฯ

✓

✓

กองยุทธฯ

✓

✓

กองยุทธฯ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล
เป้ำประสงค์ : มีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงำน 4.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน
ตัวชี้วัด : 1. จานวนบริการที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ล˚ำดับ
โครงกำร
1 ระบบขอความช่วยเหลือ/การร้องเรียน

2564

2565 2566

✓

✓

✓

2

ระบบ chatbot บริการประชาชน

✓

✓

✓

หน่วยงำน
กองยุทธฯ/
สานักปลัดฯ
กองยุทธฯ

3

ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ผ่าน line app

✓

✓

✓

กองยุทธฯ

4

ระบบแจ้งข่าวสารประชาชน ผ่าน line app

✓

✓

✓

กองยุทธฯ

แผนงำน 4.2 การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล
ตัวชี้วัด : 1. จานวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ล˚ำดับ
โครงกำร
2564
2565 2566
1 ระบบจอง
✓
✓

2567

2567

หน่วยงำน
กองยุทธฯ/สานัก
ปลัดฯ
กองคลัง

2

ระบบเสียภาษีออนไลน์

3

ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.นศ.

✓

✓

✓

กองการท่องเที่ยวฯ

4

ระบบบันทึกความต้องการประชาชน

✓

✓

✓

กองยุทธฯ

5

ระบบแบบสอบถามออนไลน์

✓

✓

✓

กองยุทธฯ

✓
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บทที่ 5
กำรนำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้

5.1 กำรนำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำชไปสู่กำรปฏิบัติ
การน าแผนปฏิบั ติ การดิจิ ทัล ขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดนครศรีธ รรมราชไปสู่ การปฏิบัตินับเป็ น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนิ นงานหรือกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ จาเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากร ทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนาแผนงานโครงการต่างๆ ไป
ดาเนินการตามแนวทางได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดาเนินงานให้เหมาะสมกับ
แนวทางปฏิบัติงานของ ตนเอง เพื่อให้บรรลุ เป้าประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้
จึงได้กาหนดแนวทางการ นาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้
1. การเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงทาความ เข้าใจใน
กระบวนการจั ดท าแผน เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ดได้รั บทราบและเข้า ใจทิศ ทางการด าเนิน การไปในทิ ศทาง
เดีย วกัน เพื่อให้ เกิดความรู้ สึ กการมีส่ ว นร่ ว มและพร้ อมรับผิ ดชอบในการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็ น
รูปธรรม โดย
1.1 ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสาคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
หน่วยงานได้ ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญของแผนงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 จั ดสรรทรั พยากรต่ างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้ ส อดคล้ องกั บ แผนงาน/
โครงการ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลักสาคัญ รวมถึง
การพัฒนา สมรรถนะของ บุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ
1.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรม
ต่างๆ อย่ างต่อเนื่ อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพื่อกระตุ้นและ
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ ให้เชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการดาเนินงานเพื่อ ให้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
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2.1 สนั บ สนุ นการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและ ประสานงาน
ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
2.2 สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในระดับหน่วยงาน
2.3 ก าหนดขั้ น ตอนของกระบวนการดาเนิ นงานตามแผน/โครงการให้ ชั ด เจนโดย
จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ
2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดาเนินงานตามแผน/โครงการอย่าง สม่าเสมอว่า
สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้
เกิดประโยชน์
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน
และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ ปรับปรุง
การดาเนินงาน ตลอดจนนามาใช้เป็นข้ อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากาลัง และแผนงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดย
3.1 สนั บสนุ นให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามและประเมินผล แผนงาน/
โครงการ โดยให้มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
3.2 นาผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทาแผนงาน/ โครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 พัฒ นาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและ ประเมินผล
รวมทั้ง การกาหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตาม
ประเมินผล และสามารถ นามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.4 พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ อย่ างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่ว มกัน โดยเฉพาะการ
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ให้มีความ
แม่นยาและเป็นปัจจุบันตรงกับความ ต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
การตัดสินใจของผู้บริหาร
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5.2 กำรติดตำมประเมินผล
การติดตามและประเมิน ผล เป็นกลไกที่ส าคั ญที่จะทาให้ ผู้ บ ริห ารและผู้ ปฏิ บัติงานทราบถึ ง
ความก้าวหน้า ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ และนาไปสู่การทบทวน
ปรั บ ปรุ งแนวทางการดาเนิน งานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ สถานการณ์จนส่ งผลให้ การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนด การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ
1. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลตนเอง
Self - Assessment Report : SAR ในการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยกาหนดให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรม/ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ประเมินผลการพัฒนาด้วยตนเองและรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบตามลาดับชั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเผยแพร่รายงานผลการอบรมให้ทุกส่วนราชการทราบด้วย
2. การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของแผนงาน/ โครงการ หรือกิจกรรมสาคัญใน
รูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ
3. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานดาเนินงาน (Outcome) โดยใช้กลไกของ
ระบบการตรวจราชการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอไป
ยังผู้บริหารสาหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
4. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ ดาเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการดาเนินงานตามแผน
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