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คํานํา 
 

 แผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา                    

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 เปนแผนงานที่ถายทอดนโยบายและหลักการสําคัญจาก “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 (ค.ศ.2001 - 2010)  ของประเทศไทย” ใหเปนวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงคหลัก 

กลยุทธและแผนปฏิบัติใหกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน/ผูประกอบการที่เกี่ยวของ นําไปใชเปนกรอบเพื่อปฏิบัติให

เกิดผลในภาพรวมของจังหวัดตอไป   เพื่อสรางความเขมแข็งในการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒนดวยการพัฒนาสังคม

และประชากรใหเปนสังคมของการเรียนรู   ที่สามารถใชภูมิปญญามาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา    

ใหเจริญ กาวหนา  กลายเปนสังคมที่พัฒนาแลวในทุกดาน   เกิดความมั่นคงและความเจริญกาวหนาที่ย่ังยืน  ทํา

ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั่วกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมที่

ทันสมัย        เปนแรงขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความ

มั่นคงที่ย่ังยืน ใน 5 สาขาหลัก   ไดแกสาขาภาครัฐ  (e - Government)    สาขาพาณิชย (e – Commerce)  

สาขาอุตสาหกรรม (e – Industry) สาขาการศึกษา          (e – Education) และ สาขาสังคม (e – Society) 

โดยมียุทธศาสตรสําคัญ 5 ดานคือ  การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหาร     และการใหบริการของภาครัฐ   

การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรคอมพิวเตอรใหเปนผูนําใน

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง   การยกระดับแรงงานใหมีความรูดาน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  สงเสริม

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT    และเพื่อใหสามารถแปรไปสูภาคปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและมี

ความเปนไปได จังหวัดจึงไดกําหนดแผนงานหลัก ไดแกการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ

สงเสริมการใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารและการบริการของภาครัฐ 

เพื่อกาวสู e – Government ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการริเริ่มการพัฒนาสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ซึ่ง

จะเปนปจจัยสาํคัญในการวางรากฐานที่จะทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล

บางเปาตอไปในอนาคต 
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สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

 

1. ความเปนมาของการจัดทําแผนแมบทฯ 

 ในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2558 – 2561 เปนการจัดทําแผนภายใตกรอบนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ดังน้ี 

  

1.1 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 เห็นชอบ “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ                     

พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย” โดยมุงพัฒนาไปสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  เพื่อที่จะทํา

ใหประเทศไทยมีความแข็งแกรงและพรอมที่จะรับการทาทายการแขงขันในระบบเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา 

“เศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” โดยเนนการพัฒนาใน 3 องคประกอบ ไดแก การลงทุนในการสราง

ทรัพยากรมนุษยที่มีความรูที่เหมาะสมและทันการ  การสงเสริมใหมีนวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใน

ระบบเศรษฐกิจและสงัคม และการลงทุนและสงเสรมิใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง

อยางจริงจังและตอเน่ือง ภายใตวัตถุประสงค  ดังน้ี 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือพัฒนาประเทศ เพื่อเลื่อนสถานภาพจาก

ประเทศผูตามใหไปสูกลุมของประเทศที่มีศักยภาพเปนผูนํา 

2) เพิ่มความรูของจํานวนแรงงานของประเทศจากรอยละ 12 ของแรงงานทั้งหมดใหเปน  รอยละ 30 

ตามสถิติขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

3) พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสัดสวนของมูลคาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชความรูเปน

พื้นฐานใหมีมูลคาถึงรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 

 

1.2 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด วยการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546        

กําหนดใหทุกจังหวัดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารจงัหวัด เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของ

ผูบริหาร 

  

1.3 นโยบาย ICT City 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกําหนดดําเนินงานโครงการนํารอง  ICT City ใน 3 

จังหวัดประกอบดวย จังหวัดตรัง ภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม 
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2. วัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบท 

1) เพื่อใหเปนกรอบแนวทางการบรูณาการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของตําบล    

บางเปาใหมทีิศทางเดียวกัน 

2) เพื่อใหสวนราชการไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพฒันาการบรหิารและการ

บริการอยางเปนระบบและมีความเช่ือมโยงซึง่กันและกัน 

3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตําบลบางเปาใหไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยมีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการดําเนินการเสริมสรางการแขงขันทางเศรษฐกิจ การ

พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาการคา การบริการ และการลงทุน 

3. วิสัยทัศนแผนแมบท 

“มุงพฒันาองคกรสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” 

4. พันธกิจ 

 จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการสื่อสารในงานบริหารและการบริการให

ทั่วถึงทุกตําบลเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  เรงรัดพัฒนาใหมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการใหบริการภาครัฐ กระตุนใหเกิดความต่ืนตัวและสรางวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการดําเนินวิถีชีวิต  

5. เปาประสงค    

1. การใช ICT สนับสนุนการพฒันาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี 

2. เปนสังคมยุคใหมที่เพียบพรอมไปดวยความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และการใช

บริการตลอดจนการเขาถึงขอมูลอยางทั่วถึงโดยจะตองเรียนรูการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและมีคุณธรรม  เพื่อการ

ดํารงวิถีชีวิตที่ดี 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที ่1 การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับแรงงานใหมีความรูดาน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  

 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT 
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7. กลยุทธการพัฒนา 

นํา ICT มาใชเปนเครื่องมือเพื่อการพัฒนาองคกรใน 5 กลุมสาขา ประกอบดวย   สาขาภาครัฐ                     

(e - Government)   สาขาพาณิชย (e – Commerce)   สาขาอุตสาหกรรม (e – Industry)  สาขาการศึกษา    

(e – Education) และ สาขาสังคม (e – Society) ดังน้ี 

1. e – Government เปนการนําเทคโนโลยีมาพฒันาและปรบัปรงุระบบงานบริหารและบริการที่สําคัญ

ทุกประเภทของสวนระบบภาครัฐใหมีประสทิธิภาพสูงสุด 

2. e – Commerce นํา ICT มาใชในกิจการพาณิชยของทองถ่ิน ทั้งในดานความสามารถในการ แขงขัน

ของคนไทยและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรบัธุรกจิสงออก การคา การบริการตลอดจนการ

บริโภคของประชาชน 

3. e – Education นํา ICT มาพัฒนาความพรอมของทรพัยากรมนุษย เพื่อชวยกันพฒันาใหเกิดสงัคม

แหงภูมิปญญาและการเรียนรูทีม่ีคุณภาพ 

4. e – Society นํา ICT มาใชเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศความรู และเปนการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

5. e-Industry นํา ICT มาใชในการสงเสรมิและพฒันาเพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมที่ใชความรูเปนทรัพยากร

สําคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

  

8. แผนงาน/โครงการ 

 ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตแผนแมบทดังกลาว จะดําเนินการโดยมีกรอบ

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT การพัฒนาบุคลากร และการพฒันาการ

บรหิารการจัดการ 
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สวนท่ี 2 

การวิเคราะหศักยภาพ ICT ขององคกร  

 สาระสําคัญในสวนของการวิเคราะหศึกษาระบบดวย ICT จะเปนการวิเคราะหโดยกระบวนการ 

SWOT Analysis ซึ่งเปนการวิเคราะหใหเห็นซึ่งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่จะมามีสวนเกี่ยวของกับการ

กําหนดยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 

จุดแข็ง จุดออน 

1. มีสวนราชการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนทีม่ี

ศักยภาพในการสนับสนุนที่จะใหเกิด ICT ทั้งใน

ดานการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน

ของระบบโครงขาย 

2. ผูบริหารใหความสนใจและใหความสําคัญ 

3. มีองคกรรบัผิดชอบในการดําเนินการที่ชัดเจน 

4. มีสถาบันการศึกษาที่ทําหนาทีผ่ลิตบุคคลากร

ดาน ICT 

5. ภาคเอกชนมีความต่ืนตัว 

6. มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

Network 

 

 

1. กระแสการต่ืนตัวในการใช ICT ของภาคประชาชน      

มีนอย 

2. ทักษะและความชํานาญของบุคลากรภาครัฐมีนอย 

ในการจัดระบบ Computer 

3. ไมมีแผนแมบททีจ่ะเปนเครื่องมือกลางใน        

การบรูณาการกิจกรรม/แผนงานตางๆใหเปนระบบ

เดียวกัน 

4. ประชาชนสวนใหญมีรายไดไมพียงพอกบัการ 

      ลงทุนในดาน ICT 

5. บุคลากรขององคกรที่รบัผิดชอบมีนอยและขาด

ทักษะในการบรหิารจัดการ ICT 

6. มีประสิทธิภาพของอุปกรณระบบคอมพิวเตอรมี

คุณสมบัติตํ่าและไมเพียงพอตอการรองรับการขยาย

และพัฒนาระบบในอนาคต 

7. ระบบโครงสรางเครือขายภายใน(Infrastructure) 

ยังไมไดตามมาตรฐานเทคโนโลยี 

8. ไมมีการบริการจัดการภาครัฐโดยใชระบบ ICT 

9. ระบบโครงขาย Internet ของทองถ่ินและ 

      บุคลากรขาดการพัฒนาดาน ICT 

โอกาส ขอจํากัด 

1. มีการลงนามความรวมมือการพฒันา

อุตสาหกรรมซอฟตแวรระหวางองคกร 

2. มีการลงทุนดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาค   

เอกชน 

 

 

 

 

 

1. การพัฒนา ICT ตองใชงบประมาณมากทั้งในสวน

ของภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป 

2. กรอบแนวคิดการดําเนินการพัฒนา ICT  

     ไมชัดเจน รวมทั้งการสนับสนุนจากหนวยงานที่ 

      รับผิดชอบโดยตรง 

3. ปญหาขอขัดของในดานกฎ/ระเบียบในการ

ประสานงาน  

4. การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทีร่วดเร็วและ

ตอเน่ืองเปนขอจํากัดตอการเรียนรู 
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สวนท่ี 3 

ยุทธศาสตรและแผนงานพัฒนา ICT 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการภาครัฐ 

 1.1  หลักการ 

  ใหองคกรดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารจงัหวัด และองคการบริหารสวนตําบล

บางเปาสงเสริมและสนับสนุน การใช  ICT ในภาครัฐเพื่อใหเกิดบูรณาการและเอกภาพในการบริหาร  และการ

บริการประชาชนใหมีความโปรงใส ตรงความตองการลดการซ้ําซอน รวมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนและใชขอมูล

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2  เปาหมาย   

1) หนวยงานภาครัฐใหบริการพื้นฐานโดยผานสือ่อิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวารอยละ 90 ของงาน

บริการ  

2) ใหหนวยงานภาครัฐมกีารประมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)  ไมตํ่ากวารอยละ 50 

ของรายการจัดซื้อจัดจาง ที่มีวงเงินไมนอยกวา 1 ลานบาท   

3) ทุกสวนราชการในจงัหวัดสามารถเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูลและบริการขอมูลแกประชาชน

ผานระบบอเิล็กทรอนิกสได  

4) ใหทุกหนวยงานภาครัฐ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ

อยางครบวงจร  

5) ใหมีระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร  

6) ใหมีการใชระบบ GIS เพื่อการวางแผนและแกไขปญหา  

1.3  แผนงาน 

1) สนับสนุนและสงเสริมใหสวนราชการมีการใช ICT ทั้งในสวนของ Back Office และ Front 

Office  

2) พัฒนาระบบขอมูลและการเช่ือมโยงขอมูลของสวนราชการตาง ๆ เพื่อใชในการบริหารและ

ใหบริการประชาชน ทั้งขอมูล MIS และ GIS 

3) ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐใหมีความรูในดานการใช ICTอยางมี

ประสิทธิภาพ และทั่วถึง 

4) ประชาสมัพันธและเผยแพรกจิกรรมภาครัฐที่เกี่ยวกับการใชบริการผานระบบอเิลก็ทรอนิกสให

ประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง  

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การใช ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2.1 หลักการ  

  สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศที่เหมาะสม โดยการเรงรัดพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานใหทั่วถึงและเทาเทียม  เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู   สรางภูมิปญญาใหเกิดมูลคาเพิ่มแก

ผลิตภัณฑพื้นฐานทางการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนตางๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ินและเพิ่ม

รายไดกับยกระดับคุณภาพชีวิต ทําใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

 2.2 เปาหมาย 

1) เด็กนักเรียนอายุ 10 ปข้ึนไปทุกคนในทองถ่ินไดเรียนรูและสามารถใช Internet ได    

2) ใหมีเลขหมายโทรศัพททีส่ามารถรับสงขอมูลไดดี อยางนอยที่ความเร็ว 32 กิโลบิต/วินาที ถึงทกุ

ชุมชน(หมูบาน) อยางนอยชุมชนละ 7 เลขหมาย และประชาชนสามารถเขาถึงและใชบรกิาร

สารสนเทศอยางทั่วถึง 

3) เปดใหบรกิารเครือขายความเร็วสูง (Broadband) ภายในทองถ่ินดวยราคาที่เหมาะสม   

4) ใหทุกหมูบานมีศูนยบรกิาร Internet ชุมชนและเว็ปเพจตําบลทีร่วบรวมขอมลูภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อบริการ   และเผยแพรขอมลูขาวสารตลอดจนสนับสนุนศูนยการเรียนชุมชนครบทกุตําบล    

5) สถาบันการศึกษาทุกระดับสามารถเขาถึงและใช ICT เพื่อประโยชนในการเรียนการสอนทุกแหง  

6)  สงเสรมิใหมกีารเผยแพรกจิกรรมและคําสอนทางศาสนาผานระบบ Internet  (e-Temple)   

 2.3   แผนงาน 

   2.3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโครงขายโทรคมนาคม  โดยปรับปรุงและพฒันาโครงขายให

ครอบคลมุพื้นทีเ่ช่ือมตอระหวางกันเปนระบบเดียว โดยใชเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมีคุณภาพสงู 

   2.3.2 นํา ICT มาใชประโยชนในการพฒันาสงัคมเพื่อเสริมสรางภูมิปญญา และการเรียนรูที่ 

ทันสมัย และมีคุณภาพ 

   2.3.3 ใช ICT เพื่อพฒันาการศึกษา และสรางเน้ือหาความรูในการเรียนการสอน 

   2.3.4 ใหมีการพฒันาขอมลูและความรูที่ชวยในการครองชีพและยกระดับคุณภาพสงัคมของ 

ชุมชน เชน ดานสุขภาพ การจางงานราคาผลผลิตการเกษตร เปนตน โดย นํามาประยุกตใชประโยชน  รวมกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อสงเสริมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

   2.3.5 ใหองคกรบรหิารสวนทองถ่ินทุกแหงใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและ 

สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ในการบรหิารงาน การใหบรกิารประชาชน และการนําเสนอขอมลูของทองถ่ิน 

   2.3.6 พัฒนาและเตรียมความพรอมดานทรัพยากรบุคคลใหสามารถใชประโยชนจาก  ICT  

ไดอยางเต็มทีเ่พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกจิ และสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับแรงงานใหมีความรูดาน ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  

4.1 หลักการ 

 ใหองคกรภาครัฐและเอกชนรวมกันสรางความรูความเขาใจในประโยชนของ ICT แกแรงงาน 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยี โดยเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อผลักดันการใช  ICT   ใหเกิดการบริหาร

จัดการที่ดี และใชโอกาสจากความกาวหนาของเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มแกภาคเศรษฐกิจพื้นฐาน ที่จะทํา

ใหมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและสากล 

 4.2 เปาหมาย 

   1. ใหแรงงาน (Work Force) ไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและสืบคนหาขอมูลจาก 

Internet  

   2. ใหผูสําเรจ็การศึกษาภาคบังคับไมนอยกวารอยละ 100 สามารถใช Internet  

   3. พัฒนาผูใชแรงงานใหเปนแรงงานฝมือดาน  ICT  ไมนอยกวา 1,000 คน (Labour Hub) 

โครงการฝกอบรมทกัษะดาน IT  

 4.3 แผนงาน 

   1. จัดหาอุปกรณ IT (คอมพิวเตอรเอือ้อาทร) ใหกบัผูใชแรงงาน 

   2. สงเสรมิใหมเีครือขายระหวางผูประกอบการและสถาบันการศึกษาในการเพิ่มทกัษะแก

นักเรียน นักศึกษา ทีส่ําเรจ็การศึกษา  

   3. ถายทอดความรูดาน ICT แกผูใชแรงงาน  

 หลักการ  

 กระตุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (Sees) ใช ICT เพื่อการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน โดยเนนการบริหารจัดการ การบริหารการผลิต เพื่อสรางความพรอมตอการแขงขัน

เสรีในระบบเศรษฐกิจ 

 5.2     เปาหมาย 

 1) ใหผูประกอบการ SME รอยละ 80 ใช ICT ในการบรหิารจัดการและประกอบการ   

 2) มีผูประกอบการ SME  รอยละ 20 ใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)  

 5.3     แผนงาน 

 (1)  สรางทัศนคติใหผูประกอบการ SME เห็นความสําคัญของการใช ICT โดยจัดใหมีการ 

ถายทอด/ดูดซับเทคโนโลยีแกผูประกอบการ SME   

 (2)  สรางเครือขายกลุมพันธมิตร SME ในแตละประเภทของรัฐวิสาหกิจเพื่อรวมกันนํา ICT  

มาใชในการบรหิารจัดการในลักษณะ  Supply chain 

 (3) สงเสริมและพัฒนา  E-Business  โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกดานระบบภาษี                 

การบริการโทรคมนาคมกับภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยง SME กับผูประกอบการขนาดใหญในกจิการที่เกี่ยวเน่ืองกัน 

 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
เปาประสงค  การใช ICT สนับสนุนการพฒันาระบบการบรหิารและการบรกิารภาครัฐที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การนํา ICT มาใชประโยชนในการบรหิารและการใหบริการของภาครัฐ   

ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  รอยละของหนวยงานภาครัฐในจังหวัด มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบรกิาร การบรหิาร และการปฏิบัติงานอยางครบวงจร             

เปาหมาย  100 % 

 

ลําดับ

ที่ 

แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

1 โครงการใหบริการ ภาครัฐ

โดยระบบอเิล็กทรอนิกส            

e-Service (เทศบาล,

หนวยงานราชการในจว.) 

 

- ทุกหนวยราชการสวนภูมิภาค มี 

home page  ที่มีการปรบัปรุง

ความทันสมัยของขอมูล 

-หนวยงานภาครัฐและหนวยงาน

ทองถ่ิน จัดใหมีบริการพื้นฐานของ

หนวยงานโดยใชระบบ

คอมพิวเตอรหรอืระบบออนไลนใน

การใหบริการ 

หลัก 

-สนง.จงัหวัด 

สนับสนุน 

-หนวยราชการ

สวนภูมิภาค  

-องคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

-รอยละของหนวยงานสวน 

ภูมิภาคที่มี Home Page  

 

- รอยละของระบบบริการ

พื้นฐานของหนวยงานภาครัฐ

และทองถ่ิน 

 

คาใชจายการจัดหา 

Software  อยาง

นอยหนวยงานละ 2 

ระบบโดยหนวยงาน

เปน   ผูกําหนด

คาใชจาย 

2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร

หนวยงานระดับทองถ่ิน 

(อบต) (e-Tambon) 

 

-ทุกอบต. มีศูนยใหบริการ 

Internet ของชุมชน เพื่อ

สนับสนุนศูนยการเรียนรูและการ

ใชประโยชนจาก Internet  

-ทุกอบต.ม ีHome page ตําบล 

โดยรวบรวมขอมูลภูมปิญญา 

หลัก 

-อบต. 

สนับสนุน 

-สนง.จงัหวัด 

-สถาบันการ 

ศึกษา 

-รอยละของตําบลที่มี

ศูนยบริการ Internet ชุมชน 

-รอยละของตําบลทีมี  

Home page และมีการ

เผยแพรขอมลูขาวสารทีเ่ปน

ประโยชนและทันสมัยอยู

ทองถ่ินแตละแหง

เปนผูกําหนด

คาใชจาย 

- สราง Homepage 

- ฝกอบรม

บุคคลากรในการ
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ลําดับ

ที่ 

แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

ทองถ่ิน เพื่อบรกิารและเผยแพร 

ขอมูลขาวสาร  

- อบรมบุคลากรที่รบัผิดชอบ ICT 

ของ อบต. 

 

 

เสมอ 

-รอยละของบุคลากรที่ผาน 

การอบรมและสามารถ

รับผิดชอบดูแลการใชงาน 

ICT ของ อบต. 

ดูแล Homepage 

3 โครงการฝกอบรม

ขาราชการดาน ICT  

 

 

 

 

 

- สํารวจศักยภาพการใช ICT ของ

ขาราชการ  

-บุคลากรภาครัฐทุกหนวยงานได

ใช Internet เพื่อการปฏิบัติงาน 

- ผูรบัผิดชอบขอมลูของหนวยงาน 

ใชคอมพิวเตอรในการจัดทําและ

ประมวลผลขอมลู 

-อบรม การใช Internet สําหรบั

ผูบริหาร  

-อบรมการสรางและการดูแล 

Home Page  ของหนวยงาน 

หลัก 

-ทองถ่ิน 

สนับสนุน 

-สถาบันการ 

ศึกษา 

 

 

 

 

 

-รอยละของขาราชการที่มี

ความรูและใช Internet ใน

การปฏิบัติงาน 

-รอยละของหนวยงานทีม่ี

บุคลากรสามารถจัดทําและ

ประมวลผลขอมลูดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

-รอยละของผูบรหิาร

หนวยงานที่มีความรูและใช 

Internet ในการปฏิบัติงาน 

-จํานวนบุคลากรของ

หนวยงาน ที่สามารถสราง  

Home Page ได 

ทองถ่ินเปนผูกําหนด 

- หลักสูตร 

Internetเจาหนาที ่

- Internet ผูบริหาร 

- การประมวลผล  

ขอมูล 

- การสรางงบดูแล 

Homepage/ 

Website  

4 โครงการศูนยกลางการ

จัดซื้อ/จัดจาง (e-Auction) 

-หนวยงานภาครัฐมีการประมูล

ผานระบบอเิล็กทรอนิกส   (e-

หลัก 

-ทองถ่ิน 

-รอยละของรายการจัดซื้อจัด

จางมีการประมูลผานระบบ         

- 
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ลําดับ

ที่ 

แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

 Auction)  โดยเฉพาะการจัดซือ้

จัดจางของสวนราชการ 

 

 

สนับสนุน 

-ทุกสวน

ราชการ 

e-Auction 

-จํานวนรายการประมูลผาน

ระบบ e-Auction ที่มีการ

รองเรียนและมมีูลความไม

โปรงใสในการประมลู 

5 โครงการระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS 

 

-พัฒนาระบบฐานขัอมลูใหอยูใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ

ประโยชนในการสนับสนุนการ

บรหิาร การปฏิบัติงาน การ

วางแผน และการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 

-สรางความรูความเขาใจสําหรบั 

ผูบริหารหนวยงานเกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากระบบภูมิสารสนเทศ 

-พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดาน 

GIS ของหนวยงาน 

หลัก 

- ทองถ่ิน 

สนับสนุน 

-สวนราชการ 

-รอยละของผูบรหิารผานการ 

อบรมหลักสูตร GIS ไดใช

ประโยชนในการปฏิบัติงาน   

-รอยละของผูรับผิดชอบ

ระบบขอมลูทีผ่านการอบรม

หลักสูตร GIS ไดใชประโยชน

ในการปฏิบัติงาน    

ทองถ่ินเปนผูกําหนด 

- คาพัฒนา 

Software GIS  

- คาฝกอบรม         

ผูบริหารและ

ผูรบัผิดชอบ  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
เปาประสงค     เปนสังคมยุคใหมที่เพียบพรอมไปดวยความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสือ่สารและการใชบริการ ตลอดจนการเขาถึงขอมูลอยางทั่วถึงโดยจะตอง

เรียนรูการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและมีคุณธรรม  เพื่อการดํารงวิถีชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  รอยละของประชาชนทุกระดับทีส่ามารถเรียนรูและเขาถึงบริการภาครัฐไดอยางทัว่ถึง 

เปาหมาย  รอยละ 70 

 

รหสั แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาและขยาย

เครือขาย Internet 

ความเร็วสูงในสถานศึกษา 

 

-วางเครือขายความเร็วสงู 

(Broadband) ใหสถาบันการ 

ศึกษาทุกระดับสามารถเขาถึงและ

ใช ICT เพื่อประโยชนในการเรียน

การสอน  

-จัดหาอุปกรณแมขาย

คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุน

การศึกษา 

-อบรมผูจัดการระบบเครอืขาย 

(Network Manager) 

 

หลัก 

-กสท.คอร

ปอเรช่ัน  

สนับสนุน 

-สนง.เขต

การศึกษา1-5 

-สถาบัน 

การศึกษา 

-รอยละของ

สถาบันการศึกษาทุกระดับที่

สามารถเขาถึงเครอื ขาย 

Internet ความเร็วสูง 

-จํานวนเครื่องแมขายของ 

สนง.เขตการศึกษา 1-5 

-รอยละของบุคคลากร 

ที่ผานการอบรมการจัดการ

ระบบเครอืขายไดปฏิบัติงาน

จริง 

 

ใชงบของ  

ทศท./ กสท. 

2 โครงการพัฒนาโครงขาย

โทรศัพทเพื่อการเช่ือมตอ 

-วางระบบโครงขายโทรศัพท 

(ความเร็วอยางนอย 32 กิโลบิต/

หลัก 

-ทศท.คอรปอ 

-รอยละของหมูบานทีม่ีเลข

หมายโทรศัพทสามารถ

ใชงบประมาณของ 

ทศท./ กสท. 
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รหสั แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

Internet ในระดับหมูบาน 

  

วินาที) ถึงทุกหมูบานอยางนอย 7 

เลขหมาย 

เรช่ัน  

-กสท.

โทรคมนาคม 

เช่ือมตอ Internet ได  

 

3 โครงการจัดต้ังศูนยบรกิาร 

Internet สาธารณะ   

(Free Public Internet 

Access) 

  

-จัดใหมีศูนยบริการ internet 

สาธารณะโดยไมคิดมลูคา  อยาง

นอย 1 แหง  แกประชาชนในการ

ใชบริการสารสนเทศ เชน   

- Hotspot  

- boardband  

 

หลัก 

-ทศท.คอร 

ปอเรช่ัน  

-กสท.

โทรคมนาคม 

-เอกชน 

 

-จํานวนจุดใหบริการ 

Internet สาธารณะ  

 

 

งบประมาณของ 

อบต. 

4 โครงการฝกอบรมการใช 

ICT แกประชาชน  

(Mobile Training) 

 

-จัดการฝกอบรมเคลื่อนที่ไปตาม

ตําบลใหแกแกนนําประชาชน 

เกี่ยวกับการใช Internet หมูบาน

ละ 1 คน กลไกคือ อบต. กศน. 

พช.และสถานศึกษา   

หลัก 

-ทองถ่ิน 

สนับสนุน 

-สถาบัน 

การศึกษา 

-รอยละหมูบานที่มีแกนนํา

ไดรับการอบรม มีการใช 

Internet  

 

งบประมาณของ

อบต. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
เปาประสงค ยกระดับศักยภาพการแขงขันดวย ICT  เพื่อใหเปนผูนําดานเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับแรงงานใหมีความรูดาน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  รอยละของผูผานการอบรมที่สามารถทํางานดาน ICT  

เปาหมาย  รอยละ  50 

 

รหสั แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาความรูดาน 

internet สําหรับผูที่ใช    

แรงงาน 

 

-จัดอบรมการใช Internet 

สําหรับผูใชแรงงาน 

-จัดหาคอมพิวเตอรในราคาที่เปน

ธรรม( เอื้ออาทร) สําหรบัผูใช

แรงงาน 

 

 

 

 

หลัก 

-สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

สนับสนุน  

สถาบันการ 

ศึกษา 

-กระทรวงICT 

-รอยละของแรงงานที่ได 

สืบคนขอมลูจาก Internet 

-รอยละของผูใชแรงงาน 

มีคอมพิวเตอรใชเอง 

งบประมาณของ

อบต. 

2 โครงการเรียนรู ICT เพื่อ 

ศักยภาพการแขงขัน 

 

 

 

-จัดหลักสูตรการเรียนการสอน

คอมพิวเตอรและ Internet ใน

ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

-สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

รวมกันจัดใหมีการฝกงานของ

หลัก 

-สพท.เขต 1-5 

สนับสนุน 

-สถาบันการ 

ศึกษา 

-รอยละของนักเรียนทีจ่บ

การศึกษาภาคบังคับสามารถ

ใช Internetได  

 

ใชงบประมาณของ

อบต. 
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รหสั แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

นักเรียน /นักศึกษาดาน ICTและ 

Internet 

-ภาคเอกชน 

 

3 โครงการฝกอบรมแรงงาน

ดาน ICT (Labour Hub) 

 

-พัฒนาผูใชแรงงานใหเปนแรงงาน

ฝมือดาน ICTโดยจัดหลักสูตร 

อบรม  Hardware/ Software 

และการเขียนโปรแกรม Web  

page   

 

 

 

หลัก 

-สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

สนับสนุน 

-สถาบันการ 

ศึกษา 

 

-จํานวนของแรงงานที่ผาน 

การอบรม  

-รอยละของแรงงานทีผ่าน 

การอบรมและทํางานดาน 

ICT  

งบประมาณของ

อบต. 
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15 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 
เปาประสงค  ยกระดับศักยภาพการแขงขันดวย ICT  เพื่อใหเปนผูนําดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  รอยละของผูประกอบการ SME ที่มีการใชระบบคอมพิวเตอรในการประกอบธุรกิจ 

เปาหมาย  รอยละ 90 

รหสั แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมหลัก 

แนวทางดําเนินการ หนวยงาน        

ที่เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

1 โครงการ ICT เพื่อ SME 

 

 

 

-อบรม ผูประกอบการ SME 

ในการใช ICT เพื่อการบริหาร

จัดการและประกอบการ ไดแก 

ระบบ back office   

-สงเสรมิการใช e-Commerce ใน

ธุรกิจ SME/OTOP   

-สงเสรมิการใช  Software 

สําหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม 

(Software for SME)  

หลัก 

-ทองถ่ิน 

สนับสนุน 

-พาณิชยจังหวัด 

-อุตสาหกรรม 

-หอการคา 

-รอยละของผูประกอบการ 

SME ที่ใช ICT เพื่อการ

บรหิารจัดการและ

ประกอบการ  

-รอยละของผูประกอบการ 

SME ใช ธุรกรรมพาณิชย  

อิเลก็ทรอนิกส 

 

งบประมาณของ

อบต. 

2 โครงการเครือขายสื่อสาร 

ขอมูลความเร็วสูง (Broad 

Band Access) 

 

-วางระบบเครือขายขอมลู

ความเร็วสูงเพื่อรองรับ

ระบบสื่อสารในระดับ  

Broad Band Access 

หลัก 

-ทศท.คอรปอ 

เรช่ัน 

-กสท.

โทรคมนาคม 

-จํานวนเลขหมายบรกิาร 

สื่อสารขอมลูความเร็วสูง 

 

งบประมาณของ 

อบต. 



สรุปสาระสําคัญแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 – 2561 

เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการหลัก 

1) การใช ICT  

สนับสนุนการพัฒนา

ระบบการบรหิาร และ

บริการภาครัฐที่ดี 

สงเสริมการนํา ICT มาใช

ประโยชนในการบริหาร และ 

การใหบริการของภาครัฐ 

E - Government 1) สนับสนุนสวนราชการใหมีการ

ใช ICT ทั้งในสวนของ Back office 

และ Front office 

2) พัฒนาระบบขอมูลและการ 

เช่ือมโยงขอมูลของสวนราชการตาง ๆ 

เพื่อใชในการบรหิารแกประชาชน ทั้ง

ขอมูล MIS / GIS 

3) ฝกอบรมและพฒันาบุคลากร 

ภาครัฐประชาสัมพันธ และเผยแพร 

กิจกรรมภาครฐัเกี่ยวกบัการใชบริการ

ผานระบบอเิล็กทรอนิกส 

1) โครงการใหบริการภาครัฐโดย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ของ 

เทศบาล / หนวยงาน 

2) โครงการพัฒนา ICT ตําบล 

(E-Tambon) 

3) โครงการ E-Auction 

4) โครงการพัฒนาระบบขอมูล 

สารสนเทศ (POC) 

5) โครงการ GIS 

6) โครงการศูนยปฏิบัติการความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7) โครงการฝกอบรมขาราชการ 

ดาน ICT  

7.1 อบรมการใช Internet สําหรับ 

เจาหนาที่ 

7.2 อบรมการใช Internet สําหรับ 

ผูบริหาร 

7.3 อบรมเจาหนาที่ในการสราง และ 

ดูแล Home page 

8) โครงการประชาสัมพันธ Smart  

card 

9) โครงการประชาสัมพันธ ICT City 
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2) เปนสังคมยุค

ใหมทีเ่พียบพรอมไปดวย

ความสะดวกและรวดเร็ว

ในการติดตอสื่อสาร และ

ใชบริการ ตลอดจนการ

เขาถึงขอมูลอยางทั่วถึง

โดยจะตองเรียนรูการใช

เทคโนโลยีอยางถูกตอง

และมีคุณธรรม เพื่อการ

ดํารงวิถีชีวิตที่ดี 

 

 

 

 

 

3)  ยกระดับศักยภาพ

การแขงขันดวย ICT 

เพื่อใหเปนผูนําดาน

เศรษฐกจิของภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) พัฒนาอุตสาหกรรม  

Software คอมพิวเตอร ให

เปนผูนําในอนุภูมิภาคลุม 

นํ้าโขง 

 

 

 

E-Education 

E-Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Industry 

 

 

 

 

 

 

1) โครงการพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานโทรคมนาคม 

2) นํา ICT มาใชในการพัฒนา 

สังคม เพือ่เสรมิสรางภูมปิญญา และ 

การเรียนรู 

3) ใช ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา 

4) พัฒนาและเตรียมความพรอม

ดานทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

1) สนับสนุนใหมกีารขยายเครือ 

ขายโครงสรางพื้นฐาน 

2) สนับสนุนและพัฒนาความรู 

ดาน ICT แกผูประกอบการอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร 

3) จัดใหมรีะบบบริหารจัดการ 

 

1) โครงการพัฒนาโครงขายโทรศัพท 

หมูบานเพื่อเช่ือมตอ Internet 

2) โครงการจัดต้ังศูนยบรกิาร 

Internet สาธารณะ 

3) โครงการขยายผลการวิจัย 

ชุมชนแหงขอมูลขาวสาร (I-Community)  

4) โครงการหน่ึงวัด หน่ึงศูนยการ 

เรียนรู 

5) โครงการขยายเครือขาย Internet  

ความเร็วสูงในสถานศึกษา 

6) โครงการพัฒนา Software  สําหรบั

การเรียน การสอน 

7) โครงการฝกอบรมการใช ICT แก 

ประชาชน 

 

1) โครงการ E-Saan Software Park 

2) โครงการศูนยขอมูลเพื่อผูประกอบ 

การ 

3) โครงการผลิตนักพฒันาซอฟตแวร 

และนักภูมสิารสนเทศ 
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2) ยกระดับแรงงานให

มี 

ความรูดาน ICT เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขัน 

 

 

 

 

 

3) สงเสริมผูประกอบ- 

การ SME ใช ICT 

E-Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

     E-Commerce 

1) จัดหาอปุกรณ IT 

(คอมพิวเตอรเอือ้อาทร) ใหกบัผูใช 

แรงงาน 

2) สงเสริมเครือขายระหวางผู 

ประกอบการและสถานศึกษาในการ 

เพิ่มทกัษะแกนักเรียน /นักศึกษา 

3) ถายทอดความรูดาน ICT 

แกผูใชแรงงาน 

 

1) สรางทัศนคติและถายทอด 

ความรูดาน ICT แกผูประกอบการ 

2) สรางเครือขายกลุมพันธมิตร  

SME ในแตละประเภท เพื่อรวมกันนํา 

ICT มาบริหารจัดการในลกัษณะ 

Supply chain 

3) สงเสริมใหมี E-Business 

 

 

 

 

 

 

1) โครงการพัฒนาความรูดาน  

Internet แกผูใชแรงงาน 

2) โครงการเรียนรู ICT เพื่อศักยภาพ 

การแขงขัน 

3) โครงการฝกอบรมแรงงานดาน ICT 

 

 

 

 

1) โครงการ ICT เพื่อ SME 

2) โครงการเครือขายสื่อสารขอมูล 

ความเร็วสูง 
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สวนท่ี 4 

การบริหารแผนแมบท 
 

การบริหาร 

 

 ในการปฏิบัติตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารจังหวัดตรัง เพื่อใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ตอการบรรลุผลสําเร็จ จึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 1. ระดับจังหวัด ใหคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสารจังหวัด เปนองคกรหลักใน

การบริหารแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด  

 2. ระดับองคกรสวนราชการ/องคกรปกครองทองถ่ินใหมีคณะทํางาน/หรือผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารประจําองคกรข้ึน เพื่อทําหนาที่ในการแปลงแผนแมบท ฯ ไปสูการปฏิบัติภายในองคกรใน

ลักษณะของแผนปฏิบัติการซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับแผนแมบทฯ ของจังหวัดและของหนวยงานตนสังกัด 

 3. ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ ใหอําเภอ/กิ่งอําเภอและสวนราชการตางๆ ของอําเภอ/กิ่งอําเภอ จัดใหมี

คณะกรรมการ/หรือคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอําเภอ/กิ่งอําเภอ (CIO อําเภอ/กิ่ง

อําเภอ) เปนองคกรหลักในการประสาน และขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

    ผังโครงสรางการบริหารแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือสารจงัหวดั 

คณะกรรมการพฒันาเทคโนโลยสีาร

สนสนเทศและการสือสารจงัหวดั 

(CIO)

คณะทาํงานเทคโนโลยฯี

ประจาํส่วนราชการ 

คณะกรรมการ / คณะทาํงาน

เทคโนโลย ีฯ อาํเภอ/ กิงอาํเภอ 

คณะทาํงานเทคโนโลย ีฯ    

หน่วยการปกครองทอ้งถิน 
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การติดตามประเมินผล 

 

  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรรับผิดชอบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายไต

แผนแมบทฯ โดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิในแตละยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ตัวชี้วัดการนํา ICT มาใชประโยชนในการบริหารและการใหบริการของภาครัฐ 

1.1 จํานวนหนวยงานของภาครัฐที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารอยางครบวงจร 

1.2 ระบบการบรหิารงานภายในของหนวยงานภาครัฐทีม่ีการนํา ICT มาใช 

1.3 จํานวนบริการพื้นฐานของรัฐ  (ในระดับตางๆ) ทีส่ามารถทําไดโดยผานระบบ 

อิเลก็ทรอนิกส 

1.4 ปริมาณการใหบริการของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในแตละระดับ 

1.5 การบรกิารของภาครฐัที่มีการเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน 

1.6 ปริมาณการจัดจางของรัฐทีท่ําผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ตัวชี้วัดการใช ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2.1  จํานวนโทรศัพทสาธารณะ จํานวนอินเทอรเน็ตสาธารณะ 

 2.2  จํานวนเลขหมายโทรศัพทที่สามารถรบัสงขอมลูไดดี (อยางนอยที่ความเร็ว 32 Kbps) 

สําหรับชุมชน หมูบาน 

 2.3  จํานวนตําบลที่มีศูนยบริการสารสนเทศสาธารณะ 

 2.4  สัดสวนขององคการบริหารสวนทองถ่ินที่มเีว็บไซตของตัวเอง 

2.5 จํานวนโรงเรียนที่มีการเช่ือมตออินเทอรเน็ต และจํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมตอ 

อินเทอรเน็ตภายในโรงเรียน 

 2.6  จํานวนหลักสูตรฝกอบรมดาน IT ใหกับคร ู

 2.7  จํานวนครูที่สามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับแรงงานใหมีความรูดาน ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  

 4.1 จํานวนแรงงานที่สามารถเขาถึง ICT 

 4.2 จํานวนแรงงานทีส่ามารถเขาถึง ICT และคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตได 

 4.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับตางๆ ที่สามารถใช ICT ได 

 4.4  จํานวนผูผานหลักสูตร ICT เพื่อพฒันาแรงงานจากกระทรวงแรงงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ตัวชี้วัดการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช ICT 

               5.1  จํานวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ใช ICT  ในการบริหารจัดการ (ระบบ back 

office)  

  5.2  มูลคาการลงทุนดาน ICT ของ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
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