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บทสรปุส ําหรับผู้บริหาร 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื ่อสาร             
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เป็นกรอบแนวทางในการน ําเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยเพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพการบร ิหาร จัดการภายในหน่วยงาน โดยม ีการศ ึกษาว ิเคราะห์สถานภาพ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส ื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในปัจจ ุบ ัน ความต้องการของผู้บร ิหาร และ
เจ้าหน้าที่ รวมท้ังกรอบนโยบายการพัฒนาระด ับกรม และ ประเทศ เพื่อให้การพ ัฒนาด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศม ีความสอดคล้องเป็นไปในท ิศทางเด ียวก ัน และกําหนดเป็นว ิส ัยท ัศน์ พ ันธกิจ ย ุทธศาสตร์        
ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร ตลอดจนแผนงาน/โครงการ เพ ื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นม ีแนวทางการด ําเน ินงานที่ช ัดเจนและเก ิดการบร ิหารงานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเป็นระบบและม ีประส ิทธ ิภาพส ูงส ุด  

 

๑.   สถานภาพด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พ ัฒนาด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสร ิม สน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละส ําน ัก/กอง โดยม ีการพัฒนาทั้งด้าน
ระบบสารสนเทศ ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบเคร ือข่าย ระบบข้อม ูล บ ุคลากรและการบร ิหารจ ัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 
 

 ๑.๑ ด้านระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
(๑)  ระบบการให้บริการข้อมูลผา่นเว็บไซต์ www.kkpao.go.th 
(๒)  ระบบบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่ 
(๓)  ระบบพัสดุ ของสํานักการช่าง 
(๔)  ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ 

 

จากการศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศต่างๆ ข้างต้น พบว่า เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการการใช้งานของส่วนราชการ ระบบไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในคราวเดียวกันและไม่มีความ
เช่ือมโยงกัน ในการปรับให้สามารถเชื่อมโยงกันได้นั้นเป็นไปได้ยาก จ ึงจ ําเป็นต้องม ีการพ ัฒนาปร ับปร ุงระบบ 
สารสนเทศต่างๆ ให้สามารถเช่ือมโยงและบ ูรณาการข้อม ูลร่วมก ัน ระหว่างระบบหร ือระหว่างหน่วยงาน ได้ 
เพื่อลดความซํ้าซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

๑.๒  ด้านอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

จากการสํารวจเครื ่องคอมพิวเตอร ์พร ้อมอุปกรณ์ต ่อพ ่วง  พบว่า ร ้อยละ  ๗๐ เป ็นเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมานาน รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ซึ่งนับว่าไม่รองรับการปฏิบัติการใน
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจ ําเป็นต้องม ีการทบทวนและจ ัดหาครุภัณฑ์์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทดแทนอุปกรณ์เด ิมที่ม ีอาย ุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี (เพื่อให้บ ุคลากรม ีอ ุปกรณ ์ที่ม ีประส ิทธ ิภาพ สามารถ
ปฏ ิบ ัต ิงานได้ อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และถ ูกต้อง) 
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ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีดังน้ี 

(๑) เครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) 
(๒) เครื่องแม่ข่ายกําหนดหมายเลขไอพี (LDAP&DHCP)  

 
ด้านระบบเครือข่าย ประกอบด้วย 

(๑) อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย (Router TOT) 
(๒) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall)  
(๓) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)  
(๔) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) 

 
 ด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

(๑) TOT Leased Line Internet ความเร็ว ๑๘/๑๘ Mbps (เว็บไซต์ทั่วไป- สํานักปลัดฯ,            
กองกิจการสภา อบจ., สํานักการศึกษาฯ, กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบภายใน)   

(๒) TOT Fiber2U ความเร็ว ๓๕/๑๕  Mbps (เว็บไซต์ต่างประเทศ – สํานักปลัดฯ, กองกิจการ
สภา อบจ., สํานักการศึกษาฯ, กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบภายใน) 

(๓) TOT Fiber2U ความเร็ว ๔๕/๒๐ Mbps (สํานักการช่าง, กองแผนฯ) 
(๔) TOT Fiber2U ความเร็ว ๔๕/๒๐ Mbps (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
(๕) TOT Fiber2U ความเร็ว ๒๕/๑๐ Mbps (CFMIS) 
(๖) TOT Fiber2U ความเร็ว ๔๕/๒๐ Mbps (ณ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล) 
(๗) TOT Fiber2U ความเร็ว ๓๕/๑๕ Mbps (ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา) 
(๘) TOT Fiber2U ความเร็ว ๓๕/๑๕ Mbps (กองคลัง) 

 

ด้านเครื่องแม่ข่าย เครือข่าย และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ต่อผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างเนื่องจากผู้ให้บริการ (บริษัท 
ทีโอที จํากัด มหาชน) ปัญหาจากระบบเครือข่ายภายในเนื่องจากไฟดับ ซึ่งเป็นปัญหามีเกิดขึ้นน้อยมาก           
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นควรจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อเป็น
สัญญาณสํารอง  

 
๑.๓ สถานภาพด้านบคุลากรและการบริหารจัดการ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายงานอื่นได้พัฒนาความรู้ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
 
 
 



 

 
 

๒.  ยุทธศาสตรด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
 

๒.๑ ว ิสัยท ัศน์ 
 

“ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สามารถบูรณาการกับ
หน่วยงานอ่ืน และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อเทคโนโลยี” 

 
 

๒.๒ พนัธกิจ 
(๑)  สนับสนุนการพ ัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทั้ง

ภายใน และภายนอกหน่วยงานได้ 
(๒)  พ ัฒนาระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้มีความถ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
(๓)  พ ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ ื่อเพ ิ่มข ีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
(๔)  พัฒนาศ ักยภาพการเร ียนรู้และท ักษะทางด้าน ICT  แก่บ ุคลากร 

 
 

๒.๓ ย ุทธศาสตร์ 
 

เพ่ือให้การพ ัฒนาเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบจ . บรรล ุว ิส ัยท ัศน์ที่ได้ก ําหนดไว้ 
จ ําเป็นต้องม ีการก ําหนดย ุทธศาสตร์ที่สอดคล้องก ับนโยบายการพ ัฒนาของประเทศและกรม แบ่งเป็น               
๓ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

ย ุทธศาสตรที ่1  บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ ื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างม ีค ุณภาพ 
 

ย ุทธศาสตร์ที ่2  เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 

ย ุทธศาสตร์ที ่3  พ ัฒนาศักยภาพและท ักษะบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

๒.๔ ความสอดคล้องของย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารของ อบจ. ก ับนโยบาย 
การพฒันาของประเทศและกรม 

 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบจ. สามารถสรุปความสอดคล้อง 
ของย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบจ. ก ับนโยบายการพ ัฒนาภาค ราชการและด้
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารในระดับประเทศและกรม ได ้ดังน้ี 



 

 
 

ความสอดคล้องของย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบจ. กับ 
นโยบายการพัฒนาระดับประเทศและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

 
 
 
 
 
 

ย ุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๑ บ ูรณาการข้อมูลและระบบ สารสนเทศ เพื่อการ 
ให้บร ิการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

    

ยุทธศาสตร์ที ่๒ เพิ่มประส ิทธิภาพการ บร ิหารงานด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เหมาะสมและ ทันสมัย 

    

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาศักยภาพและทักษะ บ ุคลากร                  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

 
 

จากตาราง จะเห ็นได้ว่าย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ม ีความสอดคล้องกับนโยบายและย ุทธศาสตร์การพัฒนาภาคราชการ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารทั้งในระดับประเทศและกรม 



 

 
 

๒.๕ สรุปแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารของ อบจ. 
 

จากยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ม ีแผนงานและโครงการที่สน ับสน ุนการด ําเน ินงานในแต่ละย ุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

ย ุทธศาสตร์และแผนงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบจ. 
 
 

ย ุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

ย ุทธศาสตร์ที ่๑            
บูรณาการข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ เพ ื่อ 
การให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศอย่าง            
มีค ุณภาพ 

กลย ุทธ์ที ่๑.๑ : แผนการ 
ก ําหนดมาตรฐานข้อมูล การ
เช่ือมโยงข้อมูล เพ ื่อการ 
บูรณาการระบบข้อมูล อบจ. 

๑-๑ โครงการพ ัฒนามาตรฐานข้อมูล และบูรณาการ 
ระบบข้อมูล อบจ. 

กลย ุทธ์ที ่๑.๒ : แผนการ 
บูรณาการแลกเปล ี่ยนข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงาน 

๑-๒ โครงการพ ัฒนาระบบเช่ือมโยงและแลกเปล ี่ยน 
ข้อมูลแบบเว ็บเซอร์ว ิส 

ย ุทธศาสตร์ที ่๒           
เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการ 
บริหารงานด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่เหมาะสมและทันสมัย 

กลย ุทธ์ที ่๒.๑ : แผนพ ัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ ื่อเพ ิ่ม 
ศักยภาพการบริหารจัดการ 
ภายใน 

๒-๑ โครงการพ ัฒนาระบบบริหารบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

๒-๒ โครงการพ ัฒนาระบบบริหารจัดการ              
องค์์ความรู้ 

๒-๓ โครงการพ ัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร 
แบบรวมศูนย์ (Document Management 
System) 

กลย ุทธ์ที ่๒.๒ : แผนพ ัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ ื่อเพ ิ่ม 
ประส ิทธ ิภาพการทํางาน 

๒-๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๒-๕ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน 
๒-๖ โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา

ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ย ุทธศาสตร์ที ่๓ 
พ ัฒนาศ ักยภาพและ 
ทักษะบุคลากรด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลย ุทธ์ที ่๓.๑ : แผนงาน 
พ ัฒนาศ ักยภาพและทักษะ ด้า
นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส ื่อสารของผ ู้ใช้งานระบบ 

๓-๑ โครงการฝึกอบรมผ ู้ใช้งานระบบของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

กลย ุทธ์ที ่๓.๒ : แผนงาน 
พ ัฒนาศ ักยภาพและทักษะ ด้า
นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส ื่อสารของบ ุคลากร  

๓-๒ โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 



 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

 
 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จ ัดท ําแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร         
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เป็นแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๑ โดยดําเนินการจัดทําแผน
ตามแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการนําเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื ่อสารมาช่วยเพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัด การของหน่วยงาน เป็นการจัดทําแผน 

 

อย่างไรก ็ตาม แผนการด ําเน ินงานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จ ําเป็นต้องมีความช ัดเจน ต่อเน่ือง เท่าท ันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
สามารถเช่ือมโยง สอดคล้องก ับย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาทั้งในระด ับประเทศ กระทรวง และกรมได้ นอกจากน้ี 
ควรม ีการบ ูรณาการระบบงานต่างๆ ท้ังระบบท่ีสนับสนุนการปฏ ิบ ัต ิงานภายในหน่วยงาน และระบบ
แลกเปลี่ยนข้อม ูลก ัน และเป็นศ ูนย์กลางการให้บร ิการข้อม ูลข่าวสาร แก่ร ัฐบาล หน่วยงานภาคร ัฐ เอกชน 
และประชาชนได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดท ําแผนแม่บทฯ ฉบ ับน้ีขึ้น 
โดยศ ึกษาสถานภาพด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
ในปัจจ ุบ ัน ความต้องการของผ ู้บร ิหาร และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกรอบนโยบายระด ับประเทศ และท ิศทางการ
พ ัฒนาด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือน ําปัจจ ัยด ังกล่าวมาว ิเคราะห์และก ําหนด ว ิส ัยท ัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร 

 

๑.๒ วัตถ ุประสงค์ 
๑.๒.๑  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๑.๒.๒  เพื่อให้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองร ับภารก ิจการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ

ของหน่วยงาน ม ีท ิศทางการพ ัฒนาด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศที่ช ัดเจน เหมาะสม สอดคล้อง
ก ับนโยบายด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและกรม ตลอดจนแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 

๑.๓  กรอบแนวค ิดในการศึกษาออกแบบ 
เพ่ือการพัฒนาท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้องพ ัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์ ฐานข้อม ูล และบุคลากร  

 

 

 

 



๒ 
 

 

๑.๔ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

แผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศของหน่วยงานภาคร ัฐ เป็นเครื่องม ือส ําค ัญในการสื่อสารแนวค ิด 
นโยบายในการพ ัฒนาองค์กร โดยอาศ ัยเทคโนโลย ีสารสนเทศเป็นกลไกในการสน ับสน ุนการด ําเน ินงาน ในการ 
จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๑ 

ขั้นตอนการด ําเน ินงานสามารถแบ่งออกเป็น ๕  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑.๕ โครงสร้างของรายงาน 
 

บทที ่๑ บทน ํา 
แสดงหล ักการและเหต ุผล ว ัตถ ุประส งค์ กรอบแนว ค ิดการด ํา เน ินงาน ขั้นตอนการ 
ดําเนินงาน และโครงสร้างรายงาน 

บทที ่๒ ย ุทธศาสตร์ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
แสดงอ ํานาจหน้าที่  ว ิส ัยท ัศน์ พ ันธก ิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

บทที ่๓ กรอบนโยบายและย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่  

 แผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเซ ียน ๒๐๑๕  

 กรอบนโยบายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
(ICT ๒๐๒๐)  

ศึกษาสถานภาพปัจจบ ุ  ัน 

สํารวจความต้องการ 

วิเคราะห์ SWOT 

กําหนดแผนการพัฒนา 

กําหนดแผนงาน/โครงการ 



๓ 
 

 

 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบ ับที่ ๓) ของประเทศไทย                  
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑   
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

บทที ่๔ บทว ิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงผลการว ิเคราะห์     
ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอ ุปกรณ์คอมพ ิวเตอร์และเคร ือข่าย ด้านข้อม ูลสารสนเทศ            
ด้านบ ุคลากรและการบร ิหารจ ัดการ รวมทั้งสร ุปปัญหา อ ุปสรรค และ ความต้องการ ด้า
นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทที ่๕ ว ิสัยท ัศน์ ย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แสดงว ิส ัยท ัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร 

บทที ่๖ ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น แสดงแนวทางการพ ัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศและ        
การส่ือสารในส่วนของสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ และสถาปัตยกรรมด้านอ ุปกรณ์
คอมพ ิวเตอร์และเครือข่าย 

บทที ่๗ สรปุแผนงานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แสดงสร ุปแผนงาน โครงการ และงบประมาณภายใต้ย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
และการส ื่อสาร 



 

 

บทที่ ๒ 

ย ุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
 

บทน้ีนําเสนอว ิส ัยท ัศน์ พ ันธก ิจ ประเด็นยุทธศาตร์ รวมทั้งรายละเอ ียดโครงสร้างหน่วยงาน และ
อ ํานาจหน้าที่ความรับผ ิดชอบ 

 

๒.๑ วิสัยท ัศน์ 
 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพฒันาแบบบูรณาการ มุ่งม่ันพัฒนาขอนแก่น 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ละเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 

 
๒.๒ พ ันธก ิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมือง 

ที่น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
3. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม 

เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 
4. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งระบบ

บริการสาธารณะ 
6. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างย่ังยืน 
9. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
10.  บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
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๒.๔ โครงสร้าง  อํานาจหน้าที่ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 สํานัก  7 กอง และ 1  หน่วย 
ประกอบด้วย 

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
2. กองกิจการสภา อบจ.  
3. กองแผนและงบประมาณ 
4. กองคลัง 
5. สํานักการช่าง 
6. สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7. กองกิจการขนส่ง  
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน  
9. กองการเจ้าหน้าที่  
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่

ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายสภา-นติบิัญญัต ิ ฝ่ายขา้ราชการ 

ปลัดองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่ 

หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักปลัดองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 

กองคลัง 

สํานักการชา่ง 

กองแผนและงบประมาณ 

สํานักการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กองกจิการขนสง่ 

กองพัสดแุละทรัพยส์นิ 

กองการเจา้หนา้ที ่
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ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด พ. ศ. 2540 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบบัที่ 3 พ. ศ. 2546 

………………………………… 
๑. (มาตรา 45) มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขต อบจ. ดังต่อไปน้ี 

                 1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
                 2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
                 3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                 4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                 5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                 6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
                 7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                 8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จัดทํา ทั้งน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                 9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค
อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2. (มาตรา 45/1) การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการ จัดทําแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การน้ัน และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

3. (มาตรา 46) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

4. (มาตรา 47) กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหน้าที่ ถ้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทํา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจมีคําสั่งให้
ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทํากิจการน้ันได้ ในกรณีที่ราชการส่วนกลาง หรือ ราชการส่วน
ภูมิภาคจัดทํากิจกรรมตามวรรคหน่ึง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและ
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

5. (มาตรา 48) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

6. (มาตรา 49) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระทํากิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องแทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด เสียก่อน



๘ 
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้กระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไป ไม่ได้ 

7. (มาตรา 50) การดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ อาจทําได้
โดยตราเป็น ข้อบัญญัติ ทั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ ๓  

กรอบนโยบายและย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร 
 
 

เพื่อให้การจ ัดท ําแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื ่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เก ิดความสอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง ในบทน้ี จะกล่าวถึงผลการทบทวน
กรอบนโยบายท่ีส ําค ัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร ได้แก่ 

- แผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซ ียน ๒๐๑๕ (ASEAN ICT Masterplan
๒๐๑๕) 

- กรอบนโยบายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศ 
ไทย (ICT ๒๐๒๐) 

- (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบ ับที ่๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑ 

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ -      
๒๕๖๐ 

 

๓.๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซ ียน ๒๐๑๕ (ASEAN ICT Masterplan 

๒๐๑๕) 
 

เพ ื่อเป้าหมายส ู่ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซียนภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) กล ุ่มประเทศใน
อาเซ ียน ทั้ง ๑๐ ประเทศได้จ ัดท ําแผนเช ิงบ ูรณาการ รวมทั้งข้อตกลงในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการก ําหนด        
ท ิศทางการ ด ําเน ินงานด้านเศรษฐก ิจให้ช ัดเจน ตามกรอบระยะเวลาที่ก ําหนด ส ําหร ับความร่วมม ือ         
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ในการประช ุมร ัฐมนตร ีอาเซ ียนด้านโทรคมนาคมและ

เทคโนโลย ีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN Telecommunications and IT Minister’s Meeting : 

10th TELMIN) เมื่อเด ือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กร ุงกัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซ ีย ที่ประช ุมร ัฐมนตร ี
อาเซ ียนได้ร ับรองแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซ ียน ๒๐๑๕ (ASEAN ICT 
Masterplan ๒๐๑๕) ซึ่งกําหนดย ุทธศาสตร์และแผนการด ําเน ินงานความร่วมม ือด้าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ
และการสื่อสารในกรอบอาเซ ียน ระยะ ๕ ปี ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  
โดยม ีแรงข ับเคลื่อนเช ิงย ุทธศาสตร์ 



๑๐ 
 
 
 

ทั้งส ิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ เสาหล ัก ได้แก่ การปฏ ิร ูปทางเศรษฐกิจ การเสร ิมสร้างพล ังให้แก่ประชาชน 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วม และการสร้างนว ัตกรรม โดยอยู่บนรากฐานที่ส ําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการลดความเหล่ือมลํ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Divide) 

 

๓.๑.๑ ว ิส ัยท ัศน์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ๒๐๑๕ 
 

ICT จะเป ็นต ัวข ับเคลื่อนส ําค ัญ เพื่อให้เก ิดการรวมต ัวทั้งด้านส ังคมและเศรษฐก ิจในอาเซียน 
ICT จะช่วยปฏ ิรูปอาเซ ียนให ้เป ็นตลาดเดียว ด ้วยว ิธ ีพัฒนาด ้านโครงสร ้างพื้นฐาน ICT ยุคใหม่ และพ ัฒนา 
ท ุนมน ุษย์ที่ม ีฝีม ือ ส่งเสร ิมอ ุตสาหกรรมที่เก่ียวก ับงานสร้างสรรค์และนว ัตกรรม จ ัดให้ม ีนโยบายส่งเสร ิม 
และสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ม ีกฎระเบียบ ด ้วยมาตรการด ังกล่าว อาเซียนจะเสร ิมสร้างพล ังให้แก่ช ุมชนและ 
ผลักดันให ้อาเซ ียนม ีสถานภาพเป ็นศูนย์กลาง ICT ที่ครอบคล ุมได้อย่างทั่วถ ึง ส่งผลให้อาเซียนเป็นภ ูมิภาค 
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 

๓.๑.๒ ย ุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารอาเซียน ๒๐๑๕ 
 

แผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซ ียน ๒๐๑๕ ประกอบด้วย ๖ ย ุทธศาสตร์ 
ดังน้ี 

 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๑  การปฏ ิร ูปทางเศรษฐกิจ (Economic  Transformation)  ในบร ิบทของการ
ปฏ ิรูปทางเศรษฐก ิจน้ี รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและน่าด ึงด ูดแก่การท ําธ ุรกิจในอาเซ ียน        
เพ่ือส่งเสร ิมด้านการค้า การลงท ุน และการสร้างธ ุรกิจใหม่ในภาคธ ุรกิจ ICT และยกระด ับการลงท ุนในสาขา 
ICT เพ ื่อให้เก ิดเทคโนโลยี ICT ที่สามารถเปล ี่ยนแปลงภาคอ ื่นในระบบเศรษฐก ิจ 

ย ุทธศาสตร์ที ่๒  การสร้างศ ักยภาพให้แก่ประชาชนและการให้ประชาชนม ีส่วนร่วม (People 
Empowerment and Engagement) ให้ความส ําค ัญก ับการพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิตของประชาชนในอาเซ ียนผ่าน 
การเข้าถึง ICT อย่างทั่วถึง เท่าเท ียมในราคาท ี่ประชาชนสามารถจ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่มี 
มาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีต่ํากว่ามาตรฐาน ซึ่งการบริการด้านบรอดแบนด์และโทรศัพท์เคล ื่อนที่ยังมีราคาแพง 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างนว ัตกรรม (Innovation) ม ุ่งให้พัฒนาส ิ่งสร้างสรรค์ นว ัตกรรมและ 
ICT ที่เป็นม ิตรต่อส ิ ่งแวดล้อม สร้างความร่วมม ือให้ร ัฐบาลของสมาช ิกในอาเซ ียนกําหนดนโยบายและจ ัดให้มี 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์และสร้างนว ัตกรรมในท ุกภาคส่วน เช่น แบ่งปันความช ํานาญและ 
สมรรถนะที่แตกต่างก ันภายในกล ุ่มประเทศสมาชิก ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากความรู้และความสามารถท่ีมี 
อยู่กระจัดกระจาย 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๔ การพ ัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure  Development)  การพ ัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหน่ึงในฐานรากที่ม ีความจ ําเป็นต่อความส ําเร ็จของย ุทธศาสตร์สามย ุทธศาสตร์แรกที่ 
กล่าวมาข้างต้น เป็นการม ุ่งเน้นการจ ัดให้ม ีโครงสร้างพ้ืนฐานหล ักที่เอ้ือต่อการให้บร ิการด้าน ICT แก่ 
ประชาชนในกล ุ่มประเทศสมาช ิกอาเซ ียน รวมทั้งการก ําหนดนโยบายและกฎระเบ ียบที่ด ึงด ูดธ ุรก ิจและการ 
ลงทุนส ู่ภ ูมิภาคอาเซียนด้วย 



๑๑ 
 

 

 
 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๕ การพ ัฒนาทุนมน ุษย์ (Human Capital Development) ม ุ่งเน้นการสน ับสน ุน 
ให้ประชาชนในอาเซ ียนได้พัฒนาท ักษะที่จ ําเป็น เพ่ือยกระด ับความสามารถด้าน ICT ส่งเสร ิมศ ักยภาพของ 
แรงงานด้าน ICT และสร้างช ุมชนแห่งการเร ียนรู้ โดยม ุ่งเน้นการฝึกอบรมและการให้การร ับรองมาตรฐาน 
ทักษะด้าน ICT 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๖ การลดความเหล ื่อมล้ําในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Bridging the Digital Divide) 
เน่ืองจากระด ับการพ ัฒนาด้าน ICT ของแต่ละประเทศในอาเซ ียนนั้นไม่เท่าเท ียมกัน จ ึงจ ําเป็นต้อง ม ีการลด 
ความเหล ื่อมล้ําในการพ ัฒนา ICT ในอาเซียนด้วยมาตรการต่างๆ 

จากย ุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ย ุทธศาสตร์ข้างต้น แผนแม่บท เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อาเซ ียน ๒๐๑๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ความสนใจ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ย ุทธศาสตร์ที ่๔ การพ ัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure  Development)   
ย ุทธศาสตรท์ี ่๕ การพ ัฒนาทุนมน ุษย์ (Human Capital Development)   

 

 

๓.๒ กรอบนโยบายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของ 
ประเทศไทย 

 

ตามกรอบนโยบายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
(ICT  ๒๐๒๐) ได้ม ีการว ิเคราะห์ภาพอนาคตด้านเศรษฐก ิจและส ังคมของประเทศไทยส ู่ปี พ .ศ. ๒๕๖๓ และ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อท ิศทางการพ ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร ประกอบด้วย การรวมกล ุ่มเศรษฐกิจใน 
ภ ูมิภาค การเปล ี่ยนแปลงด้านประชากรของประเทศ ว ิกฤติความมั่นคงด้านพล ังงานและอาหาร และว ิกฤต ิด้าน 
สิ่งแวดล้อม ภาวะการม ีงานท ําและตลาดแรงงานในอนาคต ค่าน ิยมและความข ัดแย้งในส ังคม รวมทั้งการ 
กระจายอ ํานาจการปกครอง และการปฏ ิรูประบบการศึกษารอบที่สอง 

จากน ัยส ําค ัญด้านการกระจายอํานาจการปกครองจากส่วนกลางส ู่ท้องถิ่น พบว่าม ีการมอบอ ํานาจแก่ 
อปท. ด ําเน ินการถ่ายโอนภารก ิจการจ ัดบร ิการสาธารณะ การบร ิหารงานบ ุคคล การเง ินการคล ัง การพัฒนา 
โครงสร้างพ ื้นฐานสารสนเทศ การพ ัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผล รวมถ ึงการส่งเสร ิมการม ีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการบร ิหารจ ัดการ อปท. ตามความเหมาะสม เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารม ีบทบาทใน 
การเป็นเครื่องม ือส ําคัญสน ับสน ุนการพ ัฒนาการท ํางานของร ัฐให้ม ีความโปร่งใส ตรวจ สอบได้ ม ีการให้ข้อม ูล 
แก่ประ ชาชนท่ีสามารถเข้าถ ึงได้ง่าย และม ีช่องทางให้ประชาชนแสดงความค ิดเห ็นและม ีส่วนร่วมในการ 
ตัดส ินใจของ อปท. ในประเด็นต่างๆ ได้  ร ัฐบาลอิเล ็กทรอน ิกส์ หร ือ e-Government จะเป็นเครื่องม ือส ําคัญ 
ในการปฏ ิร ูประบบราชการให้ม ีความท ันสม ัย คล่องต ัวและม ีประส ิทธ ิภาพในการบร ิหารราชการแผ่นด ิน 
นอกจากน้ี การปฏ ิร ูปการศ ึกษารอบท่ีสอง ตามพระราชบ ัญญ ัต ิการศ ึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  ม ีการปฏ ิร ูป 
เช ิงโครงสร้าง โดยกระจายอํานาจในการจ ัดการศ ึกษาไปส ู่ อปท . ซึ่งเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารจะ 
เข้ามาม ีบทบาทในการปฏ ิร ูปการศ ึกษาในหลายล ักษณะ เช่น การเพ่ิมพ ูนขีดความสามารถให้ อปท . สามารถ 
บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือฝึกทักษะ การพัฒนา การศึกษา
ทางไกล และการเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนและ การวิจัย 

 



๑๒ 
 

 

๓.๒.๑ ว ิส ัยท ัศน์ตามกรอบ ICT ๒๐๒๐ 
 

“ICT เป ็นพลังขับเคล่ือนสําค ัญในการน ําพาคนไทย สู่ความรู้และปัญญา  เศรษฐกิจไทยสู่การ 
เติบโตอย่างย่ังย ืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค” 

 

 
 

ที่มา : กรอบนโยบายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 

๓.๒.๒ ย ุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐ 
 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์เพ ื่อการพ ัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT  ที่เป็นอินเทอร์เน ็ตความเร ็วส ูงหร ือการสื่อสาร 
รูปแบบอ ื่นท่ีเป็นบรอดแบนด์ให้มีความท ันสม ัย ม ีการกระจายอย่างทั่วถึง และม ีความมั่นคงปลอดภ ัย สามารถ 
รองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาท ุนมน ุษย์ที่ม ีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี 
ประส ิทธ ิภาพ ม ีว ิจารณญาณและรู้เท่าท ัน รวมถ ึงพ ัฒนาบ ุคลากร ICT ที่ม ีความรู้ความสามารถ และความ 
เช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับข ีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างม ูลค่า 
ทางเศรษฐ ก ิจและน ํารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกล ุ่มเศรษฐก ิจ การเปิดการค้าเสรี และ 
ประชาคมอาเซียน 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๔   ใช้ ICT  เพ่ือสร้างนว ัตกรรมการบร ิการของภาคร ัฐที่สามารถให้บร ิการ 
ประชาชนและธ ุรก ิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ มีความมั่นคงปลอดภ ัย และมีธรรมาภ ิบาล 
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ย ุทธศาสตร์ที่ ๕  พ ัฒนาและประยุกต์ ICT เพ ื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผล ิต ให้สามารถ 
พ่ึงตนเองและแข่งข ันได้ในระด ับโลก โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคบร ิการ และเศรษฐก ิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม 
ส ัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐก ิจโดยรวม 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๖   พัฒนาและประย ุกต์ ICT เพื่อลดความเหล ื ่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและส ังคม           
โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถ ึงทร ัพยากรและบร ิการสาธารณะ ส ําหร ับประชาช น           
ท ุกกล ุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานท่ีจ ําเป็นต่อการด ํารงช ีว ิตอย่างม ีส ุขภาวะท่ีดี ได้แก่ บร ิการด้านการศ ึกษา
และบร ิการสาธารณส ุข 

 

ย ุทธศาสตร์ที ่๗  พ ัฒนาและประย ุกต์ ICT  เพ่ือสน ับสน ุนการพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมที่เป็น 
มิตรก ับส ิ่งแวดล้อม 

 

จากกรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐ ข้างต้น ย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาที่ม ีส่วนเกี่ยวข้องก ับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีดังน้ี 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาท ุนมน ุษย์ที่ม ีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี 
ประส ิทธ ิภาพ  

ย ุทธศาสตร์ที่ ๔   ใช้ ICT เพ่ือสร้างนว ัตกรรมการบร ิการของภาคร ัฐที่สามารถให้บร ิการ 
ประชาชนและธ ุรก ิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ  

ย ุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและประย ุกต์ ICT เพื่อลดความเหล ื ่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและส ังคม           
โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถ ึงทร ัพยากรและบร ิการสาธารณะ  

 

 

๓.๓  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่ ๓) ของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 

๓.๓.๑ ว ิส ัยท ัศน์ตาม (ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบบัที ่๓ 
 

“พ ัฒนาส ังคมอ ุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสู่ย ุคเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัลอย่างย่ังย ืน โดยทั่วถ ึง  
เท่าเท ียมและม่ันคงปลอดภ ัยในท ุกช ุมชนและท้องถ่ิน” (Shape-up Smart Thailand toward Digital 
Economy) 

 

๓.๓.๒ ย ุทธศาสตร์ตาม (ร่าง) แผนแม่บท ICT ฉบบัที ่๓ 
 

หล ักการส ําค ัญในการก ําหนดย ุทธศาสตร์ แผนแม่บท ICT ฉบ ับที่ ๓ ย ึดกรอบนโยบายแผน 
ยุทธศาสตร์ และนโยบายหล ักของประเทศท่ีเก ี ่ยวข้องในด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะ 
กรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐ ผนวกกับปัจจ ัยและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจ ุบ ัน โดยใช้แนวคิดกระแส 
หล ักของการพัฒนาอย่างย่ังย ืน (Sustainability)  ท่ีต้องค ําน ึงถึงความยั่งย ืนในม ิต ิรอบด้านท่ีส ําคัญ ได้แก่ ม ิติ 
ส ังคม ม ิต ิเศรษฐก ิจ และม ิต ิสิ่งแวดล้อม ภายใต้บร ิบทการม ุ่งส ู่ส ังคมอ ุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่ม ุ่ง 
พัฒนาประเทศไทยอย่างชาญฉลาด ด้วยประเด ็นย ุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ใน ๔ ด้าน ซึ่งจะเป็นแนวทางใน 
การก ําหนดยุทธศาสตร์หล ักในแผนแม่บท ICT ฉบับที่ ๓ ประกอบด้วย 
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- การพ ัฒนาท ุนมน ุษย์ให้เป็นก ําล ังส ําค ัญในการพ ัฒนา ICT ของประเทศ (Participatory 
People) 

- การพ ัฒนาโครงสร้างพ ื้นฐานท่ีค ุ้มค่าและพอเพ ียง (Optimal Infrastructure) 
- การพ ัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญฉลาด (Smart Government) 
- การพ ัฒนาอ ุตสาหกรรม ICT และภาคธ ุรก ิจที่ร ุ่งเรืองสดใส (Vibrant Industry & Business) 

 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบ ับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑ ก ําหนดยุทธศาสตร์หล ักไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาท ุนมน ุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าท ัน ICT  เพ่ือการด ํารงช ีว ิตและประกอบ 
อาชีพอย่างพอเพ ียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เช ิงนว ัตกรรม ม ีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบร ิการ 
ICT (Participatory People) 

 

“ท ุนมน ุษย์ด้าน ICT ในปี ๒๕๖๑ ม ีขีดความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าท ัน ในการ 
ด ํารงช ีว ิตและการประกอบอาช ีพอย่า งพอเพ ียง (Sufficient) ด้วยแนวค ิดสร้างสรรค์เช ิงนว ัตกรรม 
(Innovative) ม ีความเป็นม ืออาช ีพในสายงาน ICT (Professional) พร้อมทั้งม ีความกระต ือร ือร้นในการมี        
ส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ ICT ในการพ ัฒนาบริการ ICT ที่หลากหลายในส ังคมยุคดิจิทัล (Participatory 
People)” 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง 
(Sufficient) และค ุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

 

“โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารในปี ๒๕๖๑ เข้าส ู่ย ุคการ 
พัฒนาแบบพอเพียง ค ุ้มค่าต่อการลงท ุน และอัตราค่าบร ิการที่เหมาะสม (Optimal  Infrastructure) พร้อม  
ด้วยระบบความมั่นคงปลอดภ ัย ประกอบด้วย โครงข่ายความเร ็วส ูงเข้าส ู่ท ุกช ุมชนและท้องถิ่น โครงข่าย 
ความเร็วส ูงส ําหรับภาคส่วนการพ ัฒนาที่ส ําค ัญ ได้แก่ การศ ึกษา การสาธารณส ุข การเกษตร บร ิการท่องเที่ยว 
แรงงาน และการประกอบธ ุรก ิจเป็นส ําค ัญ พร้อมท้ังจัดให้มีบริการอินเทอร์เน ็ตไร้สายสาธารณะ (Public WiFi) 
เพ ื่อบริการชุมชนในท่ีสาธารณะและย่านธ ุรก ิจท่ีเหมาะสม และการให้บร ิการในด้านความมั่นคงปลอดภ ัยให้แก่ 
ผ ู้ใช้บร ิการ และม ีโครงข่ายเช่ือมโยงกับต่างประเทศท่ีม ีศ ักยภาพเพียงพอในการเป็นจ ุดศ ูนย์กลางการเช่ือมต่อ 
ประเทศในภ ูมภิาคอาเซียนสู่ประเทศเศรษฐก ิจช้ันนําของโลก 
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ย ุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระด ับบร ิการอ ิเล ็กทรอน ิกส์ของภาคร ัฐ โดยการม ีส่วนร่วมของช ุมชนและ    
ท้องถ ิ่นในแนวทางนว ัตกรรมบร ิการและม ีความม่ันคงปลอดภ ัย ทั้งในระด ับประเทศและภ ูม ิภาคสากล (Smart 
Government) 

“บร ิการอิเล ็กทรอน ิกส์ของภาคร ัฐ หร ือ e-Government Service ในปี ๒๕๖๑ ภายใต้ 
การด ําเน ินการของร ัฐอย่างชาญฉลาด (Smart Government) ที่ให้บร ิการแบบเปิด (Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อ 
ระหว่างหน่วยงาน (Seamless) และก้าวไปส ู่การพ ัฒนาบร ิการที่อยู่บนพ้ืนฐานของเข้าใจความต้องการของ 
ประชาชน (Anticipated) ท้ังในด้านข้อม ูลข่าวสารและบร ิการธ ุรกรรมอิเล ็กทรอน ิกส์ พร้อมด้วยระบบบร ิหาร 
จัดการภ ัยพ ิบัติเชิงบูรณาการ โดยชุมชนและท้องถ ิ่นมีส่วนร่วมในการพ ัฒนา” 

 

ย ุทธศาสตร์ที่ ๔   ส่งเสร ิมและพัฒนาธ ุรกิจและอุตสาหกรรมให้เต ิบโตสดใส ม ีขีดความสามารถ 
และศักยภาพในการแข่งข ันในตลาดระดับภ ูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เช ิงสร้างสรรค์ 
และการใช้ ICT ในธ ุรก ิจและอ ุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Industry & Business) 

 

“ภาคธ ุรกิจในปี ๒๕๖๑ จะเต ิบโตสดใส (Vibrant Industry & Business) ด้วยพล ังจาก 
ธ ุรก ิจและอ ุตสาหกรรม ICT ในเช ิงสร้างสรรค์ (Creative) และเป็นม ิตรก ับสิ่งแวดล้อม (Green) รวมทั้ง      
ประย ุกต์ใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมผล ิตภาพ (Productive) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เช ิงนว ัตกรรมที่จะเพ่ิมศ ักยภาพและ   
ข ีดความสามารถในการแข่งข ันในตลาดระด ับภ ูม ิภาคสากล โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME  ซึ่งได้ร ับการ 
สน ับสน ุนจากภาคร ัฐ ท้ังในด้านข้อม ูลข่าวสารสนเทศเพื่อการต ัดส ินใจท่ีท ันสม ัยและท ันการณ์ และก ิจกรรม         
การส่งเสร ิมและพัฒนาที่ส ําคัญ อาทิ ICT Business Forum การบร ิการและอํานวยความสะดวก การบ่ม 
เพาะผ ู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม” 

 

จาก (ร่าง) แผนแม่บท ICT (ฉบ ับที่ ๓) ข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลย ุทธ์ มาตรการ และแผนงานได้แสดง       
ท ิศทางการพ ัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต ซึ่งจะ                  
เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บร ิการ ระบบสารสนเทศ กฎระเบ ียบที่เอื้อต่อการ
ให้บร ิการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค และโปร่งใส รวมท้ั งม ีการพ ัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ         
อย่างสะดวกและรวดเร ็ว การพ ิจารณา (ร่าง) แผนแม่บท ICT  ฉบ ับที่ ๓ น้ี ช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นตระหน ักถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของภาคร ัฐ และบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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๓.๔  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  

  

 ๓.๔.๑ วิสัยท ัศน์ 
“ใช้ข้อม ูลสารสนเทศ เพ่ือสน ับสน ุนและเพิ่มประส ิทธ ิภาพการท ํางานขององค์กร

ปกครองส่วนท ้องถ่ิน และบริการข ้อม ูลแก่ ประชาชน และหน่วยงานอ ื่นอย่างม ีประสิทธ ิภาพ” 
 
 

๓.๔.๒  พ ันธก ิจ 
๑) สนับสนุนการพ ัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สามารถเช่ือมโยงระบบ

สารสนเทศทั้ง ภายใน และภายนอกหน่วยงานได้ 
๒) พ ัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลท้องถ ิ่นให้มีความถ ูกต้อง ทันสมัย เป็นเอกภาพ 
๓) ส่งเสริมการใช้ ICT เพ ื่อเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการทํางานและการให้บริการประชาชนของ อปท. 
๔) พ ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ ื่อเพ ิ่มข ีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
๕) พ ัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานให้ม ีความม่ันคง ปลอดภ ัยสามารถ

สน ับสน ุนการ ปฏ ิบัติงานของ สถ./สถจ./สถอ. และ อปท. ได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ 
๖) พัฒนาศ ักยภาพการเร ียนรู้และท ักษะทางด้าน ICT  แก่บ ุคลากรของ สถ./สถจ./สถอ. 

และ อปท. ให้สามารถนําองค์ความรู้มาใช้ เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการดําเนินงานได้อย่างถ ูกต้อง ปลอดภ ัย 
 

๓.๔.๓  ยุทธศาสตร์ 
ย ุทธศาสตร์ที ่1 บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บร ิการข้อมูลสารสนเทศ          

ท้องถ ิ่น อย่างมีค ุณภาพ 
 

ย ุทธศาสตร์ที ่2 เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและ
ทันสมัย  

ย ุทธศาสตร์ที ่3 พ ัฒนาโครงสร้างพ ื้นฐานให้สามารถรองร ับระบบงานได้อย่างม่ันคง ปลอดภ ัย 
ย ุทธศาสตร์ที ่4 พ ัฒนาศักยภาพและท ักษะบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารของ        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ มาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส ื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น         



 
 

 

บทที่ ๔ 

บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร 
 
 

จากการศ ึกษา ว ิเคราะห์สถานภาพปัจจ ุบ ันด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในปัจจ ุบ ัน โดยรวบรวมข้อม ูลจากออกส ํารวจแต่ละส่วนราชการพร้อมส ัมภาษณ์ 
สามารถแบ่ง ผลการว ิ เคราะห์ออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านอ ุปกรณ์คอมพ ิวเตอร์ 
และเครือข่าย รวมทั้งด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 

 ๔.๑ ด้านระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
(๑)  ระบบการให้บริการข้อมูลผา่นเว็บไซต์ www.kkpao.go.th 
(๒)  ระบบบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่ 
(๓)  ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์ ของสํานักการช่าง 
(๔)  ระบบแจ้งเวียนหนังสือราชการ 

 

จากการศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศต่างๆ ข้างต้น พบว่า เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการการใช้งานของส่วนราชการ ระบบไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในคราวเดียวกันและไม่มีความ
เช่ือมโยงกัน ในการปรับให้สามารถเชื่อมโยงกันได้นั้นเป็นไปได้ยาก จ ึงจ ําเป็นต้องม ีการพ ัฒนาปร ับปร ุงระบบ 
สารสนเทศต่างๆ ให้สามารถเช่ือมโยงและบ ูรณาการข้อม ูลร่วมก ัน ระหว่างระบบหร ือระหว่างหน่วยงาน ได้ 
เพื่อลดความซํ้าซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

๔.๒  ด้านอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

จากการสํารวจเครื ่องคอมพิวเตอร ์พร ้อมอุปกรณ์ต ่อพ ่วง  พบว่า ร ้อยละ  ๗๐ เป ็นเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมานาน รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ซึ่งนับว่าไม่รองรับการปฏิบัติการใน
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจ ําเป็นต้องม ีการทบทวนและจ ัดหาครุภัณฑ์์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทดแทนอุปกรณ์เด ิมที่ม ีอาย ุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี (เพื่อให้บ ุคลากรม ีอ ุปกรณ ์ที่ม ีประส ิทธ ิภาพ สามารถ
ปฏ ิบ ัต ิงานได้ อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และถ ูกต้อง) 

 
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีดังน้ี 

(๑) เครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) 
(๒) เครื่องแม่ข่ายกําหนดหมายเลขไอพี (LDAP&DHCP)  

 
 
 



๑๘ 
 

 

ด้านระบบเครือข่าย ประกอบด้วย 
(๑) อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย (Router TOT) 
(๒) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall)  
(๓) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)  
(๔) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) 

 
 ด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

(๑) TOT Leased Line Internet ความเร็ว ๑๘/๑๘ Mbps (เว็บไซต์ทั่วไป- สํานักปลัดฯ,            
กองกิจการสภา อบจ., สํานักการศึกษาฯ, กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบภายใน)   

(๒) TOT Fiber2U ความเร็ว ๓๕/๑๕  Mbps (เว็บไซต์ต่างประเทศ – สํานักปลัดฯ, กองกิจการ
สภา อบจ., สํานักการศึกษาฯ, กองการเจ้าหน้าที่, หน่วยตรวจสอบภายใน) 

(๓) TOT Fiber2U ความเร็ว ๔๕/๒๐ Mbps (สํานักการช่าง, กองแผนฯ) 
(๔) TOT Fiber2U ความเร็ว ๔๕/๒๐ Mbps (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
(๕) TOT Fiber2U ความเร็ว ๒๕/๑๐ Mbps (CFMIS) 
(๖) TOT Fiber2U ความเร็ว ๔๕/๒๐ Mbps (ณ ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล) 
(๗) TOT Fiber2U ความเร็ว ๓๕/๑๕ Mbps (ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา) 
(๘) TOT Fiber2U ความเร็ว ๓๕/๑๕ Mbps (กองคลัง) 

 

ด้านเครื่องแม่ข่าย เครือข่าย และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ต่อผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างเนื่องจากผู้ให้บริการ (บริษัท 
ทีโอที จํากัด มหาชน) ปัญหาจากระบบเครือข่ายภายในเนื่องจากไฟดับ ซึ่งเป็นปัญหามีเกิดขึ้นน้อยมาก           
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นควรจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อเป็น
สัญญาณสํารอง  

 
๔.๓ สถานภาพด้านบคุลากรและการบริหารจัดการ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายงานอื่นได้พัฒนาความรู้ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสถาบันอื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถแก้ไขปัญหาการ        
ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมได้เบ้ืองต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 
 

 

๔.๔ ผลการวเิคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย SWOT 
 

ในการก ําหนดท ิศทางการพ ัฒนาเทคโนโลย ีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะม ี
การก ําหนดว ิส ัยท ัศน์ พ ันธก ิจ และยุทธศาสตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดยอาศ ัยการว ิเคราะห์สถานภาพหร ือสภาพแวดล้อมของ องค์กรตามร ูปแบบการว ิเคราะห์โดยใช้
เทคน ิคการว ิเคราะห์แบบ SWOT หร ือ SWOT Analysis มาว ิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จ ุดแข็ง/จ ุดอ่
อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส/ภ ัยคุกคาม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถ 
สรุปปัจจัยภายในและภายนอกได้ ดังน้ี 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 เป็นหน่วยงานท่ีมีงบประมาณในการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
S๒      ม ีระบบสารสนเทศสน ับสน ุนการรวบรวม 

และบริหารจัดการข้อมูล 
S๓ ม ีฮาร์ดแวร์และระบบส่ือสารที่สน ับสน ุนการ 

ปฏ ิบัติงาน 
S๔      มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ       

ฝึกอบรมด้าน IT  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1   ยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม

การทํางานทั้งหมด 
W2   บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะงาน  

ที่ตนเองรับผ ิดชอบ 
W๓   เจ้าหน้าที่เทคน ิค/ด ูแลระบบ ไม่เพ ียงพอ 

 

โอกาส (Opportunities) 
O1 อปท. ม ีงบประมาณในการจ ัดหาและพ ัฒนา 

ระบบ IT 
O๒ นโยบายระดับประเทศ เน้นการพ ัฒนา 
       e-Government และการให้บร ิการด้าน 

อ ิเล ็กทรอนิกส์แก่ประชาชน 
O๓ แผน ICT ของชาติ สน ับสน ุนเคร ือข่าย GIN 

และการพ ัฒนาด้าน Infrastructure 
O๔ ประชาชนม ีช่องทางการเข้าถ ึง  IT ได้ง่าย 

โดยเฉพาะการใช้โ ทรศ ัพท์เคล ื ่อนที่ แล ะ 
Tablet 

อ ุปสรรค (Threats) 
T1 ผ ู้ให้บร ิการเคร ือข่าย อปท . ม ีค ุณภาพการ 

ให้บริการไม่เสถ ียร 
T๒ เทคโนโลย ี เปลี่ยนแปลงรวดเร ็ว   

ความไม่ส  ัม พ  ัน ธ์ ก  ัน ร ะ ห ว่า ง ร ะ บ บ ท่ี 
พ  ัฒ น า ก  ับ อ ุปกรณ์ฮาร์ดแวร/์ ซอฟต์แวร์
ร ุ่นใหม่ 

 T๓ นโยบายระดับประเทศไม่สนับสนุนการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ IT ของ อปท. 

 

ผลจากการว ิเคราะห์สถานภาพด้านระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ ตลอดจนปัจจ ัยภายในและภายนอก 
ข้างต้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตรด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ต่อไป 



 
 

 
บทที่ ๕ 

 

วิส ัยทัศน์ ย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร 
 
 

 
บทน้ีกล่าวถ ึงว ิส ัยท ัศน์ ย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลย ุทธ์ในการ 

พ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาศ ัยข้อม ูล            
การว ิเคราะห์สถานภาพความต้องการด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีได้จากการส ัมภาษณ์ และ
ระดมความคิดเห ็นโดยว ิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจ ัยภายนอกด้วยเทคน ิค SWOT เป็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ โดยให้ม ีความสอดคล้องก ับนโยบายและแผนแม่บทของประเทศ 
กระทรวง และกรม 

 

๕.๑  วิสัยท ัศน์ 
 

“ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สามารถบูรณาการกับ
หน่วยงานอ่ืน และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อเทคโนโลยี” 

 
 

๕.๒  พ ันธก ิจ 
๑) สนับสนุนการพ ัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ        

ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานได้ 
(๒)  พ ัฒนาระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้มีความถ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
(๓)  พ ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ ื่อเพ ิ่มข ีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
(๔)  พัฒนาศ ักยภาพการเร ียนรู้และท ักษะทางด้าน ICT  แก่บ ุคลากร 
 

 

๕.๓  ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ สรุปได้ ดังน้ี 

 

ย ุทธศาสตรที ่1  บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ ื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างม ีค ุณภาพ 
 

ย ุทธศาสตร์ที ่2  เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 

ย ุทธศาสตร์ที ่3  พ ัฒนาศักยภาพและท ักษะบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จากยุทธศาสตรใ์ นการพ ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ข้างต้น ม ีการกําหนด เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 
 

เป้าหมาย กลย ุทธ์ 

ย ุทธศาสตร์ที ่๑ บรูณาการข้อม ูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อม ูลสารสนเทศอย่างม ีค ุณภาพ 

(๑)  เพ ื่อให้เก ิดการบูรณาการข้อม ูล มีมาตรฐาน 
ข้อมูลที่ใช้ร่วมก ันระหว่างหน่วยงาน 

(๒)  เพ ื่อให้ฐานข้อมูลม ีความเป็นเอกภาพ ถ ูกต้อง 
และทันสมัย 

(๓)  เก ิดการแลกเปล ี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน 
ภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เพ ื่อนําไปส ู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมก ัน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : แผนการก ําหนดมาตรฐานข้อมูล 
การเช่ือมโยงข้อมูล เพ ื่อการบ ูรณาการระบบข้อมูล  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : แผนการบูรณาการแลกเปล ี่ยนข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงาน 

ย ุทธศาสตร์ที ่๒ เพิ่มประส ิทธ ิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลย ีสารสนเทศทีเ่หมาะสมและทนัสมัย 

(๑) มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงาน 
ภายในอย่างมีประส ิทธ ิภาพ 

(๒) พ ัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
ภารก ิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ให้ได้มาตรฐาน สามารถเช่ือมโยงข้อมูล และ
อ ํานวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่ 

(๓) เพ ื่อให้เก ิดการเช่ือมโยง แลกเปล ี่ยนข้อมูล 
ระหว่างระบบงานภายใน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : แผนพ ัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : แผนพ ัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม 
ประส ิทธ ิภาพการทํางาน 

ย ุทธศาสตร์ที ่๓ พ ัฒนาศักยภาพและทกัษะบคุลากรด้วยเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

(๑) เพ ื่อให้ผ ู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ปฏ ิบัติงาน สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ว ิจารณญาณ และม ี
ประส ิทธ ิภาพ 

(๒) เพ ื่อพ ัฒนาท ักษะการใช้งานระบบสารสนเทศของ 
ผ ู้ใช้งานระบบ ให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการ ปฏ ิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ : แผนงานพฒ ั  นาศักยภาพและท ักษะ ด้
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผ ู้ใช้งาน 
ระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ : แผนงานพ ัฒนาศักยภาพและท ักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้ดูแล
ระบบสารสนเทศ 

 

 

 
 



22 
 

 

 
จากการศึกษา ว ิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจ ุบ ัน และแผนนโยบาย 

ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบก ับผลจากการระดมความค ิดเห ็น น ํามาส ู่การก ําหนด 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ดังน้ี 

 

ย ุทธศาสตร์ที ่๑ บรูณาการข้อม ูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อม ูลสารสนเทศท้องถ่ินอย่างม ี 
ค ุณภาพ 

 

กลย ุทธท์ี่                   ่ี๑.๑    แผนการกาํหนดมาตรฐานข้อม ูล การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการบูรณาการระบบข้อมูล 
 

โครงการที ่๑-๑ โครงการพฒันามาตรฐานข้อม ูล และบรูณาการระบบข้อม ูลพื้นฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 
- ศึกษามาตรฐานข้อมูล XML และพ ัฒนามาตรฐานข้อมูลแบบ XML โดยให้สอดคล้อง 
ก ับมาตรฐานสากล และกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอ ิเล ็กทรอนิกส์แห่งชาติ           
(TH e-GIF) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส ํารวจและศึกษาความต้องการด้านข้อมูลของหน่วยงาน 
- เสนอแนะแนวทางการประย ุกต์มาตรฐานข้อมูลเพ่ือสนับสน ุนการแลกเปล ี่ยนข้อมูล 
แบบเว ็บเซอร์ว ิส 
- จัดประชุมเพ่ือเผยแพร่มาตรฐานข้อมูลที่พ ัฒนาข ึ้น 
 
 

 

โครงการที ่๑-๒ โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อม ูลแบบเว ็บเซอร์ว ิส 
แนวทางการดําเนินงาน 
- ศึกษาข้อมูล และระบบฐานข้อมูล 
- ศึกษามาตรฐานข้อมูลที่พ ัฒนาข ึ้น 
- ศึกษา ว ิเคราะห์การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศต่างๆ  
- ออกแบบและพ ัฒนาระบบการเช่ือมโยงและแลกเปล ี่ยนข้อมูลแบบเว ็บเซอร์ว ิส 
- พ ัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลและแลกเปล ี่ยนข้อมูล 
- ติดต้ังและทดสอบระบบ 
- พ ัฒนาค ู่ม ือการใช้งานและจดัอบรมเจ้าหน้าที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลย ุทธท์ี่                   ี่๑.๒ แผนการบรูณาการแลกเปล ี่ยนข้อม ูลระหว่างหน่วยงาน 
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ย ุทธศาสตร์ที ่๒ เพิ่มประส ิทธ ิภาพการบริหารงานด้วยเทคโนโลย ีสารสนเทศทีเ่หมาะสมและทนัสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ ๒-๑  โครงการจัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 - ทบทวนความต้องการ ประเภทการใช้งาน คุณสมบัติและจํานวนของเคร่ือง 
 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 - จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือใช้งานทดแทนเครื่องที่มี 
 ประสิทธิภาพตํ่า 
 - ควบคุม/ติดตามการรับประกันคุณภาพการให้บริการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ 
 จัดหาตามเง่ือนไขการรับประกัน 
 
โครงการที่ ๒-๒  โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบเครือข่ายภายใน สว่นกลางและสว่นภูมิภาค 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 - ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์สถานภาพระบบเครือข่ายภายใน 
 - พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน 
 - ควบคุม/ติดตามการรับประกันคุณภาพการให้บริการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ 
 เครือข่ายภายในที่จัดหา ตามเง่ือนไขการรับประกัน 

 
โครงการที่ ๒-๓   โครงการบรหิารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แนวทางการดําเนินงาน 
 - ทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

 

โครงการที ่๒-๔ โครงการพฒันาระบบบรหิารบคุลากร 
แนวทางการดําเนินงาน 
- ศึกษาและพ ัฒนาระบบการนําเข้าหรือเช่ือมโยงข้อมูล 
- ส ํารวจความต้องการของผ ู้ใช้งานและออกแบบ พ ัฒนาระบบรายงาน 
- ศึกษา ว ิเคราะห์กระบวนงานและออกแบบ พ ัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ติดต้ังและทดสอบระบบ 
- พ ัฒนาค ู่ม ือการใช้งานและจดัอบรมเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท์ี่   ๒.๒  แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศกัยภาพการบร ิหารจดัการภายใน 

กลยุทธ์ที่  ๒.๑ แผนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธ ิภาพการทาํงาน 
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โครงการที ่๒-๕ โครงการพฒันาระบบเบกิ-จ่ายพสัดุออนไลน ์
แนวทางการดําเนินงาน 
- ศึกษา ส ํารวจและว ิเคราะห์ความต้องการของผ ู้ใช้งาน 
- ศึกษาและว ิเคราะห์กระบวนงานด้านพ ัสดุ อย่างน้อยด ังน้ี 

- การจัดหาพ ัสดุ 
- การเบิก-จ่ายพัสดุ 
- การควบค ุมพ ัสดุและงบประมาณ 

- พ ัฒนาระบบเบิก-จ่ายพ ัสดุออนไลน์ 
- พ ัฒนาค ู่ม ือการใช้งานและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

 

โครงการที ่๒-๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
แนวทางการดําเนินงาน 
- ศึกษา ส ํารวจและว ิเคราะห์ความต้องการของผ ู้ใช้งาน 
- ออกแบบและพ ัฒนาระบบบร ิหารจัดการองค์ความรู้ 
- ติดต้ังและทดสอบระบบ 
- พ ัฒนาค ู่ม ือการใช้งานและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

 

 

ย ุทธศาสตร์ที ่๓ พ ัฒนาศักยภาพและทกัษะบคุลากรด้วยเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
 

กลยุทธท์ี ่ ี่๓.๑ แผนงานพฒันาศกัยภาพและทักษะด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
ผู้ใช้งานระบบ 

 

โครงการที ่๓-๑ โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ 
แนวทางการดําเนินงาน 
- จัดทําแผนการฝึกอบรม 
- ดําเนินการฝึกอบรม 
- ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

 

กลย ุทธ์ที ่๓.๒ แผนงานพฒันาศกัยภาพและทักษะด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
ผูดู้แลระบบ 

โครงการที ่๓-๒ โครงการฝึกอบรมบุคลากรและผู้ดูแลระบบ 
แนวทางการดําเนินงาน 
- จัดทําแผนการฝึกอบรม 
- ดําเนินการฝึกอบรม 
- ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 



 

 

 
 
 
 

บทที่ ๖  
ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสารของ 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 

 
บทนี้จะกล่าวถ ึงภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยม ีการ ว ิเคราะห์ความส ัมพ ันธ์ของข้อม ูลสารสนเทศก ับหน่วยงาน และระบบ
สารสนเทศ ภาพรวมสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ ทั ้งด้านระบบ
สารสนเทศ อ ุปกรณ์คอมพ ิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

 
 

สถาปัตยกรรมด้านอุปกรณ์คอมพ ิวเตอร์และเคร ือข่าย 
 

โครงสร้างพื้นฐานเครื่องคอมพ ิวเตอร์ล ูกข่าย 
 

เครื่องคอมพ ิวเตอร ์ล ูกข่ายที่น ํามาใช้งานของเจ้าหน้าที่ต ้องมีความสามารถในการสน ับสน ุนการ
ปฏ ิบ ัต ิงานและใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ และม ีจ ํานวนเพ ียงพอแก่ เจ้าหน้าที่เป็นจ ํานวน ๑ เคร ื่องต่อ     
๑ คน โดยม ีท ั้งเคร ื่องคอมพ ิวเตอร์ตั้งโต๊ะส ําหร ับเจ้าหน้าท่ี และเครื่องพกพาส ําหร ับการใช้งานทั้งในและนอก
สถานที่ นอกจากน้ี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด ูแลงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ม ีจ ํานวนไม่เพ ียงพอต่อการให้บร ิการ ด ัง น้ัน เพ่ือให้การบร ิการแก้ไขกรณ ีเครื่อง
คอมพ ิวเตอร์เก ิดปัญหาได้อย่างรวดเร ็วควรจ้างบร ิษ ัทภายนอก (Outsource) ด ูแลแก้ไขปัญหาและม ีการ 
เตร ียมเครื่องส ํารองหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาที่ก ําหนด 
 

โครงสร้างพื้นฐานระบบเคร ือข่าย 
 

เคร ือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ม ีทั้งระบบเคร ือข่ายภายในแบบม ีสาย (LAN) 
เคร ือข่ายภายในแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระบบเคร ือข่ายเช่ือมต่ออินเทอร์เน ็ต Leasdline และ FTTX  
และมีระบบยืนยันตัวตน Authen ม ีประเด ็นที่ควรพิจารณา ด ังน้ี 

  - ปัจจ ุบ ันม ีการใช้งานระบบเคร ือข่ายแบบไร้สายมากขึ้น ซึ่งเคร ือข่ายไร้สายม ีจ ุดอ่อนในการร ักษา
ความปลอดภ ัยท่ีสามารถเข้าถ ึงระบบได้ง ่าย ม ีพ้ืนที่ให้บร ิการที่กว้าง ด ังน ั้น การจ ัดหาอ ุปกรณ์กระจาย
ส ัญญาณแบบไร้สาย ควรม ีการต ิดตั้งระบบร ักษาความม่ันคงปลอดภ ัยด้วย User Authentication เพ่ือมีการ
ตรวจสอบส ิทธ ิการเข้าใช้งานและอาจม ีการเข้ารห ัสล ับข้อม ูลท่ีสื่อสาร เพ่ือให้สามารถ ปกปิดข้อม ูลจากผ ู้ที่
ล ักลอบด ักจ ับส ัญญาณเคร ือข่าย  

-  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ควรให้ความสําคัญในการใช้งาน Public Cloud น ําเว ็บไซต์ 
หร ือ Web Application ที่เป็นเว ็บไซต์ส ําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป และไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มพิเศษหร ือ       
ต้องม ีฮาร์ดแวร์แบบพ ิเศษในการประมวลผล ระบบปฏ ิบ ัต ิการสามารถเป็นได้ทั้ง Windows และ Linux 
ระบบฐานข้อม ูลรองร ับภาษา PHP และ Java ได้ โดยไม่ต้องต ิดต้ังโปรแกรมเพิ่มเต ิม  



 
 

๒๖ 
 

 

 
 
- การจ ัดให้มีพื้นที่ในการสํารองข้อมูลให้สามารถสํารองข้อมูลผ่านระบบเคร ือข่าย และม ีพ้ืนท ี่

เพ ียงพอในการสน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานของเจ้าหน้าที่ 



 

 

 
 

 
 

บทที่ ๗  
สรุปแผนงานด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕9 - 
๒๕๖2 ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ม ีแผนงานและโครงการทีส่น ับสน ุนการด ําเน ินงานในแต่ละย ุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 
 
 

ย ุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑             
บูรณาการข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ เพ ื่อ 
การให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศ                  
อย่างมีค ุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : แผนการ 
ก ําหนดมาตรฐานข้อมูล 
การเช่ือมโยงข้อมูล เพ ื่อ 
การบูรณาการระบบข้อมูล  

๑-๑ โครงการพ ัฒนามาตรฐานข้อมูล และบูรณาการ 
ระบบข้อมูลพ ื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : แผนการ          
บูรณาการแลกเปล ี่ยนข้อมูล
ระหว่าง หน่วยงาน 

๑-๒ โครงการพ ัฒนาระบบเช่ือมโยงและแลกเปล ี่ยน 
ข้อมูลแบบเว ็บเซอร์ว ิส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒             
เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการ 
บริหารงานด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
เหมาะสมและทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : แผนการ
เพ่ิมประส ิทธ ิภาพระบบ 
คอมพ ิวเตอร์และเครือข่าย 
 

๒-๑ โครงการจัดหาเครื่องคอมพ ิวเตอร์เพ่ือ 
สนับสนุนการปฏ ิบัติงาน 

๒-๒ โครงการปรับปรุงประส ิทธ ิภาพระบบเครือข่าย
ภายใน  

๒-๓ โครงการบริหารความเส ี่ยงด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : แผนพ ัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ ื่อเพ ิ่ม 
ศักยภาพการบริหารจัดการ 
ภายใน 

๒-๔ โครงการพ ัฒนาระบบบริหารบุคลากร 
๒-๕  โครงการพ ัฒนาระบบเบิก-จ่ายพ ัสดุออนไลน์ 
๒-๖  โครงการพ ัฒนาระบบบริหารจัดการ               

องค์ความรู้ 
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ย ุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่สน ับสน ุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พ ัฒนา 
ศักยภาพและท ักษะ 
บุคลากรด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ : แผนงานพ ัฒนา 
ศักยภาพและท ักษะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส ื่อสารของผ ู้ใช้งานระบบ 

๔-๑ โครงการฝึกอบรมผ ู้ใช้งานระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ : แผนงานพ ัฒนา 
ศักยภาพและท ักษะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส ื่อสารของผู้ดูแลระบบ 

๔-๒ โครงการฝึกอบรมของผู้ดูแลระบบ 

 
 

จากแผนงานและโครงการด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศภายใต้ย ุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ .ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖2 ข้างต้น สามารถสร ุป
รายละเอ ียด งบประมาณได้ ดังน้ี 
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โครงการและงบประมาณภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖2 
 
 

ลําด ับ 
 

แผนงาน/ โครงการ 
 

รายละเอ ียดกิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผ ิดชอบ 

งบประมาณ (บาท/ป)ี 
รวมงบประมาณ 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 
กลย ุทธ์ที ่

๑.๑ 
แผนการกําหนดมาตรฐานข้อม ูล 
การเชื่อมโยงข้อม ูล เพื่อการบ ูรณา 
การระบบข้อม ูล 

             

๑-๑ โครงการพัฒนามาตรฐานข้อม ูล 
และบ ูรณาการระบบข้อม ูลพื้นฐาน 

-  สํารวจและศึกษาความต้องการด้านข้อม ูลของ 
หน่วยงานภายใน  

-  พ ัฒนามาตรฐานข้อมูลแบบ XML โดยให้ สอด
คล้องก ับมาตรฐานสากล และ TH e-GIF 

-  เสนอแนะแนวทางการประย ุกต์มาตรฐานข้อมูล 
เพ ื่อสนับสนุนการแลกเปลี ่ยนข้อมูลแบบเว ็บ         
เซอร์ว ิส 

-  จ ัดประชุมเพ ื่อเผยแพร่มาตรฐานข้อมูลที่ 
พ ัฒนาขึ้น 

-  จ ัดอบรมผู้ใช้ข้อมูล 

-  สํานักปลัดฯ    ๑00,000    ๑00,000 

กลย ุทธ์ที ่
๑.๒ 

แผนการบ ูรณาการแลกเปลี่ยนข้อม ูล 
ระหว่างหน่วยงาน 

             

๑-๒ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและ 
แลกเปลี่ยนข้อม ูลแบบเว็บเซอร์วิส 

-  ศึกษาข้อมูลและระบบฐานขอ้ มูลภายใน 
-  ศึกษามาตรฐานข้อมูล XML ที่พ ัฒนา 
-  ศึกษา ว ิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ 

สารสนเทศต่างๆ  
-  ออกแบบและพ ัฒนาระบบการเชื่อมโยงและ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเว ็บเซอร์ว ิส 
-  ติดตั้งและทดสอบระบบ 
-  พ ัฒนาค ู่มือการใช้งานและจ ัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

-  สํานักปลัดฯ ๑00,000       ๑00,000 
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ลําด ับ 
 

แผนงาน/ โครงการ 
 

รายละเอ ียดกิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผ ิดชอบ 

งบประมาณ (บาท/ป)ี 
รวมงบประมาณ 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 
กลย ุทธ์ที ่

๒.๑ 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

             

๒-๑ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อสนับสนุนการปฏ ิบ ัต ิงาน 

-  ทบทวนความต้องการ ประเภทการใช้งาน 
คุณสมบัติและจ ํานวนของเครื่องคอมพ ิวเตอร์ที ่ใช้ 
ในการปฏ ิบัติงาน 

-  จ ัดหาเครื่องคอมพ ิวเตอร์ 
-  ควบคุม/ติดตามการรับประก ันคุณภาพการ 

ให้บริการและบา ํ รุงรักษา 

-  สํานักปลัดฯ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๒-๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ระบบเครือข่ายภายใน  

-  ศึกษา สํารวจ และว ิเคราะห์สถานภาพระบบ 
เครือข่ายภายใน 

-  พ ัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน 
-  ควบคุม/ติดตามการรับประก ันคุณภาพการให้
บริการและบา ํ รุงรักษา 

-  สํานักปลัดฯ   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ 

๒-๓ โครงการบริหารความเสย ี่ งด้าน 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

-  ทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภย ั ด้านระบบ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศของ สถ. 

-  จ ัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ี 
สารสนเทศของ สถ. 

-  สํานักปลัดฯ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 
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ลําด ับ 
 

แผนงาน/ โครงการ 
 

รายละเอ ียดกิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผ ิดชอบ 

งบประมาณ (บาท/ป)ี 
รวมงบประมาณ 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 
กลย ุทธ์ที ่

๒.๒ 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบร ิหาร
จัดการภายใน 

             

๒-๔ โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
บ ุคลากร 

-  ศึกษาและพ ัฒนาระบบการนําเข้าหรือเชื่อมโยง 
ข้อมูลจากระบบ DPIS 

-  ศึกษา สํารวจและว ิเคราะห์ความต้องการของ 
ผู้ใช้งาน 

-  ออกแบบและพ ัฒนาระบบ 
-  ติดตั้งและทดสอบระบบ 
-  พ ัฒนาค ู่มือการใช้งานและจ ัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

-  กองการเจ้าหน้าที่ 
-  สํานักปลัดฯ 

   ๓๐๐,๐๐๐   ๓๐๐,๐๐๐ 

๒-๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน 
พัสด ุ 

-  ศึกษา สํารวจและว ิเคราะห์ความต้องการของ 
ผู้ใช้งาน 

-  ศึกษาและว ิเคราะห์กระบวนงานด้านพ ัสดุ 
-  ออกแบบและพ ัฒนาระบบ 
-  ติดตั้งและทดสอบระบบ 
-  พ ัฒนาค ู่มือการใช้งานและจ ัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

- สํานักการช่าง   ๑๐๐,๐๐๐     ๑๐๐,๐๐๐ 

๒-๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ 

-  ศึกษา สํารวจและว ิเคราะห์ความต้องการของ 
ผู้ใช้งาน 

-  ออกแบบและพ ัฒนาระบบ 
-  ติดตั้งและทดสอบระบบ 
-  พ ัฒนาค ู่มือการใช้งานและจ ัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

-  สํานักปลัดฯ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐    ๔00,000 
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ลําด ับ 
 

แผนงาน/ โครงการ 
 

รายละเอ ียดกิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผ ิดชอบ 

งบประมาณ (บาท/ป)ี 
รวมงบประมาณ 

๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 
กลย ุทธ์ที ่

๓.๑ 
แผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการ 
สื่อสารของผ ู้ใช้งานระบบ 

             

๓-๑ โครงการฝึกอบรมผ ู้ใช้งานระบบ 
 

-  วางแผนการฝึกอบรม 
-  ดําเนินการฝึกอบรม 
-  ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

- สํานักปลัดฯ  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,000 

กลย ุทธ์ที ่
๓.๒ 

แผนงานพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการ 
สื่อสารของบ ุคลากรศูนย์เทคโนโลย ี 
สารสนเทศท้องถิ่น 

             

๓-๒ โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ -  วางแผนการฝึกอบรม 
-  ดําเนินการฝึกอบรม 
-  ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

- สํานักปลัดฯ  ๕๐,000   ๕0,000 

        ๓๙๐,๐๐๐ ๖๔๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
 






