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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

(แกไขปรับปรุงลาสุดวันที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๓)



สารบัญ
หนา

คํานํา

บทนํา

บทสรุปผูบริหาร

บทที่ ๑ : การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาระบบ ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑ การพัฒนา ICT เพื่อการสนองตอบตอนโยบายภายใน ๑
๒ การพัฒนา ICT เพื่อการสนองตอบตอนโยบายภายนอกที่เกี่ยวของ ๓
๓ การพัฒนา ICT เพื่อการสนองตอบตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของจังหวัด ๕

บทที่ ๒ : ภารกิจและแนวโนมการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบทบาทของระบบ ICT 
             ตอการสนองความตองการ

- ภารกิจและแนวโนมการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบทบาทของระบบ ICT 
ตอการสนองความตองการ ๘
- การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ( SWOT Analysis) ๑๒

บทที่ ๓ : แผนยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

- วิสัยทัศน (Vision) ๑๖
- พันธกิจ (Mission) ๑๗
- ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategic Issue) ๑๗
- เปาประสงคการพัฒนา (Strategic Goal)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาระบบการสื่อสาร ๑๗
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาขอมูลและการเรียนรู ๑๘
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริการประชาชน ๑๘
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนากําลังคนดาน ICT ๑๘

- ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategic Issue)และ เปาหมายการพัฒนา (Strategic Goal)
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาระบบการสื่อสาร ๑๙
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาขอมูลและการเรียนรู ๑๙
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริการประชาชน ๒๐
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนากําลังคนดาน ICT ๒๐



บทที่ ๔ : แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

- มาตรการ โครงการเรงดวน หนวยงานที่เกี่ยวของ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ๒๒

บทที่ ๕ : การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล

- วัตถุประสงค ๒๗
- เปาหมาย ๒๗
- แนวทางการดําเนินการ ๒๗
- แนวทางการแปลงยุทธศาสตรในแผนแมบท ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูการปฏิบัติ
  และการติดตามประเมินผลในโครงการเรงดวน ( Flagship ) ๒๙
- ตารางการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ๓๑

ภาคผนวก

สวนที่  ๑ ตารางแสดงความตองการในการพัฒนาดาน ICT ของกรมและรัฐวิสาหกิจในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สวนที่ ๒ (ก) รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

(ข) รายชื่อคณะทํางานยกรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดพระนครศรอียุธยา 

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖



คํานํา

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ จัดทําขึ้นมาดวยแนวคิดของการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหมีประสิทธิภาพเปาหมายสูงสุดที่เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
และประโยชนสูงสุดตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สอดคลองกับการพัฒนาตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่๒) ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

รายละเอียดภายในเลมแผนแมบทประกอบดวย การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาดาน 
ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภารกิจ  แนวโนมการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทบาท
ทางดาน ICT  ทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนการดําเนินงานตาม           
ยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT และการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล   ซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน 
และยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมุงเนนการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  การเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสาร    การใหบริการอิเล็กทรอนิกสของหนวย
ราชการแกประชาชน และการพัฒนาบุคลากร อันเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของทุกหนวยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหกาวหนาอยางมีระบบ และเปนเครื่องมือในการบริหาร
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ   ซึ่งแผนแมบทนี้ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะกรรมการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ไดรวมกันระดมความคิดเห็น 
กลั่นกรองตรวจสอบ จนแผนแมบทฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี

                     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหวังเปนอยางยิ่งวา แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ จะเปนประโยชนและคูมือในการ
พัฒนางานดาน  ICT   ของหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

                                                    

 คณะผูจัดทํา
       ธันวาคม  ๒๕๕๓



บทนํา

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผานมา ไดใหความสําคัญตอบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ที่มี ตอการพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทั้งที่เปนภารกิจงานประจํา งานที่ตองสนองนโยบายของรัฐบาล งานที่ตองพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แตยังคงเปาหมายสูงสุดไวคือความมุงหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

ในชวงที่ผานมา ถือวาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาฉบับที่ ๑ ไดวางกรอบในการพัฒนา ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับใชเปน
แนวทางในการจัดทําหรือปรับแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  ตอมาผูบริหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดําเนินการประสานงานใหบุคลากรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหนวยงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคําสั่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ ๒๒๑๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓  จึงเปรียบเสมือนหนวยงานกลางเชื่อม
ประสานหนวยงานที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ในการมองภาพรวมของจังหวัด และจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
รวมทั้งการแปลงแผนแมบทนี้ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  เพื่อใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
การใหความสําคัญในภาพรวมตามที่กําหนดในแผนระดับชาติตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT ๒๐๑๐) เปนสําคัญ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ถือเปนแผนประสานงานระดับชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีสาระสําคัญหลาย
ประการที่สะทอนใหเห็นความตอเนื่องทางนโยบายเพื่อการพัฒนาดาน ICT ใหสามารถรองรับกับภารกิจ และ
ยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควบคูไปกับการกําหนดนโยบายใหมและการปรับใหมีจุดเนนในบาง
เรื่องที่เดนชัดขึ้น จากแผนแมบท ฯ ฉบับแรก เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
ที่เปนทั้งโอกาสและความทาทายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในขณะเดียวกัน เพื่อมุงแกไขสวนที่ยังเปน
จุดออนและตอยอดสวนที่เปนจุดแข็งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใหสามารถใชประโยชนจาก ICT ในการ
พัฒนาตามภารกิจเของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งสอดรับกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด อันจะชวยนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ
การพัฒนาตามที่กําหนดในยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดในที่สุด



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 
๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ มีเนื้อหาสาระที่ประกอบดวย ขอวิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายการ
พัฒนาแผนงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีโครงสรางของแผนแมบท ฯ ดังนี้

• สาระ และใจความสําคัญของนโยบาย และแผนระดับชาติตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ ของประเทศไทย

• ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของการพัฒนาดาน ICT 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระยะเวลา ๕ ป ที่จะนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและ
ยุทธศาสตรหลักของแผนแมบทฯ

• วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายของแผนแมบทฯ และยุทธศาสตร ซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห SWOT พรอมทั้งแผนงาน และกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร

• การกําหนดแผนงาน / โครงการที่ตองดําเนินการ รวมทั้งหนวยงานผูรับผิดชอบ
• การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนแมบท ฯ

โดยกําหนดลําดับของการเสนอในรายละเอียดของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ดังนี้

บทที่ ๑ การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาระบบ ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทที่ ๒ ภารกิจ และแนวโนมการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบทบาททางดาน ICT
บทที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทที่ ๔ แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT
บทที่ ๕ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล



บทสรุปผูบริหาร

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมกับสวนราชการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดทั้ง ๔ ดาน 
ตลอดจนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๖ เพื่อใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งภายในจังหวัด ประเทศ
และในระดับนานาชาติ โดยคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวง 
ทบวง กรม และการใหความสําคัญในภาพรวมตามที่กําหนดในแผนระดับชาติตาง ๆ โดยไดกําหนดทิศทางการ
พัฒนาไว ดังนี้

วิสัยทัศน (Vision)

 ขอมูลครบ ระบบฉับไว บริการทันใจ 

พันธกิจ (Mission)

 ๑. การเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางสวนราชการตาง ๆ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
 ๒. พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให
รองรับการบริหารไดอยางรวดเร็ว
 ๓. เสริมสรางขีดความสามารถ กําลังคน ดาน ICT ของจังหวัดใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)

 ๑.  การพัฒนาระบบการสื่อสาร (Development of communication systems)
๒.  การพัฒนาขอมูลและการเรียนรู (Development data and knowlege)
๓.  การพัฒนาระบบการบริการประชาชน (Development public service)
๔.  การพัฒนากําลังคนดาน (Manpower ICT development)

เปาประสงคการพัฒนา (Strategic Goal)

 ๑. ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
จังหวัดอยางเปนระบบ เอื้อตอการบริหารและพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ๒. ICT ที่ดี นําไปสูความคุมคาการประหยัดทรัพยากร การแบงปนการเรียนรู
 ๓. มีการเชื่อมโยงเครือขายการใชงานที่สะดวก และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย ตอบสนองความตองการผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว
 ๔.บุคลากรของจังหวัดมีความรูเชียวชาญในการทํางานและใหบริการที่ตองใช ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ



                        แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖             ๑

บทที่ ๑
การวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาระบบ ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความจําเปนในการจัดทําแผนแมบท ICT ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อสนองตอบตอความตองการ
เชิงนโยบายและการพัฒนาเพื่อสนองตอบตอภารกิจหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๖ )จากการศึกษาวิเคราะหพบวามีความจําเปนที่แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ ๒) 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ตองนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. การพัฒนา ICT เพื่อการสนองตอบตอนโยบายภายใน

    ๑.๑ ภารกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          จากการศึกษาวิเคราะหภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และความจําเปนหลักสําคัญเพื่อ
การพัฒนาดาน ICT ใหมีประสิทธิภาพในการรองรับภารกิจในการดําเนินงานของจังหวัด พบวามีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
     (๑) สรางบานเมืองใหนาอยูนาอาศัย กําหนดเปนวาระของจังหวัดที่จะสรางอยุธยาเมือง
สะอาด โดย
               (๑.๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์  และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฏหมายกําหนด
            (๑.๒) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบ
เรียบรอยและเปนธรรมในสังคม
        (๑.๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหสรางบานเมืองใหนาอยูนาอาศัย
จากภารกิจทั้ง ๓ นี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนา ICT ในดานการพัฒนาฐานขอมูลกลาง และการจัดการ
ความรูใหแกบุคลากรผาน ICT  
 (๒) การบริการภาครัฐที่ดี ใหความสําคัญกับผูรับบริการดวยอัธยาศัยไมตรี โดย
            (๒.๑)  จัดใหมีการบริการภาครัฐ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา 
รวดเร็วและมีคุณภาพ
            (๒.๒) จัดใหมีการสงเสริม  และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามอํานาจและหนาที่
จากภารกิจทั้ง ๒ นี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใหประชาชนไดเขาใช
บริการ  และเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๓) การพัฒนาคนใหอยูดีมีสุข  สงเสริมสนับสนุน ใหประชาชนมีศักยภาพ เพื่อเอื้อตอการ
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด  การเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ  เปนศูนยกลางการคาการลงทุน  
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสะอาด  และเปนคนดีมีความสุข  โดย
            (๓.๑)  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต

           (๓.๒) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริมและชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่             
ดอยโอกาส เพื่อใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
จากภารกิจทั้ง ๒ นี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใหประชาชนไดเขาใช
บริการ  การจัดตั้งศูนยการเรียนรูโดยอาศัย ICT มาพัฒนาประชาชนของจังหวัด



  ๒                   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๑.๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔  

  สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ ๔  การวัด การ
วิเคราะห และการจัดการความรู เพื่อใหจังหวัดมีกระบวนการในการเลือกรวบรวม วิเคราะห ปรับปรุง และ
จัดการ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) ขอมูลและสารสนเทศ และ (๒) การจัดการความรู   โดยจังหวัดตองดําเนินการ
ผานเกณฑคุณภาพขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวยรายละเอียด  ตอไปนี้

(๑) จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย
(IT๑)

(๒) จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ท่ีครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย (IT๒)
(๓) จังหวัดตองมีระบบและสามารถคํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม 

ถูกตอง และทันสมัย (IT๓) 
 (๔) จังหวัดตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได

อยางเหมาะสม (IT๔)
(๕) จังหวัดตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) เชน การ

กําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation Room, 
Management Cockpit, War Room) ที่บงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (IT๕)

(๖) จังหวัดตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT๖)
(๗) จังหวัดตองมีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ (IT๗)

๑.๓ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ )

  จากการวิเคราะหทิศทางการพัฒนา ICT ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ) พบวาความจําเปนทางยุทธศาสตรดาน ICT ที่ตองพัฒนาให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ดังตอไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาแหลงทองเที่ยวควบคูกับการเรียนรูเชิงประวิติศาสตร
สงเสริมการอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดวยการจัดทําขอมูลการเดินทาง และ

สถานที่ทองเที่ยวภายในจังหวัด ประชาสัมพันธขาวการทองเที่ยวในแตละชวงเวลาผานเว็บไซต
ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๒ : สงเสริมบริการโลจิสติกส การคา การลงทุน และพัมนาอุตสาหกรรมสะอาด
สงเสริมและเชื่อมโยงดานการตลาดผลิตภัณฑจังหวัด บริหารจัดการและวางระบบธรรมาภิบาล

สิ่งแวดลอม สงเสริมการดําเนินงานศูนยยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาแหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
กําหนดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อลดภาระการบริหารจัดการขอมูลเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิต
พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแบบอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย 
 ถึงแมวาประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการ จะไมปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ดั่งที่เคยบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปที่ผานมา   แตการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการดาน ICT ไดเขาไปเปนสวนหนึ่งภายใต ๔ ประเด็นยุทธศาสตรขางตน ซึ่งสวนราชการ
ตางๆที่ดําเนินการตามแผนไดนําเรื่องการจัดการดาน ICT  ผนวกไวดวย  



                        แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖             ๓

    สรุปจุดยืนในการพัฒนาตามนโยบาย ภารกิจ และยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    จากการศึกษา วิเคราะห และกลั่นกรองความจําเปนทางยุทธศาสตรตามลําดับความสําคัญ ความ
เรงดวนและผลกระทบ จึงไดจุดยืนในการพัฒนาตามนโยบายภายในของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แผนแมบท 
ICT จะยึดเปนจุดยืนหลักสําคัญประกอบดวย ๒ จุดยืนหลักที่สําคัญที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน คือ

• การพัฒนา ICT ใหมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด
• การบูรณาการและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และ

ทองถิ่น ที่มีประสิทธิภาพและคุณประโยชนสูงสุดตอการใชงาน

๒. การพัฒนา ICT เพื่อการสนองตอบตอนโยบายภายนอกที่เกี่ยวของ

    จากการศึกษาพบวา ความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need) ที่มาจากความตองการเชิง
นโยบาย (Policy Need) ในสวนที่เปนนโยบายภายนอก พบวาแผนแมบท ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
หนวยงานเชิงนโยบายที่เขามาเกี่ยวของ และมีความจําเปนในการพัฒนาดาน ICT จะตองนํานโยบายดังกลาวสู
การปฏิบัติมีหลายนโยบาย ดังแสดงรายละเอียดในขั้นตอนดังนี้

๒.๑ แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

จากการศึกษาวิเคราะหพบวาประเด็นความตองการเชิงนโยบายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะตอง
นํามาปฏิบัติในแผนแมบท ICT เพื่อใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) ประกอบดวยความจําเปน ดังตอไปนี้ 

  (๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการเรียนการสอน    
 (๒) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูอยางจริงจัง

(๓) สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

(๔) พัฒนาศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

(๕) นํา ICT มาใชในการบริหารและบริการภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) การพัฒนาเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัฒน
(๗) กําหนดแนวทาง Integrated Approach เปนการวางแผนเชิงการมองอนาคต (Foresight)        

มีคน และขอมูลสารสนเทศเปนศูนยกลาง
(๘) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (IT Security) 
(๙) พัฒนากลไกและระบบเครือขายขอมูลภัยพิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 (๑๐) ปรับปรุงใหบริการประชาชน ดวยการสรางนวัตกรรมโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใช พัฒนา
โครงขายสื่อสารความเร็วสูง

๒.๒ นโยบายของรัฐบาล มอบให สศช. ( ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

   จากการศึกษาวิเคราะห  ประกอบดวยความจําเปน ดังตอไปนี้



  ๔                   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

 (๑) สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนนโยบายเรงดวน  ดําเนินการอยางเปนระบบ
ตอเนื่องใหหนวยงานตางๆมีการบูรณาการรวมกัน
 (๒) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐

   จากการศึกษาวิเคราะห  ประกอบดวยความจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
(๒) พัฒนาการบริหารจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูสูชุมชน

 (๓) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรู
อยางเปนระบบ

(๔) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒.๔ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 

   จากการศึกษาวิเคราะห  ประกอบดวยความจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมใหการศึกษาในระบบทุกระดับ โดยนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน
(๒) พัฒนาความรูและทักษะดาน ICT แกบุคลากรภาครัฐ
(๓) พัฒนาการเรียนรู ICT นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูสูทองถิ่น
(๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังคนดาน ICT อยางบูรณาการ

 (๕) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดสถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนา ICT

(๖) สรางความเขมแข็งของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการใช ICT ในการบริหารและ
บริการของภาครัฐ
 (๗) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

๒.๕ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ ๒) ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

จากการศึกษาวิเคราะห ประกอบดวยความจําเปน ดังตอไปนี้
(๑) การบริหารจัดการดาน ICT อยางมีธรรมาภิบาล และเปนสากล
(๒) การใช ICT เพื่อการพัฒนาสูสังคมอุดมปญญาและเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ
(๓) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
(๕) การพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



                        แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖             ๕

สรุปจุดยืนการพัฒนาของแผนแมบท ICT จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบาย
ภายนอกที่เกี่ยวของ

เมื่อศึกษา นโยบายภายนอก ๕ ประการที่เกี่ยวของ  โดยนําหลักเกณฑ ๓ ประการมาใชประกอบการ
วิเคราะห ไดแก

๑ . ความสําคัญของความจําเปนทางยุทธศาสตรตอภารกิจการดําเนินงานของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๒. ความจําเปนเรงดวนของความจําเปนทางยุทธศาสตรดังกลาว รวมทั้งความสําคัญของปญหา
๓. ผลกระทบของความจําเปนทางยุทธศาสตรดังกลาวตอลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ได ๓ จุดยืนที่สําคัญเพื่อการสนองตอบตอนโยบายภายนอกที่เกี่ยวของ ดังนี้
• พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
• กําหนดแนวทาง Integrated Approach เปนการวางแผนในเชิงการมองอนาคต(Foresight)           

คนและขอมูลสารสนเทศเปนศูนยกลาง
• สรางความเขมแข็งของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการใช ICT ในการบริหารและ

บริการของภาครัฐ

๓. การพัฒนา ICT เพื่อการสนองตอบตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของจังหวัด

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจําแนก กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักของจังหวัด  และ
ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ  ตลอดจนแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกัน  ดังตารางทายนี้

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวังของผูรับบริการ แนวทางการดําเนินงาน

นักทองเที่ยวในและตางประเทศ 
มัคคุเทศก ผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยว เชนรานอาหาร โรงแรม 
ภัตตาคาร สมาคมโรงแรม สมาคม
การทองเที่ยว บุคคลากรสาธารณสุข

-แหลงทองเที่ยวที่สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย
-อาหารอรอยถูกหลักอนามัย 
-ไดจับจายสินคาราคาถูก/ดี
-ผูประกอบการดานการทองเที่ยว
ไดรับการสงเสริมใหนักทองเที่ยว
ทั้งในประเทศและตางประเทศเขา
มาเพิ่มมากขึ้น อยางตอเนื่อง
เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและ
แรงงานไดอยางสม่ําเสมอ

-พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหสะอาด สวยงาม 
-กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
-ควบคุมและตรวจสอบผูประกอบการเกี่ยวกับอาหาร 
-ควบคุมและตรวจสอบผูประกอบการเกี่ยวกับราคา
สินคา 
-จังหวัดกําหนดแผนยุทธศาสตรพฒันาแหลง
ทองเที่ยวการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัด
อยางตอเนื่อง ผานสื่อตาง ๆ 

เกษตรกร เจาของโรงสี 
ผูประกอบการ ธนาคาร และ
ประชาชน

-เกษตรกรไดรับการดูแลและ
สงเสริมดานการปลูกขาวและ
ผลผลิตทางการเกษตรอยาง
ตอเนื่อง
-เกษตรกรไดรับความชวยเหลือ
กรณีเกิด
ภัยพิบัติ เชน โรคระบาดตางๆ 
อุทกภัย เปนตน
-เกษตรกรมีรายไดเพียงพอและไม
ยากจน
-เกษตรกรไมถูกเอารัดเอาเปรียบ

จังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย โดยสงเสริมใหเกษตรกรลดสารเคมี
ในการผลิตสินคาเกษตร สงเสริมใหเกษตรกรปลูก
ขาวพันธุดี เพื่อ บริโภคในครัวเรือนได โดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งกําหนดแผน
ปองกันภัยพิบัติ การประกันรายไดของเกษตรกร  
การควบคุมเจาของโรงสี พอคาคนกลาง
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จากเจาของโรงสี พอคาคนกลาง
-ประชาชนไดบริโภคสินคาเกษตร
ปลอดภัย ปราศจากสารพิษตกคาง

สถานประกอบการ
แรงงาน นักลงทุน ประชาชน 
เจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน

-ไดรับการสงเสริมการผลิต การคา 
การขนสงที่มีคุณภาพ 
-ไดรับการสนับสนุนดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ถนนหนทาง 
เพื่อลดตนทุนการผลิต
-ไดรับการสงเสริมดานการตลาด 
การลงทุนอยางตอเนื่อง
-ชวยแกไขปญหาดานแรงงานให
ตรงความตองการของภาคการ
ผลิต
-แรงงานในสถานประกอบการ
ไดรับความคุมครองอยางเปนธรรม

-จังหวัดสงเสริมดานอุตสาหกรรมสะอาดที่ลดมลพิษ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-จังหวัดกําหนดแผนพัฒนาและปรบัปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ถนน เสนทาง
คมนาคมขนสงทางน้ํา 
-จังหวัดสงเสริมดานการตลาดโดยหาแหลงจําหนาย
ในและตางประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้ง
ตั้งศูนยกลางจําหนายสินคาภายในจังหวัด
-จังหวัดรณรงคใหผูปกครองและนักเรียนนักศึกษา
เลือกเรียนในสาขาวิชาใหตรงกับตาํแหนงงานที่วาง 
และขาดแคลนของสถานประกอบการ
-จังหวัดจัดสวัสดิการการคุมครองแรงงานในสถาน
ประกอบการอยางเปนธรรม

ประชาชน ผูปวย พระภิกษุสงฆ 
ผูดอยโอกาส ไดแก ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูตองขัง
เด็กและเยาชน

-ประชาชนอยูดีกินดี ไมยากจน 
ผูปวยไดรับบริการอยางทั่วถึง เปน
ธรรม และมีคุณภาพ พระภิกษุ
สงฆมีวินัยและเปนที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจของ
ประชาชน 
-ประชาชนไดรับประโยชนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ เชน ภัยแลง น้ําทวม ไฟ
ไหม
-ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลและ
ชวยเหลืออยางทั่วถึงและเปนธรรม
- เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา 
มีคุณภาพความคิด และมีคุณธรรม
จริยธรรม

-สงเสริมพัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมการปองกันสุขภาพและอนามัย พัฒนา
บุคลากรใหมีการบริการดวยหัวใจ -สงเสริมและ
พัฒนาวัดวาอาราม ปลูกฝงและพัฒนาจิตใจบุตร
หลานใหมีแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม คานิยมที่ดี 
-มีการกําหนดแผนปองกันภัยพิบัติและมีสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนา 
-สรางการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ประชาชน
-สรางเครือขายองคกรความรวมมือตางๆ เชน อสม. 
สมาคมผูสูงอายุ เปนตน 
-สงเสริมและชวยเหลือผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม
- ทุกสวนที่เกี่ยวของตองชวยปลูกจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม และใหการศึกษาที่ใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพใหตรงกับความถนดั

ประชาชน เจาหนาที่ภาครัฐ 
ผูประกอบการ ธนาคาร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

-ไดรับบริการจากหนวยงานดวย
ความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 
ตรวจสอบได
-ประชาชนได
ประโยชนจากบริการสาธารณะ
ภาครัฐอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
เชน หองน้ําสะอาดและเพียงพอ 
สถานที่จอดรถเพียงพอ มีที่นั่งรอ
คอยเพียงพอ บริการน้ําดื่มเปนตน
- ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

-จังหวัดกําหนดคูมือหรือแนวปฏิบัติงานบริการใหทุก
หนวยงานถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน

- จังหวัดกําหนดมาตรการเรงรัดติดตามการใช
จายเงินของสวนราชการใหเปนไปตามเปาหมาย และ
ระยะเวลาที่กําหนด
- จังหวัดมอบอํานาจการปฏิบัติงานใหแกสวน
ราชการ เชน อํานาจการจัดซื้อจัดจาง
 อํานาจการวินิจฉัย สั่งการ และดาํเนินการในหนาที่
อยางเปนแบบแผน โดยใหรายงานผลการดําเนินงาน
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เสียไดรับขอมูลที่สะดวก เขาถึง
งายมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
- ไดรับบริการดวยหัวใจ (SERVICE 
MIND) 

ที่ไดรับมอบอํานาจ
- จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาฐานขอมูลดานตางๆ ให
ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน และพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชใหทันสมัย สามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดให
มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เชน 
เว็บไซต เปนตน

    เมื่อไดวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จะเห็นไดวา
มีความคาดหวังดาน ICT โดยรวม คือ

๑. ตองการไดรับขอมูลที่สะดวก เขาถึงงาย มีความถูกตองและเปนปจจุบัน
๒. ใหมีจุดใหบริการ Online แบบครบวงจรสําหรับประชาชน และพัฒนาใหมีศูนยบริการรวมของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด
๓. ใหเพิ่มชองทางการใหบริการที่หลากหลายมากขึ้นผูรับบริการสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็วได

ทุกเวลา ทุกสถานที่ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. ผูใหบริการตองมีจิตใจในการบริการ (Service Mind) ตอบสนองตอความตองการอยางฉับไว
๕. เปนคลังขอมูลที่สามารถใชอางอิงในการดําเนินงาน และมีขอมูลที่นาเชื่อถือเชิงสถิติเปนปจจุบัน

ถูกตอง ครบถวน และสนับสนุนการบริหารการตัดสินใจของผูใชบริการ
๖. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อใชยกระดับการศึกษาและการเรียนรูของประชาชน และ

สําหรับบริการภาคสังคมที่สําคัญ และสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 เมื่อนํามาพิจารณาปจจัยใน ๓ มิติ ไดแก ความสําคัญ (ภารกิจของหนวยงาน) ความเรงดวน

(ปญหาที่จําเปนจะตองแกไข) และผลกระทบ (การสนองความตองการของผูใชบริการ) ทําใหสามารถกําหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร ได ๒ ประเด็น คือ

• การใหบริการของหนวยงานภาครัฐ โดยนํา ICT มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ              
แกผูรับบริการ  จะทําใหการติดตอขอความชวยเหลือภาครัฐรวดเร็วขึ้น  

• การมีขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อตอบสนองความตองการภาคประชาชน และภาคธุรกิจการ
แขงขัน  และภาคราชการ  จังหวัดจะตองมีการบูรณาการขอมูลใหนําไปประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง 
ทั้งนี้ อาศัยการมีอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของจังหวัดดวย
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บทที่ ๒
ภารกิจและแนวโนมการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และบทบาทของระบบ ICT ตอการสนองความตองการ

ภารกิจและแนวโนมการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบทบาทของระบบ ICT ตอการ
สนองความตองการ เปนการวิเคราะหความตองการเพื่อการพัฒนาระบบงาน ICT จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และวิเคราะหสภาพการณของการบริหารจัดการทรัพยากรดาน ICT วามีทรัพยากรอะไรบางและมีปญหาและ
อุปสรรค ในประเด็นตอไปนี้อยางไร และทําการวิเคราะหกําลังคนเพื่อการบริหารจัดการระบบ ICT (Man) 
รวมถึงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในรอบ ๓ ป ที่ผานมา (Money) และระบบงบประมาณเพื่อการจัดหา 
วัสดุ อุปกรณ ระบบตาง ๆ ดาน ICT (Material) และระบบการบริหารจัดการที่ผานมา (Management) 
รวมทั้งวิเคราะหปญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวของกับปจจัยขางตน และประเด็นความตองการเพื่อการพัฒนา
ระบบงาน ICT ตามภารกิจของแตละหนวยงาน รวมทั้งการวิเคราะหประเด็นความตองการทางยุทธศาสตร 
สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปนอยู และสงผลกระทบตอการพัฒนา ICT ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถานการณดาน ICT ของประเทศไทย และตางประเทศ และแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดาน ICT 
ในระดับสากล พบวามีความจําเปนที่ระบบ ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตองพัฒนา ดังนี้

 ดานการพัฒนาฐานขอมูล

         (๑)  บริหารจัดการโดยผูดูแลระบบของสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบงานที่จัดเก็บไวเปนฐานขอมูลหลากหลายระบบดังนี้

- ระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ไดแกระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยจัดเก็บขอมูล ๔๕ กลุมเรื่อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และขอมูล 
๓๒ ตัวชี้วัดตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนด

- ระบบบริหารงานบุคลากร (PPIS) ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดย
จัดเก็บขอมูลฐานเงินเดือนของขาราชการทั้งจังหวัด

- ระบบติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  
และแผนพัฒนาจังหวัด ของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

- ระบบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยจัดเก็บรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

- ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ และผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 (๒) บริหารจัดการโดยผูดูแลระบบอื่นๆ นอกเหนือจากสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  - ระบบฐานขอมูลสาธารณสุขจังหวัด

- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  GFMIS
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร IHRS
- ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

 - ระบบบารโคดเลขทะเบียนรถยนต
 - ระบบงานกองทุนประกันสังคม
 - ระบบงานกองทุนเงินทดแทน



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖             ๙

 - ระบบ ERP
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) แผนที่ดาวเทียม

 - ระบบทะเบียนราษฎร
- ระบบฐานขอมูลการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ

 - ระบบฐานขอมูล จปฐ. กชช.๒ค
 - ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบังคับคดี แพง คดีลมละลายและคดีวางทรัพย

- ระบบฐานขอมูลสถิติจังหวัด
 - ระบบทะเบียนสหกรณ
 - ระบบฐานขอมูลโครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทย ๒๕๕๓
 - ระบบทะเบียนฟารม (ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว) 

- ระบบฐานขอมูลเกษตรจังหวัด
 - ระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรม 
 ดานการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารขอมูล
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารขอมูล ของกระทรวงมหาดไทย ผาน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑ โดยเชื่อมโยงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดทั้ง ๒ อาคาร 
จํานวน ๒๗ สวนราชการ ปจจุบันไดมีโครงขาย GIN ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามา
ติดตั้งใหสวนราชการจํานวน ๑๐ สวนราชการ ไดแก (๑) สํานักงานจังหวัด (๒) สํานักงานพาณิชยจังหวัด (๓) 
สํานักงานสถิติจังหวัด (๔) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (๕) สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด (๖) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (๗) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (๘) 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (๙) สํานักงานขนสงจังหวัด (๑๐) สํานักงานที่ดินจังหวัด  
และดวยโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทยได
มีการเชื่อมโยงระหวางเครือขายสื่อสารขอมูลของ GIN และเครือขายสื่อสารขอมูล ของกระทรวงมหาดไทย ทํา
ใหหนวยงานที่อยูในอาคารศาลากลางทั้งสองอาคารสามารถใชงานผานเครือขายของ GIN ซึ่งมีความเร็วสูงกวา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบการเชื่อมโยงเครือขาย RAS โดยการใช Modem เรียกเขา ที่ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขต ๑ เพื่อใหสวนราชการที่อยูนอกอาคารศาลากลางจังหวัดเรียกเขามาเพื่อใชงาน
ระบบ LAN ของกระทรวงหมาดไทยได

 ดานการพัฒนา Website จังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตาง ๆ ภายใน

จังหวัดโดยผานทางเว็บไซตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (www.ayutthaya.go.th) ภายในเว็บไซตจะนําเสนอ
เรื่องราวขาวสารของจังหวัด  การเปนเว็บทาศูนยกลางการเผยแพรฐานขอมูลจังหวัด  เชื่อมโยงเว็บไซตของ
สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด  และจัดใหมีเว็บบอรดซึ่งเปนชองทางใหประชาชนเขา
มาแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียน/รองทุกข  นอกจากนี้สวนราชการภายในจังหวัดสามารถเขาระบบจัดการ
ขาวสารผานเว็บไซตเพื่อนําเสนอขาวภายในหนวยงานของตนทางเว็บไซตไดอยางสะดวก รวดเร็ว อาทิ ขาว
จัดซื้อจัดจาง  และขาวประชาสัมพันธทั่วไปของหนวยงาน  โดยสวนราชการจะตองดําเนินการสมัครเปน
สมาชิกเพื่อรับรหัสผาน  ทําใหจังหวัดมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางเหมาะสม
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 ดานการพัฒนาบุคลากรดาน ICT
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ของสวนราชการภายในจังหวัด โดย

สํารวจความตองการของบุคลากรที่ตองการพัฒนาดาน ICT และดําเนินการอบรมการใชระบบงานที่สําคัญใน
การดําเนินงาน

จากการวิเคราะหภารกิจขางตน พรอมทั้งประเมินสภาพการณในปจจุบันทั้ง ๔ ดาน ประกอบดวย 
ดานบุคลากร (Man) ดานการเงิน (Money) ดานวัสดุอุปกรณ ขอมูลและสารสนเทศ (Material) ดานการ
จัดการ (Management)  พบวามีรายละเอียดดาน ICT ที่เปนประเด็นที่ตองมีการพัฒนาดังนี้

๑) ดานบุคลากร (Man)
- บุคลากรดาน ICT คิดเปนอัตราสวนนอยมากในดานปริมาณ ดังนั้น ทําใหไมสามารถใหบริการได

อยางตอเนื่อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรดาน ICT ในสวนกลาง มีการประสานเชื่อมโยงกับบุคลากร ICT ของจังหวัด นอยมาก
- เทคโนโลยีที่นํามาประยุกตใชในองคกร  มีความหลากหลาย ตองทําการฝกอบรม ทําใหบุคลากรไม

มีความชํานาญเฉพาะดาน
- ความชํานาญ เชี่ยวชาญของบุคลากรแตละฝาย มีการใหบริการตามหนาที่ความรับผิดชอบเทานั้น

เมื่อเกิดปญหาที่เกิดจากรอยตอของระบบ ทําใหไมสามารถแกปญหาได
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหการฝกอบรมตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่ง

ปจจุบันรองรับไดไมทั่วถึง  อีกทั้งบุคลากรเมื่อผานการฝกอบรมแลวบางคนละเลยไมปฏิบัติตอเนื่อง   ประกอบ
กับการประเมินผลการฝกอบรมยังไมมีความชัดเจน

๒) ดานการเงิน (Money)
- เนื่องจากงาน ICT เปนเพียงงานสนับสนุนเทานั้น ทําใหลําดับการจัดสรรงบประมาณอยูในลําดับ

ทาย สงผลใหไดรับงบประมาณไมเพียงพอในการจัดสราง Infrastructure ตาง ๆเพื่อรองรับภารกิจหลัก
องคกร

- ระเบียบวิธีในการจัดซื้อจาง มีขั้นตอนมาก ไมเอื้ออํานวยตอการจัดหาอุปกรณและระบบงานดาน
ICT ซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

๓) ดานวัสดุอุปกรณขอมูลและสารสนเทศ( Material)
- ขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการคอมพิวเตอรลูกขายแบบบูรณาการในองคกรทําใหการแกปญหา

เปนไปแบบแยกสวน พึ่งพาความสามารถของเจาหนาที่เฉพาะคนเปนหลัก
๔) ดานการจัดการ (Management)
- สายงานดาน ICT เปนผูผลักดันโครงการตางๆ ไมไดเกิดจากความตองการของ User ทําใหระบบ

ICT ไมไดถูกใชงานอยางเต็มที่
- ขาดการพัฒนามาตรฐานกระบวนการทางดานเทคโนโลยีขององคกร
- ใชประโยชนจาก ICT ไมเต็มประสิทธิภาพ เนนที่ Output มากกวา Outcome และไมมีการใช

งานอยางตอเนื่อง
- ความไมมั่นคงและความเสี่ยงในระบบ ICT ยังมีอยูสูง โดยเฉพาะดานธรรมาภิบาลทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสภาพการณขางตนจึงสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการ ICT ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคตที่ควรจะเปน ดังนี้
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ดานบุคลากร
มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดาน ICT (ตองมีประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรอง) 

ประจําทุกหนวยงานอยางเพียงพอ โดยมีคาตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเทามาตรฐานตลาด และบุคลากรดาน
ICT ในหนวยงานตางๆ มีการทํางานที่สอดคลองและเชื่อมโยงกัน โดยจัดหาระบบ ICT ใหรองรับการ
ดําเนินงานดังกลาว หรืออาจจะมีสถาบันที่พัฒนาบุคลการดาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันการศึกษา และหนวยงานที่จัดอบรมใหความรูบุคลากรดาน ICT ของ
จังหวัดเปนแกนพัฒนาบุคลากรรวมกับจังหวัด   และการปลูกฝงใหบุคคลากรขององคกรตระหนักและมีสวน
รวมในการทํางานที่ตองอาศัย ICT  รวมถึงการแบงปนขอมูล การเรียนรูรวมกัน  เพื่อทําใหระบบ ICT มีคุณคา
และเกิดประโยชนแกองคกร 

ดานการบริหารจัดการ 
ปรับปรุงกระบวนการจัดทํา / เสนอ/พิจารณาจัดสรรงบประมาณดาน ICT เพื่อใหเกิดการใชจาย

อยางคุมคา มีระบบการบริหารจัดการพัสดุอุปกรณดาน ICT ที่ไดมาตรฐานสากล พรอมทั้งปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน ICT ใหสามารถรองรับการบริหารจัดการของหนวยงานภายในจังหวัด และตนสังกัดของหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ตองมีการจัดทํามาตรฐานดาน ICT รวมถึงขอมูลและสารสนเทศใหเปน
มาตรฐานสากล และเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลและสารสนเทศในอนาคต และจัดใหมี
ระบบบริหาร การบริการดาน ICT ตามมาตรฐานสากล ITIL (IT Infrastructure Libraly) เนนการใชระบบ
ICT ใหเต็มศักยภาพ โดยมีการวัดผลอยางตอเนื่อง มีการนําหลักการธรรมาภิบาลทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance : ITG) มาใชในหนวยงาน ตามมาตรฐานสากล

ดานการพัฒนา ICT เพื่อการบริการประชาชน
การบริการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยควรมีการดําเนินการดังนี้
๑. เนนการสรางชองทาง ICT เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพื่อลดคาใชจายภาคครัวเรือน

แกประชาชนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการดานอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งพฤติกรรมการบริโภค ICT ของ
เยาวชนและกลุมเสี่ยงยังไมเหมาะสม เสริมสรางความสมดุลระหวางวัยในดาน ICT ที่มีความแตกตางกันดวย
การนําสงความรูที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันแกประชาชนในชุมชน

๒. สราง ICT ที่สามารถปรับไดทันตอความไมตอเนื่อง หรือการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายระดับ
ผูบริหารของประเทศ ทําใหตองพัฒนาดาน ICT มารองรับความตองการได พรอมทั้งพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการดานความมั่นคง

๓. สรางนวัตกรรมดาน ICT เพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนน
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน ICT ดานซอฟตแวร

๔. บูรณาการขอมูลจากหลายแหลงขอมูลที่สามารถสนองตอความตองการของหนวยงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และประชาชน

๕. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน ICT ใหมีสมรรถนะกาวทัน ICT และปรับ
ทัศนคติและกรอบแนวความคิดของผูบริหารใหเห็นความสําคัญและใชประโยชนจากระบบ ICT

๖. เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารและใหบริการระบบงาน ICT สําหรับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี สระบุรี) เนน
การพัฒนา ICT ใหเกิดความคุมคาตอระบบการบริหาร



   ๑๒                แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๗. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสรางพื้นฐาน ICT และเขาถึงซึ่งความตองการของผูใชบริการใน
ชุมชนมากขึ้น และพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนทางดานอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพสูงในลักษณะ
ของ Intelligence Service มากขึ้น

๘. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยดานขอมูลขาวสารที่มีความเปนสากลมากขึ้น เพื่อสรางความ
มั่นคงใหกับระบบ เพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงใหกับ ICT

๙. พัฒนาระเบียบการปฏิบัติและคูมือการดําเนินงานดาน ICT ในระบบของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาใหมีความทันสมัย คลองตัวตอสถานการณ

การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒)
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ( SWOT Analysis)
 จากการวิเคราะหสภาพการณภายใน และภายนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการ
วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรค พบวา การพัฒนา ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ประเด็นของการประเมินศักยภาพ ดังนี้

จุดแข็ง ( Strength : S)
๑. มีระบบเสนทางโครงขาย ICT ที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหหนวยงานของจังหวัดมีการบริหาร

จัดการ ICT ที่ดี เชน การเชื่อมโยงเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ระบบ GIN ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบ MPLS ของ
กรมการปกครอง  และระบบโครงขายของกระทรวงทบวง กรม ไปยังหนวยงานในสังกัดภายในจังหวัด  
 ๒. มีฐานขอมูลที่สําคัญในการบริหารงานจังหวัด ไดแก ฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง    

๓. มีศูนยขอมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด มีการเชื่อมโยงฐานขอมูล PMOC 
(Prime Minister Operation Center), MOC (Ministry Operation Center), DOC(Department 
Operation Center), POC (Province Operation Center)

๔. มีระบบโทรศัพทเครือขายกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถเชื่อมโยงในและนอกจังหวัด และ
ระบบโทรศัพท IP Phone  ที่สามารถติดตอสื่อสารพรอมขอมูล  และมีระบบการโทรศัพทสื่อสารไรสาย
 ๕. มีระบบการประชุมทางไกลดวยภาพและเสียง video conference system (VCS) 
ระหวางจังหวัดและสวนกลาง
 ๖. มีการติดตั้งระบบ CCTV ภายในศูนยราชการจังหวัดและอําเภอครบ ๑๖ อําเภอ 

๗. มีหมายเลขสายดวนเฉพาะกิจเพื่อใหบริการประชาชน  
๘. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในกระทรวงมหาดไทย (Intranet )

และกับหนวยงานภายนอก ( Internet และ GIN)
๙. มีการใหบริการโดยนําระบบ ICT มาใชเปน e-government  ไดแก การใหบริการขอมูล

ขาวสารโดยการเผยแพรในเว็บไซตของจังหวัดและสวนราชการตางๆ   ศูนยใหบริการ One Stop Service 
หนวยใหบริการอําเภอยิ้ม นอกที่วาการอําเภอ  การใหบริการรับเสียภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่              
การบริการเสนทางขนสงระบบโลจิสติกสของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  เปนตน 

๑๐. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรูทักษะในการปฎิบัติงานดาน ICT
๑๑. มีหนวยงานผลิตบุคลากรดาน ICT ที่มีมาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา ICT

ภายในจังหวัด ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
และ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒. ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาดาน ICT ของจังหวัด



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖             ๑๓

จุดออน (Weakness : W)
๑. จังหวัดไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขหัวขอฐานขอมูลใหตรงกับการใชประโยชนได           

อยางเหมาะสมตามสถานการณ  เนื่องจากระบบศูนยขอมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดถูกพัฒนา
โดยสวนกลาง   ทําใหการจัดเก็บขอมูลไมครบถวนในสาระสําคัญและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดขาดความสมบูรณ 

๒. จังหวัดยังขาดระบบขอมูลเตือนภัยที่เปนมาตรฐาน  รวมถึงขาดสถานที่ๆเปนศูนยกลาง
การประชุมที่สามารถเรียกดูขอมูลสารสนเทศสําหรับวิเคราะหตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 

๓. การขาดแคลนบุคลากรดาน ICT  สําหรับบุคลากรที่มีอยูยังมีความรูและทักษะดาน ICT 
ไมเพียงพอ  
 ๔. จังหวัดยังไมมีคูมือการปฏิบัติงานดาน ICT ครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวของ ทําใหบุคลากร
ทํางานไมเปนมาตรฐาน  และจะพบปญหาการทํางานไมตอเนื่องเมื่อมีการโยกยายบุคลากร

๕. บุคลากรของจังหวัดยังขาดความตระหนักในเรื่องการใชประโยชนรวมกันของฐานขอมูล  
ทําใหไมใสใจในการปรับปรุงฐานขอมูลเทาที่ควร   

๖. ระบบโครงขาย ICT ของแตละหนวยงานไมเชื่อมโยงกัน ขาดการบูรณาการแตละ
หนวยงานมีการสราง ICT ของตัวเอง

๗. ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ ทําใหหนวยงานไมมั่นใจและไม
กลาแบงปนขอมูลระหวางกัน มีการบุกรุกเขามาในเครือขาย

๘. การพัฒนาบุคลากรไมทั่วถึง งบประมาณการพัฒนาบุคลากรดาน ICT มีนอย จึงไม
สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญได

๙. ขาดชองทางในการนํายุทธศาสตร ICT ไปสูการปฏิบัติ ความไมเขาใจในนโยบายที่ถูกตอง
ของผูปฏิบัติ

๑๐. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT ไมเพียงพอ และไมตอเนื่อง จึงไมสามารถ
พัฒนาระบบ ICT ใหมีสมรรถนะภาพสูงเพียงพอตอการรองรับบริการที่พึงประสงคและทันสมัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสวนที่จะขยายบริการใหถึงประชาชนในชุมชน

๑๑. จังหวัดยังไมมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ดาน ICT สงผลใหการปฏิบัติยังไมได
ตามเกณฑความเปนมืออาชีพ
 ๑๒. ขาดการเชื่อมโยงองคความรูและระบบสารสนเทศระหวางหนวยงาน ขอมูลขาดความ
นาเชื่อถือ ไมมีการประสานเพื่อบูรณาการองคความรู

๑๓. ขาดการประชาสัมพันธองคความรูสูผูใชบริการ ทําใหผูใชบริการขาดการรับรู และขาด
การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง

๑๔. การจัดทําแผนงานหรือโครงการดาน ICT ในภาพรวมยังดอยประสิทธิภาพ ไมมีการ         
บูรณาการแผนงานดาน ICT อีกทั้งไมมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง ทําใหโครงสรางพื้นฐานที่เกิดขึ้นไม
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งไมเชื่อมโยงกัน ยังมีลักษณะตางคนตางทํา ไมทํางานในทางเดียวกัน ขาดกลไก
ประสานงานที่ชัดเจน ทําใหมีความเหลื่อมล้ําซ้ําซอนในแตละพื้นที่ ขาดการติดตามและประเมินผลในการแปลง
แผนสูการปฏิบัติ

๑๕. ประสิทธิภาพการบริหารและใหบริการไมมีคุณภาพตามเกณฑและการเชื่อมโยงลาชา
๑๖. ไมมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยดานขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอการกาวสู

มาตรฐานสากล เพื่อสรางความมั่นคงใหกับระบบ เพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงในการใชประโยชนและ
แลกเปลี่ยนขอมูล



   ๑๔                แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๑๗. ยังไมมีการจัดทํา IT Audit ไมมีขอมูลที่สะทอนกลับไปถึงสาเหตุหรือมีระบบลดความ
สูญเสียหรือความเสี่ยงใน ICT ไมมีแผนการทําแผน IT Audit

๑๘. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนทางดานอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพสูงใน
ลักษณะของ Intelligence Service ขาดการบูรณาการเรื่องระบบการใหบริการ

โอกาส (Opportunity :O)
๑. เทคโนโลยีปจจบันเอื้อตอการพัฒนา ICT ใหมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะรองรับและ

สนับสนุนการบริหารและจัดการ ครอบคลุมถึงระดับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีCloud Computing 
และ SOA

๒. ระบบ GIN (Government Information Network) ของกระทรวง ICT มีการเชื่อมโยง
เครือขายGIN ไปยังทุกกระทรวง / กรม เปนเสนทาง ICT ที่เพิ่มขึ้น ชวยเพิ่มขีดความสามารถและลดความ
เสี่ยงของโครงขาย ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลของประเทศไทย (TH e-GIF) มีการกําหนดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลโดยใช XML ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกับศูนยขอมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัด

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ เนนการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถยกระดับการพัฒนาบุคคลากรใหมีศักยภาพ คุณธรรม
จริยธรรม

๕. การกําหนดแนวทาง Integrated Approach เปนการวางแผนในเชิงการมองอนาคต
(Foresight) มีคนและขอมูลสารสนเทศเปนศูนยกลาง  สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาเว็บไซต  เชื่อมโยง
ฐานขอมูล และการบริการแบบ Intelligence Service

๖. สังคมมีความตื่นตัวตอการใชองคความรูและสารสนเทศที่เปนประโยชน และมีชองทางใน
การนําสงถึงผูใชบริการไดอยางทั่วถึง ผูใชบริการสามารถเขาถึงองคความรูและสารสนเทศ ไดสะดวก
ตลอดเวลา มีระบบ Internet ครอบคลุมถึงผูใชบริการทั่วประเทศ

๗. แนวโนมราคาอุปกรณคอมพิวเตอรและบริการอินเทอรเน็ตลดลงอยางตอเนื่อง
๘. มีเทคโนโลยีใหมๆ ที่กําลังจะมาถึงในระยะอันใกล อาทิ บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ

3G หรือ WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
  ๙. แผนแมบท ICT ฉบับที่ ๒ ของประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วประเทศ และสนับสนุนธรรมมาภิบาลการบริหารและการบริการภาครัฐ

๑๐. มีการประกาศใช พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาวาดวยความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศแหงชาติ ซึ่งเกี่ยวกับโครงขางพื้นฐานที่สําคัญยิ่งยวด (Critical Infrastructure)

๑๑. รัฐไดกําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของ ICT Official Email ให
หนวยงานของรัฐใชบริการที่เปนของภาครัฐ

๑๒. รัฐมีกฎหมายกําหนดใหสวนราชการจัดบริการใหประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรมซึ่ง
ผูรับบริการมีความคาดหวังที่จะไดรับบริการที่ดีจากหนวยงานของรัฐ

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ใหความสําคัญกับคุณภาพ
บริหารจัดการจัดการภาครัฐ ซึ่งมี ICT เขาไปเกี่ยวของ
 ๑๔. ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภา ที่สัมพันธกับดาน ICT วา ใหจังหวัด
ใชเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศมาเปนฐานขอมูลจังหวัด ซึ่งเปนระบบที่มีรายละเอียดสูงทําใหสามารถ



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖             ๑๕

พิจารณาภาพรวมของพื้นที่ไดทั้งระบบเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปสามารถนํา
ขอมูลไปใชได พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

อุปสรรค (Threat :T)
๑. ขาดการเนนหนักเรื่องนโยบาย ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดการบูรณาการ

ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น   
 ๒.  มีผูบุกรุกเครือขาย (Attacker , Hacker) คอยจองโจมตีระบบเครือขายที่ไมมีความมั่นคง
และปลอดภัยเพียงพอ 

๓. วิกฤตเศรษฐกิจสงผลกระทบตอการใชงบประมาณพัฒนาจังหวัด  ตลอดจนงบประมาณ
ของสวนราชการตางๆ 

๔. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก การพัฒนาดานบุคคลากรไมทันตอ
สถานการณปจจุบัน

๕. สายงานบุคลากรดาน ICT โดยเฉพาะมีนอย  ประกอบกับการไมมีบุคลากรมาประจําตาม
สายงานที่วางลง  ทําใหขาดอัตรากําลังบุคลากร

๖. ระเบียบเพื่อใหบริหารจัดการดาน ICT  ไมเหมาะสม  โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดที่มักจะ
หามจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  ทําใหแผนงานตางๆ ไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค

๗. ถึงแมวาราคาอุปกรณดาน ICT มีแนวโนมลดลง แตรายไดเฉลี่ยของประชาชนก็ยังนอย ทํา
ใหไมสามารถซื้อใชได

๘. มี Software คอยลอลวงทําให user เขาใจผิดวาเปน Software ที่มาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และการใชเสนทางโครงขายของกระทรวงมหาดไทยไดเปดใหบริการที่หลากหลาย
จึงเปนชองทางใหผูไมประสงคดีเขามาโจมดีเครือขาย ICT ไดมากขึ้น



๑๖                  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

บทที่ ๓
 แผนยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

แผนยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาตามแผนแมบท ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ผลผลิต กลยุทธ แผนงาน
โครงการ ดังตอไปนี้

วิสัยทัศน (Vision)

วิสัยทัศนเปนเข็มทิศนําทางสูอนาคต เปนการพัฒนาระบบ ICT ไปสูอนาคต เปนเสนทางที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะใชเปนแนวทางในการพัฒนา ระบบ ICT จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

ขอมูลครบ ระบบฉับไว บริการทันใจ 

 ทั้งนี้ไดกําหนดนิยามที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศนไวดังนี้

ขอมูลครบ 
หมายถึง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (MIS)  ใหมีขอมูลที่ครบถวน  ตรงตามความตองการ

ของผูใชบริการใหมากที่สุด  โดยเฉพาะขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดตองมีความเพียบพรอมตอบสนองการ
พัฒนาไดอยางสมบูรณ  

ระบบฉับไว 
หมายถึง  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ทั้งฮารดแวร   ซอฟทแวร  รวมถึงระบบ

สารสนเทศและโครงขายที่มีความมั่นคงปลอดภัย  โดยการจัดการจะตองคํานึงถึงการพัฒนาที่สอดคลองกับ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  จริยธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา โดยมีเปาประสงคเพื่อตอบสนองการใหบริการที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา  ไดอยางรวดเร็ว 
และมีความถูกตอง

บริการทันใจ
หมายถึง การบริการ และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ICT ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และการดําเนินงาน ICT ที่เกิดความคุมคา
และการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ และยุทธศาสตรของของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามเปาหมายที่กําหนดไว

โดยมีจุดยืนของวิสัยทัศนในแผนแมบท ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  ดังนี้
๑. ระบบการบริหารและการบริการ ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประสิทธิภาพสูง
๒. ICT ที่มีความทันสมัย อัจฉริยะ และบูรณาการกันอยางมีคุณภาพ
๓. ICT ที่สามารถสนองตอบตอภารกิจและยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. พัฒนา ICT เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู และภูมิปญญา

  ๕. มีศูนยกลาง ICT ของจังหวัด ที่ประชาชน (ผูใชบริการ)ประทับใจ เชื่อมั่น มีความสุขเมื่อใช
บริการ



                   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖               ๑๗

๖. บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช ICT ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ
พันธกิจ (Mission)

พันธกิจเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินงานตามหนาที่ และตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้

๑. การเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางสวนราชการตาง ๆ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
 ๒. พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให
รองรับการบริหารและบริการไดอยางรวดเร็ว
 ๓. เสริมสรางขีดความสามารถ กําลังคน ดาน ICT ของจังหวัดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategic Issue)

ยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่เปนประเด็นสําคัญตามพันธกิจที่จะอาศัย
การขับเคลื่อนดวยวิธีการทางยุทธศาสตรใหมีการพัฒนาที่แตกตาง โดดเดน และกาวกระโดด  ประกอบดวย ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้   

๑.  การพัฒนาระบบการสื่อสาร
๒.  การพัฒนาขอมูลและการเรียนรู
๓.  การพัฒนาระบบการบริการประชาชน
๔.  การพัฒนากําลังคนดาน ICT 

เปาประสงคการพัฒนา (Strategic Goal)

เปาประสงคการพัฒนาคือ เปาประสงค หรือเปนผลสัมฤทธิ์ที่เปนผลลัพธ ผลผลิตของการ
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร  ที่มุงหวังจะใหเกิดบรรลุผลในอนาคต  ประกอบดวย เปาประสงคในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาระบบการสื่อสาร

กรอบนิยามของยุทธศาสตรการพัฒนา

 พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ในดานการจัดการฮารดแวร ตั้งแต
โครงขายขอมูลคอมพิวเตอร ระบบการติดตอสื่อสารทางเสียงและภาพทั้งแบบแพรกระจายขาวสาร และแบบ
จุดตอจุด ใหมีการกระจายอยางทั่วถึงภายในจังหวัด เพื่อยกระดับโครงขาย ICT ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ใหดียิ่งขึ้น  โดยโครงขายจะตองมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
และบริการใดๆที่เปนประโยชนตอวิถีชีวิต อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข  ทั้งนี้ใหหนวยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดใหมีโครงสราง
พื้นฐาน ICT ที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวตามความตองการของทุก
ภาคสวน

เปาหมายการพัฒนา
๑.๑ ดาน ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

จังหวัดอยางเปนระบบ เอื้อตอการบริหารและพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



๑๘                  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๑.๒ มีเครือขายการใชงานที่สะดวก และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
ตอบสนองความตองการผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๒  การพัฒนาขอมูลและการเรียนรู

กรอบนิยามของยุทธศาสตรการพัฒนา

พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ในดานขอมูล โดยการจัดการฮารดแวร 
และซอฟทแวร ใหสามารถเปนคลังขอมูล และการประมวลความรูที่ไดจากคลังขอมูล เพื่อประกอบและ
สนับสนุนกระบวนการการบริหารราชการและการใหบริการตางๆภายในจังหวัด สําหรับรองรับการเชื่อมโยง
ขอมูลขึ้นสูระดับสูงขึ้นไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศูนยขอมูลกลาง (Data Center) ระดับจังหวัดเพื่อ
เปนศูนยกลางของการบริหารจัดการขอมูล  นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการบริการสารสนเทศที่ เปน
ประโยชนตอวิถีชีวิตสมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู  การใช ICT อยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาดและรอบรูสารสนเทศ  สามารถเขาถึงและใช
สารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม  

เปาหมายการพัฒนา
๒.๑ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกจังหวัด

อยางเปนระบบ เอื้อตอการบริหารและพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ๒.๒ ICT ที่ดี นําไปสูความคุมคาการประหยัดทรัพยากร การแบงปนการเรียนรู

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริการประชาชน

กรอบนิยามของยุทธศาสตรการพัฒนา

 ปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล  โดยเนนการบริหารจัดการดวยการใช
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เพื่อลดคาใชจายภาครัฐ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา รวมถึงสงเสริม สนับสนุน
นวัตกรรมใหมๆดาน ICT เพื่อการประยุกตใชในการดําเนินงานของหนวยงาน ใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  อันกอเกิดประโยชนสูงสุดและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน       

เปาหมายการพัฒนา
การตอบสนองความตองการผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนากําลังคนดาน ICT

กรอบนิยามของยุทธศาสตรการพัฒนา
 เรงพัฒนากําลังคนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหมีคุณภาพ  ศักยภาพ  และปริมาณที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงานดาน ICT เพื่อใหบริการสังคม ประชาชน รวมถึงสรางโอกาสใหบุคลากรมีความรู 
ความสามารถในการสรางสรรค ผลิตนวัตกรรมสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และใช ICT อยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

เปาหมายการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัดมีความรูเชียวชาญในการทํางานและใหบริการที่ตองใช ICT ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ



                   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖               ๑๙

 ทั้งนี้ ไดกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา กลยุทธ/มาตรการ  แผนงานและโครงการในแตละ
เปาหมายการพัฒนา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (แสดงในตารางแผนแมบท ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategic Issue)และ เปาหมายการพัฒนา (Strategic Goal)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาระบบสื่อสาร

เปาหมายการพัฒนา
๑.๑ ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

จังหวัดอยางเปนระบบ เอื้อตอการบริหารและพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายกับจังหวัด

ผลผลิต ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการเชื่อมโยง

ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายกับจังหวัด

มาตรการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหมีความทันสมัยและสามารถรองรับ
การขยายตัวในการใหบริการดานเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล

กลยุทธ  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหสามารถประสานและเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานภายในจังหวัด และกระทรวง ใหมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนสากล

แผนงาน/โครงการ ขยายเครือขายและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารขอมูลใหเอื้อตอการบริหารและพัฒนาตาม
ภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.๒ มีเครือขายการใชงานที่สะดวก และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
ตอบสนองความตองการผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว

ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัด

ผลผลิต ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและการเชื่อมโยง

ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนหนวยงานที่มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายกับจังหวัด

มาตรการ  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหมีความทันสมัยและสามารถรองรับ
การขยายตัวในการใหบริการดานเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล

กลยุทธ  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหสามารถประสานและเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานภายในจังหวัด และกระทรวง ใหมีเอกภาพ ใหมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนสากล

แผนงาน/โครงการ การจัดหาและบํารุงรักษา เพื่อใหเครื่องมือ/อุปกรณ และระบบมีความทันสมัยและ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๒  การพัฒนาขอมูลและการเรียนรู

เปาหมายการพัฒนา
๒.๑ ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

จังหวัดอยางเปนระบบ เอื้อตอการบริหารและพัฒนาตามภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัด



๒๐                  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

ผลผลิต ระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัดที่ผูบริหารและผูปฏิบัติสามารถนําไปใชประโยชน

ตัวชี้วัดผลผลิต ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัด
มาตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหมีความทันสมัยและสามารถรองรับ
การขยายตัวในการใหบริการดานคลังขอมูลและศูนยกลางแหงความรู

กลยุทธ  จัดใหมีหรือพัฒนาระบบเพื่อสรางเสริมใหเปนคลังขอมูล และศูนยกลางแหงความรู

แผนงาน/โครงการ การสรางและพัฒนาระบบใหเอื้อตอการบริหารและพัฒนาตามภารกิจของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๒.๒ ระบบ ICT ที่ดี นําไปสูความคุมคาการประหยัดทรัพยากร การแบงปนการเรียนรู

ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัด

ผลผลิต ระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัดที่ผูบริหารและผูปฏิบัติสามารถนําไปใชประโยชน

ตัวชี้วัดผลผลิต ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัด

มาตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหมีความทันสมัยและสามารถรองรับ
การขยายตัวในการใหบริการดานคลังขอมูลและศูนยกลางแหงความรู

กลยุทธ  จัดใหมีหรือพัฒนาระบบเพื่อสรางเสริมใหเปนคลังขอมูล และศูนยกลางแหงความรู

แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศใหสามารถใชประโยชนรวมกัน แบบคลังขอมูลและ
ศูนยกลางแหงความรู

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓  การพัฒนาระบบการบริการประชาชน

เปาหมายการพัฒนา
การตอบสนองความตองการผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว

ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา จํานวนหนวยงานมีระบบบริการ และ/หรือบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผลผลิต การใหบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน

ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนหนวยงานที่สามารถใหบริการประชาชนระบบออนไลน

มาตรการ การพัฒนาระบบการบริการประชาชน

กลยุทธ การพัฒนาบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

แผนงาน/โครงการ  การพัฒนารูปแบบการใหบริการที่นําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใช เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนากําลังคนดาน ICT

เปาหมายการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัดมีความรูเชี่ยวชาญในการทํางานและใหบริการที่ตองใช ICT ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา จํานวนบุคลากรดาน ICT ที่ไดรับการทดสอบผานมาตรฐานวิชาชีพดาน ICT           
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล



                   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖               ๒๑

ผลผลิต บุคลากรมีสมรรถนะ ICT ที่สอดคลองกับระบบงานที่รับผิดชอบ หรืองานบริการที่ตองปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ ICT สอดคลองกับระบบงานที่รับผิดชอบ หรืองานบริการที่
ตองปฏิบัติ ไมนอยกวารอยละ ๘๐   
มาตรการ บริหารจัดการกําลังคนใหมีปริมาณเพียงพอ มีศักยภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และรูเทาทัน 
เชี่ยวชาญดาน ICT แบบมืออาชีพ

กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญ สรางผลงานเปนที่ยอมรับดาน ICT และมีความสุขในการทํางาน

แผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาบุคลากรดาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 



บทที่ ๔ 
แผนการดําเนินงานตามยทุธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒)

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

แผนแมบท ICT ฉบับนี้มีโครงการเพื่อการขับเคลื่อนสูทิศทางของแผนแมบทที่กําหนดไวคือ 
ขอมูลครบ  ระบบฉับไว  บริการทันใจ  โดยไดกําหนดมาตรการซึ่งเปนแนวทางการดําเนินงานของ               
ยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ พรอมทั้งไดระบุหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งหมายถึง
หนวยงานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีสวนรับผิดชอบการขับเคลื่อนและดําเนินงานโดยแบงเปน 

๑. หนวยงานหลัก หรือหนวยงานที่มีบทบาทหลักในการดําเนินงานตามมาตรการนั้น ๆ 
๒. หนวยงานรวม  อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรการตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนใหการ

ดําเนินงานในกิจกรรมบรรลุตามเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนแมบท ทั้งนี้ไดกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการเปนระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) นอกจากนั้นยังไดกําหนดโครงการที่เปนภารกิจจําเปน
ตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนแมบทที่ถือเปนภารกิจที่สําคัญ และเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการเพื่อใหเปนพลังในการขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางตอเนื่อง ทําใหการดําเนินการอื่น ๆ ที่เปนประโยชน
ตอการใชแผนแมบทฉบับนี้ในทางปฏิบัติตอไป

ทั้งนี้  สัญญลักษณที่ใชเพื่อแสดงระยะเวลาในตารางมีความหมาย  ดังนี้

                      แสดงระยะเวลาสําหรับมาตรการที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจากแผนแมบท
                      ฉบับนี้ตอแผนแมบทฉบับตอไป

                    แสดงระยะเวลาสําหรับมาตรการที่มีจุดเริ่มตนของการดําเนินงานและมีระยะเวลา                              

                  สิ้นสุด
 

        

     

๒๒       แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖



มาตรการ โครงการเรงดวน หนวยงานที่เกี่ยวของ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :  การพัฒนาระบบการสื่อสาร
มาตรการ / กลยุทธ หนวยงานที่รับผิดชอบ

และเกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.) โครงการ

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
มาตรการที่ ๑ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ICT ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาใหมีความ
ทันสมัยและสามารถรองรับการ
ขยายตัวในการใหบริการดาน
เครือขายคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารขอมูล
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใ ห ส า ม า ร ถ ป ร ะ ส า น แ ล ะ
เชื่ อมโยงระหว างหนวยงาน
ภายในจังหวัด และกระทรวง 
มหาดไทย  ให มี เ อกภาพ มี
ประสิทธิภาพ และเปนสากล

- สํานักงานสถิติจังหวัด และ
สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- โครงการขยายเครือขายการใหบริการ
(GIN)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหองประชุม
ศูนยราชการจังหวัด (ระบบเทคนิค,จอภาพ
,เครื่องเสียง,ระบบ VCS) 
- โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยดาน ICT (เปน ๑ ใน ๒ จังหวัดนํา
รองระบบ firewall)
- โครงการติดตั้งกลอง CCTV ภายในศูนย
ราชการจังหวัดและ ๑๖ อําเภอ 
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับ

ประมวลผลขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการดานการ
ประกันสังคม 
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรและระบบ
ปองกันไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับการ
ดําเนินการดานยุทธศาสตร-บุคคล-ขอมูล-
การอํานวยการ ของสํานักงานจังหวัด        

      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖    -๒๓ -



มาตรการ โครงการเรงดวน หนวยงานที่เกี่ยวของ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :  การพัฒนาขอมูลและการเรียนรู
มาตรการ / กลยุทธ หนวยงานที่รับผิดชอบ           

และเกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.) โครงการ

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
มาตรการที่ ๑ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ICT ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาใหมีความ
ทันสมัยและสามารถรองรับการ
ขยายตัวในการใหบริการดาน
คลังขอมูลและศูนยกลางแหง
ความรู
- จัดใหมีหรือพัฒนาระบบเพื่อ
สรางเสริมใหเปนคลังขอมูล 
และศูนยกลางแหงความรู

- สํานักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- สํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

- สํานักงานจังหวัดรวมกับ 
สํ า นั ก ง า น  ป ภ . จั ง ห วั ด ,
สํานักงานคลังจังหวัด,ที่ทํา
การปกครอง อ.บางบาล

- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

- สํ า นั ก ง านป อ ง กั น แล ะ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- สํานักงานเกษตรจังหวัด

- โครงการพัฒนาระบบสงขาวสารผาน
เว็บไซต
- โครงการพัฒนาระบบการติดตามผล
แผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน ๑
- โครงการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
เพื่อแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัด
[๔ กิจกรรมไดแก เพิ่มศักยภาพศูนยการ
ประชุมและใหบริการขอมูลขาวสารจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,จัดทําและพัฒนา
ฐานขอมูลเศรษฐกิจการคลัง,ตั้งศูนยการ
จัดระบบขอมูลอําเภอ,จัดทําแผนที่/ขอมูล
หมูบาน/ชุมชน เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนา]
- โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น 
- โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูลพื้นที่
เสี่ยงเกิดภัย
- โครงการสรางเครือขายและบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศองคความรูดานการ
พัฒนาการเกษตร

- ๒๔ -            แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖



มาตรการ โครงการเรงดวน หนวยงานที่เกี่ยวของ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาระบบการบริการประชาชน
มาตรการ / กลยุทธ หนวยงานที่รับผิดชอบ

และเกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.) โครงการ

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
มาตรการที่ ๑ การพัฒนาระบบ
การบริการประชาชน
- การพัฒนาบริการภาครัฐใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานแรงงานจังหวัด

-ที่ทําการปกครองจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา
- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
- โครงการพัฒนาระบบ e-office ภายใน
สํานักงานแรงงานจังหวัด
- โครงการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ
เคานเตอรบริการประชาชน
- โครงการเผยแพรองคความรูที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
- โครงการจัดทําสื่อ DVD บรรยายสรุป
จังหวัด 
 

      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖    -๒๕ -



มาตรการ โครงการเรงดวน หนวยงานที่เกี่ยวของ และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนากําลังคนดาน ICT

มาตรการ / กลยุทธ หนวยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ป พ.ศ.) โครงการ
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

มาตรการที่ ๑ บริหารจัดการ
กําลังคนใหมีปริมาณเพียงพอ มี
ศั ก ย ภ า พ สู ง  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ รู เ ท า ทั น 
เชี่ยวชาญดาน ICT แบบมือ
อาชีพ
- พัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญ 
สรางผลงานเปนที่ยอมรับดาน 
ICT และมีความสุขในการ
ทํางาน

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สํ านั ก งานอุตสาหกรรมจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
- ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สํ านั ก งานป อ งกั นและบรร เทา       
สาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
สารสนเทศจังหวัด 
- โครงการจัดการความรูบุคลากรของ
สํานักงานจังหวัดเพื่อการบริหารงาน
ดาน ICT
- โครงการอบรมเผยแพรการใชงาน
เสนทางการขนสง(Logistics)
- โครงการอบรมคอมพิวเตอรฐานโลก
ไอซีที
- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร ICT

- ๒๖ -         แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖



                   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖               ๒๗

บทที่ ๕
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล

การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ ๒)ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอ
การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทํา
แผนงานและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกําหนดไว ดังนี้

วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจรวมกันขององคกรที่ เกี่ยวของในเรื่องแนวคิดและ
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการการพัฒนาระบบ ICT

 ๒. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลง
แผนพัฒนายุทธศาสตรการการพัฒนาระบบ ICT ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

 เปาหมาย

๑. สวนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และจัดทําเปนแผนแมบทของหนวยงาน
ตอไป

๒. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนการพัฒนาตามระบบ ICT ไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และมีการจัดทําแผนงานและโครงการขององคกรที่เก่ียวของในทุกระดับ ที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด

แนวทางการดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนว
ทางการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้

 ๑. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT พรอมกําหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เกี่ยวของ  
ใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดย

๑.๑ สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนแมบท และยุทธศาสตร
การพัฒนา โดยใชชองทางการสื่อสารไดแก การประชุม หนังสือเวียน  การเผยแพรผานเว็บไซต และเว็บบอรด
เพื่อรับฟงความคิดเห็น ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและภูมิภาคทุกภาคสวน ใหทราบถึงบทบาท
ความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

๑.๒ ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับ
แนวทางของแผนงาน และโครงการ ในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก

  ๑.๓ ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ICT ในแตละระดับ และการจัดทํา
งบประมาณโดยกําหนดพื้นที่เปาหมายรวมกัน (Area / Function / Participation : AFP) ที่เนนการมีสวน
รวมและการไดรับประโยชนของการดําเนินงานของจังหวัดเปนหลัก



๒๘                  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๑.๔ สงเสริมใหทุกภาคสวน จัดทําแผนยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของหนวยงาน
ตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากจังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑.๕ มาตรการในการประชาสัมพันธ และสรางบรรยากาศยุทธศาสตรการพัฒนา             
ตามแผนแมบท ICT อยางตอเนื่องผานสื่อภายในองคกร ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และ
ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง

         ๒. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน / โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะ
บูรณาการ พรอมกับมีการจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ โดย

๒.๑ สนับสนุนการจัดทําแผนงาน / โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของกับภารกิจและยุทธศาสตร
การพัฒนา

๒.๒ กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการใหชัดเจน
มุงเนนที่การสรางกระบวนทัศนใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ   มีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ
และกิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์ กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ไดจากการดําเนินแผนงาน / โครงการวาสามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการการพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัย
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร โดย

๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ
เปนเครือขายเชื่อมโยงกัน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินดาน ICT อยาง
เปนระบบ

๓.๒ สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
มีการกําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เนนผลลัพธของงานดาน ICT เปนหลัก

๓.๓ นําผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาอยางตอเนื่อง

๓.๔ พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
กําหนดดัชนีชี้วัดแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช
ประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม

๓.๕ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาICT อยางตอเนื่องและสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อใชประโยชนรวมกันในทุกระดับ
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล                 
และเชื่อมโยงสูการตัดสินใจทางการบริหารดาน ICT

๓.๖ กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา ทุกๆ ไตรมาส โดย
ใหคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการ



                   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖               ๒๙

วิเคราะห  เพื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะหเสนอแนะผูบริหาร พรอมทั้งปรับปรุงแผนแมบท ICT พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑  ใหเหมาะสมตอไป

๓.๗ เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบรายการ งบประมาณใหเปนนัก
จัดการยุทธศาสตรมืออาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตรขององคกร และสามารถติดตามความกาวหนา
และประเมินผลการดําเนินงานของรายการตามแผนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนําสงผลสัมฤทธิ์แก
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางการแปลงยุทธศาสตรในแผนแมบท ICT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในโครงการเรงดวน ( Flagship )

ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ จะยึดการมุงที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร
เปนสําคัญ (Goal F๐cus) โดยการนําเปาประสงคมาเปนประเด็นหลัก จากนั้นจึงกําหนดระบบวัดผล
ประกอบดวย ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย พรอมกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวยกลยุทธ
แผนงานโครงการ และผูรับผิดชอบ เพื่อเปนการดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการที่สําคัญเรงดวน และ
สงผลกระทบ ทําใหไดโครงการที่เปนโครงการเรงดวน (Flagship) ดังนี้

• ยุทธศาสตรที่ ๑ จํานวน ๗ โครงการ เพื่อรองรับการใหบริการเครือขาย และสื่อสารขอมูล 
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ไดแก 
  - โครงการขยายเครือขายการใหบริการ(GIN) 
                       - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหองประชุมศูนยราชการจังหวัด (พัฒนาระบบเทคนิค,จอภาพ
,เครื่องเสียง,ระบบvcs)
  - โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยดาน ICT (เปน ๑ ใน ๒ จังหวัดนํารองระบบ 
firewall)
  - โครงการติดตั้งกลอง CCTV ภายในศูนยราชการจังหวัดและ ๑๖ อําเภอ 
  - โครงการจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลขอมูล จปฐ. และ กชช.๒ค

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการดานการประกันสังคม 
  - โครงการจัดหาคอมพิวเตอรและระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร สําหรับการดําเนินการ

ดานยุทธศาสตร-บุคคล-ขอมูล-การอํานวยการ ของสํานักงานจังหวัด 
• ยุทธศาสตรที่ ๒ จํานวน ๖ โครงการ เพื่อการพัฒนาขอมูลและการเรียนรู วงเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๒๐๙,๑๐๐ บาท  ไดแก
- โครงการพัฒนาระบบสงขาวสารผานเว็บไซต
- โครงการพัฒนาระบบการติดตามผลแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

  - โครงการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัด
  - โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
  - โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงเกิดภัย 
  - โครงการสรางเครือขายและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศองคความรูดานการ
พัฒนาการเกษตร

• ยุทธศาสตรที่ ๓ จํานวน ๖ โครงการ เพื่อการพัฒนาขอมูลและการเรียนรู วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๖๕๒,๐๐๐ บาท  ไดแก



๓๐                  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

- โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

 - โครงการพัฒนาระบบ e-office ภายในสํานักงานแรงงานจังหวัด  
 - โครงการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือเคานเตอรบริการประชาชน

- โครงการเผยแพรองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  - โครงการจัดทําสื่อ DVD บรรยายสรุปจังหวัด

• ยุทธศาสตรที่ ๔  จํานวน ๕ โครงการ เพื่อพัฒนากําลังคนดาน ICT วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๐๐ บาท ไดแก

- โครงการพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศจังหวัด 
- โครงการจัดการความรูบุคลากรของสํานักงานจังหวัดเพื่อการบริหารงานดาน ICT
- โครงการอบรมเผยแพรการใชงานเสนทางการขนสง(Logistics)
- โครงการอบรมคอมพิวเตอรฐานโลกไอซีที
- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร ICT 

 สําหรับการแปลงยุทธศาสตรในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒)
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ สามารถแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงจากแตละยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติในเปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด โครงการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แยกเปนโครงการของหนวยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงตางๆ และงบประมาณที่ใช 



ตารางการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
โครงการของหนวยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทย
โครงการของหนวยงาน 
สังกัดกระทรวงอื่นๆ

งบประมาณ

(ลานบาท)

๑. การพัฒนาระบบการ
สื่อสาร

๑.๑ ระบบ ICT มีการ 
บู รณาการเชื่ อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
จังหวัดอยางเปนระบบ 
เอื้อตอการบริหารและ
พัฒนาตามภารกิจของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จํานวนหนวยงานที่
มีการเชื่อมโยงเปน
เครือขายกับจังหวัด

- โครงการขยายเครือขายการ
ใหบริการ(GIN)

-

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหอง
ประชุมศูนยราชการจังหวัด (ระบบ
เทคนิค,จอภาพ,เครื่องเสียง
,ระบบVCS)  

๑.๕

- โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยดาน ICT (เปน ๑ ใน ๒ 
จังหวัดนํารองระบบ firewall)

-

- โ ค ร งการติ ดตั้ ง กล อ ง  CCTV 
ภายในศูนยราชการจังหวัดและ 
๑๖ อําเภอ 

๒.๑

- โครงการติดตั้งกลอง CCTV (สภ.
พระขาว)

๐.๐๓

๑.๒ มีเครือขายการใชงาน
ที่ สะดวก และอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กา รสื่ อ ส า รที่ ทั น ส มั ย 
ตอบสนองความตองการ
ผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว

ความพึงพอใจของ
ผู ใชบริการระบบ
ฐานขอมูลกลางของ
จังหวัด

- โครงการจัดหาคอมพิว เตอร
สําหรับประมวลผลขอมูล จปฐ. 
และ กชช.2ค

๐.๑

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอรและ
ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
สําหรับการดําเนินการดาน

๐.๔ 

      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖      -๓๑ -



ยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
โครงการของหนวยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทย
โครงการของหนวยงาน 
สังกัดกระทรวงอื่นๆ

งบประมาณ

(ลานบาท)
ยุทธศาสตร-บุคคล-ขอมูล-การ
อํานวยการ ของสํานักงานจังหวัด        

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการดานการประกันสังคม 

๐.๑

 - โครงการจัดหาระบบ
ปองกันการเสียหายของขอมูล
สํานักงานเกษตรจังหวัด

๐.๑

- โครงการจัดหาระบบปองกัน
การเสียหายและรั่วไหลของ
ขอมูลสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด

๐.๕

- โครงการจัดหาระบบปองกัน
การเสียหายของขอมูล
สํานักงานเกษตรจังหวัด

๐.๑

๒. การพัฒนาขอมูลและ
การเรียนรู

๒.๑ ระบบ ICT มีการ 
บูรณาการเชื่ อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
จังหวัดอยางเปนระบบ 
เอื้อตอการบริหารและ
พัฒนาตามภารกิจของ

ความพึงพอใจของ
ผู ใชบริการระบบ
ฐานขอมูลกลางของ
จังหวัด

- โครงการพัฒนาระบบสงขาวสาร
ผานเว็บไซต (-)

-

- โครงการพัฒนาระบบการติดตาม
ผลแผนพัฒนาจังหวัด และกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

๐.๐๙

    -๓๒ -     แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖    



ยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
โครงการของหนวยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทย
โครงการของหนวยงาน 
สังกัดกระทรวงอื่นๆ

งบประมาณ

(ลานบาท)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๒ ระบบ ICT ที่ดี นําไปสู
ความคุมคาการประหยัด
ทรัพยากร การแบงปน
การเรียนรู

ความพึงพอใจของ
ผู ใชบริการระบบ
ฐานขอมูลกลางของ
จังหวัด

- โครงการบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศเพื่อแกไขปญหาและ
การพัฒนาจังหวัด

๕.๘๑

- โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงเกิดภัย

๐.๓

- โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

๑

- โครงการสรางเครือขายและ
บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศองคความรูดาน
การพัฒนาการเกษตร

๒

- โครงการวิเคราะห วิจัย และ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานแรงงาน

๐.๓๒๙

๓. การพัฒนาระบบการ
บริการประชาชน

๓.๒ การตอบสนองความ
ตองการผู ใช บริการ ได
อยางรวดเร็ว

จํานวนหนวยงานมี
ระบบบริการ และ/
หรือบริหารจัดการ
ด วย เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

- โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส 

๐.๐๗๒

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ          
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

-

- โครงการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวระบบ

๓

      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖    -๓๓ -



ยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
โครงการของหนวยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทย
โครงการของหนวยงาน 
สังกัดกระทรวงอื่นๆ

งบประมาณ

(ลานบาท)
คอมพิวเตอรสี่แยกไฟแดงตลาด     
เอกเซนเตอร (ทต.บานเลน)
- โครงการพัฒนาศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชน

๐.๕

- โครงการเผยแพรองคความรูที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

๐.๐๕

- โครงการจัดทําสื่อ DVD บรรยาย
สรุปจังหวัด 

๐.๐๓

-โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
และเปดอบรมใหนัก เรียนและ
ประชาชนทั่วไป(อบต. บานกลึง)

๐.๐๑

- โครงการพัฒนาศูนยบริการรวม
หรือเคานเตอรบริการประชาชน

๐.๕

- โครงการเผยแพรองคความรูที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

๐.๐๕

- โครงการจัดทําสื่อ DVD บรรยาย
สรุปจังหวัด 

๐.๐๓

-โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
และเปดอบรมใหนัก เรียนและ

๐.๐๑

  -๓๔ -    แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖   



ยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
โครงการของหนวยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทย
โครงการของหนวยงาน 
สังกัดกระทรวงอื่นๆ

งบประมาณ

(ลานบาท)
ประชาชนทั่วไป(อบต. บานกลึง)

- โครงการจัดทําเว็บไซตของ
เรือนจํา

๐.๐๑๕

- โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ              
e-office ภายในสํานักงาน
แรงงานจังหวัด

-

๔. การพัฒนากําลังคน
ดาน ICT

บุคลากรของจั งหวั ดมี
ความรู เชียวชาญในการ
ทํางานและใหบริการที่
ตองใช ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํ า น ว นบุ ค ล าก ร
ดาน ICT ที่ไดรับ
กา รทดสอบผ า น
มาตรฐานวิชาชีพ
ดาน ICT           ที่
ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล

- โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
สารสนเทศจังหวัด 

๐.๓๘

- โครงการจัดการความรูบุคลากร
ของสํานักงานจังหวัดเพื่อการ
บริหารงานดาน ICT 

๐.๐๐๕

- โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร 
ICT ของสํานักงานปองกันบรรเทา
สาธาณภัยจังหวัด

๐.๐๓

- โครงการอบรมเผยแพรการ
ใช ง าน เส นทา งการขนส ง
(Logistics)

๐.๐๓

- โครงการอบรมคอมพิวเตอร
ฐานโลกไอซีที

๐.๒

- โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
บุคลากรเพื่อดูแลระบบของ

๐.๕

    แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖      -๓๕ -   



ยุทธศาสตรการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
โครงการของหนวยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทย
โครงการของหนวยงาน 
สังกัดกระทรวงอื่นๆ

งบประมาณ

(ลานบาท)
สํานักงานเกษตรจังหวัด

-โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
บุคลากรเพื่อดูแลระบบของ
สํ านั กงานการปฏิ รูปที่ ดิ น
จังหวัด

๐.๐๓

- โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
บุคลากรเพื่อดูแลระบบของ
สํานักงานคลังจังหวัด

๐.๐๑

   -๓๖ -   แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖      



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ส่วนที่ ๑  ตารางแสดงความต้องการในการพัฒนาด้าน ICT ของส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่วนที่ ๒   รายช่ือคณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด      
                  พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 



ความตองการ ICT  ของสวนราชการในจังหวัด
ที่ไดบรรจุแผนงาน/โครงการ ไวในแผนพัฒนาจังหวัด ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

เพื่อสนับสนุนการดําเนินการใหบรรลุผลประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาแหลงทองเที่ยวควบคูกับการเรียนรูเชิงประวัติศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๒ : สงเสริมบริการโลจิสติกส การคา การลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด
ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาแหลงผลิตสินคา เกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิต

ที่ ยุทธศาสตรจังหวัด/โครงการ แหลง
งบประมาณ

งบประมาณ
(ลานบาท)

ปงบประมาณ
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ ๑
๑ โครงการติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ระบบคอมพิวเตอรสี่แยกไฟแดง

งบองคกร
ปกครองสวน

ทองถิ่น

๑ ๒๕๕๔ เทศบาลตําบล             
บานเลน

ยุทธศาสตรที่ ๒
๒ โครงการวิเคราะห วิจัย และ

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
งบกระทรวง/กรม ๓.๒๙๑ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ สํานักงานแรงงานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ ๓

๓ โครงการจัดทําเว็บไซตของ
เรือนจํา

งบกระทรวง/กรม ๐.๐๐๑๕ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เรือนจํากลาง
พระนครศรีอยุธยา

๔ โครงการสรางเครือขายและ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
องคความรูดานการพัฒนาการ
เกษตรปลอดภัยของจังหวัด

งบพัฒนาจังหวัด ๕.๓๐๗ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ ๔
๕ โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
งบพัฒนาจังหวัด ๓ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
๖ โครงการติดตั้งกลอง CCTV งบกระทรวง/กรม ๐.๐๑๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ สภ.พระขาว
๗ โครงการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรและเปดอบรมให
นักเรียน/ประชาชนทั่วไป

งบองคกร
ปกครองสวน

ทองถิ่น

๐.๓ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ อบต.บานกลึง

ที่มา : เอกสารเผยแพรแผนพัฒนาจังหวัดและโครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



๑. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที
เปนอยูในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๑.พัฒนาทักษะบุคลากร 
ICT

เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ
เทคโนโลยีใหเชี่ยวชาญใน
การดูแลและบํารุงรักษา
ระบบ ICT

บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศมีจํานวน
ไมเพียงพอ

บุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีจํานวนเพียงพอ

มีบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพและมี
ความเชี่ยวชาญในการ
ดูแลและบํารุงรักษา
ระบบ ICT

๒๕๕๔ ๐.๐๓

๒.โครงการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลพื้นที่
เสี่ยงเกิดภัย

เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกัน
ภัยจากสาธารณภัย โดย
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่
มีอยูปจจุบัน

มีระบบฐานขอมูล  
สาธารณภัยซึ่งเปน
ระบบที่จัดเก็บ
ขอมูลรายงานการ
เกิดภัยทั้งจังหวัด

เชื่อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และพัฒนาระบบ GIS 
เพื่อแสดงการจําลอง
การเกิดรวมถึง
ขอบเขตพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบ จากการ
เกิดภัย

มีระบบฐานขอมูลที่
เกี่ยวของกับสารเคมี
ภายในประเทศที่
ครอบคลุมความ
ตองการใชงานและ
สามารถเชื่อมโยง
ขอมูลกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

๒๕๕๔ ๐.๓



๒. สํานักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวังถามีระบบ ICT 

ในอนาคต

ปงบประมาณ
ที่คาดวาจะ
ดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไปใน
อนาคต

พัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานพลังงานของจังหวัด
ใหเปนปจจุบัน

1. เ ก็ บ ข อมู ล ก า ร ใ ช
พลังงานของชุมชนที่
เ ข า ร ว ม โ คร งกา ร
จัดทําแผนพลังงาน
ชุมชน

2. ห น ว ย ง า น  ๑ ๑ ๑ 
หน วยงาน จะต อ ง
กรอกข อมู ล  และ
จัดเก็บขอมูลการใช
พ ลั ง ง า น ข อ ง
หนวยงานราชการใน
จังหวัด( e - report )
เปนประจําทุกเดือน

3. จั ด เก็ บข อมู ลของ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ
กิ จ ก า ร น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงและกาซ

1. ระบบประมวลผลมี
ความลาชา

2. จํ า น ว น เ ค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร              
ไมเพียงพอตอการใช
งาน

3. การจัดเก็บขอมูล
ด า น พ ลั ง ง า น               
ยังไมครบถวน

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ มี คุณภาพเพื่ อใช งาน        
ให เพี ย งพอต อจํ านวน
บุคคลากร

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารใหมีความ
ทันสมัยตอสถานการณ
ปจจุบัน

1. มี ฐ า น ข อ มู ล ด า น
พลังงานที่เปนปจจุบัน

2. หนวยงานที่ เกี่ยวของ
สามารถนําขอมูลดาน
พลังงานไปใชประโยชน
ตอหนวยงานได

๒๕๕๔ ๐.๒



3. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

ระบบฐานขอมูลที่ใช
สําหรับการตรวจสอบ
ฐานขอมูลบุคคลและ
สํามะโนประชากร                    

จะทําใหสามารถ
ตรวจสอบขอมูลบุคคลที่
จะเขารับบริการในสวน
ของการพัฒนาฝมือ
แรงงาน

ยังไมมีการดําเนินการ สรางระบบเครือขาย
เชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบฐานขอมูล
กรมการปกครอง

จะทําใหสามารถ
ตรวจสอบขอมูล
บุคคลที่จะเขารับ
บริการในสวนของการ
พัฒนาฝมือแรงงาน

ป งปม.๒๕๕๕ ๐.๕

4. สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ ICT 

ในอนาคต

ปงบประมาณที่
คาดวาจะ
ดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๑. ระบบปองกันการ
เสียหายของขอมูล

- ไมตองการให
ขอมูลเสียไป

- ขอมูลถูกไวรัส
เขาทําลาย

- มีระบบการ
ปองกันไวรัส

- ขอมูลไมเสียหาย
และถูกโจรกรรม

๒๕๕๕ ๐.๑

๒. ควบคุมและดูแลระบบ
ICT

- ตองการใหมี
ผูชํานาญการ
เฉพาะดานดูแล
ระบบ

- ใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานดูแลระบบ 

ซึ่งไมชํานาญการ

- พัฒนาเจาหนาที่ให
มีขีดความสามารถใน
การดูแลระบบ

 - ระบบสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒๕๕๕ ๐.๐๕



๕.สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปนของ
ความตองการดาน ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

ระบบเครือขายเสมือน 
(Virtual Private 
Network :VPN) เพื่อ
ตอบสนองตามประเด็น
ยุทธศาตรที่ ๑ การ
พัฒนาการใหบริการที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงาน
ที่มีภารกิจในการใหบริการ ตอง
พัฒนาคุณภาพการใหบริการและ
ตองมีระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อให
บรรลุตามประเด็นยุทธศาตรที่ ๑ 
โดยตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานเชิงรุกใหมากขึ้น เชน การ
จัดเจาหนาที่ไปใหบริการ ณ 
สถานประกอบการขนาดใหญ 
การดําเนินการเชิงรุกในเรื่องการ
ขยายความคุมครองสูแรงงาน
นอกระบบ(มาตรา ๔๐) การ
ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม 
เปนตน  จึงมีความจําเปนตองใช
ระบบงาน ICT -ระบบเครือขาย
เสมือน (Virtual Private 
Network :VPN) เพื่อการบริการ
ที่รวดเร็ว ถูกตอง และทันตอ
สถานการณทางเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ปจจุบันสํานักงาน
ประกันสังคมมี

ชองทางการใหบริการ
หลายชองทาง เชน
ธนาคาร ไปรษณีย  
e-service  เปนตน 
แตผูรับบริการสวน

ใหญจะติดตอที่
สํานักงานฯ เนื่องจาก
มีงานหลายอยางที่
จะตองติดตอ ทําให

สถานที่บริการมีความ
แออัด บางครั้งตอง
รอนาน สงผลให

ผูรับบริการเกิดความ
ไมพึงพอใจ

สํานักงาน
ประกันสังคมตอง
พัฒนาระบบ ICT ให
ทันสมัยและเพิ่มชอง
ทางการใหบริการที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูใชบริการ 
ไมตองเดินทางมา
ติดตอ ณ สํานักงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดเจาหนาที่ไป
ใหบริการ ณ สถาน
ประกอบการขนาด
ใหญ การปรับปรุง
ระบบการใหบริการ
ทางอินเตอรเน็ต เชน 
ระบบ e-payment   
e-claim เปนตน

ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการของ
สํานักงาน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวารอยละ ๘๕

ปงบประมาณ 
๒๕๕๓ เปนตนไป

๐.๑



๖.สํานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๑. e-Office ดานแรงงาน
การประชุมและพัสดุ

๑. การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพสูง

๑. มีไมครบทุกดาน
และไมครอบคลุมทุก
จังหวัด

๑. ครบทุกดานและ
ทุกจังหวัด

๑. e-Office ที่ได
มาตรฐานสากล

ปแรกของแผนฯ -

๗.สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

------
ระบบสารสนเทศของ เครื่องมือและอุปกรณ กรมการจัดหางาน

----- ------ ------
สํานักงานฯ พัฒนาโดย โปรแกรมใชในงาน กําหนด

กรมการจัดหางาน ตามภาระกิจที่

กรมการจัดกําหนด



๘.สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

ศูนยสารสนเทศ  ขอมูลของหนวยงาน
ปจจุบัน

ขอมูล  กระจัด
กระจาย

เปนศูนยรวมขอมูล สามารถคนหาขอมูล ปงบประมาณ ๑.๕

ที่เปนศูนยรวบรวม  
หนังสือ  

กระจัดกระจาย  ทําให
ยาก

อยูในแตละสวนงาน ขาวสารของจังหวัด ของทุกหนวยงานได พ.ศ.๒๕๕๕

เอกสารสิ่งพิมพ  วิทยุ ตอการคนหา  เสียเวลา  ในจุดเดียว

โทรทัศน คอมพิวเตอร  และไดขอมูลไมครบถวน  

โทรศัพท  ของจังหวัด  ที่
ให 

และเปนปจจุบัน

ทุกหนวยงานราชการ  

ประชาชนทั่วไป  สามารถ

คนหาขอมูลของจังหวัดได

ในที่เดียว

(ONE STOP SERVICE)



๙. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณทีเปนอยู
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๑.จัดใหมีการอบรม
พัฒนาทักษะบุคลากรที่
ดูแลดานระบบ
สารสนเทศในหนวยงาน

เพื่อพัฒนาทักษะ
บุคลากรที่ดูแลดาน
ระบบสารสนเทศ

บุคลากรดานระบบ
สารสนเทศใน
หนวยงานมีจํานวน
ไมเพียงพอ

จัดหาบุคลากรที่มี
ความรูดาน
สารสนเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญในการดูแล
ระบบเพิ่มขึ้น

มีเจาหนาที่ดานระบบ
สารสนเทศเพียงพอ
ตอระบบ ICT ที่จะ
เขามาในอนาคต

๒๕๕๔ ๐.๐๓

๒.ระบบฐานขอมูลที่
Link ไดถึงกันหมดทุก
หนวยงาน (เชน ขอมูลสํา
มะโนประชากร ชื่อ ที่อยู
และเลขบัตรประชาชน)

เพื่อความรวดเร็วและงาย
ตอการคนหาขอมูลใน
การปฏิบัติงาน

การคนหาขอมูลลา
ชาและไมเปน
ปจจุบัน

จัดใหหนวยงานมี
อุปกรณดาน ICT ที่มี
ความรวดเร็วและ
เพียงพอเพื่อรอบรับ
ระบบ ICT ในอนาคต

การคนหาขอมูลที่
ราบรื่นและรวดเร็ว
มากขึ้น ทําใหการ
ทํางานสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

๒๕๕๔ ๐.๕

๓.ระบบปองกัน
ฐานขอมูลของหนวยงาน
ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันการเสียหายและ
การรั่วไหลของขอมูล

เพื่อปองกันการเสียหาย
และการรั่วไหลของ
ขอมูลสาระบบใน
หนวยงานซึ่งเปนขอมูลที่
มีความสําคัญอยางมาก
ในการปฏิบัติงาน

ระบบปองกันที่ไม
เปนมาตรฐานและไม
มีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร

ระบบปองกันที่มี
ประสิทธิภาพ เชน
FireWall,AntiVirus,
Anti SpyWare ที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูง

ระบบปองกันที่มี
ประสิทธิภาพ เชน
FireWall,AntiVirus,
Anti SpyWare ที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูง

๒๕๕๔ ๐.๕



๑๐. สํานักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ๒

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที
เปนอยูในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

 ๑. ขอความรวมมือจาก
สวนราชการตางๆ เพื่อนํา
ขอมูลผูประกอบการที่
ตองดําเนินการจด
ทะเบียนกับสวนราชการ
นั้นๆ มาประมวลผล
ขอมูลและ นําเขา
ระบบงานของสรรพากร 
เชน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กรมการขนสงทาง
บก เปนตน

เนื่องจากมีผูประกอบการ
บางสวนที่มีรายไดจากการ
ดําเนินกิจการในทองที่ ยัง
ไมไดอยูในระบบงานของ
สรรพากร เพื่อประโยชนใน
การหลบหนีภาษีอากร

ไมมีการเชื่อมโยง
ขอมูลกับหนวย
ราชการดังกลาว

การเชื่อมตอและ
สามารถเรียกดูขอมูล
ดังกลาวได

ใหมีการเชื่อมตอ
ขอมูลนํารอง อยาง
นอย ๑ หนวยงาน

๒. ระบบงานที่เปน
ขอมูลเงินไดของ
ขาราชการและลูกจาง 
ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทุก
หนวยงาน เชน เงินไดที่
ไดรับทั้งป เปนตน

เพื่อใหการจัดเก็บภาษี
ถูกตอง ครบถวน และเปน
ธรรม

เนื่องจากมี
ขาราชการบางทาน
ไมยื่นแบบชําระ
ภาษีอากร

การเชื่อมตอและ
สามารถเรียกดูขอมูล
ดังกลาวได

ใหมีการเชื่อมตอ
ขอมูลนํารอง อยาง
นอย ๑ หนวยงาน



๑๑. สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที
เปนอยูในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

ระบบงาน ICT ที่
สํานักงานที่ดิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา มี
ความตองการคือ
ระบบงานสารบรรณแบบ
อิเล็กทรอนิกส ตาม
ยุทธศาสตร เพื่อ
เสริมสรางภูมิคุมกันทาง
สังคม และพัฒนา
คุณภาพวิถีชีวิตในการ
ทํางาน

๑. เพื่อพัฒนาและสราง
เครือขายความรวมมือจาก
ทุกภาค สวนในการทํางาน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

ปจจุบันนี้สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา
ยังไมมีระบบ ICT 
แบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

มีความตองการ 
ระบบงาน ICT แบบ
งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

๑. จะทําใหการ
จัดเก็บเอกสารงายขึ้น
และมีระบบดีขึ้น
๒. สะดวกตอการ
คนหาเอกสาร
๓. ไมเปลือง
งบประมาณในการ
จัดเก็บเอกสาร

ปงบประมาณ 
๒๕๕๖

๑๕



๑๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที
เปนอยูในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

- การจัดเก็บขอมูล จปฐ. 
และ กชช.๒ค

ใชในการประมวลผลขอมูล 
จปฐ. และ กชช.๒ค เพื่อให
ทราบถึงคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนชาว
อยุธยา 

การประเมินผลชา 
ไมรวดเร็ว ขาด
ความถูกตอง

ใชเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การประมวลผล

หนวยงานตางๆ ไดนํา
ขอมูล จปฐ. และ 
กชช.๒ค ไปใชในการ
กําหนดแผนงานและ
โครงการตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ

๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ๐.๑



๑๓. สํานักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่จําเปน
ตอภารกิจ/ยุทธศาสตร

ที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปน
ของความตองการดาน 

ICT

การประเมินสภาพเหตุการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ 

ICT ในอนาคต

ปงบประมาณที่คาด
วาจะดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที
เปนอยูในปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๑. ระบบปองกันการ
เสียหายของขอมูล

- ไมตองการใหขอมูลเสียไป - ขอมูลถูกไวรัสเขา
ทําลาย

- มีระบบการปองกัน
ไวรัส

-ขอมูลไมเสียหายและ
ถูกโจรกรรม

๒๕๕๕ ๐.๑

๒. ควบคุมและดูแลระบบ 
ICT

- ตองการใหมีผูชํานาญการ
เฉพาะดาน ดูแลระบบ

- ใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานดูแล
ระบบ ซึ่งไมชํานาญ
การ

- พัฒนาเจาหนาที่ให
มีขีดความสามารถใน
การดูแลระบบ

- ระบบสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒๕๕๕ ๐.๑

๓. มีฐานขอมูลที่ใช
ประกอบการตัดสินใจ 
ดวยการพัฒนาที่ถูกตอง 
ทันสมัย

- ระบบฐานขอมูลที่งายตอ
การบันทึกและคนหา
- การเขาบันทึกขอมูลยังไม
สะดวก ตองเปดหลาย
หนาตาง
- ขอมูลไมตรงกับความ
ตองการใชงาน

- ปองการเขาของ
ไวรัส

- พัฒนาระบบให
บันทึกงาย
- กําหนดรายงาน
ขอมูลใหตรงกับความ
ตองการของผูใช

- ระบบฐานขอมูลที่
ทันสมัยสะดวกตอการ
บันทึกคนหาในจุด
เดียว
- ระบบฐานขอมูลที่
ครบถวนถูกตองใชใน
การตัดสินใจ

๒๕๕๕ ๐.๑



๑๔. สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระบบงาน ICT ที่
จําเปนตอภารกิจ/
ยุทธศาสตรที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปนของ
ความตองการดาน ICT

การประเมินสถานการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ ICT ใน

อนาคต

ปงบประมาณ
ที่คาดวาจะ
ดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที่เปนอยูใน
ปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๑. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหอง
ประชุมศูนยราชการ
จังหวัด (ระบบ
เทคนิค,จอภาพ
,เครื่องเสียง
,ระบบVCS) 

๒.โครงการติดตั้ง
กลอง CCTV ภายใน
ศูนยราชการจังหวัด
และ ๑๖ อําเภอ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนจังหวัดหนึ่งที่ผูบริหาร
ให ความสนใจในการมา
ตรวจติดตามขอราชการ
อยางสม่ําเสมอ และจังหวัด
ประสพปญหาความไมพรอม
ของสถานที่จัดประชุม และ
ในก า รป ระชุ ม ก ร มกา ร
จั ง ห วั ด ป ร ะ จํ า เ ดื อ น มี
ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 
๒๐๐ คน

การรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ เปนปจจัย
สําคัญในการบริหารความ
เสี่ยง อีกทั้งกําลังคนในการ
เฝาระวังรักษาความ
ปลอดภัย มีไมเพียงพอเวลา
เกินเหตุทําใหไมสามารถ
จับกุมผูกระทําผิด และไมมี
หลักฐานเชื่อมโยงถึง
ผูกระทําผิด

หองประชุมศาลากลาง
จังหวัด ซึ่งเปนหองใหญมีผู
เขาประชุมจํานวนมาก แต
อุปกรณโสตฯที่ใชรองรับการ
ประชุม มี สภาพเกา ทั้ง
ระบบภาพ และระบบเสียง 
ยังลาสมัยและใชงานมาเปน
เวลานาน ทําใหผูรวม
ประชุมเห็นภาพการนําเสนอ
ในที่ประชุมไมชัดเจนและไม
ทั่วถึง

ภายในศูนยราชการจังหวัด
และที่วาการอําเภอ มีกําลัง
เจาหนาที่ดูแล รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการไม
เพียงพอ ทําใหเวลาเกินเหตุ
หรือมีเหตุการณเกิดขึ้น ไม
สามารถจับตัวผูกระทําผิด 
หรือมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู
กอเหตุได

ปรับปรุงหองประชุม
ทางดานกายภาพ 
และระบบอุปกรณ
โสตใหทันสมัย
สามารถประมวลผล
ไดรวดเร็ว ทําใหการ
นําเสนอภาพและ
เสียงในการประชุมมี
ความชัดเจนและ
ทั่วถึง

ติดตั้งกลอง CCTV
ในจุดที่สําคัญของ
ศูนยราชการจังหวัด
และที่วาการอําเภอ

จังหวัดมีเครื่องมืออุปกรณ
ในการจัดประชุมเพื่อ
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและสวน
ราชการ มีระบบโสตที่มี
ประสิทธิภาพ ผูรวม
ประชุมสามรถรับชมและ
รับฟงการนําเสนอในที่
ประชุมไดอยางชัดเจนและ
ทั่วถึง
 

จังหวัดมีเครื่องมือชวยใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ที่รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ
และสามารถเก็บรวบรวม
เปนหลักฐานสําคัญ เมื่อ
เกิดเหตุ ทําใหเชื่อมโยงถึง
ผูกระทําผิดได

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๓
ศูนยราชการ

จังหวัด

๒๕๕๓
ที่วาการ
อําเภอ

๑๖ อําเภอ

๐.๖

๐.๙

๐.๘

๐.๘



ระบบงาน ICT ที่
จําเปนตอภารกิจ/
ยุทธศาสตรที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปนของ
ความตองการดาน ICT

การประเมินสถานการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ ICT ใน

อนาคต

ปงบประมาณ
ที่คาดวาจะ
ดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที่เปนอยูใน
ปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๓.โครงการจัดหา
คอมพิวเตอรและ
ระบบปองกันไวรัส
คอมพิวเตอรสําหรับ
การดําเนินการดาน
ยุทธศาสตร-บุคคล-
ขอมูล-การ
อํานวยการ ของ
สํานักงานจังหวัด   

๔. เพิ่มศักยภาพศูนย
การประชุมและ
ใหบริการขอมูล
ขาวสารจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองคกร และการ
ใหบริการเปนไปอยาง
รวดเร็วและถูกตอง

จังหวัดประสพปญหาความ
ไมพรอมของสถานที่และ
อุปกรณ จัดการประชุม 
โดยเฉพาะหองประชุมผาน
ระบบ Video Conference

ใชงานมาแลวเกิน ๕ ป มี
ประสิทธิภาพต่ําทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชา และขอมูล
ชํารุดเสียหาย 

อุปกรณโสตฯที่ใชรองรับการ
ประชุม มี สภาพเกา ทั้ง
ระบบภาพ และระบบเสียง 
การทํางานชา ทําใหผูรวม
ประชุมเห็นภาพการนําเสนอ
ในที่ประชุมไมชัดเจนและไม
ทั่วถึง

อุปกรณตอพวงหรือ
ทดแทนที่หมดสภาพ
หรือใชงานเกิน ๕ ป
และจัดหาเพิ่มเติม
ใหมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงหองประชุม
ทั้งทางดานกายภาพ 
และระบบอุปกรณ
โสตใหทันสมัย
สามารถประมวลผล
ไดรวดเร็ว ทําใหการ
นําเสนอภาพและ
เสียงในการประชุมมี
ความชัดเจนและ
ทั่วถึง และมีระบบ
ฐานขอมูลเชื่อมโยง
ประกอบการประชุม

ใหบริการเปนไปอยาง
รวดเร็ว และถูกตอง และ
ขอมูลไมชํารุดเสียหาย

จังหวัดมีเครื่องมืออุปกรณ
ในการจัดประชุมเพื่อ
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและสวน
ราชการ มีระบบโสตที่มี
ประสิทธิภาพ ผูรวม
ประชุมสามรถรับชมและ
รับฟงการนําเสนอในที่
ประชุมไดอยางชัดเจนและ
ทั่วถึง มีฐานขอมูลสําคัญ
ของจังหวัดพรอมเรียกใช
งาน และมีเครือขายที่
ทันสมัย

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๐.๔

๒



ระบบงาน ICT ที่
จําเปนตอภารกิจ/
ยุทธศาสตรที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปนของ
ความตองการดาน ICT

การประเมินสถานการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ ICT ใน

อนาคต

ปงบประมาณ
ที่คาดวาจะ
ดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที่เปนอยูใน
ปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๕.โครงการพัฒนา
ระบบสงขาวสารผาน
เว็บไซต

๖.โครงการพัฒนา
ระบบการติดตามผล
แผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน ๑

๗. โครงการจัดทํา
ปายประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกส 

สวนราชการมีความจําเปนที่
จ ะ ต อ ง ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
ขาวสารของสวนราชการ 
ขึ้น Website ของจังหวัด
แล ะ ไม เ สี ย เ ว ล า ในกา ร
ดําเนินการ

จังหวัดขาดชองทางการ
ติดตามผลของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดที่รวดเร็ว ทันสมัย

จังหวัดเพิ่มชองทางการ
สื่อสารถายทอดทิศทาง
องคกรสูบุคลากร ใหทั่วถึง
เพิ่มประสิทธิภาพการรับ-สง
หนังสือ  ทั้งในดานลด
คาใชจายและเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

จังหวัดใหบริการสวน
ราชการใหสามารถ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของสวนราชการ
ผาน Website จังหวัดซึ่ง
ตองสง file ให Admin เปน
ผูดําเนินการ

ในการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ใน
ปจจุบัน ใหสวนราชการสง
เอกสาร รายงานมาที่จังหวัด

สื่อสารทิศทางองคกรสู
บุคลากรโดยการจัดประชุม
หรือเผยแพรโดยเอกสาร

ออกแบบ/จัดทํา
ระบบสงขาวสารผาน
Website ของจังหวัด
โดยออกแบบใหสวน
ราชการ สามารถ
ดําเนินการองได โดย
จัดการผาน Website 
จังหวัดไดเลย

ออกแบบ/จัดทํา
ระบบการติดตามผล
แผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน ๑

ติดตั้งปายไฟวิ่ง
ประชาสัมพันธ
ทิศทางองคกรและ
ประชาสัมพันธ
ขาวสารของผูบริหาร
และสวนราชการ

จังหวัดมีระบบสงขาวสาร
ผาน Website ของจังหวัด
โดยสวนราชการ สามารถ
ดําเนินการองได โดย
จัดการผาน Website 
จังหวัดไดเลย ทําใหลด
เวลา คาใชจาย สะดวก 
รวดเร็ว

จังหวัดมีชองทางการ
รายงานผลของแผนพัฒนา
จังหวัดทางระบบ 
Internet เพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาของ
โครงการตางๆ 

จังหวัดมีชองการ
ประชาสัมพันธนโยบาย
และขาวสารของสวน
ราชการไดทั่วถึงมากขึ้น
สะดวก รวดเร็ว ขึ้น

๒๕๕๒

๒๕๕๒

๒๕๕๒

-

๐.๐๙

๐.๐๗๒



ระบบงาน ICT ที่
จําเปนตอภารกิจ/
ยุทธศาสตรที่ตองมี

เหตุผลและความจําเปนของ
ความตองการดาน ICT

การประเมินสถานการณ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังถามีระบบ ICT ใน

อนาคต

ปงบประมาณ
ที่คาดวาจะ
ดําเนินการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ลานบาท)

สภาพการณที่เปนอยูใน
ปจจุบัน

สิ่งที่ตองพัฒนาตอไป
ในอนาคต

๘. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส

๙.โครงการพัฒนา
บุคลากรดาน
สารสนเทศจังหวัด 

๑๐.โครงการจัดการ
ความรูบุคลากรของ
สํานักงานจังหวัดเพื่อ
การบริหารงานดาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการภายในจังหวัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานดาน ICT ของ
บุคลากรสํานักงานจังหวัด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการภายในจังหวัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานดาน ICT ของ
บุคลากรสํานักงานจังหวัด

การดําเนินงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสที่ผาน
มา ระบบไมสมบูรณมากนัก
และการใชงานยาก 

ปจจุบันผูปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการ ยังขาดความรู
ในบางหลักสูตร

ปจจุบันผูปฏิบัติงานดานICT
ของสํานักงานจังหวัดยังขาด
ความรู ความเขาใจในดาน 
ICT ที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้น

จัดหา/พัฒนาระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสที่
ทันสมัย ใชงานงาย 
ใชงานผานระบบ
Internet 

ปรับปรุงหลักสูตร
สารสนเทศที่ติดตั้ง/
พัฒนาขึ้นมาใชงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหทันตอการใชงาน
ระบบใหม ๆ

จัดการความรูภายใน
องคกร เพื่อพัฒนา
บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดใหทันตอการ
ใชงานระบบใหมๆ ที่
ติดตั้งใชงาน

มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
เชื่อมโยงกันไดทุกสวน
ราชการ ลดเวลา และ
คาใชจาย

บุคลากรของสวนราชการ
มีความรู ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
และสามารถนําไปใช
ประโยชนในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรของสํานักงาน
จังหวัดมีความรูดานICT
เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
นําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒๕๕๔

๒๕๕๔

๒๕๕๔

- 

๐.๐๓๘ 

๐.๐๐๕



คําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่      ๒๒๑๗  / ๒๕๕๓

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
..................................................           

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบใหทุกกระทรวง   กรม  รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา และ/หรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่ ๒)  ของประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ ซึ่งตอมา  กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖  และใหทุกจังหวัดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด  
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖   ใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖  ดวย  นั้น

 เพื่อใหการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๖ ดําเนินการไดสอดคลองกับเจตนารมณขางตน  และการปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของจังหวัดไดอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดปของแผนแมบทที่ประกาศใชแลวไดอยางตอเนื่อง    จังหวัดจึง
ไดยกเลิกคําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ ๕๖/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑  และแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบดวย      

๑.  รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานกรรมการ
ที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด

๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  ที่ปรึกษา
๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือผูแทน  ที่ปรึกษา
๔.  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  กรรมการ
๕.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  กรรมการ
๖.  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  กรรมการ

                ๗. อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน                               กรรมการ              
๘.  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  กรรมการ
๙.  เกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน                       กรรมการ  

               ๑๐.  พาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน                                    กรรมการ
               ๑๑.  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     กรรมการ
                          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน
               ๑๒. วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  กรรมการ
               ๑๓. แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือผูแทน                                    กรรมการ



- ๒ -

                   ๑๔. พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือผูแทน                         กรรมการ               
                   ๑๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน              กรรมการ
                   ๑๖. หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน กรรมการ
                   ๑๗. สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  กรรมการ                                       
                   ๑๘. ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน กรรมการ                      
                   ๑๙. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต  ๑ หรือผูแทน  กรรมการ

     ๒๐. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  ๒  หรือผูแทน  กรรมการ
                   ๒๑. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน                 กรรมการ
                   ๒๒. ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผูแทน  กรรมการ
     ๒๓. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เขต ๑ หรือผูแทน  กรรมการ
                   ๒๔. หัวหนาสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                 กรรมการ/ เลขานุการ
                   ๒๕. หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร                       กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

           สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                     ๒๖. นายชางไฟฟา กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร              กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

           สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ๒๗. นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่  
๑.  จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใหสอดคลองกับ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  และของกระทรวงมหาดไทย   ทุกหวงระยะเวลาที่
กําหนด  โดยครั้งแรกใหจัดทําแผนแมบทฯ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖  แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบ   
และดําเนินการตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดแผนแมบทฯ ฉบับเดิม    
                     ๒.  ประสานงานและบูรณาการแผนงาน/ โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของราชการ
หนวยงานในจังหวัดไวดวยกัน เพื่อใหมองภาพรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของจังหวัด

๓. พิจารณาจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย นํามาใชในการบริหาร
ราชการของจังหวัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                     ๔. สรางเครือขายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัด ทั้งดานการพัฒนา
บุคลากร ดานวิชาการ ดานเทคนิคเครือขายความเร็วสูง ใหครอบคลุมทั่วถึงทุกภาคสวน

๕.  ดําเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามที่จังหวัดมอบหมาย

      ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
                                                          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓

 
  (นายวิทยา  ผิวผอง)
 ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



คําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่  ๓๑๕๐  / ๒๕๕๓

เรื่อง  แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

..................................................           

 ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีคําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่  ๒๒๑๗/ ๒๕๕๓             
ลงวันที่  ๑๔   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๓  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขึ้น ๑ คณะ  แตยังไมครอบคลุมภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
อยางเหมาะสม   นั้น

 เพื่อใหการจัดทําแผนแมบทเกิดประสิทธิภาพ  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
    ๑.  หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๑ สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กรรมการ

หรือผูแทน
    ๒.  ผูจัดการองคการโทรศัพท หรือผูแทน      กรรมการ
    ๓.  ผูจัดการไปรษณียไทย หรือ ผูแทน       กรรมการ

      ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
                                                           
                                    สั่ง  ณ  วันที่    ๗     ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓

(นายทวี  นริสศิริกุล)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


