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โครงสรางการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

สวนอํานวยการ สวนยุทธศาสตร 

สารสนเทศฯ 

สวนเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สวนติดตาม

ประเมินผลฯ 

สวนโครงสราง

พื้นฐานฯ 
สวนเทคโนโลยี

การสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 - 12 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานวัสดุส่ือสาร 

- งานงบประมาณส่ือสาร 

- กลุมแผนงาน 

- กลุมวิเคราะหและ    

  มาตรฐานเทคโนโลยีฯ 

- กลุมพัฒนาบุคลากร  

  บุคคล 

-  ดานเทคโนโลยีฯ 

- ฝายประสานงาน 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ 

- ฝายพัฒนาระบบ 

  คอมพิวเตอร 

- ฝายติดตามและประเมินผล 

  เชื่อมโยงระดับบน 

- ฝายติดตามประเมินผล 

  องคกร 

- ฝายติดตามและประเมินผล 

  การลงทุนพัฒนาบริการ 

  ส่ือสารและสารสนเทศ 

- ฝายเชื่อมโยงเครือขาย 

  สารสนเทศและการส่ือสาร 

- ฝายบริหารจัดการ 

  เครือขาย 

  ส่ือสารและสารสนเทศ 

- ฝายบํารุงรักษาเครือขาย 

  ส่ือสารและสารสนเทศ 

- ฝายวีดิทัศนทางไกล 

  และการประชุม 

- ฝายบริการส่ือสารทั่วไป 

- ฝายส่ือสารดานความม่ันคง 

  และรักษาความปลอดภัย 

- ฝายวิทยุและดาวเทียม 

- ฝายเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 - ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 



แผน ICT 
สป. 

สารสนเทศ    สื่อสาร 

งาน ICT ที่ศูนยเทคโนโลยีฯ สนับสนุนงานจังหวัด 

จว. 

* บริหารจัดการ/เชื่อมโยง/บํารุงรักษาเครือขาย   
   สารสนเทศ 

* ถายทอด VCS  ติดตั้งบํารุงรักษา CCTV ระบบ 
  โทรทัศน วิทยุ ดาวเทียม 

        

 

 

 

∗ จัดทําแผนแมบท ICT มท. / สป.มท 

∗ พัฒนาบุคลากรดาน ICT. 

 

 

 

 

* พัฒนาขอมูลสารสนเทศของ มท.และ จว. 

* เปนศูนยกลางประธานขอมูลสารสนเทศของสวนกลาง  

       และสวนภูมิภาค 

* ดูแลศูนยขอมูลเพื่อการบริหารและการวางแผนของ มท./ จว. 
 

        
 

 นายชางไฟฟา 

 หัวหนากลุมงานขอมูล / นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 



* งานโครงการพระราชดําริ * งานศูนยดํารงธรรม จว.      * งาน สคบ. 

* งานศูนยยาเสพติด      * งานปองกันปราบปรามทุจริต.       * งานวิเทศสัมพันธ 

* งานปลูกตนไม  * งานสงเสริมการทองเท่ียว      * งานสภากาแฟสัญจร 

     * งานประชาคมอาเซียน      * งานอนุรักษพลังงาน              * งานควบคุมภายใน จว. 

* งานอาคารสถานท่ี  * งานจัดต้ังมหาวิทยาลัย      * งานกํากับตัวชี้วัดในภาพรวม 

* งาน กอ.รมน.จว.                  * งานโครงการบําบัดทุกข 

                                           บํารุงสุข ABC 

                          

                              .....................เปนตน 

งานอื่นๆที่หัวหนากลุมงานขอมูลไดรับมอบหมาย 



∗กลุมเปาหมาย : รอง ผวจ. ( CIO ) / หน.สนจ. / นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

       นักวิชาการคอมพิวเตอร / นายชางไฟฟา  

       รวม 240 คน (รอยละ 52 ของกลุมเปาหมายทั้งหมด) 

สรุปผลสํารวจความคาดหวังในการทํางานของกลุมขอมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด 

เพศชาย :  รอยละ 75  

อายุ   :  41 - 50 ป รอยละ 35                  มากกวา 51 ป รอยละ 33 

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท รอยละ 56             ปริญญาตรี รอยละ 33 



บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงของผูบริหารและ

บุคลากรในสังกัดกลุมงานขอมูลสารสนเทศ 

ที่  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับที่คาดหวัง ระดับที่เปนจิรง 

คาเฉลี่ย การแปลผล คาเฉลี่ย การแปรผล 

1 
มีการจัดระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด/ศูนยขอมูล

กลางกระทรวงมหาดไทยท่ีครอบคลุม ถูกตอง และ ทันสมัย  
2.84 มาก 1.97 ปานกลาง 

2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถสืบคน

หรือขอขอมูลผานทางระบบดังกลาวได 
2.8 มาก 2.08 ปานกลาง 

3 การจัดทําและบริหารจัดการเว็บไซตจังหวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพและหนวยงานในจังหวัด สามารถนําเขาและ

ปรับปรุงขอมูล 

2.85 มาก 2.21 ปานกลาง 

4 การเปนศูนยกลางประสานขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัด 2.81 มาก 2.01 ปานกลาง 

รวมคาเฉลี่ย 2.8 มาก 2.1 ปานกลาง 



ที่      ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร  
ระดับที่คาดหวัง ระดับที่เปนจิรง 

คาเฉลี่ย การแปลผล คาเฉลี่ย การแปรผล 

5 การบํารุงรักษาระบบแมขายและรักษาความปลอดภัยและการ

ใหบริการดานสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
2.8 มาก 2.25 ปานกลาง 

6 การควบคุมดูแล และซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ

เครือขายผูบริหารของจังหวัด และกลุมงานในสังกัดสํานักงาน

จังหวัด 
2.76 มาก 2.3 ปานกลาง 

7 การถายทอดการประชุมระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS)ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
2.88 มาก 2.9 มาก 

8 การติดตั้งบํารุงรักษาระบบโทรศัพทในบริเวณศาลากลาง

จังหวัดและบานพักผูบริหาร รวมท้ังโทรศัพทเครือขาย

มหาดไทย 

2.74 มาก 2.4 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 2.83 มาก 2.5 มาก 

บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงของผูบริหารและ

บุคลากรในสังกัดกลุมงานขอมูลสารสนเทศ 



ที่   ดานการบริหารจัดการ 
ระดับที่คาดหวัง ระดับที่เปนจิรง 

คาเฉลี่ย การแปลผล คาเฉลี่ย การแปลผล 

9 มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 2.75 มาก 1.82 ปานกลาง 

10 มีระบบการติดตาม เผาระวัง และเตือนภัย (Warning 

System) 
2.7 มาก 1.83 ปานกลาง 

11 มีระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 2.7 มาก 1.98 ปานกลาง 

12 มีการจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด(แผน 

4 ป/ แผนประจําป) 
2.65 มาก 1.94 ปานกลาง 

13 การทําหนาท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหา

คอมพิวเตอรของจังหวัด 
2.65 มาก 2.45 ปานกลาง 

รวมคาเฉลี่ย 2.7 มาก 2 ปานกลาง 

บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงของผูบริหารและ

บุคลากรในสังกัดกลุมงานขอมูลสารสนเทศ 



ที่       ดานการพัฒนาบุคลากร  
ระดับที่คาดหวัง ระดับที่เปนจิรง 

คาเฉลี่ย การแปลผล คาเฉลี่ย การแปรผล 

14 
บุคลากรไดรับการพัฒนาดานการบริหารจัดการ/และแนวคิด

ใหมๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ

พัฒนาจังหวัด 

2.81 มาก 1.76 ปานกลาง 

15 
บุคลากรไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารตามความจําเปน 
2.72 มาก 1.83 ปานกลาง 

รวมคาเฉลี่ย 2.8 มาก 1.8 ปานกลาง 

บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงของผูบริหารและ

บุคลากรในสังกัดกลุมงานขอมูลสารสนเทศ 



แสดงความคาดหวังและความเปนจริง ของกลุมเปาหมาย 
 1. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ดานเทคโนโลยีสื่อสาร 

3. ดานการบริหารจัดการ 

4. ดานการพัฒนาบุคลลากร 
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∗ มีความรู ทักษะ ดาน ICT ในระดับที่สามารถส่ือสาร และบริหารจัดการ 

 

∗ เปดใจรับความกาวหนาทางดาน ICT และพรอมประยุกตใชงาน 

 

∗ ออกแบบและใหคําปรึกษา แนะนําแกทีมงาน และผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

∗ คิดในเชิงสรางสรรค เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนนวัตกรรมในการบรหิารงาน 

(Management tool) 

คุณลักษณะสําคัญของหวัหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ไดจากแบบสํารวจความคิดเหน็ 
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