
โดย นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกลุ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพฒันาการใช้เทคโนโลยแีละการส่ือสาร  

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ไปรษณีย ์ TOT CAT MICT 

กระทรวง 

มหาดไทย 

กรมการ 

ปกครอง 

จงัหวดั 

นครนายก 
EGA 

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2555 





ลักษณะโครงการ (SMART PROVINCE) 

หลกัการ 

การรวบรวมข้อมูลแบบบูรณาการ 
เพื่อการบริหารงาน 

การให้บริการประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิต      
และสังคมอุดมปัญญา 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 



SMART PROVINCE TO SMART THAILAND 

จังหวดัอจัฉริยะคอือะไร 

จังหวดัสนับสนุนการด าเนินงานอย่างไร 

กระทรวงสนับสนุนการด าเนินงานอย่างไร 



5 Key ICTs of NYSP (13/68) : CISEE 
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1. Communication  
2. Information  
3. Services 
4. Education  
5. Economy 

Quality of Life  
and 

Wisdom Society 
(QW)  

Communication 
(C) 

Information 
(I) 

Services 
(S) 

Education 
(E) 

Economy 
(E) 



จุดบรกิารสาธารณะ 

ขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน 

Communication 

ที่ท าการ
หน่วย
ราชการ 

Free WiFi 



ระบบ Communication Directory 

NY-Apps 

 Chat 
 VOIP call 
 Video call 
 Email 

NY 
Social 

platform 

Communication 



NY-TOUR 

Internet 

ระบบการจองที่พัก 

Front 
end 

Reservation engine 

Payment GW 

Web site 

Mobile site 

Web site “Tour-NY.com”  

Communication 

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่มีสถานทีท่่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พกั
ทีน่่าสนใจหลายแห่ง รวมถึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ การเดินทางสะดวก 



NY-Ecommerce 
Communication 

หน้าร้านของ Nakhonnayok eCommerce ท าให้สามารถ
น าสินค้าเข้าสู่ catalog ได้โดยง่าย รวมถึงการอัพเดต
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา 



ระบบ Web site กลางของจงัหวดั  Information 



ระบบ Web site กลางของจงัหวดั  
หนา้เพจ หน่วยงานราชการ ภายในจงัหวดั รูปแบบเดียวกนั  

Information 



ระบบ Web site กลางของหมู่บา้น Information 



ระบบ Web site กลางของหมู่บา้น Information 



ระบบ Web site กลางของหมู่บา้น 

ท าเนียบผูน้ าหมู่บา้น 

Information 



ระบบงานทัว่ไป 

ระบบการลงประชามต ิ

ระบบการประชาสมัพนัธเ์สยีงตาม

สาย 
ระบบรายงานเหตกุารณ์ 

ระบบ Web site กลางของหมู่บา้น Information 



ระบบขอ้มูลขอ้มูลข่าวสารจงัหวดัอจัฉรยิะ (GIS) 

ขอ้มูลบนแผนที่ 

Information 



ระบบขอ้มูลขอ้มูลข่าวสารจงัหวดัอจัฉรยิะ (GIS) 

แผนที่หมู่บา้น และขอ้มูลบา้นและคน  

Information 



ขอ้มูลบา้น 
ขอ้มูลคนในบา้น 

ภาพบา้น 

ระบบขอ้มูลขอ้มูลข่าวสารจงัหวดัอจัฉรยิะ (GIS) Information 



ระบบส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลอจัฉรยิะ (Smart Survey) 

การส ารวจเกบ็พกิดัและภาพถา่ยของบา้น การส ารวจเกบ็ขอ้มูล ต่างๆ 

Information 



ระบบบรหิารการเงนิและงบประมาณแบบบูรณาการ (PPB) 

แสดงแผนภมูิขอ้มูลงบประมาณประจ าปี 

Information 

ระบบบรหิารการเงนิและงบประมาณ แบบบูรณาการ  



หอ้งปฏบิตักิารอจัฉรยิะ ระดบั จงัหวดั / อ าเภอ 

เพื่อการบรหิารของผูบ้รหิาร 

ประชมุทางไกล ผ่านระบบ web conference 
จากจงัหวดัถงึหมู่บา้น 

ระบบศูนยป์ฏบิตัิการอจัฉรยิะ (IOC) Information 



งานบรกิารโดยใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเพยีงใบเดียว 

ใหบ้รกิาร 

การคดัลอกส าเนาบตัร 

ใหบ้รกิาร 

ตรวจสอบสทิธิต่างๆ  

ณ จุดใหบ้รกิาร 

Services 

ลงชื่อ     ส ำเนำถกูตอ้ง 



ณ ศูนย์ข้อมูล เรียนรู้ บริการ 
เลอืกต้ัง และเศรษฐกจิชุมชน (ศขบ.) 

Services 
งานบริการ ณ จุดเดียว ONE STOP SERVICEs 



ระบบบริหารโรงเรียน  แบบบูรณาการ 
Dash Board  ข้อมูลนักเรียน, ผลการ
เรียน,  ข้อมูลสรุป, สถิติ และข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผน
และพัฒนาโรงเรียน 

ขอ้มูลแสดงผลการเรยีนของนกัเรยีนของครูผูส้อนรายวิชา 

ขอ้มูลแสดงพฒันาการของนกัเรยีน  

Education 



ผูป้กครอง 

สามารถ 

ระบบบริหารโรงเรียน   แบบบูรณาการ 

แสดงขอ้มูลการลงทะเบียน 

แสดงขอ้มูลการใหค้ะแนนแตล่ะรายวิชาของครูผูส้อน 

แสดงผลการเรยีน เกรดเฉลี่ย รายภาคเรยีน 

Education 

แสดงขอ้มูลผลการเรยีน ทกุรายวชิา 

ดูผลการเรียน, ความเห็นคร,ูตารางเรียน, 
การมาเรียน, พฤติกรรม และข้อมูลต่างๆ 
ของบุตรหลานผ่าน Web 



ระบบสนับสนุนการเรยีนการสอนแบบ 4 มิต ิEducation 



ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ 4 มิต ิEducation 



ชุมนุมสหกรณ์
อ าเภอ 

สหกรณ์
ต าบล ส่งออกสินค้า 

จังหวัด 

จังหวัด
อื่นๆ 

นอก
ประเทศ ชุมนุม

สหกรณ์
จังหวัด 

ข้อมูลการสั่งซื้อระดับ
อ าเภอ , จังหวัด 

ข้อมูลการสั่งซื้อ
ระดับประเทศ 

ระบบสหกรณ์ 

ส่งสินค้าออก 

สมาชิก 

วิสาหกิจชุมชน 

Economy 



การด าเนินงาน..เพือ่การเป็นจงัหวดัอจัฉรยิะ 

จังหวัด ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานจังหวัดต้นแบบภูเกต็ ดงัน้ี 
1. สนับสนุนพื้นที ่สถานที่ ระบบไฟฟ้า และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส าหรับ ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ 
(Intelligent Operation Center : IOC) ระดับจังหวัดและระดบัอ ำเภอ 

2. สนับสนุนพื้นที่ สถานที่ ณ สถานที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ศาลากลางหมู่บ้าน วัด หรือสถานที่อื่นๆ 

ที่เหมาะสม  ระบบไฟฟ้า และบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อจัดตั้งเป็น ศูนย์ข้อมูล เรียนรู้ บริการ 
เลือกต้ัง และเศรษฐกิจชุมชน (ศขบ.) 

3. สนับสนุนขอ้มูล สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะ และให้
ความร่วมมือในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงาน 



การด าเนินงาน..เพือ่การเป็นจงัหวดัอจัฉรยิะ 

4. สนับสนุนพื้นที่ สถานที่ ในการจัดประชุม อบรม/สมัมนา และหรอืกจิกรรมอืน่ใด อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานจงัหวดัอจัฉรยิะตน้แบบ 

6. ให้ความร่วมมือในการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์จากระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ให้คุ้มค่าและใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการด าเนนิงาน 

7. ให้ความร่วมมือในการก ากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. สนับสนุนบุคลากรในการประสานงาน ติดตาม และช่วยเหลือ ในการด าเนินงานโครงการ 

จังหวัด ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานจังหวัดต้นแบบภูเกต็ ดงัน้ี 



การด าเนินงาน..เพือ่การเป็นจงัหวดัอจัฉรยิะ 

กระทรวงไอซีที ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานจงัหวดัต้นแบบภูเกต็ ดงัน้ี 

1. สนับสนุนโครงขา่ย สญัญาณอนิเทอรเ์น็ต และระบบ WiFi ใหค้รอบคลมุการใชง้าน 

2. สนับสนุน โตะ๊ เกา้อี้ ระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ พร้อมติดตั้ง ณ สถานที่ที่จังหวัดให้การ
สนับสนุนและจัดหาให้ 

4. สนบัสนุนการจดัฝึกอบรม/สมัมนาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาบคุลากรในการ

ด าเนินงานจงัหวดัอจัฉรยิะตน้แบบและตน้แบบพนกังานของรฐัและอาสาสมคัรอจัฉรยิะ 

5. สนับสนุนการส ารวจ จัดเก็บและน าเข้าข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดสร้ำงเป็นฐำนข้อมูล 

6. สนับสนุนบุคลากร ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  

3. สนับสนุนคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Tablet) เพือ่การใชง้าน  



ที ่ รายละเอยีดงาน 
เดอืนที่ด าเนินการ ตั้งแต่ พ.ค. 57 

พ.ค. 57 

ม.ิย. 57 

ก.ค. 57 

ส.ค. 57 

ก.ย. 57 

ต.ค. 57 

พ.ย. 57 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงและร่วมลงนาม MOU  8 สป.ทก  และจังหวดัภูเกต็ 

2 ด าเนินการจัดหาระบบและอุปกรณ์ สป.ทก  

3 - ประชุมช้ีแจงผู้ปฏิบตัิงาน ระดบั 
อ าเภอ/หมู่บ้าน เพือ่เตรียมความพร้อม              
- ส ารวจสถานทีด่ าเนินการ 

สป.ทก  และจังหวดัภูเกต็ 

4 จัดเกบ็และน าเข้าข้อมูล สป.ทก  และจังหวดัภูเกต็ 

5 ติดตั้งระบบโครงข่ายการส่ือสาร สป.ทก  

6 ติดตั้งระบบคอมพวิเตอร์  สป.ทก  

7 ติดตั้งระบบพร้อมทดสอบระบบงาน  สป.ทก  และจังหวดัภูเกต็ 

8 ฝึกอบรมและประเมนิผล สป.ทก  และจังหวดัภูเกต็ 

9 เปิดการใช้งาน ให้บริการ  1 จังหวดัภูเกต็ 

แผนการด าเนินงาน จงัหวดัภูเก็ต 



ก่อน หลงั 



ขอ้ควรพจิารณาในการคดัเลอืก คือ 

การเตรียมอาคาร/สถานที่ด าเนินงาน ศขบ. 

ศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือทีท่ าการผู้ใหญ่บ้าน 
ทีส่ะดวก ปลอดภัย เหมาะแก่การให้บริการประชาชน 

1. ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องมีความพร้อม 
2. ควรเป็นจุดศูนย์กลางหมู่บ้าน และเป็นสถานท่ี ที่มีบ้านคนอาศัยอยู่รอบๆ 
3. เป็นอาคารที่มีความปลอดภัยในการเก็บอุปกรณ์ฯ 
4. มีไฟฟ้า /ประปา เข้าถึงแล้ว 
5. มีเส้นทางเข้า-ออก ได้ โดยสะดวก 
6. มีพื้นที่บริเวณพอสมควร ส าหรับใช้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ รอบ ศขบ. 
7. สะดวกแก่การใช้งานและให้บริการประชาชน 
 



1. ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้าน 
2. ข้อมูลท าเนียบผู้บริหาร 
3. ข้อมูลกลุ่ม/องค์กรภายในหมูบ่้าน 
4. ข้อมูลคนพิการ/คนด้อยโอกาส 
5. ข้อมูลกลุ่มอาชีพ / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
6. สภาพปัญหา/สาเหต/ุแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
   ภายในหมู่บ้าน 
7. แผนงานและโครงการต่างๆ  
8. โครงการพัฒนาที่ด าเนินการภายในหมูบ่้าน 
9. ข้อมูลด้านการเกษตร > พืช/ประมง/ปศุสัตว์ 
10. ข้อมูล OTOP และการท่องเท่ียว ของหมู่บ้าน 
11. ข้อมูล ศาสนสถาน 
12. ข้อมูล จปฐ. / ข้อมูล กชช.2ค 
13. ภาพหมู่บ้าน / ภาพกิจกรรม / ภาพผู้น าหมู่บ้าน 
 
  
 

การเตรียมข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบเบือ้งต้น ของเวบ็ไซต์หมู่บ้าน 



การตดิต ัง้ระบบการตดิต่อสือ่สาร 
 

โครงข่ายการสื่อสาร (Internet) ใน ศขบ. 
         - สาย Fiber Optic  
         - เทคโนโลยี FTTx ความเร็ว Upload 3 Mbps  / Download 20 Mbps  
         - ตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต แบบ Free WiFi (Access Point) 
          



การติดต้ังคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ณ ศขบ. ประกอบด้วย 
1. คอมพิวเตอร์ Pc  
2. ปริ้นเตอร์  (Printer) 
3. เครื่องสแกนอร์ (Scanner) 
4. เครื่องอ่านการ์ด (Card Reader) 
5. ล าโพง (Speaker) 
6. ไมค์โครโฟน (Microphone) 
7. กล้อง (Camera) 
8. เครื่องส ารองไฟ (UPS) 
9. โต๊ะคอมพิวเตอร์ + เก้าอี้ 

ชุด computer 

ชุด Conference 
ไมค์ + ล าโพง + กล้อง 

เครื่องอ่านบัตร 
เครื่องส ารองไฟ 

เครื่องสแกนเนอร ์

เครื่องปร้ินเตอร์เลเซอร์ 
ล าโพง 

ไมค์ 
กล้อง โต๊ะ+เก้าอี้ 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 





เพือ่การปฏบิตังิาน จะฝึกอบรมการใชง้านระบบ เจา้หนา้ที่ประจ าศูนย ์ศขบ. 
โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 

    1. การลงทะเบยีน ผูใ้ชง้าน 

 2. การเปิด-ปิด ระบบงาน และการใชอ้ปุกรณ์ต่างๆ 

 3. การบนัทกึ/ปรบัปรุงแกไ้ข ขอ้มูล 
 4. การใหบ้รกิารประชาชนดว้ย ระบบคอมพวิเตอร ์
 5. การสบืคน้ ประมวลผล การออกรายงานต่างๆ 

การฝึกอบรมและประเมินผล ระดบัผูป้ฏบิตังิาน 

1. อบรมการใชง้านคอมพวิเตอร ์

2. อบรมการใชง้านระบบต่างๆ 

3. อบรมการใชง้าน Tablet 

กจิกรรม 




