ชุมชนดิจิทัลโดยองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น
(Digital Community by Khonkaen Provincial Administrative Organization)
ความเป็ นมาและความสําคัญ
ปั จจุบนั เป็ นยุคของสังคมดิจิทัล จะเห็นได้ จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการสือสาร ทุกคนใน
สังคมสามารถติดต่อ สือสารกันได้ แบบทันที (real-time) เข้ า ถึงข้ อมูลได้ ทุกวัย ทุกที ทุกเวลา ทีมี สญ
ั ญาณอิน เทอร์ เน็ ต
(Internet of things) คนส่วนใหญ่ติดกระแสนิยมด้ านการสือสารออนไลน์ ทีเรี ยกว่า สังคมออนไลน์ (social network) ซึงมี
ทังข้ อดีและข้ อเสีย อยู่ทีการเลือกรับ-ส่งข้ อมูลของแต่ละบุคคล ทังนีจําเป็ นต้ องมีบุคคลหรื อหน่วยงานทีสร้ างความเข้ าใจ
และใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในทางทีดีและเกิดประโยชน์
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด ขอนแก่ น เป็ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นที มี ค วามใกล้ ชิ ด กับ พี น้ อง
ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่ น เป็ นองค์ กรทีมี บ ทบาทสําคัญในการขับเคลือนจังหวัดขอนแก่ นให้ ก้าวทันต่อ โลกดิจิทัล
เป็ นองค์กรทีตระหนักในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพือการปฏิ บัติงาน และสนับสนุนให้ ประชาชนทียอมรับและสนใจสังคม
ออนไลน์สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพือสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจใน
เขตจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับประชาชน โดยการฝึ กอบรม การสร้ างทักษะโดยการ
ฝึ กปฏิ บัติ จ ริ ง ภายใต้ แ นวคิ ด “นํ าเทคโนโลยี ดิ จิทั ล มาขั บเคลื อนแผนพั ฒนาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวั ด
ขอนแก่ น”
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่นมีความรู้ความเข้ าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ประชาชนสามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลให้ เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน
3. ประชาชนสามารถสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ จากเทคโนโลยีดิจิทลั
การจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาให้ สนองต่อนโยบายรัฐบาล และ
สอดคล้ อง เชือมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัดร้ อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์
หรื อกลุ่ม “ร้ อยแก่นสารสินธุ์” และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น รวมทังอํานาจหน้ าทีขององค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถินทีกําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ.
และแก้ ไขเพิมเติมฉบับที พ.ศ.
โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและศักยภาพของท้ องถินและจังหวัด
รวมถึงตอบสนองต่อความต้ องการ และปั ญหาของประชาชนในพืนที
เนื องจากปั จ จุบัน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นจํ า เป็ นต้ อ งพัฒ นากระบวนทัศ น์ ใ หม่ ใ นการทํ า งาน
นําเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ เพือการพัฒนาอย่างยังยืน จึงต้ องกําหนดแผนพัฒนาให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะดําเนินการจัดทําแผนชุมชนดิจิทัลในขอนแก่ น
(Digital Community in Khonkaen) โดยดําเนินการ ดังนี
1. ยึดแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็ นแผนหลัก
2. แยกบัญชีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

~2~
- โครงการด้ านโครงสร้ างพืนฐาน
- โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้
- โครงการฝึ กอบรมเพือสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้
3. สําหรับโครงการด้ านโครงสร้ างพืนฐาน และโครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้ องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นจะต้ องดําเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทัวไปทราบทุกขันตอนตังแต่ก่อนดําเนินโครงการและหลังดําเนิน
โครงการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น www.kkpao.go.th, www.facebook.com/
เครือข่ายสือมวลชน อบจ.ขอนแก่น และส่งเสริมให้ มีการขยายผล แบ่งปั น แลกเปลียนเรี ยนรู้ หรื อการแชร์ ผ่านสือออนไลน์
เพือเป็ นการเปิ ดกว้ างให้ ประชาชนได้ มสี ว่ นร่วมในการทําให้ โครงการสําเร็จผลตามวัตถุประสงค์
4. สําหรับโครงการฝึ กอบรมเพือสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะนํา
เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ ามาขับเคลือนเพือให้ ประชาชนในท้ องถินสามารถสร้ างแบรนด์ สนิ ค้ าขึนมาได้ ดังนี
- เพิมหัวข้ อในการฝึ กอบรม หัวข้ อ : การขายสินค้ าออนไลน์
- มีวิทยากรซึงเป็ นผู้ทีประสบความสําเร็ จด้ านธุรกิจออนไลน์ เพือสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรม
- เน้ นการสร้ างจุดขาย เช่น ความสะอาด ความสดใหม่
- ช่องทางการขาย เช่น Facebook, Line
- ช่องทางการขนส่ง
5. การสนับสนุนให้ เกิดความเชือมันจากผู้ซือโดยการรับรองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6. แนะนําการแบ่งโซนการขาย
ซึงสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ การพัฒนาได้ ดังนี
วิสัยทัศน์
“ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร เพื อเพิ มประสิทธิ ภาพการทํ า งาน สามารถบูรณาการกับ
หน่วยงานอืน และพัฒนาท้ องถินให้ ทนั ต่อเทคโนโลยีดิจิทลั ”
พันธกิจ
1) พัฒนาบุคลากรให้ สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในการปฏิบตั ิงาน
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือเพิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
3) พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางด้ านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สรุปได้ ดังนี
ยุทธศาสตร์ ที
บูรณาการข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพือการให้ บริการข้ อมูลสารสนเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์ ที
เพิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมและทันสมัย
ยุทธศาสตร์ ที
พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรและประชาชนด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางการประเมินแผนพัฒนา
การขายสินค้ า ในท้ องถิ นมีจุดขายคือ สินค้ าเพื อสุข ภาพ ภายใต้ ความเชื อของผู้ซื อว่า สินค้ าทีมาจาก
ท้ องถินหรือชุมชนคือสินค้ าทีปลอดภัยต่อสุขภาพ ถ้ าผู้ซือสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ ง่าย การตัดสินใจซือจากท้ องถินน่าจะมา
ก่อนการตัดสินใจซือจากตลาดพ่อค้ าคนกลาง ร้ านสะดวกซือหรือห้ างสรรพสินค้ า ทังนีประเมินจาก
1. การประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
2. การสุม่ ประเมินความพึงพอใจจากผู้ซือ
3. การเปรียบเทียบระหว่างยอดขายแบบดังเดิม กับยอดขายแบบออนไลน์
การรายงานผลการประเมินแผนพัฒนา
1. สรุปผลจากการประเมินแผนพัฒนา ในรูปแบบยอดสถิติ กราฟ ภาพกิจกรรม
2. วิเคราะห์ผลการประเมินแผนพัฒนาเพือนํามาเป็ นแนวทางในการดําเนินงานในอนาคต
3. สรุปประเด็นหลักรายงานให้ ผ้ บู ริหารทราบหลังการดําเนินโครงการแล้ วเสร็จ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทัวไปทราบ

