นิยามศัพท์
แบบสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2561
ส่วนคาถามสาหรับ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ส่วนที่ A และ B
คาศัพท์

คาอธิบาย

หน่วยงานของท่าน

หน่วยงานหรือสานักงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัด

หน่วยงานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่จัดทาบริการสาธารณะให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ ภาคประชาชน โดย "บริการ" ในที่นี้
ครอบคลุมถึงบริการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บริการภาคประชาชน
การให้บริการพื้นฐานจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถทา
(Government to Citizen : G2C) ธุรกรรมผ่านเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ และสามารถตอบสนองกับกิจกรรมที่ประชาชนขอรับ
บริการได้
เช่น การชาระเงินภาษี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการค้นหาข้อมูลที่ภาครัฐดาเนินการ
ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
บริการภาคธุรกิจ (Government to การให้บริการพื้นฐานจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปสู่ภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจะต้องให้บริการที่
Business : G2B)
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงมีความถูกต้องของข้อมูล
เช่น การจดทะเบียนการค้า การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และการชาระภาษี เป็นต้น

บริการภาครัฐ (Government to
Government : G2G)

การให้บริการจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐสู่ภาครัฐ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การทางานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน มี
ความรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
เช่น การให้บริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

หน่วยงานที่จัดทานโยบาย

หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ก าหนดนโยบายและ/หรือ แผน พร้ อ มทั้ ง ผลัก ดัน และติ ดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและ/หรือแผนทีก่ าหนดไว้
เช่น - สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น
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หน่วยงานที่กากับดูแล

หน่วยงานที่ทาหน้าที่ กากั บดูแลให้การด าเนิน งานของหน่ว ยงานภายใต้ก ารกากับดูแล เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
เช่น - สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

หน่วยงานที่ประสานงาน

หน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสาน สนับสนุน และ/หรือมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
เช่น - สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

รัฐบาลดิจิทัล

การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการปรั บปรุ งประสิท ธิภาพกระบวนการทางาน และการให้บริ ก าร
สาธารณะ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน
โดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี
ข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา บริการรัฐบาลดิจิทัล มีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่
1. การบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการกากับควบคุมการ
บริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
2. การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ให้ความสาคัญต่อการนาความต้องการ
ของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง
3. การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนาระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการ
สื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการทางานแบบเดิม

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ ให้บริการเป็นการ
ทั่วไปและไม่มุ่งกาไร และมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง รัฐปกครองบังคับบัญชา ใช้
งบประมาณแผ่นดิน ใช้อานาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการดาเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็น
ข้าราชการ และรัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทาของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การแสวงหารายได้ ต้ อ งสามารถเลี้ ย งตั ว เองจากการด าเนิ น งานเชิ งพาณิ ชย์ เป็ น นิ ติ บุ ค ค ลและมี
ความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ รัฐมีอานาจบริหารจัดการ การ
ลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้ต้องส่งคืนรัฐ บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เช่น - ธนาคารออมสิน
- บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- บริษัท ขนส่ง จากัด เป็นต้น
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องค์การมหาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีวัตถุประสงค์ในการหากาไร
เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ และรัฐมีอานาจบริหารจัดการ การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ บุคลากรมีสถานะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เช่น - สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
- สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

องค์กรอิสระ

องค์กรของรัฐที่ทาหน้าที่ในการควบคุมกากับดูแลกิจกรรมของรัฐตามนโยบายสาคัญที่ต้องการความเป็น
กลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงจากอานาจทางการเมือง
เช่น - สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง
(Chief Information Officer:
CIO)

ตาแหน่งที่มีอานาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ซึ่งหมาย
รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากร
ของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO เป็นผู้ให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive
Officer : CEO) เกี่ยวกับการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้การบริหาร
องค์กรประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายรวมของหน่วยงานที่กาหนดไว้
เช่น - รองอธิบดี
- รองผู้อานวยการ
- รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นาในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้
(CIO)
และทักษะทางการบริหารองค์ กรทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่ ว มมื อ ที่
เอื้ออานวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)
(e-Government for Chief
Executive Officer Program : eGCEO)

หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจ
ราชการ (ระดั บ กระทรวง) อธิ บ ดี ที่ ป รึ ก ษาผู้ท รงคุณวุ ฒิ ผู้ ว่ า ราชการจังหวั ด สามารถนาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกาหนดนโยบายองค์กรเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมี
ความจาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึ งการนาไปใช้ในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
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หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government
Executive Program: eGEP)

หลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บ ริหารหน่วยงานภาครัฐที่บริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ของหน่วยงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริ ห าร การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภาวะความเป็น ผู้ น าภายใต้ห ลัก ธรรมาภิบ าล และการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ที่มีต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์
องค์กรด้วย
Enterprise Architecture (EA)

หลั ก สู ต รเพื่ อ การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รให้ เ กิ ด การบู ร ณาการด้ า นธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ กระบวนการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการดาเนินงานด้วยการคิดที่เป็นระบบ สร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้าซ้อน ก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว ต่ อ การให้ บ ริ ก าร และสร้ า งความคุ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
หน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร
ดิจิทัล (Digital Transformation)

การนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาปรับใช้ในการดาเนินงานทุกส่วนขององค์กร เริ่มตั้งแต่กระบวนการทางาน
การสร้ า งสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ /บริก าร วั ฒ นธรรมองค์ก ร การสื่ อ สาร/ประชาสั มพั น ธ์ และการก าหนด
เป้าหมายในอนาคต เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

เมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

เมืองที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างที่สอดรับกับการนาเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาประกอบ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดสาหรับพื้นที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน

กระบวนการบริ หารจัด การภายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ สนั บ สนุ นงานตามภารกิจ ของหน่ วยงาน เพื่ อ ให้
หน่วยงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบงบประมาณ ระบบยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นต้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่
จะทาให้เกิดความเสียหายจากการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นสาคัญ

บริการดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออานวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาชน
ภาคธุรกิจ และภาครัฐทั้งผู้ขอรับบริการภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยบริการดังกล่าวอาจจะเป็นใน
ลักษณะของการให้ข้อมูล (Information) มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (Interaction) รองรับการ
ดาเนินธุรกรรมภาครัฐ (Interchange Transaction) หรือการบูรณาการ (Integration) ก็ได้
เช่น การขอใช้สาธารณูปโภค การค้นหาตาแหน่งงานว่าง การชาระภาษี เป็นต้น
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มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจหมายรวมถึง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
1. ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้าง มิติ ขนาด แบบ รูปร่าง น้าหนั ก
ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
2. หีบห่อ การบรรจุหับห่อ การทาเครื่องหมาย หรือฉลาก
3. วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
4. ระบบการบริห ารหรื อการจัด การเกี่ ย วกั บ คุณภาพ สุ ข อนามั ย อาชี ว อนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม ความ
ปลอดภัย หรือระบบอื่นใด
5. นิยาม แนวทาง ข้อแนะนา หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การทดลอง การวิเคราะห์ การวิจัย
การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ 1 – 4 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แนวทางเพื่อให้ภาครัฐมีกาลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และพฤติกรรมทีค่ าดหวัง
ความสามารถด้านความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)

ความสามารถในการ - เข้าถึงและตระหนักด้านดิจิทัล
- ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสาหรับการทางาน
- ใช้ดิจิทัลเพื่อการทางานร่วมกัน
- ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางาน
- ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data)
- ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานประจา

ความสามารถด้านการควบคุมกากับ ความสามารถในการ - ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล
และการปฏิบัติตามกฎหมาย
(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการ
- กากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล
ด้านดิจิทัล
(Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล
(Digital Governance, Standard,
- ประยุกต์ใช้กรอบการดาเนินงานร่วมกันสาหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
and Compliance)
(e-Government Interoperability Framework)
- ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Service-Level Agreement; SLA)
- บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)
- จัดทา แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
(Digital Technology)

ความสามารถในการ - ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
- จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
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- กากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
- บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
- พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่อง
การให้บริการแบบดิจิทัล
- วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ
- พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง

ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วย
ระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
งานภาครัฐ
(Digital Process and
Service Design)

ความสามารถในการ - กาหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ
- วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและนาสู่การปฏิบัติ
- ออกแบบนวัตกรรมบริการ
- สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล
- สร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสาเร็จได้
(Minimum Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
- ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การให้บริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทางานดิจิทัล

ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์ ความสามารถในการ - กาหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัล
และการจัดการโครงการ
ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทางานข้ามหน่วยงาน
(Strategic and
- ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)
Project Management)
- จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสาหรับองค์กรดิจิทัล
- ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล
(Project Initiation and Planning)
- ดาเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล
- ทบทวนโครงการและปิดโครงการ
ความสามารถด้านผู้นาดิจิทัล
(Digital Leadership)

ความสามารถในการ - นาการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สาหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล
- นาการพัฒนาการทางานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน
(Across Boundaries)
- เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการ ความสามารถในการ - ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
เปลี่ยนแปลงด้านดิจิทลั
(Digital Government Transformation)
(Digital Transformation)
- บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
- สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยสาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงาน โดยดารงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภาพความพร้อมใช้งาน (Availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง
(Authenticity) การรับผิดชอบ (Accountability) การที่ปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553

แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ น ากฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ มาบั ง คั บ ใช้ กั บ การท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนที่ตอ้ งกระทาและในส่วนที่ตอ้ งงดเว้นการกระทา เพื่อช่วยให้การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่ าเชื่อถือ เพื่อให้การดาเนินการ
ใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดย หน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย
และเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2556
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศแก้ไขจากฉบับก่อนจากทีใ่ ห้ “ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ” แก้ไขเป็น “ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)” เป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใดๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

นโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้โดยสะดวก และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนา
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของประเทศ

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
(Open Government Data)

ข้อมูลที่เปิดจากภาครัฐให้สาธารณะสามารถนาไปใช้ได้โดยอิสระ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้และ
แจกจ่ายได้โดยใครก็ตามแต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกัน
กับที่มาหรือตามเจ้าของงานกาหนด
เช่น data.go.th ที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ - ข้อมูลพิกัดที่ตั้งตาบล
- จานวนรถจดทะเบียน
- รายได้เฉลี่ยของประชากร

นโยบายที่กาหนดให้ผู้ครอบครอง ควบคุม หรือดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติ โดยต้องได้รับความ
ยิ น ยอมในการใช้ เปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ของบุ ค คลอื่ น เว้ น แต่ เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ น บางประการ
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเงิน เป็นต้น ให้มีการนาไปใช้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่ตนเองครอบครอง
หรือดูแลอยู่อันจะทาให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
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รูปแบบ Machine Readable

การทาการบันทึกข้อมูลหรือสร้างเอกสารให้เครื่องมือดิจิทัลสามารถอ่านข้อมูลและนาไปใช้งานได้

data.go.th

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทาให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดย
มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยการดาเนินการของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐนั้นสร้างมูลค่า ทั้งในด้านของความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม การปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการของภาครัฐ และการเพิ่ มมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ
เอง โดย “ข้อมูลเปิด” นั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานราชการได้

โครงการที่ตรงกับภารกิจหลัก

โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก/บทบาทหลัก/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
(outsource)

การให้บุคคลภายนอกที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ มาทางานให้กับหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย เวลา
และ/หรือทรัพยากรบุคคล เมื่อเทียบกับการที่หน่วยงานต้องดาเนินงานเอง
เช่น การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน เป็นต้น

ทักษะด้านดิจิทัล

ความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจ และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดาเนินงาน
เช่น - รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
- เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
- ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา
- ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนาองค์กร
- ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ เป็นต้น

ระบบงานกลาง

ระบบงานที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ใช้ระบบบริหารจัดการหน่วยงาน หรือการ
ให้บริการต่อประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบเดียวกัน
อาทิ - DPIS (Department Personnel Information System)
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
- GFMIS (Government Fiscal Management Information System)
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- e-Budgeting (Electronic Budgeting)
ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
- GSMS (Government Strategic Management System)
ระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ
- e-GProcurement (Thai Government Procurement)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- IHRS (Internal Auditor Human Resources System)
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตู้สาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย แผงวงจร
เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์แ ม่ข่ าย เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์โน้ ตบุ๊ ก คอมพิ ว เตอร์แท็ บเล็ต
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบ
เครื อ ข่ า ย อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ Log File ระบบเครื อ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เครือ ข่ า ย (Next Generation
Firewall) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) อุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-Mail Security) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์
กระจายสั ญ ญาณไร้ ส าย อุ ป กรณ์ ค้ น หาเส้ น ทางเครื อ ข่ า ย (Router) อุ ป กรณ์ ก ระจายการท างาน
เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ สแกนเนอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จอภาพแบบ LED เครื่องสารองไฟฟ้า ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack สาหรับวางระบบคอมพิ ว เตอร์
ค่าเช่าระบบ Cloud Server ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม
จัดการสานักงาน ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถดาเนินงาน และให้บริการได้ในรูปแบบดิจิทัล
อาทิ - อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
- ซอฟต์แวร์สาหรับใช้งานในอุปกรณ์ดิจิทัล
- ระบบดิจิทัลในการบริหารงาน หรือให้บริการ
- การดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบดิจิทัล

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

เทคโนโลยีที่สามารถปรับหรือเปลี่ยนการทางานอย่างอัตโนมัติ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยการนา
ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานมาพัฒนาการทางานในอนาคต
เช่น - การใช้ Big data มาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการใช้บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
จากสื่อสังคมออนไลน์
- การใช้ IoT ในการแจ้งเตือนด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- การใช้ AI เรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น เป็นต้น
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ผู้บริหารระดับสูง (Executive)

ผู้นาด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถกาหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงาน หรือการ
ให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม
รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็น
ระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ผู้อานวยการกอง (Management)

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสื่อสารนโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ
พร้ อ มทั้ งสั่ งการ กาหนดแนวทาง วางแผน ก ากั บ ติ ด ตามดูแ ล ให้ เ กิ ด การปรับ เปลี่ยนรูปแบบการ
ดาเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ผู้ทางานด้านนโยบายและวิชาการ
(Academic)

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย ที่สามารถคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือ
การจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ออกแบบ รวมถึงสร้างความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
รูปแบบดิจิทัล

ผู้ทางานด้านบริการ (Service)

ผู้อานวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
หรือให้คาแนะนาในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบและ
ปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงการ
บริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และ
การเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology Specialist)

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
สร้ า งสรรค์ แ ละออกแบบระบบอั จ ฉริ ย ะให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน (Automated Public Service) ตลอดจน
สามารถดูแลและบารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งจะสร้างให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถช่วย
สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิดการ
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เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และ
การเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต าแหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กาหนดคุณลักษณะของเครื่องจัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์การจัดทาคู่มือการใช้
ค าสั่ งต่ า งๆ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ ติ ด ตั้ งและใช้ เ ครื่ อ งมื อ ชุ ด ค าสั่ งสื่ อ สาร การจั ด และบริ ห ารระบบ
สารสนเทศรวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้ คาปรึกษาแนะนา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

สายงานนี้ คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมี ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่สายงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ แต่มีความรู้ ความสามารถ หรือ
บทบาทในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ITPE

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination:
ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ
Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตาแหน่ง ของบุคลากร อีกทั้งใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการเติมเต็ มช่ อ งว่ า ง (Gap Filling) ด้ า นการพั ฒ นาบุค ลากรไอซีที ด้ า นการประเมิน IT
Competency ของบุคลากร ซึ่งมาตรฐานข้อสอบ ITPE นั้น ใช้วัดทักษะของบุคลากรทางด้าน IT ได้
ครอบคลุ ม ในหลายๆ มิ ติ เช่ น ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และด้ า นเทคโนโลยี เป็ น ต้ น
นอกจากนั้น ผลการทดสอบของ ITPE ยังสามารถนามาช่วยทา Competency เพื่อวางแผนในการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรด้าน IT ขององค์กรได้อีก ซึ่งบุคลากรคนใดมีจุดอ่อนในมิติไหน ก็จะเน้นการพัฒนาใน
มิตินั้นๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง และเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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การบริการในรูปแบบดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้ บริการและการบริการออนไลน์ ซึ่งผู้รับบริการสามารถทาด้วยตนเอง
หรือติดต่อรับบริการผ่านเคาน์เตอร์ที่มีการให้บริการโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
เช่น การยื่นภาษีออนไลน์ และการจองคิวทาหนังสือเดินทางออนไลน์ เป็นต้น

ผู้รับบริการดาเนินการด้วยตนเอง
(Self-service)
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
(Counter Service)

ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถด าเนิ น ธุร กรรมได้ด้ ว ยตนเองผ่า นระบบบริ การออนไลน์ข องหน่ ว ยงานภาครัฐ
เช่น การยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น
เคาน์ เ ตอร์ ที่ มี บุ ค คลากรของภาครั ฐ ให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชน เช่ น Government Counter
Services (GCS) / One Stop Services เป็นต้น

ตู้บริการอัตโนมัติ (Kiosk)

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ และบริการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูล
และบริการสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น จุดบริการ Government Smart Kiosk เป็นต้น

หน่วยบริการส่วนกลาง

จุดให้บริการภาครัฐ ณ สานักงานในพื้นที่ส่วนกลาง/ระดับกรม เช่น กรมการกงสุล เป็นต้น

หน่วยบริการส่วนภูมิภาค

จุดให้บริการภาครัฐ ณ สานักงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เช่น สานักงานที่ดินจังหวัด เป็นต้น

ศูนย์บริการร่วม

จุดให้บริการภาครัฐ ซึ่งรวบรวมบริการของหลายหน่วยงาน ไว้ ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ
(G-Point) เป็นต้น

ประเภทการให้บริการตามมาตรฐาน
องค์การสหประชาชาติ

ในการประเมินผลการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ แ ก่ ป ระชาชนนั้ น องค์ ก ารสหประชาชาติ (UN) ได้ พั ฒ นาดั ชนี E-Government Development
Index (EGDI) ขึ้นโดยกาหนดหลักที่สาคัญและเกี่ ยวข้องกับการยกระดับการให้บริการของภาครั ฐ ใน
รูปแบบของดัชนีบริการออนไลน์ (Online Service Index : OSI) ซึ่งถูกแบ่งไว้ 4 ระดับ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการประชาชนประกอบด้วย
ระดับที่ 1 Emerging Information Services
ระดับที่ 2 Enhanced Information Services
ระดับที่ 3 Transactional Services
ระดับที่ 4 Connected Services

Emerging Information Services การให้ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น ภารกิจ นโยบาย โครงสร้างองค์กร และกฎหมาย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงไปยังกรมหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารและค้นหาข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้
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Enhanced Information
Services

การเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมีทั้งรูปแบบการสื่อสารทางเดียว หรือแบบสองทางอย่าง
ง่าย เช่น การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น นอกจากนี้ อาจยังมีฟังก์ชันวีดิโอและ
เสียงในหลายภาษา ประชาชนสามารถส่งคาร้องเพื่อขอแบบฟอร์มและข้อมูลส่วนตัวได้

Transactional Services

การมีช่องทางสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) กับประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่ง
รวมถึงการส่งคาร้องเพื่อขอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งมี
การให้บริการทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งธุรกรรมทางการเงินและไม่เป็นการเงิน ซึ่งบางรายการจาเป็นต้อง
อาศัยการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการ

Connected Services

การใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงรุกเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นกับประชาชนผ่าน
รูปแบบ “เว็บ 2.0” หรือเครื่องมืออื่นๆ การให้บริการดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ งในระดั บ กรมและกระทรวงซึ่ งมี รั ฐ บาลเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร โดยมี ป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง (Citizen-centric) โดยเป็นรูปแบบบริการที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและลักษณะของ
ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงาน
รัฐได้อีกด้วย

Transaction

การดาเนินการต่างๆ เช่น การติดต่อ การทาธุรกรรม การซื้อขาย เป็นต้น

Line@

LINE@ คือบัญชี LINE สาหรับธุรกิจหรือบริษัท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจหรือการส่งข่าวสารข้อมูล
มีฟังก์ชันมากมายที่จะช่วยให้ลูกค้ารู้จักและทราบถึงความพิเศษของบริษัท แบรนด์ และสินค้าของผู้ใช้

Chat Bot

การนาเทคโนโลยีในการตอบบทสนทนาแบบอัตโนมัติ มาช่วยหน่วยงานในการตอบคาถามจากผู้ใช้งาน
เช่น แชทบอทของร้านค้าออนไลน์ที่ช่วยตอบคาถามจากลูกค้า เป็นต้น

การชาระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

การชาระค่าสินค้าและบริการหรือโอนเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทางดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

e-payment

กระบวนการชาระเงินระหว่าง ผู้จ่าย/ผู้โอนเงินไปยังผู้รับเงินโดยเป็นการโอนสิทธิการถือครองเงินหรือ
การโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการ
ทางดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การโอนผ่านทาง ATM บัตรเครดิต บัตร
เดบิต การชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

Digital Payment

การชาระเงินที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน ไม่จาเป็นต้องใช้เงินสดหรือบัตร ขั้นตอนทั้งหมดทาผ่าน
ทางออนไลน์ โดยผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินใช้ช่องทางดิจิทัลทั้งการจ่ายและรับเงิน เช่น การชาระเงินด้วย
สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
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การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มาติดต่อ หลังจากได้รับบริการแล้ว เพื่อนาข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น การให้ผู้มาใช้บริการทาแบบสอบถาม
เพื่อวัดความพึงพอใจหลังจากใช้บริการ เป็นต้น
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การบริห ารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)
ส่วนที่ 6 และ 7
คาศัพท์

คาอธิบาย

ระบบบริหารจัดการภายใน

ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาทิ
1. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ
3. ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี
4. ระบบงานสารบรรณและเลขานุการ
5. ระบบงานจัดซื้อพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
6. ระบบงานนิติการ
7. ระบบงานประชาสัมพันธ์
8. ระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Meeting

การประชุมที่นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
ประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม ระเบียบวาระการประชุม การนาเรื่องที่เสนอ เข้าสู่วาระต่างๆ ตาม
ระเบียบปฏิบัติของ หน่วยงานในการประชุมแต่ละครั้ง และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูวาระการ
ประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และในระหว่างดาเนินการ
ประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมได้

Single Sign-on

ความสามารถของระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งาน
ระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้าอีก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Saraban)

ระบบที่มีคุณลักษณะรองรับงานสารบรรณ มีคุณลักษณะในการรับหนังสือเข้า-หนังสือออก สามารถออก
ประกาศ/คาสั่ง สามารถค้นหา จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบ
หนังสือเวียน ที่มีการลงนามรับทราบผ่านระบบดิจิทัล สามารถจากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับ
การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน

ระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อ ๒๙ การติดต่อราชการนอกจากการจะดาเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถดาเนินการด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่ง
ตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว
และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องยืนยันเป็น
เอกสาร ให้ทาเอกสารยืนยันตามไปทันที การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข
โทรพิมพ์โทรศัพท์วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ได้รับหนังสือ ในกรณีที่จาเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทาหนังสือยืนยันตามไปทันที
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โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภ าพ
(Secure and Efficient Infrastructure)
ส่วนที่ 8
คาศัพท์

คาอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์ (Server)

เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบเครือข่าย
ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ในทางคอมพิวเตอร์ มี 3 ความหมาย คือ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่ให้ บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อื่น
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่ให้บริการ อะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น

โปรแกรมลิขสิทธิ์

โปรแกรมที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานจากผู้พัฒนาอย่างถูกกฎหมาย
เช่น Windows, Microsoft Offices เป็นต้น

โทรทัศน์วงจรปิด (closed circuit
television: CCTV)

ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสาหรับการใช้เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น

Cloud (Infrastructure as a
service)

บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนในรูปแบบการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน โดยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน จะเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการ ส่วนบรรดาข้อมูลที่มีการนาเข้าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนจะเป็นสิทธิของหน่วยงานนั้น ๆ
เช่น G-Cloud ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Cloud ซึ่งเก็บ
ทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาดได้
ตามความต้อ งการของผู้ใ ช้ มี ก ารจั ด สรรทรัพ ยากร ลดภาระการบริห ารจั ดการ และมี ค วามมั่นคง
ปลอดภัยสูง เป็นต้น
ทั้งนี้ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักบนบริการ Cloud Computing เช่น ระบบประมวลผล ระบบ
จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น Storage, Server, Operating
System ที่ทาให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้ไม่ต้องบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง เป็นต้น

IP Phone

IP Phone (ไอพีโฟน) หรือที่เรียกว่า IP Telephony คือ โทรศัพท์ที่ใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP มีลักษณะ
การทางานต่างกับโทรศัพท์บ้านแบบอะนาลอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เวลาใช้งานจะต้องต่อไอพีโฟนเข้ากับ
โครงข่าย LAN หรือ WiFI โดยตรง (ซึ่งต้องมี server หรือ IP PBX รองรับการให้บริการโทรศัพท์ภายใน
โครงข่าย IP ด้วย) โดยไอพีโฟนจะนาเอาเสียงที่อยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอลขนาด 64 Kbps มาบีบอัดพร้อม
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คาศัพท์

คาอธิบาย
กับการเข้ารหัส ที่มีลักษณะพิเศษใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลต่า (Low-bit-rate Vocoder) ให้เหลือ
ประมาณ 8-10 Kbps แล้วจัดให้อยู่ในรูปแพ็คเก็ตไอพี (IP Packet) ก่อน จากนั้นก็จะส่งผ่านเครือข่ายไป
ยังปลายทางที่ต้องการ ซึ่งทาให้ IP Phone สามารถต่อเชื่อมกับเครือข่าย LAN ได้ทันที โดยไม่ต้อง
เดินสาย โทรศัพท์แยก เหมือนระบบ Analog

ขั้นตอนการบริหารจัดการ
เหตุการณ์หยุดชะงัก
(Incident Management
Process)

แผนงาน/กระบวนการ/ขั้นตอน สาหรับบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือ
เหตุขัดข้องที่ไม่พึงประสงค์ เหตุการณ์หยุดชะงักต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ที่
ส่งผลให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service) หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการลดลง
หรือทาให้ประสิทธิภาพการให้บริการไม่เต็มความสามารถ

การบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การทาให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการปฏิบัติการ
หรือพร้อมให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการบริหารจัดการเหตุ
ภัยพิบัติ
(Business Continuity Process)

แผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเพื่อบริหารการดาเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งทาขั้นตอน
งานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบ

ระบบสารองข้อมูลสารสนเทศใน
ยามเหตุฉุกเฉิน

ระบบที่ช่วยให้ข้อมูลของหน่วยงานไม่ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยการสารอง
ข้อมูล

Token Key

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน ต้องใช้งานร่วมกับรหัสผ่าน หรือ Password
ในการพิสูจน์ตัวตน เช่น การสร้างรหัส OTP สาหรับการเข้าใช้งานระบบ เป็นต้น

Smart Card

บัตรที่มีการฝังชิพคอมพิวเตอร์ไว้ภายในบัตร โดยชิพดังกล่าวบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบดิจิทัล เช่น
บัตร smart card ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นต้น

Biometric Security

การนาเอาข้อมูลด้านชีวภาพมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย เช่น ลายนิ้ วมือ ม่านตา
ใบหน้า เป็นต้น

ไวรัส

ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการใด ๆ ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อบุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้ และสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ

Malware

โปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆ โดยทางานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทาให้ระบบเสียหาย รวมไป
ถึงการโจรกรรมข้อมูล

การโจรกรรมข้อมูล

การที่บุคคลไม่ว่าจากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร หาวิธีการเข้าถึงข้อมูลแล้วนาออกไปใช้โดยไม่ได้รับ
การยินยอมจากองค์กร
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คาศัพท์
ฐานข้อมูล

คาอธิบาย
การจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกจากหลายรายการให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้
เช่น - ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
- ฐานข้อมูลกาลังคนภาครัฐ ของสานักงาน ก.พ. เป็นต้น
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เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนาไปใช้ (Smart Technological Practices)
ส่วนที่ 9
คาศัพท์

คาอธิบาย

Big Data

ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล อยู่ในหลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น กระทรวง
สาธรณสุข ที่มีข้อมูลระบบสารสนเทศสุขภาพ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจานวนกว่า 10,600 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูล
สะสม 4 ปี จานวนมากกว่า 10,270 ล้านรายการ เป็นต้น

Big Data Analytics

การนาข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล อยู่ในหลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มา
วิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการจาลองหรือพยากรณ์ ตามภารกิจหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการดาเนินงานภาครัฐ

IoT

เครือข่ายของสิ่งที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลฝังตัวอยู่ เช่น เซ็นเซอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมต่อ
ถึงกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งาน เช่น การเกษตรที่อาศัยการทางานร่วมกันของระบบเซ็นเซอร์ที่วัด
ความชื้น ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ ระบบฐานข้อมูลพืช และระบบน้า ปรับปริมาณแสง และระบบปรับ
อุณหภูมิ ที่ทางานสอดคล้องกันเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุด
และแม่นยาที่สุด เป็นต้น

AI

ปัญญาประดิษฐ์ คือ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ กระทาอย่างมีเหตุผล
เองได้ เช่น การนาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการทางานภาครัฐ การวินิจฉัยโรค การตรวจสอบใบหน้า
รวมถึงการตัดสินใจต่างๆ เป็นต้น

Mobile Application

ซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทางานบนอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟน
เช่น LINE, Google Map, Instagram เป็นต้น

Cloud Computing

รู ป แบบของการเข้ า ถึ ง ระบบเพื่ อ ใช้ ง านที่ ส ะดวกและหลากหลายตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ งาน
ในรูปแบบของการแชร์ทรัพยากร เช่น ส่วนประมวลผล, พื้นที่สาหรับเก็บข้อมูล , เครือข่าย เป็นต้น
รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพื่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และลดภาระการบริหารจัดการ
ของผู้ดูแลระบบให้น้อยที่สุด

Platform as a service

การให้บริการแพลตฟอร์ม และเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรม
เบื้องต้น ฐานข้อมูล และระบบที่เอื้อต่อการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ เป็นต้น

Software as a service

การให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ทางานผ่านระบบคลาวด์
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Block Chain

เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทาให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละ
คนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทาให้ block ของข้อมูลลิงก์ต่อไปยังทุกๆ
คนเป็น โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
ไม่ต้องอาศัยคนกลางในการเก็บข้อมูล แต่เป็นการให้ผู้ใช้งานทุกคนถื อเอกสารชุดเดียวกัน เมื่อมีการ
อัพเดตก็จะอัพเดตด้วยกัน จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารเหล่านั้นเชื่ อถือได้แน่นอนไม่มีการปลอมแปลง เช่น
การจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่ถูกเก็บโดยหลายหน่วยงาน ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยสูงอายุ ให้เป็นชุด
เดียวกันบนเครือข่ายบล็อกเชน เป็นต้น

Social Media

สื่อสังคมดิจิทัลที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่าย
ของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ สื่อสังคมดิจิทัลจึงเป็นสื่อกลาง
ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Facebook,
Twitter, LinkedIn เป็นต้น

การอธิบายปัญหาและปรากฏการณ์
(Descriptive Analytic)

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานที่สุด โดยเน้นการอธิบายว่าอะไรกาลังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิด
อะไรขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายถึงสาเหตุการเกิดได้

การคาดการณ์หรือทานายสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น (Predictive Analytic)

รูปแบบการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยจะเป็นการ “พยากรณ์” หรือ “ทานาย” สิ่งที่กาลัง
เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีตร่วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ หรือร่วมกับการทา Data Mining เช่น
กรมควบคุมมลพิษสามารถนาข้อมูล การควบคุมคุณภาพอากาศ มาวิเคราะห์คาดการณ์ (Predictive
Analytics) เพื่อหาค่ามลพิษทางอากาศได้

การวิเคราะห์ วางแผนรับมือกับสิ่งที่
จะเกิดขึน้ ในอนาคต
(Prescriptive Analytic)

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อนและยากที่สุด เพราะไม่เพียงพยากรณ์หรือทานายว่าอะไร
จะเกิดขึ้น แต่ยังให้คาแนะนาในทางเลือกต่างๆ รวมถึงผลที่จะตามมาของแต่ละทางเลือกด้วย รวมทั้งมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้น

